
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 
 

23.11.2011 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 
• ORIENTERING FRA OG DIALOG MED POLITIET (ca. 30 min.) 

ved politistasjonssjef Geir Krogh, leder forebyggende seksjon John-Erik Veseth  
og ungdomsetterforsker Sidsel Schick. 
 

• ORIENTERING FRA KONTROLLUTVALGET (ca. 15 min.) 
 
K-sak 59/11 11/2999  
2. TERTIALRAPPORT 2011  
 
K-sak 60/11 11/2984  
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011  
 
K-sak 61/11 11/3036  
INVESTERINGER I KULTURHUSET - STATUS OG BEHOV  
 
K-sak 62/11 10/3206  
R-265 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS  
FV 152 VED KLOMMESTEIN  
 
K-sak 63/11 09/2780  
R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET  
 
K-sak 64/11 10/1546  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2015 RULLERING 2011 
 
K-sak 65/11 11/3422  
FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE; 
REVIDERING  
 
 



K-sak 66/11 11/1021  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BYGGESAKSBEHANDLINGEN I ÅS  
 
K-sak 67/11 10/3655  
RAPPORTER OM SELSKAPSKONTROLLEN 2011  
 
K-sak 68/11 11/3044  
FOLLORÅDET - NY ORGANISERING OG UTKAST TIL VEDTEKTER 
 
K-sak 69/11 11/3144  
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2012  
 
K-sak 70/11 11/3510  
UTVIDELSE AV BJØRNEBEKK ASYLMOTTAK  
 
K-sak 71/11 11/3129  
VALG TIL DIVERSE UTVALG PERIODEN 2011 - 2015  
 
 
 
Ås, 16.11.2011 

 
 

Johan Alnes 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jeanette Karlsen,  
tlf. 64 96 20 18 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 
 
 

MELDINGSSAKER 
1. Kontrollutvalgets vedtak av 01.11.2011 i KU-sak 19/11 om åpne eller lukkede 

møter i utvalget: Kontrollutvalgets møter holdes for ettertiden for åpne dører. 
Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er 
underlagt lovbestemt taushetsplikt. 

2. Melding om delegert vedtak av 21.10.2011 om oppnevning av stedsfortreder for 
barnevernsleder samt tilpasning av Ås kommunes reglemeter. Endring i 
reglementer tas først opp ved revidering. 

 
 
 

REFERATSAKER 
3. Innkalling til møte i barn og unges kommunestyre 01.12.2011 
4. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 01.11.2011 
5. Innkalling til møte i kontrollutvalget 01.11.2011 
6. Årsmelding 2010, Follo Ren IKS  
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 59/11 

 
K-sak 59/11 
2. TERTIALRAPPORT 2011 
 

Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  11/2999 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 51/11 28.09.2011 
Hovedutvalg for helse og sosial 22/11 28.09.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/11 28.09.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/11 29.09.2011 
Administrasjonsutvalget 11/11 29.09.2011 
Formannskapet 59/11 26.10.2011 
Kommunestyret 59/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 26.10.2011: 
1. 2. tertialrapport 2011 tas til orientering. 
2. Forslag fra rådmannen i rapportdokumentet anses ikke vedtatt ved at 

formannskapet tar tertialrapporten til orientering. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 26.10.2011: 
Notat "2. tertialrapport – svar på spørsmål", var sendt på e-post mv. 21.10.2011,  
jf. 11/2999-10. 
 
Ivar Ekanger (A) tok opp igjen pkt. 2 i sitt forslag i formannskapet 28.09.2011 som 
tillegg til rådmannens innstilling:  
Forslag fra rådmannen i rapportdokumentet anses ikke vedtatt ved at formannskapet 
tar tertialrapporten til orientering. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 26.10.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 18.10.2011: 
2. tertialrapport 2011 til orientering. 

