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MØTEINNKALLING 
 

Plan- og byggekomiteen 
 
Dato: 24.01.2018 kl. 16:30  
Sted: Moerveien 10, 3. etasje  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på 
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.   
 
 

Saksliste 
 

 Side 

Orientering 

Orientering om pågående byggesaker. 

Saker til behandling 

1/18 17/02589-9 Etablering av nytt modulbygg i Brekkeveien 10 - 
Romprogram 

2 

2/18 18/00084-1 Møteplan 2018 for plan- og byggekomiteen 4 

    

 
 
 
Ås, 15.01.2018 

 
 

Bjørn Leivestad 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 00 00 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no   
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 

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

PBK-1/18 
Etablering av nytt modulbygg i Brekkeveien 10 - Romprogram 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  17/02589-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
2 Plan- og byggekomiteen 1/18 24.01.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Romprogrammet godkjennes iht. framlagte planskisser og legges til grunn for den 
planlagte anbudskonkurransen. 
 
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Plan- og byggekomiteen 
 
 
Vedlegg: 
Modulbygg - Planskisser 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Arbeidsmiljøutvalget 9/17 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/17 
Administrasjonsutvalget 13/17 
Formannskapet 61/17 
Kommunestyret 53/17 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Til saksliste 
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Saksutredning: 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 25.10.17 at det skal etableres et midlertidig modulbygg 
på «hangartomta» i Brekkeveien 10 for enhetene som i dag er lokalisert i 
Rådhusplassen 29. 
 
Det er nå utredet hvilke enheter som bør lokaliseres i modulbygget og er det er 
utarbeidet et romprogram for bygget. 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har utredet hvilke enheter som bør samlokaliseres i et nytt midlertidig 
modulbygg på «hangartomta» i Brekkeveien 10. Det anbefales at følgende enheter 
lokaliseres i modulbygget: 

 Friskliv og folkehelse 
 Ås helsestasjon, inkl. Familieteamet og helsestasjon for ungdom 
 Psykologisk og pedagogisk senter 
 Oppvekst og kultur, stab 
 Barnevernet 

 
Dette gjør at man samler tjenester for barn- og unge på ett sted, sentralt i Ås 
sentrum. Samlokaliseringen er et ledd i det pågående omstillingsprosjektet i Ås 
kommune. Økonomi- og organisasjonsavdelingen planlegges flyttet inn i 
Barnevernets lokaler i Moerveien 10. 
 
Det er utarbeidet et romprogram for det nye modulbygget i nær dialog med de 
berørte enhetene. Romprogrammet er løst innenfor et funksjonsareal på  
ca. 2.250 m². Modulbygget planlegges oppført med fire etasjer, jf. vedlagte 
planskisser. 
 
Framdrift: 
Planlagt framdrift: 
Feil! Ugyldig kobling. 
Alternativer: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
 
 
 
Til saksliste 
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PBK-2/18 
Møteplan 2018 for plan- og byggekomiteen 
 
Saksbehandler:  Marianne Thorsen Saksnr.:  18/00084-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 2/18 24.01.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Møteplan 1. halvår 2018 

Uke Møtedag: Tid:  Møterom: 

4 Onsdag 24. januar Kl. 16.30 Moerveien 10 

9 Onsdag 28. februar Kl. 16.30 Moerveien 10 

17 Onsdag 25. april Kl. 16.30 Moerveien 10 

22 Onsdag 30. mai  Kl. 16.30 Moerveien 10 

 
Møteplan 2. halvår 2018 

Uke Møtedag: Tid:  Møterom: 

34 Onsdag 22. august  Kl. 16.30 Moerveien 10 

39 Onsdag 26. september Kl. 16.30 Moerveien 10 

44 Onsdag 31. oktober Kl. 16.30 Moerveien 10 

49 Onsdag 5. desember Kl. 16.30 Moerveien 10 

 
 
 
Ås, 08.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen  
 
Vedlegg: 
1. Vedtatt møteplan K og F 2018, K-sak 79_17 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Plan- og byggekomiteens medlemmer og varamedlemmer 
Rådmannens ledergruppe 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
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Sammendrag: 
Plan- og byggekomiteen (PBK) vedtar selv sin møteplan for 2018 innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 ble vedtatt i K-sak 79/17 av 
13.12.2017. Denne møteplanen er retningsgivende for utvalg m.fl., som selv vedtar 
sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Forslag til møteplan 2018 for plan- og byggekomiteen er lagt til onsdag i de ukene 
hovedutvalg for teknikk og miljø har møter. Det foreslås også at PBK setter opp et 
møte i desember i likhet med HTM og PBK 2017. 
Alle møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag.  
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når leder finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene 
krever det, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Nærmere om datoer, ferier og utsendelser kan leses i K-sak 79/17. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg/komite utgjør fra 01.01.2018 kr 1105 per medlem for 
hvert møte. I tillegg får leder av plan- og byggekomiteen kr. 3 683 månedlig i fast 
godtgjørelse, d.v.s. 4 % av ordførers godtgjørelse. Dertil kommer arbeidstid for 
administrasjonen og servering. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen innstiller på at møtene holdes dagen før møter i HTM. I møteplansak til 
HTM er det innstilt på at de skal ha møter torsdager i likhet med tidligere år.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 

 
 
 
 
Til saksliste 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-12-2017.350480.MD1I431401oce23.pts.html
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