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TIDSFRIST  

1.  Referat fra forrige møte  
 
Gjennomgang av referatet  
 

Grethe  
  

 

2.  Oppsummering av medvirkningsmøtet, 29.09.22 på Kinnsåsen 
 
Utvalget var fornøyd med oppmøte og gjennomføringen av 
medvirkningsmøtet på Kinnsåsen. Det møtte opp om lag 20 personer. 
Flere av de store, frivillige organisasjonene i Ås var representert. 
Studentene ved NMBU var godt representert. Det møtte også opp noen 
naboer og noen Åsfolk med meget god lokalkunnskap om Ås generelt og 
foreningslivet, natur og kultur i Ås spesielt.    
 
Utvalget gikk igjennom medvirkningsspørsmålene og innspillene, se 
vedlegg.  
 
Utvalget konkludert med at mange av innspillene var i tråd med utvalgets 
egne ideer for drift og utvikling av Kinnsåsen. De fleste er opptatt av at 
Kinnsåsen skal være et sted for et mangfold av aktiviteter. Det er ikke 
ønskelig at stedet blir en foreningshytte for en kun en organisasjon. 
Stedet bør bli et sted være for et mangfold av lag og foreninger, men også 
for private grupper, selskaper, konfirmasjon osv.   
 
Lett tilgjengelighet blir også påpekt som viktig. Mange er opptatt av at 
Kinnsåsen bør bli et lavterskel tursted for skoler.   
 
Utvalget diskuterte målsetning for stedet og mulige driftsformer. Utvalget 
kom frem til at tiden er moden for å etablere en Venneforening for 
Kinnsåsen og vedtok å fremme en politisk sak hvor utvalget ber 
kommunedirektører gi politisk oppnevnt utvalg for Kinnsåsen i oppdrag å 
etablere en venneforening: «Kinnsåsens venner». Venneforeningen skal 
være en selvstendig forening med eget organisasjonsnummer og egne 
vedtekter. I saken må utvalget beskrive en overordnet målsetningen for 
stedet.  
 
 
 
 
 

Emilie  

3.  Tidsplan for videre arbeid  Grethe  



 
Utvalget ble enig om følgende tidsplan for arbeidet med politisk sak: 

- Utvalgets sekretær utarbeider et forslag til politisk sak 
- Forslaget sendes til utvalgets medlemmer 
- Utvalget møtes 07.11.22 kl. 16-17.30 for innspill og gjennom 

gang til saken 
- Utvalgets sekretær bearbeider saken  
- Saken behandles i Formannskapet 29.11.22 og i Kommunestyret 

14.12.22.  
 

4.  Eventuelt  
Utvalgets sekretær må sende inn skjema med møtegodtgjørelse innen 
tidsfristen  

Grethe  Utført  

 



 
VEDLEGG 1: 
 
Oppsummering, Medvirkningsmøte - Kinnsåsen 29/9   
Deltagere: Ca 20 personer. Følgende organisasjoner/institusjoner var representert:    
Ås IL, NMBU v/studenter fra ulike studentlag, Ås Turlag, Ås Historielaget, Elevrådet ved Rustad skole, Ås SV og 
Ås Rødt. Det var også noen naboer og enkeltpersoner som representerte seg selv.  
I tillegg kom det 2 innspill i etterkant fra Elevrådet ved Solberg og fra Steinerskolen. Deres innspill er med i 
oppsummeringen   
  
Velkommen  
Utvalgsleder Emilie Åm ønsket velkommen. Hun fortalte om utvalgets mandat og ga litt kort informasjon.   
  
Grethe fortalte kort om avgrensning av området (hadde med kart) og konsekvenser av statlig sikring; 
refundert kjøpesum og mulighet for å søke midler fra MD til ulike tiltak. Noen forpliktetser og formaliteter 
bl.a utarbeidelse av forvaltningsplan for området.     
Kinnsåsen. Kort, godt og morsomt ved Håvard Steinsholt.   
Informativ og morsom introduksjon   
  
Hvorfor medvirkning og organisering - kort introduksjon ved Grethe.  
  
Medvirkningsoppgave:  
  

Tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra åpningen er 
også tatt med:    
  

Utvalgets vurdering   

 1: Kinnsåsen er et bra 
sted fordi?  
Alle tenkte i ca 1 
minutt. Alle ga så sitt 
svar i plenum.   
  
  

• Kinnsåsen ligger “midt i Ås”, bra for folk 
både i sør og nord  
• Sykkelavstand fra både sør- og 
nordbygda  
• Passe turavstand til Kinnsåsen for mange, 
både gåturer og sykkelturer  
• Flott beliggenhet   
• Velegnet for klasseturer   
• Muliggjør billige klasseturer slik at alle 
kan være med ved at man ikke trenger dyr 
transport   
• Velegnet for uteundervisning   
• Skogen - spennende skogsterreng  
• Spennende hele året fra blåveis til 
skøyter   
• Flotte solnedganger  
• Spennende kulturminner, bygdeborg  
• Store steiner – egnet for bouldring   
• Lett å arrangere spennende aktiviteter 
for barn på Kinnsåsen  
• Koselige stier   
• Kinnsåsen er bra for 
studentaktiviteter/foreningsaktiviteter som 
dans, leik og felespill og leik osv. Unikt 
tregulv for dans  
• Nær NMBU men likevel “egen boble”   

  

Mange mener at 
Kinnsåsen har en god 
beliggenhet i 
landskapet og ved at 
det ligger nesten midt i 
Ås. Lett å komme dit fra 
både sør og nord i Ås.   
  
