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MØTEINNKALLING 

Kommunestyret 
 
Dato: 24.10.2018 kl. 18:30  
Sted: Store sal,   Ås kulturhus  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 
Kl. 18:00 - Omvisning i kinoteateret 
Kommunestyrets medlemmer inviteres til omvisning i kinoteateret før møtet. 
 
Spørretime 
Innbyggerne kan stille spørsmål til ordfører, som besvarer disse i starten av møtet. 
Ordfører må motta spørsmålene senest tre virkedager før kommunestyrets møte. 
Spørsmålsstilleren må selv være til stede. Les mer om spørretimen og innsending av 
spørsmål på kommunens nettsider. 
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Ås, 17.10.2018 

 
 

Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Lene H. Lilleheier  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

K-72/18 
Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/02201-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 62/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 64/18 29.08.2018 
3 Formannskapet 76/18 10.10.2018 
4 Kommunestyret 72/18 24.10.2018 
 

 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
1. En ny svømmehall med fleridrettshall etableres ved Ås ungdomsskole til 

erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 
2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås ungdomsskole 

og skal fortrinnsvis gjennomføres som et felles byggeprosjekt. 
3. Prosjektet innarbeides i handlingsprogram og budsjett i tråd med behovet for 

utvidet skolekapasitet. 
4. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene og 

ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg. 
 
 

Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende alternative forslag: (følger saken) 
1. En ny svømmehall med overliggende fleridrettshall etableres ved Ås 

ungdomsskole til erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 
2. Svømmehallens kapasitet for å dekke behov på kort og mellomlang sikt avklares. 
3. Nærmere utredning av dimensjonering, kostnadsestimat og fremdriftsplan legges 

fram til politisk behandling våren 2019.  
4. Mulighetsstudien for avklart dimensjonering utarbeides sammen med utbyggingen 

av Ås ungdomsskole 2019-2020. 
5. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene, og 

ved befaring på kostnadseffektive anlegg. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
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Formannskapets behandling 29.08.2018:  
Ordfører foreslo at saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker.  
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 29.08.2018:  
Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: (HTM) 
Utvalget diskuterte seg frem til at ordet «overliggende» skulle utgå i punkt 1. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
- Alternativ til rådmannens punkt 2 og 3: 

o Dimensjonering, kostnadsestimat og fremdriftsplan legges fram til politisk 
behandling våren 2019 etter nærmere utredninger. 

- Nytt tilleggspunkt: 
o Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene 

og ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg. 
Votering: 
Rådmannens innstilling med SV’s endringsforslag og tillegg ble stemt over punktvis: 
- Punkt 1, uten ordet «overliggende», ble enstemmig tiltrådt 
- SV’s alternativ til punkt 2 og 3 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV) 
- SV’s forslag til tillegg ble enstemmig tiltrådt som punkt 4 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: (HTM) 

1. En ny svømmehall med fleridrettshall etableres ved Ås ungdomsskole til 
erstatning  for dagens svømmebasseng og gymsaler. 

2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås  
 Ungdomsskole og skal fortrinnsvis gjennomføres som et felles byggeprosjekt. 

3. Prosjektet innarbeides i handlingsprogram og budsjett i tråd med behovet for 
 utvidet skolekapasitet. 

4. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene og 
 ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg. 
 

_____ 
 
 
 
 
 

  



 

 

Ås kommune  

  

 

Saksfremlegg 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. En ny svømmehall med overliggende fleridrettshall etableres ved Ås 
ungdomsskole til erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 

2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås 
ungdomsskole og skal fortrinnsvis gjennomføres som et felles byggeprosjekt. 

3. Prosjektet innarbeides i handlingsprogram og budsjett i tråd med behovet for 
utvidet skolekapasitet. 

 
Ås, 12.07.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef teknikk og miljø  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 80/17, 02.11.2017 
F-Sak 73/17, 08.11.2017 
K-Sak 65/17, 22.11.2017 
K-Sak 73/17, 13.12.2017  
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sin behandling den 13.12.2017 (K-Sak 73/17) følgende: 
 
1. Følgende tomter anses som aktuelle for en lokalisering av en ny svømmehall 
/idrettshall i nærhet til Ås sentrum: 

 Alternativ 1 – Ås stadion/Ås ungdomsskole 
 Alternativ 2 – Parkeringsplassen v/Meierikrysset 
 Alternativ 3 – Ås videregående skole 

2. Ås kommune ser positivt på, og tar opp diskusjonen med Akershus 
fylkeskommune omkring samarbeid om bygging av felles stor flerbrukshall lokalisert 
ved Ås videregående. Eventuell svømmehall samlokaliseres med flerbrukshallen, og 
planlegges samtidig. Bygging vedtas separat og er avhengig av finansiering. 
3. Det forutsettes ikke nedbygging av matjord. 
 

Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket utredet saken videre. 
 

Fakta i saken: 
Rådmannen har utredet de tre vedtatte alternative tomtene for en ny svømmehall 
videre. Det er tatt utgangspunkt i utredningen som lå til grunn for Kommunestyrets 
behandling den 13.12.2017 (K-Sak 73/17). 
 
Alternativ 1 – Ås stadion/Ås ungdomsskole 
 

Tomtestatus 
Gnr 61 Bnr 56 og Gnr 61 Bnr 73 eid av Ås kommune. 
Tomtene er regulert til henholdsvis idrettsformål og offentlig eller privat tjenesteyting. 
På Gnr 61 Bnr 56 ligger Ås stadion, tennisbane, parkering. På Gnr 61 Bnr 73 ligger 
fotballhall, klubbhus Ås fotball, treningsbane fotball, Ås modul – Rustad skole og Ås 
ungdomsskole m/svømmehall og idrettshall. 
 

Utbyggingsmuligheter 
Svømmehallen og gymsalene ved Ås ungdomsskole ble oppført i 1965 og begynner 
å nærme seg forventet teknisk levetid. Dagens svømmebasseng har en lengde på 
12,5 m. Tomten er stor nok til å etablere en svømmehall i underetasjen med en 
flerbrukshall på toppen.  
 

Det legges til grunn et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med terapibasseng 
på 8 x 12,5 meter. Det er plass på tomten til en flerbrukshall av samme type som nå 
planlegges ved Åsgård skole og Ås videregående skole (spillflate på 25 x 45 meter).  
 
Nærhet til sentrum, skoler og kollektivtransport 
Tomtene ligger i tilknytning til Ås ungdomsskole og i gangavstand fra Rustad og 
Åsgård skole, samt i nærhet til sentrum og kollektivknutepunkt. 
 

Nærhet til eksisterende og ev nye idrettsanlegg 
En plassering ved Ås ungdomsskole vil sikre nærhet til Ås stadion, fotballhallen og 
tennisbanen. Det er plass til flere anlegg på tomten etter at modulskolen er 
demontert. 
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Økonomi 
En svømmehall bestående av et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med 
terapibasseng på 8 x 12,5 meter og en flerbrukshall med en spillflate på 25 x 45 
meter er estimert til ca. 250 mill. kroner (ekskl. mva) med et prisnivå pr. 01.07.2018. 
Kostnader til riving av eksisterende bygg er medtatt. 
 
Tilskudd fra spillemidler er 10,0 mill. kroner for flerbrukshallen og 20,7 mill. kroner for 
den beskrevne svømmehallen. Samlet tilskudd på 30,7 mill. kroner basert på Statens 
satser for 2018. 
 
Alternativ 2 – Parkeringsplassen v/Meierikrysset 
 
Tomtestatus 
Gnr 42 Bnr 1 eid av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 
Tomtene er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. På tomten ligger i dag 
parkeringsplasser for NMBU. 
 
Utbyggingsmuligheter 
Det er plass til en ny svømmehall på tomten, men dette forutsetter sannsynligvis at 
parkeringsarealet reetableres ett annet sted eller i en parkeringskjeller under hallen.  
 
Det legges til grunn et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med terapibasseng 
på 8 x 12,5 meter. Parkeringskjeller etableres under hele bygget. 
 