_____
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UTVALGSBEHANDLINGER UKE 39 
 
Formannskapets behandling 28.09.2011: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: 
1. 2. tertialrapport 2011 tas til orientering. 
2. Forslag fra rådmannen i rapportdokumentet anses ikke vedtatt ved at 

formannskapet tar tertialrapporten til orientering. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
2. Saken tas opp på nytt i neste formannskapsmøte hvor følgende forhold 

presiseres/utbedres: 
a. Forslag til kutt i grunnskolen med kr 600 000 beskrives med hvilke 

konsekvenser det har for tjenestene. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs 
budsjett/regnskap gjennomgås nøye for å finne alternative innsparinger. 

b. Det redegjøres for overskridelsene i lønnsbudsjettet samt kostnadene til 
varer og tjenester hos VO. Det redegjøres også for i hvilken sak det er gjort 
politiske vedtak om opprettelse av eget grunnskoleopplæringsprogram hos 
VO. Budsjettreguleringen må legges inn i saken om budsjettreguleringer, 
og gjenstående beløp i fondet må fremkomme. 

c. Det begrunnes hvorfor helse- og sosial ikke må ta sin del av inndekning i 
forhold til manglende integreringstilskudd. 

d. Tabell 5 på side 11 angående VAR-sektoren kontrollregnes og rettes. 
e. Sentraladministrasjonen har hittil et underforbruk på 4,413 mill. kr. Kan mer 

av innsparing tas her? 
f. Investeringsbudsjettet: Før overføringer til andre prosjekter kan skje må 

byggeregnskapene forelegges plankomiteen for godkjennelse. 
g. I F-sak 39/11 om bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige 

fremkommer det at alle stillinger dekkes av BUF-etat. Hvorfor er det da gitt 
som begrunnelse for å bruke av fondet til VO at bosetting av enslige 
mindreårige bidrar til økte lønnskostnader? 

 
Formannskapet drøftet seg frem til at saken sendes tilbake til rådmannen for at 
spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. Partiene kan også ettersende spørsmål til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. 
Sak fremmes på nytt til et senere møte. 
 
Votering: Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.09.2011: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for at spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. 
Partiene kan også ettersende spørsmål til rådmannen, 
trine.christensen@as.kommune.no, innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. Sak fremmes 
på nytt til et senere møte. 

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2011: 
Det ble orientert om at formannskapet har utsatt saken for ny utredning. 
Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår helse- og 
sosialutvalgets ansvarsområde.  
 
Votering: 
Det ble ikke votert. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 28.09.2011: 
Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i saken. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.09.2011: 
Det ble orientert om formannskapets vedtak 28.09.2011. 
Saken ble ikke behandlet. Medlemmene ble bedt om å komme med innspill. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 28.09.2011: 
Saken ble ikke behandlet. Medlemmene ble bedt om å komme med innspill. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 29.09.2011: 
Leder for hovedutvalget orienterte om at formannskapet har utsatt saken for at 
spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. Partiene kan også ettersende spørsmål til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. 
 

Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår teknikk og 
miljøs ansvarsområde. 
 

Votering: Det ble ikke votert. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 29.09.2011: 
Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår teknikk og 
miljøs ansvarsområde. 

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.09.2011: 
Leder orienterte om formannskapets vedtak 28.09.2011. 
 

Votering: Tertialrapporten ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 29.09.2011: 
2. tertialrapport 2011 ble tatt til orientering. 

_____ 
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Rådmannens opprinnelige innstilling 19.09.2011:  
1. Alternative driftsløsninger for kulturhuset tas opp til ny vurdering i forbindelse med 

arbeidet med handlingsprogram 2012 – 2015. 
2. For øvrig tas 2. tertialrapport 2011 til orientering. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. 2. tertialrapport 2011(separat trykk sendt alle utvalg 21.09.2011, og nyvalgte 

medlemmer 16.11.2011) 
2. Ny tabell VAR-sektoren, se side 11 i 2. tertialrapport  
3. Svar på spørsmål til 2. tertialrapport, notat til formannskapet 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
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SAKSUTREDNING: 
2. tertialrapport er en forenklet tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan. Den fokuserer på viktige tiltak som er 
gjennomført de 4 siste månedene (mai – aug.). Tertialrapporten er bygd opp etter 
samme struktur som handlingsprogram 2011 - 2014. I tertialrapporten rapporteres det 
på følgende:  
• Økonomi 
• Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 
Økonomi 
Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få 
budsjettet i balanse for 2011.  Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må 
prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i 
aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettert avkastning reduseres med 
minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for 
høyt.  
 