Mange peker på at det 
er sykkelavstand til 
Kinnsåsen for mange i 
Ås.   
  
Spennende/fin natur.  
  
Velegnet for ulike turer 
/undervisningsopplegg 
for skoler og andre.  
  
Bra med samarbeid 
med studenter/NMBU   

 2: Hva mener du 
Kinnsåsen bør brukes 
til?   
Tenk på ulike 

• Et sted alle kan leie til ulike aktiviteter 
og arrangementer. Må være mulig å leie 
hele hytta.   
• Mye forskjellig – organisasjoner – lag – 

Utvalget har gått 
gjennom punktene. De 
punktene utvalget 
mener er viktigst er 



målgrupper   
   

foreninger – ikke fast - men “Pop- in”   
• Klasseturer (både foreldre-arrangerte 
turer og undervisning/sosiale turer i skolens 
regi   
• Turområde for skoleklasser  
• Møtested for studenter – studenthytte 
(alle)   
• Møteplass for ulike foreninger som 
foodshering, dysterjordet osv. Alle  
• Prioritere lag og foreninger?   
• Helgeturer   
• Ukesturer   
• Feriested  
• Seminarer og hobbysted   
• Husflidsaktiviteter; male, sy osv   
• Yoga, fiske, klatring, bading, lesested 
formidling av lokalhistorie   
• Konfirmasjoner  
• Festlokale  
• En møteplass for mange ulike grupper   
• Søndagscafe hver søndag? Vafler - 
kanskje 1. søndag i hver mnd   
• Ski/skøytehytte   
• Utstyrsutleie   
• Kurssted for friluftskurs   

gula ut.   
  
De fleste er opptatt av 
at Kinnsåsen skal være 
et sted for et mangfold 
av aktiviteter – ikke kun 
en foreningshytte for 
en organisasjon. Stedet 
må være for både 
lag/foreninger, men 
også for private 
grupper; selskaper, 
konfirmasjon osv.   
  
Dette er helt i tråd med 
tidligere diskusjoner i 
utvalget hvor 
tilgjengelighet, 
mangfold av aktiviteter 
og tursted for skoler 
har blitt fremhevet som 
viktig.    

3: Kinnsåsen kan bli et 
enda mer attraktivt 
sted hvis vi 
tilrettelegger med?  

• Badstu – tilgjengelig for alle badstu på 
vannet må organiseres av frivillige   
• Ny brygge med badestige– stupebrett - 
bør søkes om midler til dette – frivillige   
• Utedo med lås? Helt enkel? Fare for 
uønsket aktivitet?   
• Robåt utleie – kano – kajakk   
• Skøyteutleie  
• Bord, benker med enkle takoverbygg 
takoverbygg   
• Åpen gamme/lavvo – eldhus– overbygd 
bålplass   
• Søppelbøtter   
• Vannpost   
• Ved og dopapir må være inkludert i leia   
• Lett tilgjengelig vedskjul   
• Pynt på veggene  
• Lettere møbler - lett å ommøblere fint 
med det orginale   
• Vedlikehold av skogen – ikke felle trær 
må vurderes av fagperson – sol inn er viktig – 
litt mer åpent rundt hytta – skal edelløvskog 
fremelskes?   
• Bruke hele huset – soverom. Flere 
sengeplasser “flatsenger”. Brannsikring. 
Kjelleren bør utvikles  
• Prosjektor, høytaleranlegg og diskokule   
• Minibibliotek – et sted å komme til for å 
lese   
• Tilrettelegge for utendørs lek – 
hyttebygging osv   

Utvalget har gått 
gjennom punktene. De 
punktene utvalget 
mener er viktigst er 
gula ut.  
  
  
  
Utvalget er opptatt av 
at det ikke må 
tilrettelegges for mye – 
en forvaltningsplan blir 
viktig   

  



• Lage hinderløype  
• Stjernekikkert   
• soverom   
• Port   
• Klatrebolter  
• Sammenhengende tursti til Breivoll – 
prosjekt “alle veier fører til Kinnsåsen”   
• Bedre sti rundt åsen   
• Koble sti til Kinnsåsen på lysløypa i 
Nordskogen   
• Arrangere Kinsåsenfestivalen skøyte og 
isbadefestival ����   
• Rekkverk langs veien opp bakken og ned 
til brygge  
• System for å komme opp og ned   
• Utbedring av P- plassen   
• Bål- og grillplasser    
• Gjerde langs terrassen   
• Markedsføring   
• Venneforening   
• Trampoline i 2 etg til Årungen   
• Klokke i stua   
• Base for utlån av friluftsutstyr  