Nærhet til sentrum, skoler og kollektivtransport 
Tomtene ligger nær NMBU og Åsgård skole, men forholdsvis langt unna Rustad 
skole og Ås ungdomsskole. I tillegg ligger en slik plassering langt mot vest og lengre 
unna boligområdene øst for jernbanen, noe som sannsynligvis vil føre til noe mer 
bruk av bil enn ved en mer sentral plassering. 
 
Nærhet til eksisterende og ev nye idrettsanlegg  
Pga. tomtens begrensning, er det lite sannsynlig at flere kommunale idrettsanlegg vil  
bli liggende i umiddelbar nærhet til en ny svømmehall.  
 
Økonomi 
En svømmehall bestående av et basseng på 12,5 x 25 meter (dybde 3,5 m) med 
terapibasseng på 8 x 12,5 meter og en full parkeringskjeller er estimert til  
ca. 200 mill. kroner (ekskl. mva) med et prisnivå pr. 01.07.2018. 
 
Kostnader for erverv av tomten kommer i tillegg. 
 
Tilskudd fra spillemidler er 20,7 mill. kroner for den beskrevne svømmehallen basert 
på Statens satser for 2018. 
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Alternativ 3 – Ås videregående skole 
 

Tomtestatus 
Gnr 55 Bnr 97 eid av Akershus fylkeskommune og Gnr 55 Bnr 238 eid av Telenor. 
Tomtene er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. 
På tomtene ligger Ås videregående skole og en nettstasjon/trafo. 
 

Utbyggingsmuligheter 
Ifm. planleggingen av en utvidelse av Ås videregående skole og etableringen av en 
ny flerbrukshall, har Akershus fylkeskommune signalisert at det ikke er ønskelig å 
etablere en svømmehall på tomten. Dette fordi Akershus fylkeskommune ønsker å 
beholde resterende utbyggingskapasitet til ev. framtidige utvidelser av skolen. 
 

Etter som det er vedtatt at en ny svømmehall ikke skal føre til nedbygging av matjord, 
er det ikke mulig å utvide dagens tomt ved å bruke deler av Dysterjordet.  
 

Ut fra dette vurderes tomten å være uegnet for lokalisering av en ny svømmehall. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Av de to aktuelle alternativene vurderes de miljømessige konsekvensene å være 
minst ved en etablering ved Ås ungdomsskole. Det antas at bruken av bil blir lavere 
ved en lokalisering ved Ås ungdomsskole enn ved Meierikrysset.  
 

Økonomiske konsekvenser og framdrift: 
Ås kommune har allerede en utbetalingsprognose på ca. 1,6 mrd. kroner på vedtatte 
investeringsplaner for perioden 2018-2021. Det vil tilkomme ytterligere behov i tiden 
framover og rådmannen ser det som særdeles krevende å etablere en ny 
svømmehall med dagens økonomiske situasjon. 
 

Det anbefalte alternativet ved Ås ungdomsskole har en estimert kostand på  
ca. 250 mill. kroner. Prosjektet anbefales vurdert sammen med behovet for en 
utvidelse av Ås ungdomsskole. Med dagens prognoser vil det tilsi perioden 2025-30. 
Ved behov for store investeringer på dagens svømmebasseng vil tidspunktet kunne 
måtte forskyves. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at en ny svømmehall vurderes etablert ved Ås ungdomsskole i 
forbindelse med forventet behov for utvidelse av skolekapasiteten på 
ungdomsskolen.  
 

Tomtene ligger i tilknytning til Ås ungdomsskole og i gangavstand fra Rustad og 
Åsgård skole, samt i nærhet til sentrum og kollektivknutepunkt. 
 

En ny svømmehall ved Ås ungdomsskole gjør også at anlegget blir liggende sammen 
med andre kommunale idrettsanlegg. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 



 

 

Ås kommune  

  

 
 

K-73/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  13/04374-109 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/18 27.09.2018 
2 Formannskapet 78/18 10.10.2018 
3 Kommunestyret 73/18 24.10.2018 
 

 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. Dette 
skal opplyses på parkeringsskilt. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen, i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 
vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 
er behov for endret arealbruk. 

 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: (HTM) 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

- Punkt 1: Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås 
sentrum. Dette skal opplyses på parkeringsskilt. 

- Punkt 6: Setningen avsluttes med «i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på 
lørdager» 
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Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende endringsforslag: 

- Punkt 2: Siste setning fjernes 
- Punkt 4 og 5: Makstid endres fra 4 til 3 timer 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble stemt over punktvis med V- og Hs tilleggs- og 
endringsforslag: 

- Punkt 1 med Vs tillegg ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 3 ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 4 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 5 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 6 med Vs tillegg ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 7 ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 8 ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: (HTM) 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. Dette 
skal opplyses på parkeringsskilt. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen, i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 
vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 
er behov for endret arealbruk. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk 
av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering 
i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte 
parkeringstid er 12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men 
det skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn 
må være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes 
Statens vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil 
det er behov for endret arealbruk. 

 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - ulike parkeringsplasser i Ås sentrum 
Vedlegg 2 - parkering forbudt sone i sentrum 
Vedlegg 3 - Tilbakemelding fra Ås sentrumsforening 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 73/14 22.10.2014 og K-sak 86/14 19.11.2014 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Saken omhandler parkeringsbestemmelser for Ås sentrum og er en oppfølging av 
følgende vedtak i HTM 26.04.2018 (HTM-sak 22/18): 
 

Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med aktørene i næringslivet for å 
avklare om de er interessert i å føre opp og drifte parkeringsautomater i Ås 
sentrum. 

 
Ås sentrumsforening har svart på administrasjonens henvendelse vedrørende evt. 
bidrag til etablering av parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser i Ås 
sentrum, og de stiller seg ikke positive til å føre opp og drifte (finansiere) 
parkeringsautomater. Vedlegg 3 viser korrespondansen med Ås sentrumsforening. 
Ås sentrumsforening foreslår i tillegg at tiden for tillatt parkering økes fra to til tre 
timer.  
 
Rådmannen har vurdert at forslaget om utvidet gratis parkering fra to til tre timer kan 
imøtekommes. På grunn av manglende ekstern finansiering for parkeringsautomater 
opprettholder rådmannen innstillingen fra april vedrørende bruk av parkeringsskive. 
Rådmannen foreslår at det innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 
parkeringsskive på kommunale parkeringsplasser, med unntak av parkeringsplassen 
nedenfor rådhuset/kulturhuset der det innføres avgiftsparkering fra første time. 
 
De øvrige punktene i innstillingen er uendret og følger saksutredningen til HTM-møtet 
26.04.2018: 
 
Følgende ble vedtatt i HTM 07.12.2017 (HTM-Sak 84/17): 
 

Saken utsettes til neste møte for å utrede Høyres forslag og samtidig 
sammenligne praksis i andre kommuner. Samt økonomien ved 1 og 2 timers 
gratis parkering. 
 
Høyres forslag: 
Punkt 1: Det innføres krav til bruk av parkeringsskive for parkering på 
kommunale parkeringsplasser i Ås. Parkeringstid fastsettes til 2 timer i 
perioden 7-17 på hverdager og 9-15 på lørdager. 

 
Det er ressurskrevende å håndheve eksisterende parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum, noe som fører til at det sjelden er kontroll. Flere utnytter dette og står lenger 
enn tillatt og det blir lite sirkulasjon på plassene. Dette gir et dårlig tilbud til 
besøkende til Ås sentrum. Handelsstanden i Ås har uttrykt frustrasjon over 
parkeringssituasjonen i sentrum. 
 
Det er vedtatt å innføre avgiftsparkering i Ås sentrum K-Sak 103/16 09.12.2016. 
Dette vil gjøre håndhevingen enklere.  
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I Ås sentrum foreslår rådmannen å skilte de kommunale parkeringsplassene med tre 
timer gratis parkering ved bruk av parkeringsskive i perioden 07-17 på hverdager og 
09-15 på lørdager. Det innføres avgiftsparkering i perioden 07-17 på hverdager og 
09-15 på lørdager på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset for å 
imøtekomme behovet om å stå parkert utover to timer. Rådmannen vurderer at for å 
sikre kapasitet på denne plassen bør det legges opp til en avgift på kr. 15 pr. time fra 
første time, og en maks parkeringstid på 12 timer. 
 