For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen kutt på 
etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og sosialetaten gjøres 
omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte enheter som følge 
av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på kapitalforvaltning foreslås 
finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke påvirker 
tjenesteproduksjonen. Det vises forøvrig til egen sak om budsjettregulering.  
 
Rådmannen mener budsjettert avkastning fra kapitalforvaltningen må nedjusteres i 
kommende år som følge av svakere vekstutsikter i verdensøkonomien. Dette 
kompenseres noe, men ikke fullt ut av lavere netto renteutgifter. Videre må 
integreringstilskudd nedjusteres som følge av at prognosen i inneværende 
handlingsprogram er for optimistiske. I tillegg viser nye beregninger for 
pensjonskostnader at disse postene er for lavt budsjettert i inneværende 
handlingsprogram. Samlet sett medfører dette såpass store netto økte kostnader at 
alle nye tiltak bør vurderes på nytt. Blant annet mener rådmannen at alternative 
driftsløsninger for kulturhuset bør vurderes. Slik den økonomiske situasjonen er nå 
kan ikke Rådmannen se at kommunen har tilstrekkelig økonomi til å drifte kulturhuset 
iht. vedtatt driftskonsept. Dette får ikke konsekvenser for ansettelse av 
kulturhuskoordinator. Rådmannen foreslår imidlertid at anbudsrunden, med unntak 
av kjøkkenet i 2. etasje, utsettes inntil videre og at tilskuddet på 2,5 mill ikke legges 
inn i 2012. Rådmannen anbefaler at videre drift og øvrige anbud vurderes på nytt i 
forbindelse med handlingsprogrammet for 2012-15.   
 
Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt 
Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende 
innsigelser: 
B 2 (Askehaug gård) 
B 10 (Rustadporten) 
K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro) 
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I tillegg var det usikkert om fylkesmannen ville godta bestemmelsen knyttet til 
næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til 
hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: ”N1 omdisponeres til 
arealkrevende virksomhet”.   
 
Det ble avholdt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Konklusjonen på 
meklingsmøte var at partene kom fram til en omforent løsning om K1 og 
bestemmelsen knyttet til N1. Partene ble ikke enige om B10 og B2 og disse er 
oversendt Miljøverndepartementet til endelig behandling.   
 
Reguleringsplan for etablering av NVH/VI  
Offisiell oversendelse av reguleringsplanen til kommunen er utsatt fra 1. september til 
31. oktober. Det tas sikte på at vedtak om utsendelse til offentlig ettersyn kan fattes i 
HTM 10. november og at endelig vedtatt plan vil foreligge i mai 2012.  
 

Ås sentrum  
Det er 5 plan- og byggeprosjekter som fortiden pågår i Ås sentrum: 
• Sentrum nord 

Deler av sentrum nord er under omregulering av utbygger. Omreguleringen 
ventes klar til behandling i løpet av høsten. Andre deler av området har fått 
igangsettingstillatelse og byggestart forventes i nærmeste framtid. 

• Hotellkvartalet 
Det er gitt rammetillatelse for byggeprosjektet. Kommunen venter på søknad om 
igangsettingstillatelse. 

• Nylundkvartalet 
Revidert rammetillatelse er under behandling. Byggeprosjektet forventes 
igangsetting i oktober. 

• Posthuskvartalet 
Kommunen venter på justert reguleringsplan fra utbygger. 

• Lagerhallen 
Området er under omregulering. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er 
kommet ønsker om annen utnytting av arealet. Kommunen regulerer. 
 

Våren 2011 var det et samarbeid med institutt for landskapsplanlegging om faget 
Planlegging på lokalt nivå. Nærmere 100 studenter utarbeidet i alt 14 
kommunedelplaner for Ås sentrum med forslag til realistiske sentrumsløsninger 
knyttet til etablering av boliger, næring, handel, samferdsel, møteplasser og 
grønnstruktur.  Disse arbeidene er oppsummert i rapporten Ås sentrum – visjoner, 
ideer og løsninger. Rapporten vil være et viktig grunnlag i det videre arbeidet med 
utvikling av Ås sentrum.  
 