  
 4:   
Hvordan bør 
kommunen samarbeide 
med frivillige lag, 
foreninger og enkelt 
personer om driften av 
Kinnsåsen   

• Noen må ha ansvar for utleie og kontroll. 
Dette kan være kommunen ved en person 
eller en annen ansvarlig 
(lag/forening/frivillig/venneforening)   
• Klare og gode rammer for utleie og 
praktiske forhold rundt leie – praktisk og lett 
tilgjengelig informasjon   
• Er bookup – kommunens nye 
bookingsystem nøkkelen eller enkelt system 
som i dag?   
• Venneforening. Foreningen må ha 
tydelig formål f. eks koordinere aktiviteten 
og arrangere dugnader   
• Mulig medlemmene i venneforeningen 
bør ha noen “frynsegoder”.   
• Viktig med bred representasjon – mange 
ildsjeler   

  
• Må være billig – kommunalt bidrag? 
Kommunen betaler strøm og faste avgifter og 
besørger sikkerhet (brann osv), men ellers 
ikke bry seg for mye.   
• Viktig at Kinnsåsen blir tilgjenglig for alle 
– billig   
• Dugnadsarbeid for redusert leie?   
• Arrangementer – dugnader for å skape 
eierskap - tilhørighet?   
• Promotere og rekruttere folk som har lyst 
til å stå på for Kinnsåsen. Arrangement - 
synliggjøre hva stedet kan brukes til slik at 
folk får lyst til å bidra i driften av stedet – vise 
at det er et sted for alle   

Utvalget har gått 
gjennom punktene. De 
punktene utvalget 
mener er viktigst er 
gula ut.  
  
Utvalget diskuterte 
punktene og kom frem 
til at en vennforening 
med et stort styre 
kunne være en løsning. 
Arbeidsdeling med 
kommunen må 
avklares.   

  



• Frivillig vaktmester  
• Nettside for aktiviteter   
• Kinnsåsens Venner og Årungen 
badeklubb. Skaffer seg inntekter som går til 
istandsetting av stedet f. eks vaffelsalg, 
utleie. Innsats gir billigere leie   
• Noen fra kommunen får tillit til å være litt 
sjef. Effektivitet og gode avtaler for folk som 
vil bidra.   

  
  

  
Hva er viktigst på Kinnsåsen? 10 kjappe spørsmål.   
Deltagerne måtte velge ett av to utsagn. I gult ser dere antall som stilte seg bak 
hvert punkt  
  
Stedet kan leies til private selskaper hele helga 9// Stedet skal alltid være åpent 
for søndagsservering 7  
  
Kommunalt driftsbidrag 11// Brukerne får betale det det koster 2  
  
Alle betaler like mye 4 // Billigere for lag og foreninger 12  
  
God bilvei til toppen 6 // Fotsti er helt greit 8  
  
Geiter som beiter i området Alle // Vi lar det vokse og gro   
  
Kommunal uteskole i samarbeid med Vitenparken og NMBU 10 // Kommunal 
aktivitetsskole for seniorer 5  
  
Klubbhus for en forening// Åpen hytte for flere Alle  
  
Sammen om mangfold, miljø og muligheter- Alle // Vi selger hytta til private 0  
  
  
  
  

Utvalgets konklusjon:   
Mangfold er viktig   
  

  
Sideskift  
Innspill fra elevrådet på Solberg skole:   
Hei! Elevrådet på Solberg skole hadde ikke mulighet til å møte på medvirkningsmøtet. Vi tok det på et 
elevrådsmøte og kom frem til følgende:  
   

4. Kinnsåsen - hytte   
a. Elevrådet kom med følgende innspill på hva hytta og området kunne brukes til: 
turområde for skoler, badeplass, overnattingsplass for skoleklasser, kafe, base 
for utleie av friluftsutstyr (kajakk, kano, klatreutstyr, turutstyr), 
friluftslivskurs for barn/elever i skoletiden, turisthytte, zipline, dagaktiviteter, 
ferietilbud, offentlig/kommunal bålplass.   

 
Innspill fra Steinerskolen   
Som en liten skole er Kinnsåsen veldig interessant som turmål for oss. Med små klasser kan vi dra dit både på 
dags- men ikke minst overnattingstur og ev. lage vår egen leirskole uten store utgifter til reise.    
Beliggenheten er slik at vi kan gå på grusvei/ sti fra skolen til hytta – som er et ekstra pluss!    



Dersom hytta blir attraktiv bør kanskje skoler, lag og foreninger få anledning til å booke den før det åpnes for 
private – på samme måte som OFs kystledhytter?  
Prisen for skolebruk bør også holdes lav.   
 Dersom det blir aktuelt å ha hytta åpen for servering enkelte helger og drift skal gå på omgang kan vi gjerne 
komme tilbake til om Steinerskolen skal stå for drift enkelte helger.   
 Med vennlig hilsen  
 Eli Moe  
Daglig leder  
Mob. 917 46720  

 