Det foreslås å etablere ladestasjoner slik at det til sammen blir ti plasser med 
lademuligheter for ladbare motorvogner. Dette er i henhold til krav i 
parkeringsforskriften. For ladbare motorvogner vil det være gratis å parkere, men det 
skal betales for strømmen. Det vil også være krav om tilkobling til ladepunktet for å 
stå på disse plassene. Makstid settes til fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. 
 
Det vil i tillegg bli skiltet reserverte plasser for forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse på ti plasser. Dette er noe høyere enn kravene i 
parkeringsforskriften (6 plasser), men rådmannen ser det som hensiktsmessig, ut i 
fra en god arealdekning, å øke antallet noe. Også her foreslås det krav om makstid 
på fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune fikk i desember 2014 myndighet til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i Ås kommune på lik linje med politiet. Kommunestyret 
vedtok 19.11.2014 (K-Sak 86/14) at eksisterende skiltplan skulle legges til grunn for 
håndhevelsen. I tillegg skulle det utarbeides en ny skiltplan for Ås sentrum parallelt 
med en helhetlig plan for parkering i hele sentrumsområdet.  
 
Eksisterende skiltplan med to timer gratis parkering og forbud mot videre parkering er 
ressurskrevende å håndheve. Dette medfører få kontroller med det resultat at mange 
tar sjansen på å stå utover de tillatte to timene. I tillegg er det kommunale 
parkeringsplasser i sentrum som ikke har skiltvedtak for parkeringsbestemmelsene 
og som derfor ikke kan håndheves. Disse parkeringsplassene benyttes ofte som 
pendlerparkering og er opptatt hele dagen. Resultatet er at det er lite sirkulasjon på 
plassene, som igjen gir et dårlig tilbud til besøkende til Ås sentrum. 
 
I forbindelse med behandling av handlingsprogrammet for 2016-2019 vedtok 
kommunestyret 09.12.2015 (K-Sak 103/16) at det skulle innføres avgiftsparkering i 
Ås sentrum. 
 
Arbeidet med ny skiltplan har vært utsatt i påvente av ny parkeringsforskrift som 
trådte i kraft 01.01.2017.  
 
Parkering er et knapphetsgode. Det er nødvendig å regulere den slik at det blir lett for 
besøkende å finne ledig parkeringsplass. Det er intensjonen i både vegtrafikkloven 
og parkeringsforskriften, å fordele et begrenset parkeringstilbud. En 
tommelfingerregel med tanke på god tilgjengelighet er at det alltid er minst 15 % ledig 
plass. 
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Vurdering: 
Ås sentrumsforening har svart på administrasjonens henvendelse vedrørende evt. 
bidrag til etablering av parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser i Ås 
sentrum, og de stiller seg ikke positive til å føre opp og drifte (finansiere) 
parkeringsautomater. 
 
Ås sentrumsforening foreslår at parkeringsbetjentene kan benytte mobiltelefon eller 
annet håndholdt utstyr for å skanne bilskiltene på en runde, for deretter å komme 
tilbake etter to/tre timer og skanne på nytt for å se hvilke biler som fortsatt står der. 
De mener at parkeringsbetjentene på denne måten vil få utført akkurat den samme 
kontrollen som ved parkeringsskive og at det vil gå mye raskere å utføre kontrollen. 
Den metoden som Ås sentrumsforening foreslår, vil ikke kunne si om en bil faktisk 
har stått stille i to/tre timer eller om den har vært ute og kjørt i mellomtiden. Den kan 
derfor ikke benyttes. Dersom man skal skanne på denne måten, må man benytte 
utstyr som filmer bilenes plassering ved første runde, for så å sammenligne filmen 
ved neste runde for å se om bilen har endret plassering eller stått stille. Rådmannen 
anser dette som en mer tidkrevende metode enn å kaste et blikk på en 
parkeringsskive. Rådmannen opprettholder forslaget om bruk av parkeringsskive. 
 
Ås sentrumsforening foreslår i tillegg at tiden for tillatt parkering økes fra to til tre 
timer. Dette er med bakgrunn i at det er en del eldre som oppholder seg lengre enn 
to timer i sentrum, medregnet lunsj på et av sentrums spisesteder. I tillegg er det en 
del kulturarrangementer som varer mer enn to timer, men mindre enn tre timer. 
Rådmannen vurderer at dette forslaget kan imøtekommes. 
 
Nedenfor er vurderingen fra saken som ble lagt fram for HTM 26.04.2018. 
 
Praksis i andre kommuner 
Rådmannen har sendt forespørsel vedrørende informasjon om 
parkeringsbestemmelser (avgiftsparkering, tidsbegrensning, gratis tid, etc) som 
benyttes til følgende kommuner: 

- Ski 
- Vestby 
- Frogn 
- Sandefjord 
- Skedsmo 

 
Ski og Frogn har ikke besvart henvendelsen, men nedenfor følger en sammenfatning 
av de andre kommunenes tilbakemelding. 
 
I januar skriver Vestby kommune at de har flere offentlige parkeringsplasser med 
parkeringsrestriksjoner. Alle plassene er regulert med tidsbegrensning (maks 4 timer 
og maks 24 timer), men ingen er avgiftsbelagte. I april opplyser kommunen at de nå 
vurderer avgiftsparkering, uten noe mer konkret informasjon enn det. I tillegg finnes 
en del private parkeringsplasser for næringslivet. Soon næringsforening bifaller 
parkeringsrestriksjoner i Son sentrum da det er ønskelig med sirkulasjon, selv om 
enkelte fastboende ikke er like positive. 
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Skedsmo kommune har følgende parkeringspolitiske mål: 

- Bidra til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum. 
- Prioritere besøkende, forflytningshemmede, servicekjøretøyer og 

varedistribusjon. 
- Tilgjengelighet: det skal alltid være ledige plasser (max 95 % belegg). 
- Begrense fremmedparkering i boligområder. 

De benytter aktivt pris m.m. til å sørge for god tilgjengelighet til byens 
parkeringsplasser. De har avgiftsbelagt parkering i tidsrommene 09-20 på hverdager 
og 10-17 på lørdager, med en maks tillatt parkeringstid på 11 timer. De har betaling 
fra første time og med en progressiv økning i avgiften. De har dårlig erfaring med en 
ordning med noe gratis tid før avgift da de mener det fører til en parkeringsordning 
med langt flere kontrollsanksjoner og store muligheter for misbruk (ved at man for 
eksempel først trekker billett, så logger man inn på easypark fra da billetten går ut). 
De har enkelte plasser med gratis, tidsbegrenset parkering, men kun på steder hvor 
det ikke er grunnlag for å ta avgift pga lavt belegg og på steder hvor det vil være dyrt 
å sette opp automater. 
De har endret tariff, innretting og avgiftstider flere ganger siden 2004, og de mener at 
dette beviselig har ført til at det er lett å finne ledig parkeringsplass og til flere 
besøkende. Erfaring fra Skedsmo kommune er at 90 % parkerer kortere enn to timer 
i sentrumsstrøk (eks. Lillestrøm). 
 
I Sandefjord kommune har de både avgiftsbelagte plasser og gratis 
parkeringsplasser i sentrum. De har ca. 1000 plasser som er avgiftsbelagte med 
maks tid fra to timer til heldagsparkering. Regulert tid er hverdager 08-18 og lørdag 
08-16, med priser på 12,- eller 17,- kr. pr. time. På heldagsplasser fra kr. 20,- til 57,- 
pr. dag. De har også 350 kantsteinsparkeringsplasser som er gratis maks 1 time ved 
bruk av parkeringsskive, i samme tidsrom som nevnt. I tillegg finnes det ca. 1100 
private avgiftsplasser inkl. p-hus, og disse har avvikende takster og tider. 
Det er nylig vedtatt å redusere antall avgiftsplasser med ca. 100 fordelt på tre 
plasser, og på disse stedene skal det innføres maks tre timer med bruk av 
parkeringsskive. 
De innførte avgiftsparkering i 1980 da det var dårlig tilgjengelighet med lite 
sirkulasjon på sentrale parkeringsplasser. Etter innføringen ble det betydelig bedre 
tilgjengelighet. 
 
Parkeringsskive (p-skive) 
Parkeringsbestemmelser med bruk av parkeringsskive og begrenset parkeringstid vil 
føre til enklere håndheving for parkeringsvaktene, og parkeringsbestemmelsene kan 
håndheves hyppigere enn i dag. Men disse parkeringsbestemmelsene vil ikke dekke 
alle brukergruppers behov, som for eksempel næringsdrivende uten egen parkering 
og parkering for deltakelse på arrangementer/møter som varer lenger enn tillatt tid. 
 
Erfaringen fra Skedsmo kommune er at 90 % parkerer kortere to timer. Det er rimelig 
å anta at det samme gjelder for Ås sentrum. Ås sentrumsforening foreslår imidlertid 
at tiden for tillatt parkering økes fra to til tre timer. En ordning med tre timer gratis ved 
bruk av parkeringsskive vil dermed dekke det største behovet. For å ivareta behovet 
for langtidsparkering kan dette reguleres på en bestemt plass. 
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Avgiftsparkering 
Vedlegg 1 viser et kartutsnitt av sentrum der ulike parkeringsplasser er markert med 
ulike farger. De plassene som er markert med grønt, gult og skravert rødt er de 
kommunale/offentlige plassene i sentrum.  
 
I den opprinnelige saken (HTM-Sak 84/17) var alle disse plassene foreslått 
avgiftsbelagt i tidsrommene 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Det har 
tidligere ikke vært stemning for å innføre bruk av p-skive ved parkering i Ås sentrum. 
Rådmannen vurderte derfor at parkeringsautomater var alternativet med tanke på en 
enklere håndheving. Etablering av parkeringsautomater forutsetter en viss inntjening 
for å dekke drifts- og etableringskostnadene. Med et parkeringsregime med inntil to 
timer gratis, der de fleste får gjort unna sine ærend innen den tiden, vurderte 
rådmannen at det var mest hensiktsmessig med en timespris på kr. 15 fra første 
time. Følgende vurderinger/beregninger ble lagt til grunn: 
 
Det er ca. 150 kommunale parkeringsplasser i Ås sentrum. Norconsult har på 
oppdrag for Ås kommune sett på aktuelt prisnivå på avgiftsparkeringen. De foreslår 
en timespris på kr. 15 som et utgangspunkt. Ås konkurrerer med andre nære og store 
handelssteder som har gratis parkering. Den nye parkeringsforskriften åpner for at 
man kan ha en avgiftsstruktur med en gratis første time eller to. Med de løsningene 
som finnes for parkeringsautomater i dag kan man ha en avgiftsstruktur der for 
eksempel satsene øker i takt med tiden man står parkert. 
 
For å gjøre en beregning av mulig inntjening, kan man i løpet av et år regne at det er 
260 hverdager (52 x 5) og 52 lørdager, dette vil bli 2912 timer hvor avgiftsparkering 
gjelder. Hvis vi antar at det vil være et belegg på 30% på de 150 plassene, vil 
inntjeningen med en timespris på kr. 15 være i underkant av 2 mill. kr. på et år. 
Dersom man har en avgiftsstruktur med en time eller to gratis først vurderer 
rådmannen at man ikke kan forvente mer enn ca. 5 % belegg da de fleste vil kunne 
gjøre unna sine ærend innen i hvert fall to timer. Det vil gi en inntjening på ca. 
325 000 kr. Dette er da selvfølgelig avhengig av belegg og timepris. Rådmannen var 
av den oppfatning at det neppe vil være begrensende for parkering i sentrum om det 
er avgift fra første time. Rådmannen foreslo derfor at avgiften settes til kr. 15 pr. time, 
og med betaling fra første time.  
 
Rådmannen har ikke gjort noen ytterligere vurderinger eller beregninger på mulig 
inntjening for enten en eller to timer gratis da det er vanskelig å si noe mer konkret 
om dette uten å teste det i praksis. 
 
Det har tidligere vært et poeng at man ønsker et enhetlig parkeringsregime i sentrum, 
men rådmannen ser at det beste for brukerne kan være å ha en kombinasjon av bruk 
av p-skive og avgiftsparkering. Rådmannen vurderer at tre timer gratis parkering ved 
bruk av p-skive i tidsrommet 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager vil dekke det 
meste av parkeringsbehovet. Samtidig er det et behov for noen parkeringsplasser der 
man kan stå utover tre timer. Rådmannen foreslår derfor at det innføres 
avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset i tidsperioden 
07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. For å sikre at det er tilgjengelige plasser 
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for dem som trenger å stå utover tre timer foreslår rådmannen at det innføres 
avgiftsparkering fra første time.  
 
Innkrevingssystem ved avgiftsparkering 
Ved avgiftsparkering er det krav i parkeringsforskriften om at man skal kunne betale 
på en parkeringsautomat, samt med en «kontaktløs» betalingsmetode (mobil). Man 
skal kunne betale med både kort og kontant på automaten. Man betaler på forhånd 
når man setter fra seg bilen. Det finnes løsninger i dag der man ved betaling med 
kort på automat og ved bruk av app kan registrere når man er tilbake, om man er 
tilbake før tillatt parkeringstid er utløpt, slik at man kun betaler for den tiden man 
faktisk har stått parkert. Rådmannen anbefaler en slik løsning.  
 
Ved etablering av parkeringsautomater vil rådmannen vurdere å sette opp automater 
som forsynes med solcelleenergi. Dette er et godt tiltak for å minimere kostnadene 
ved graving, i tillegg til at man står noe friere ved plassering av automatene. Dette vil 
bli vurdert opp mot etableringskostnadene for automater tilkoblet strømtilførsel i 
bakken. Det vil bli gjort i forbindelse med anskaffelsesprosessen.  
 
Plasser med ladestasjoner 
Det er markert med en «L» i vedlegg 1 der hvor det vil bli plasser med 
lademuligheter, reservert for ladbare motorvogner. Det er et krav i henhold til 
parkeringsforskriften at det skal tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en 
ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby 
lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antall parkeringsplasser. Her kan 
man se et større område, slik som Ås sentrum, under ett i følge Vegdirektoratet. Ut 
fra de 150 parkeringsplassene som er i sentrum vil i utgangspunktet et tilstrekkelig 
antall plasser være ni plasser.  
 
Det er i dag to plasser i Skoleveien ved inngangen til rådhuset. I tillegg vurderer 
rådmannen at det etableres til sammen fire plasser med lademuligheter på hver av 
de store parkeringsplassene i sentrum. Disse stedene er valgt med tanke på nærhet 
til strøm for å minimere gravekostnadene ved etablering av ladestasjonene. Ved 
eventuell endring av infrastruktur om noen år vil det være mulig å flytte disse 
ladestasjonene. 
 
Rådmannen foreslår at det skal være gratis å parkere for ladbare motorvogner på de 
aktuelle plassene, men at det skal betales for strømmen som brukes. I tillegg foreslås 
det å sette en makstid på fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. Rådmannen 
foreslår også at det skal være et krav om at man faktisk må være koblet til 
ladestasjonen for å stå på plassene med lademuligheter.  
 
Plassen som er markert med rosa skal være til ladestasjoner for kommunale 
tjenestebiler. Her må det gjøres tiltak for å skille plassen fra den offentlige veien slik 
at denne plassen kan skiltes med privatrettslige skilt og reserveres for kommunale 
tjenestebiler. 
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Skilting 
Plassene markert med gult er plasser langs offentlige ferdselsårer. Disse må skiltes 
med offentlige skilt i henhold til skiltforskriften. Her må Statens vegvesen som 
skiltmyndighet vedta skiltplan. Disse skiltene tas med i den nye skiltplanen for 
sentrum der også alle andre trafikkregulerende skilt må med.  
 
På plassene som er merket med grønt og skravert rødt vurderer rådmannen, etter 
anbefaling fra Norpark (Norges parkeringsforening) at det skiltes med såkalte 
«vedlegg 1»-skilt i henhold til parkeringsforskriften. Ved bruk av disse skiltene får 
kommunen større frihet til å kunne reservere enkelte plasser til enkelte grupper ved 
behov, for eksempel til kommunale tjenestebiler, hjemmesykepleien eller lignende. 
«Vedlegg 1»-skilt kan ikke benyttes til parkeringsplasser som ligger inntil kommunal 
vei, kun på avgrensede parkeringsplasser, slik som de to store parkeringsplassene i 
sentrum (ved Rådhusplassen og nedenfor rådhuset/kulturhuset), samt 
parkeringsplassen ved Langbakken/Gamleveien. På parkeringsplassen ved 
Langbakken/Gamleveien skal 10 parkeringsplasser reserveres Åstunet Fellesbygg 
ANS etter tidligere frikjøp fra kommunen. For «vedlegg 1»-skilt kreves ikke skiltplan 
med vedtak fra Statens vegvesen, men det skal utarbeides en skiltplan som skal 
registreres i parkeringsregisteret. 
 
Selv om det blir to ulike typer skilt som begge har standardutforming på de 
kommunale parkeringsplassene vil det være de samme bestemmelsene som gjelder 
på alle plassene, og man kan benytte de samme parkeringsautomatene. 
 
Reservert parkering for forflytningshemmede med parkeringstillatelse 
I parkeringsforskriften er det et krav om at det på alle parkeringsplasser skal avsettes 
et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid 
er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50 plasser eller mer er 
virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av plassene til 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. På parkeringsområder med opptil 50 
plasser, er virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn to plasser. Her ligger 
det et handlingsrom og det er fornuftig å tenke på å etablere slike plasser der folk 
ferdes. I Ås sentrum er det ca 150 parkeringsplasser. Fire prosent tilsvarer seks 
plasser reservert for forflytningshemmede, men med tanke på at de offentlige 
parkeringsplassene i sentrum er spredt, med flere gateparkeringsplasser, mener 
rådmannen det må settes av flere plasser, og foreslår at det reserveres ti plasser for 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse er markert med «HC» i vedlegg 
1.  
 
Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte 
kommunale parkeringsplasser etter den nye parkeringsforskriften. Parkeringsvaktene 
har erfart at de på dagens plasser for forflytningshemmede står biler hele dagen, og 
gjerne samme bil dag etter dag. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det 
settes en makstid på fire timer for parkering på plasser for forflytningshemmede slik 
at man sikrer sirkulering også på disse plassene. 
 
 



 

 

Ås kommune  

  

 
 
Parkering for ansatte i Ås kommune 
De plassene som er markert med blått i vedlegg 1 er til kommunalt ansatte med 
oblat. Disse skiltes med privatrettslige skilt da de er helt avgrensede plasser for en 
bestemt gruppe. Ved Åsgård skole bør det skiltes og tydeliggjøres hvor det skal 
parkeres slik at man sikrer plass til foreldre som må kjøre og følge barn inn på skolen 
ved behov. Det vil mest sannsynlig bli endringer for disse plassene både ved Åsgård 
skole og Hangar’n i forbindelse med utbygging. Rådmannen vil komme tilbake til evt. 
ny ordning for parkering for ansatte når det blir aktuelt.  
 
Parkering forbudt-sone 
I forbindelse med innføring av avgiftsbelagt parkering i sentrum er det stor 
sannsynlighet for at en del parkering vil flytte seg over til boligfeltsgatene. Vi ser 
allerede i dag at det er en del parkering i de gatene som er nærmest sentrum. 
Rådmannen har fått flere henvendelser fra beboere i disse gatene som er frustrerte 
over denne gateparkeringen. Det fører til ødelagte grøftearealer utenfor deres 
eiendommer, areal som de ønsker å holde pent vedlike, i tillegg er de bekymret for 
barna som skal gå til skolen mellom disse parkerte bilene. Det er mange skolebarn 
som har disse gatene som sin skolevei, og biler som er parkert langs veien gir et 
uoversiktlig trafikkbilde, spesielt for de minste, myke trafikantene. Rådmannen 
foreslår derfor å innføre en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen, som vist i vedlegg 2. Parkeringsforbudet gjelder da for parkering langs vei 
i denne sonen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Innføring av nye parkeringsbestemmelser vil medføre kostnader til ny skilting, 
oppmerking, samt oppsetting av parkeringsautomat(er). Et grovt kostnadsoverslag for 
etablering av en parkeringsautomat er kr. 100 000,-, avhengig av tilgang til strøm og 
gravekostnader. Rådmannen vurderer at dersom man går for en løsning med 
parkeringsskive og kun avgiftsparkering på en parkeringsplass, er det behov for kun 
en parkeringsautomat. For skilt antas en kostnad på kr. 250 000,- og oppmerking ca. 
kr. 150 000,-. I tillegg må det påregnes noe kostnader for utbedring av de plassene 
som skal være reservert til forflytningshemmede for å sikre at disse tilfredsstiller 
kravene i forhold til universell utforming. Kostnadene på til sammen 5-600 000 kr. 
dekkes av allerede avsatte midler i investeringsbudsjettet. 
 
Kostnader til årlig drift og vedlikehold av parkeringsautomatene anslås til ca. kr. 
3 000 for en automat. Dette forventes dekket av inntjeningen på 
parkeringsautomaten. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Innføring av nye parkeringsbestemmelser vil av mange oppfattes som en 
innstramming av parkeringsmulighetene, spesielt for dem som har utnyttet dagens 
ordning og stått parkert utover tillatt makstid. I tillegg vil det bli restriksjoner på 
plasser som i dag ikke har noe skiltvedtak og hvor folk parkerer hele dagen 
(pendlerparkering). Her vil man mest sannsynlig tvinge noen over til å gå eller sykle, 
noe som vil være en miljøgevinst. 
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Det vil bli mer sirkulasjon på parkeringsplassene i sentrum og besøkende til sentrum 
vil oppleve at det er ledige plasser når de har ærend der. Dette kan føre til at flere 
igjen velger å handle lokalt i Ås framfor å dra til de større handelssentrene i området. 
 
Alternativer: 

1. Opprettholde dagens ordning med to timer uten gebyr.  
Rådmannen anser dette som et dårlig alternativ da flere opplever 
parkeringssituasjonen i sentrum som utfordrende. Ordningen er i praksis også 
vanskelig å kontrollere. 

2. Innføre avgiftsparkering på alle de kommunale/offentlige parkeringsplassene 
med betaling fra første time. Et anslag over inntektspotensialet antyder i 
størrelsesorden 2 mill. kr. årlig, basert på 15 kr/time. 
Handelsstanden ønsker ikke denne løsningen da de mener dette ytterligere vil 
favorisere kjøpesentrene som har muligheter for gratis parkering.  

3. Innføre avgiftsparkering på alle de kommunale/offentlige parkeringsplassene, 
men ha gratis parkering i to timer. Et anslag over inntektspotensialet antyder i 
størrelsesorden 320 000 kr årlig. 
Løsningen vil være relativ kostbar i anskaffelse og drift som følge av behov for 
flere betalingsautomater, med forholdsmessig lavt inntektspotensiale. 

4. Innføre bruk av p-skive og avgiftsparkering på plassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset som i rådmannens innstilling, men med de første to 
timene gratis.  
Denne løsningen vil kunne medføre at plassen fylles opp med handlende i 
sentrum som har ærend som varer kortere tid enn 2 timer. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med bakgrunn i utfordringene som er i dag med både håndheving og folks 
opplevelse av vanskeligheter med å finne parkeringsplass i Ås sentrum bør det 
innføres nye parkeringsbestemmelser. Rådmannen kan ikke på nåværende tidspunkt 
anbefale den investeringen etablering av parkeringsautomater vil føre til. Det kan 
derfor være en fordel å få erfaringer med nytt parkeringsregime ved først å innføre tre 
timer gratis parkering ved bruk av p-skive på de offentlige/kommunale 
parkeringsplassene. For å møte behovet for å stå parkert utover tre timer innføres 
avgiftsparkering på hverdager fra kl. 07-17 og lørdager fra kl. 09-15 på 
parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset. 
 
For å sikre tilgjengelighet på plassen for dem som har behov for å stå lenger enn tre 
timer anbefales at plassen avgiftsbelegges fra første time, men med en moderat sats 
på 15 kr/time. 
 
Reserverte plasser til forflytningshemmede med parkeringstillatelse og ladbare 
motorvogner etableres i henhold til parkeringsforskriften. 
 
Rådmannen ser et behov for å innføre en parkering forbudt-sone i boligfeltsgatene 
nærmest sentrum og stasjonen når man starter opp med avgiftsparkering. Dette for å 
sikre oversiktlige trafikkforhold, spesielt med tanke på barna som har dette som sin 
skolevei. 
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Det er viktig å ha lademuligheter for kommunale tjenestebiler nå som det kjøpes 
stadig flere ladbare motorvogner i kommunen. 
 
Parkeringssituasjonen for de ansatte opprettholdes slik det er i dag inntil det blir 
endringer i forbindelse med utbygginger. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-74/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/02623-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 9/18 25.09.2018 
2 Arbeidsmiljøutvalget 2018 12/18 25.09.2018 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 20/18 26.09.2018 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/18 26.09.2018 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 75/18 27.09.2018 
6 Administrasjonsutvalget 22/18 10.10.2018 22/18 10.10.2018 
7 Formannskapet 80/18 10.10.2018 
8 Kommunestyret 74/18 24.10.2018 
 

 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 10.10.2018: 
Rapporten ble drøftet. 
 
Votering: Utvalgenes innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 10.10.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.09.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.09.2018: 
Votering:Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 

_____ 
  
 
Arbeidsmiljøutvalget 2018s behandling 25.09.2018: 
Votering: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.  
 
Arbeidsmiljøutvalget 2018s vedtak 25.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 

_____ 
 
Eldrerådets behandling 25.09.2018: 
Eldrerådet bemerket at rapporten er et godt dokument. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 25.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 
Ås, 14.09.2018  
 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken sendes til kontrollutvalget for uttalelse 
 
Vedlegg:  
2. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomiavdelingen  
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Saksutredning: 

 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2018 - 
2021. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Utover det er rapporten 
bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett og 
målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver 
status per 31. august 2018.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2018.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2018 tas til orientering. 
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K-75/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/02622-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget  25.09.2018  26.09.2018 13/18 25.09.2018 

2 Hovedutvalg for helse og sosial 21/18 26.09.2018 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/18 26.09.2018 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/18 27.09.2018 
5 Administrasjonsutvalget 23/18 10.10.2018 23/18 10.10.2018 
6 Formannskapet 81/18 10.10.2018 
7 Kommunestyret 75/18 24.10.2018 
 
 

Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet ber rådmannen komme med konkrete forslag til tiltak for barn i 
familier under fattigdomsgrensa med økonomiske konsekvenser før endelig 
behandling av handlingsprogrammet. 
 
SV fremmet protokolltilførsel, se under innstillingen. 

 
Votering:  
Innstilling fra HOK og HHS ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Protokolltilførsel fra SV: 
Ås kommune utmerker seg negativt med en svært høy andel barn som lever i familier 

under fattigdomsgrensa. Derfor er det ekstra beklagelig at saken om barnefattigdom 

ikke er håndtert i forbindelse med hverken 1. eller 2. tertial som forutsatt.  

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 10.10.2018: 
Votering: Innstilling fra HOK og HHS ble enstemmig vedtatt. 
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Administrasjonsutvalgets innstilling 10.10.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: (HTM) 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med endring i 
formuleringen: «vedtas» endres til «tas til orientering». 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: (HTM) 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 tas til orientering i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.09.2018: (HOK) 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.09.2018: (HOK) 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 

_____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.09.2018: (HHS) 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.09.2018: (HHS) 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 

_____ 
 
 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 25.09.2018: 
Votering: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.  
 
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 25.09.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Etatsjefer 
Økonomiavdelingen  
Revisjonen  
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,2 %. Status per 2. 
tertial viser at prognosen for resultatet for 2018 forbedres til ca 0,6 % som følge av 
økte skatteinntekter og refusjoner fra staten kombinert med en stram økonomisk drift 
på kommunens tjenesteområder. Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak 
dekkes innenfor rammene i det tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil 
understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås 
justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i 2018.  
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2018. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2018. 
 
Økonomiske konsekvenser 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 0,6 % for 2018.  
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2018 
  

Nr 
Tjenestenavn Oppr. Ramme 

2018 
Rev. Ramme 

2018 
Endring Ny rev ramme 

1 Barnehage   156 389    156 296      156 296  

2 Grunnskoleopplæring   222 379    222 287   1 750    224 037  

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv   31 762    32 040  
 

  32 040  

4 Kommunehelse   55 388    55 444   -1 500    53 944  

5 Barnevern   32 864    32 846   1 000    33 846  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester   48 087    48 063  
 

  48 063  

7 Tjenester til hjemmeboende   128 249    132 640   2 000    134 640  

8 
Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon   158 473    155 948  

 
  155 948  

9 
Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø   10 949    11 241    600    11 841  

10 Administrasjon og styring   64 378    63 328  
 

  63 328  

11 Eiendomsforvaltning og utleie   70 438    72 044  
 

  72 044  

12 Samferdsel   14 884    15 615  
 

  15 615  

13 Brann og ulykkesvern   13 104    13 104  
 

  13 104  

14 
Vann, avløp og 
renovasjonstjenester   -11 273    -11 204  

 
  -11 204  

15 Felles inntekter og utgifter   -1 064 276   -1 067 897   -7 500   -1 075 397  

  SUM endringer      -3 650    -3 650  

Tabell 1: Reguleringer driftsbudsjett. Tall i hele 1000.  
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1. Barnehage 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 
 
2. Grunnskoleopplæring 

Det er behov for å styrke SFO med 1 mill. kr i 2018 som følge av mindre 
inntekter enn budsjettert. Dette skyldes delvis at flere brukere velger å 

benytte deltidsplass enn tidligere. I tillegg er inntektene redusert som 
følge av mulighet for redusert brukerbetaling avhengig av foreldrenes 
inntektsnivå.  

Som følge av økte priser er det behov for å styrke budsjettet for 
Skoleskyss med 750 000 kr.  

 
3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 

 
4. Kommunehelse 

Blant annet grunnet lavere aktivitet enn planlagt kan rammen for 
Kommunehelse reduseres med 1,5 mill. kr. Krevende lokalitetssituasjon 

ved stenging av Rådhusplassen 29 har bidratt til dette. 
 
5. Barnevern 

Rådmannen foreslår at 2018-rammen for tjenesten økes med 1,0 mill. kr 
grunnet merforbruk. Tjenesten er innvilget 2 nye stillinger og det jobbes 

for å begrense merforbruket i tjenesten.  
 
6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 2 mill. 
kr. Dette skyldes nye ressurskrevende brukere. 

 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

Det er ikke behov for rammeendringer i 2. tertial 2018.  
 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Ås kommune har hatt vesentlige utgifter til planarbeid i sentrum bl.a. 
knyttet til arbeidet med regulering av Europankvartalet. Det er derfor 

behov for å styrke budsjettet med 0,6 mill. kr.  
 

10. Administrasjon og styring 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  

 

12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  
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13. Brann og ulykkesvern 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018 
 

14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018 
 

15. Felles inntekter og utgifter 
Minimumsavdraget er beregnet å bli 6 mill. kr lavere enn budsjettert. 
Integreringstilskuddet er beregnet å bli 3,5 mill. kr høyere enn budsjettert.  

Skatteinngangen er anslått å bli 3 mill. kr høyere enn budsjettert. 
Omstillingsprosjektets innsparingskrav på 5 mill. kr tas ut og er beregnet 

dekket av reduserte vekstutgifter.  

 
Bruk av fond og avsetning til fond.  

  Ekstraordinære poster 
Oppr. budsjett 

2018 
Rev. budsjett 

2018  Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

1 
Avsetning av midler fra 2017 Ås 
u-skole 0 46 164 210 

2 
Avsetning av midler fra 2017 
Nordbytun u-skole 0 0 200 200 

3 
Avsetning av midler fra 2017 
Områderegulering Plan og utv. 0 0 1000 1000 

  Saldering med disposisjonsfond 
Oppr. budsjett 

2018 
Rev. budsjett 

2018  Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

4 
Avsetning til generelt 
disposisjonsfond 7989 7836   2 286     10 122  

Tabell 2. bruk av fond og avsetning til fond. Tall i hele 1000.  
 
1. I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2017 ble det uteglemt å 

avsette øremerket tilskudd ved Ås u-skole. Skolens fond må derfor tilføres 
164 000 kr.  

2. Ved Nordbytun u-skole ble det uteglemt å periodisere en kreditnota for 2017. Det 
er derfor behov for å styrke skolens ramme via fond med 200 000 kr. 

3. Det ble uteglemt å avsette 1 mill. kr i øremerket tilskudd fra KMD vedrørende 
områdereguleringen for Ås sentralområde ved avslutningen av årsregnskapet for 
2017. Midlene avsettes på bundet driftsfond.  

4. Avsetning til generelt disposisjonsfond i 2018 kan økes med 2,286 mill. kr.  
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18/00024 
 

   Prosjekt  

 
Tidlige

re 
ramme  

Totalt 
regnsk

ap 

Regns
kap 

2018 

Revide
rt 

budsje
tt 2018 

Endrin
g i 

budsjet
t 2018 

Nytt 
revider

t 
budsje
tt 2018 

 Ny 
total 

ramme  

1 0781 - Utvidelse Nordby kirkegård 
       4 

300  
       2 

029  
       1 

188  
       3 

458  
        

266  
       3 

724  
       4 

566  

2 0102 - Kirkelig fellesråd  *   *            -   
        

266  
        -

266            -    *  

3 
0626 - Trafikksikkerhetstiltak 
Rustad 

       2 
000  

       1 
130  

          
18  

        
888  

        -
870            -   

       1 
130  

4 0690 - Modulskolen Rustad 
      72 

000  
      44 

004  
       3 

709  
      5 
031  

         
870  

       5 
901  

      72 
870  

5 0630 - Flerbrukshall Ås vgs 
      40 

400            -             -   
      40 

400  
     -40 

000  
         

400  
      40 

400  

6 0600 - Rustad skole 
     361 

000  
     132 

828  
      80 

905  
     228 

986  
    -100 

000  
     128 

986  
     361 

000  

7 
0307 - Moer sykehjem, 1. 
byggetrinn 

     200 
000  

       6 
895  

       2 
867  

      18 
650  

     -13 
324  

       5 
326  

     200 
000  

8 
0700 - 
Standardheving/påkostning  *   *  

       8 
577  

       5 
158  

       3 
600  

       8 
758   *  

  Avsluttes:               

9 0309 - Granheim Carport  *  
       1 

125            -   
          

79  
         -

79            -    *  

1
0 

0622 - Alternative kontorlokaler, 
Brekkeveien 10 

      22 
000  

         
385  

         
366  

      21 
981  

     -21 
615  

         
366            -   

  Endret finansieringsbehov         
    -171 

418      

Tabell 3. Reguleringer Investeringsbudsjett. Tall i 1000.  

1. Midler fra 0102 - Kirkelig fellesråd, 266 000 kr foreslås tilført prosjekt 

0781 - Utvidelse Nordby kirkegård. 

2. Budsjettet for Prosjekt 0102 – Kirkelig fellesråd reduseres med 266 000 

kr.  

3. 0626 – Trafikksikkerhetstiltak Rustad kan avsluttes og gjenværende 

midler, 870 000 kr, kan reguleres ut.  

4.  0690 – Deler av trafikksikkerhetstiltakene tilknyttet 0626 er kostnadsført 

på Modulskolen. Prosjektet har behov for tilførte midler for å dekke dette. 

Det foreslås å øke rammen med 870 000 kr.  

5. Det ble i 1. tertial bevilget 40,4 mill. kr til prosjekt 0630 - Flerbrukshall 

Ås vgs. Det blir ikke bygging i 2018 og 40 mill. kr foreslås flyttet til 

budsjett 2019. 

6. Budsjettet 2018 for 0600 - Rustad skole i kan reduseres med 100 mill. 

kr. Midlene flyttes til budsjett 2019. Total ramme vil vurderes i 

forbindelse med HP 2019-2022.  
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7. Budsjettet 2018 for 0307 – Moer sykehjem kan reduseres med 13,324 

mill. kr. Midlene flyttes til budsjett 2019.  

8. 0700 – Standardheving/påkostning har behov for at rammen økes med 

3,650 mill. kr. Dette skyldes omfattende behov for brannforebyggende 

tiltak i Tunveien 3, 5 og 7, blant annet som følge av endret brannklasse.  

9. Arbeidene på 0309 - Granheim Carport er ferdig og prosjektet kan 

avsluttes. Det gjenstår 79 000 kr som reguleres ut av budsjettet. 

10. Det ble i K-sak 32/18 og og K/sak 56/18 vedtatt at 0622-Alternative 

kontorlokaler, Brekkeveien 10, ikke skulle gjennomføres. Gjenværende 

budsjett, 21,615 mill. kr reguleres ut.  

Finansiering 
Regnskap 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 

Endring i 
budsjett 

2018 

Nytt 
revidert 
budsjett 

2018 

11 Til ubundet investeringsfond       30 000        81 992         1 136        83 128  

12 Fra vedlikeholdsfond               -         -3 600        -3 600  

13 Fra bundet investeringsfond           -             -           -956          -956  

14 Fra ubundet investeringsfond           -         -9 674        -1 815       -11 489  

15 Redusert låneopptak           -       -476 653       176 653      -300 000  

 Tabell 4: Regulering av finansieringsbehov investeringer. Tall i hele 

1000.  

11. Det avsettes 1,136 mill. kr til ubundet investeringsfond.  

12. Det foreslås å benytte 3,6 mill. kr fra Vedlikeholdsfond kto.nr. 25650621.  

13. Det foreslås å benytte gjenværende 955 862 kr fra bundet investeringsfond 

Salg Åslund. Midlene var avsatt til sykehjemsformål, men er ikke benyttet siden 

2012 da prosjekt 0608 Moer sykehjem ble avsluttet.   Dette er i tråd med 

kommunestyrets verbalvedtak om å redusere antall fond.  

14. Det brukes 1,815 mill. kr fra ubundet investeringsfond.  

15. Årets låneopptak reduseres med 176,653 mill. kr til 300 mill. kr.  

Ikrafttredelse 
Umiddelbart 
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K-76/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  16/03898-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 76/18 24.10.2018 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
      forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
   
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018 sak 21/18 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 21-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i Ås kommune 
2. Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon - internkontroll 
 
Vedtaket i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 
 

 
Saksutredning: 

 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift og 
Rådmannens svar til kontrollutvalget om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon av 
internkontroll. 
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K-77/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/03532-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 77/18 24.10.2018 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 25.09.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det 
     utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge.    
     Den må være sektorovergripende og være forankret i rikspolitiske retningslinjer      
     (plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp med    
     følgende tiltak: 
 a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er  
     risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker. 
 b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
 c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse. 
 d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 
     etableres. 
 e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når 
     dette kan være nyttig for brukeren. 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen 
    av tiltakene innen seks måneder. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018, sak 19/18 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 19-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ås kommune 
2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 
 

Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret.  Se vedlagte saksutskrift og 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for barn og unge 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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K-78/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/00059-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 78/18 24.10.2018 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer 

og gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

 a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides. 
 b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av    
     investeringsprosjekter innføres. 
 c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
 
      2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om  
 utarbeidelsen av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak 
 innen utgangen av første halvår 2019. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018 sak 20/18 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 20-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld 
i Ås kommune 
2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift og 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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K-79/18 
Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra og med 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  18/01099-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 82/18 10.10.2018 
2 Kommunestyret 79/18 24.10.2018 

 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Ås kommune opprettholder dagens stemmekretser. Dette betyr at kommunen deles i 
følgende seks stemmekretser: 

 Åsgård 

 Brønnerud 

 Rustad og Holstad 

 Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og Sp: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering:  
Fellesforslaget ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune deles i følgende stemmekretser: 

 Åsgård og Brønnerud 

 Rustad, Holstad og Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 
Ås, 17.09.2018 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 for 
kommuner berørt av grenseendringer 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken - lenker: 
K-sak 22/18, kommunestyret 15.05.2018, Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 
Lenke til valgloven 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Enhetsleder for byggesak og geodata vedrørende Tandbergløkka 

 Sentral matrikkelmyndighet (Kartverket) 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Referatsak formannskapet (Valgstyret) 

 Administrativ valggruppe 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-15-05-2018.350480.MD1I536426oc0a3.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har 6 stemmekretser: 2 i nord og 4 i sør. Rådmannen foreslår å endre 
kretsene til 2 i nord og 2 i sør. Den vedtatte grenseendringen på Tandbergløkka trer i 
kraft 01.01.2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene er 
gjennomført. 
 
Fakta i saken: 
I følge valgloven § 9-3 (1) avgjør kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. I følge Ås kommunes 
reglementer er dette delegert til valgstyret (formannskapet), jf. pkt. 6.2. 
 
Ås kommune har følgende 6 stemmekretser:  
 

Stemmekretser Stemmeberettigede i 
2015 

Avlagte stemmer 
på valgting/kryss i 
manntallet 2015 

Valgfunksjonærer 
2017 

01. Brønnerud 
 

 1234  537  6 

02. Åsgård  
 

 2823  1460  12 

03. Rustad og Holstad  
 

 3478  1805  13 

05. Kroer 
  

 856  404  5 

06. Nordby 
  

 3488  1583  11 

07. Solberg 
 

 1810  950  9 

 
Antall kretser ble sist endret i 2005 ved at Holstad og Rustad ble slått sammen. 
 
I K-sak 68/18, 12.09.2018, ble det vedtatt å holde valg både søndag og mandag. 
 
Grensejustering - Tandbergløkka 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i K-sak 22/18, 15.05.2018: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om 
grenseendringer allerede har funnet sted, jf. brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 13.06.2018, se vedlegg 1. 
 
Dette medfører endringer i valgkrets 07. Solberg. Oppfølging overfor sentral 
matrikkelmyndighet (Kartverket) gjøres etter vedtak i inneværende sak. 
 
Vurdering: 
For kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 vurderer rådmannen at en reduksjon 
fra 6 til 4 kretser vil være gunstig. Det vil medføre at gjennomføring av valget blir 



Ås kommune 

Kommunestyret 24.10.2018  Side 40 av 47 

 

enklere, valgoppgjøret hurtigere, ressursbruken betydelig mindre og det blir lettere å 
rekruttere valgmedarbeidere. Frigjorte ressurser kan benyttes til styrking av 
valggjennomføringen i kretsene som har flest velgere. 
 
Elektronisk manntall ble innført ved valget i 2017. Det innebærer at velgerne kan 
stemme hvor de vil i kommunen. Norsk forskning viser at antall valglokaler ikke har 
effekt på valgdeltakelsen nasjonalt, og i kommuner med små geografiske avstander 
(Christensen, Arnesen, Ødegård og Bergh, 2013). 
 
Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg har forhåndsstemming økt fra 15,3 % i 
2011 til 16,7 % i 2015. Ved stortingsvalg har andelen økt fra 23,8 % i 2013 til 31,4 % 
i 2017. Når andelen forhåndsstemmer øker, blir det mindre behov for et høyt antall 
lokaler ved valgting. I 2019 er forhåndsstemming mulig fra 1. juli til og med 6. 
september. 
 
Det legges opp til en god kommunikasjonsstrategi. Kommunen er i en 
omstillingsprosess der en til enhver tid søker en mer effektiv drift. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I 2017 hadde Brønnerud 6 valgfunksjonærer og Kroer hadde 5. Godtgjørelsen i 2017 
var kr 3800 for valgfunksjonærene og kr 5200 for ledere. Ansatte hadde lønn med 
overtidsbetaling.  
 
Det trengs 8 stemmeavlukker i disse valglokalene, med behov for å kjøpe inn 4 nye 
avlukker til totalt kr 28 000 til valget i 2019. Stemmesedler til kommunestyrevalget 
dekkes av Ås kommune. 
 
Ved å endre antall stemmekretser fra 6 til 4, vil Ås kommune kunne redusere utgifter 
knyttet til godtgjørelse og lønn, matservering, avlukker, stemmesedler, klargjøring og 
renhold av lokaler, og transport med mer. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Til Brønnerud og Kroer ble det produsert 15 150 stemmesedler i 2017, og til valget i 
2015 ble det produsert 7000 stemmesedler til kommunestyrevalget, og 2950 til 
fylkestingsvalget. Disse tallene kan reduseres betydelig om kretsene slås sammen. 
 
Alternativer: 
Ås kommunes valgkretser beholdes uendret. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at antall stemmekretser endres fra 6 til 4 for å få bedre utnyttelse 
av ressursene og samtidig sikre god tilgjengelighet for velgerne. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 
  

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/177421/R_2013_1_web.pdf?sequence=3
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K-80/18 
Modulskole Ås stadion - Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00170-23 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 13/18 26.09.2018 
2 Formannskapet 83/18 10.10.2018 
3 Kommunestyret 80/18 24.10.2018 
 

 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes 
 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Votering: Plan- og byggekomiteens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
  
Plan- og byggekomiteens behandling 26.09.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 26.09.2018: 
Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes. 
 
 
Ås, 14.09.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef Teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport Ås modulskole september 2018 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunens delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Modulskole Ås stadion. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdrift mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 
Modulskole Ås stadion skal benyttes av elever og lærer ved Rustad skole i perioden 
når Rustad skole bygges ut til ny 4-parallell skole. 
 
Sluttkostnaden for prosjektet ligger innenfor vedtatt kostnadsramme for prosjektet. 
 
Byggearbeidene startet opp i februar 2017, og modulskolen ble tatt i bruk fra skole 
start i august 2017. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-81/18 
Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - 
nyvalg 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/02387-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 85/18 10.10.2018 
2 Kommunestyret 81/18 24.10.2018 

 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
registrert utflytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem på plass nr. 2 i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

velges:………… 
 
2. Som nytt varamedlem på plass nr. 4 i Plan- og byggekomite (PBK) 

velges:…………… 
 

3. Som nytt medlem av Skatteutvalget velges: ………… 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Katrine Emhjellen Kalleklev blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Ordfører opplyste at forslag på kandidater ikke er mottatt fra MDG og foreslo at 
saken videresendes kommunestyret. 
 
Votering:  
Ordførers innstilling og forslag til videre behandling, ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 24.10.2018  Side 45 av 47 

 

Saksfremlegg 
 
 
Ordførers innstilling: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
registrert utflytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem på plass nr. 2 i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

velges:………… 
 
2. Som nytt varamedlem på plass nr. 4 i Plan- og byggekomite (PBK) 

velges:…………… 
 

3. Som nytt medlem av Skatteutvalget velges: ………… 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Katrine Emhjellen Kalleklev blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
 
Ås, 18.09.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Jon Fartein Lygre Hoel 
Katrine Emhjellen Kalleklev 
Valgte personer 
Skatteutvalg v/økonomi 
Politisk sekretariat for oppdatering, SRU, 360 og Styrevervregisteret 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) flyttet fra kommunen den 06.08.2018, og trådte da ut 
av sine kommunale verv. Nyvalg foretas. 
 
Fakta i saken: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) har folkeregistrert utflytting fra Ås kommune 
06.08.2018. Han tapte derved valgbarheten og trådte ut av sine kommunale verv 
som er: 

 Kommunestyret: vara på plass nr. 1 på MDGs liste 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM): vara på plass nr. 2 på Ap, MDG, SV 
og V sin liste. 

 Plan og byggekomite (PBK): vara på plass nr. 4 på Ap, Sp, MDG, KrF og Rødt 
sin liste.  

 
Kommuneloven (utdrag):  

§ 15.Uttreden. Suspensjon. 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller 
fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid 
utflyttingen varer. 

 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og 
kommunestyrekomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt 
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt 
det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte 
vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste 
punktum. 
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Valgloven (utdrag): 
 
§ 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg (Skatteutvalg) må vedtas av 
kommunestyret selv. Myndighet til å foreta nye valgoppgjør er delegert til valgstyrets 
leder (ordfører), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Ordfører finner det nødvendig 
å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets vararekke for Miljøpartiet De Grønne.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57

	MØTEINNKALLING
	Kommunestyret