Arbeidet med en veg- og gateplan for sentrum er igangsatt. Prosjektet gjennomføres i 
nært samarbeid med Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket 
og Ruter.  
 
Status i arbeidet med samhandlingsreformen 
Stortinget behandlet ny helse og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov i 2. tertial. 
Begge lovene trer i kraft 01.01.2012, og definerer nye helseoppgaver i kommunene.  
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En spisset prosjektplan for ”Samhandlingsreformen i Follo” ble vedtatt i ordførermøtet 
i 2 tertial, og mandatet til 4 delprosjekter ble nedfelt. Disse 4 delprosjektene er: 
1. Akutte innleggelser i kommunene 
2. Forebygge sykehusinnleggelser 
3. Utskrivningsklare pasienter 
4. Friskliv 
 
Ås kommune har en eller flere representanter (fagfolk) i hvert av delprosjektene. 
Arbeidet med del 2 av prosjektet ”Samhandlingsreformen i Ås” som omhandler 
omorganisering av pleie og omsorgstjenestene i Ås kommune var i innspurten mot 
slutten av 2. tertial. Det er også jobbet videre med utbygging av eldreomsorgen, i 
tilknytning til Moer sykehjem. 
 
Mye folkehelsearbeid på gang 
I 2. tertial har det vært mye planlegging og mobilisering til ”Freskuka 2011”. Flere 
folkehelsetiltak er planlagt og igangsatt som for eksempel treningstilbud for 
overvektige barn, aktive familier har vært på sommerturer og ruskontrakttilbudet er 
utvidet og har vært ”sommeråpent”. ”Aktiv på dagtid” (Apd) har hatt oppstart for 
høsten og 44 deltakere har brukt tilbudet i 2. tertial. Kommunen har søkt om 
”Samhandlingsmidler” til ulike prosjekter, også folkehelsetiltak, hvor midler til 
etablering av en ”Frisklivssentral” har vært prioritet nr.1. 
 
Barnevernet etablert som egen enhet 
Barnevernstjenesten har i løpet av 2. tertial flyttet ut av NAV Ås, og etablert seg som 
egen enhet i Moerveien 10, 3. etg. Enhetslederstillingen er besatt, og ny leder kom 
på plass i 2. tertial. Det arbeides nå for å sluttføre arbeidet med etableringen i nye 
lokaler. Det tilrettelegges for en åpnere virksomhet for brukerne og et bedre 
samarbeid med andre instanser. 
 
Kulturhuset 
Hele kulturhuset er rehabilitert, HMS-avvik er lukket og bygningen kan tas i bruk på 
lovlig måte. Bygget er imidlertid ikke totalrenovert, og det gjenstår store og små 
utfordringer av bygningsteknisk art. Av kostnadskrevende tiltak som pr. dato er kjent 
kan nevnes rehabilitering av tekniske rom (fyrssentral, omlegging til fjernvarme, 
utbygging av sentral driftstyring), nytt elektrisk anlegg til ”kinosal” / scene, nåværende 
scenerigg er ikke godkjent, renovering av alle flater i alle rom i østfløyen, utvendig 
reparasjon og rens av utvendige vegger og beslag. 
 
Konklusjon  
For å møte de store utfordringene kommunen står overfor med å få budsjettet i 
balanse for 2011 mener rådmannen det er helt nødvendig å foreta anbefalte kutt i 
etatenes rammer. I tillegg er det nødvendig på nytt å vurdere alternative 
driftsløsninger for kulturhuset.  Rådmannen anbefaler for øvrig at 2. tertial 2011 tas til 
orientering.   
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VEDLEGG 2 
NY TABELL - VAR-SEKTOREN 

se side 11 i 2. tertialrapport  
 

VAR-sektoren Regnskap 
Periodisk 

rev.budsjett 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 
0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 865 1 737 107,4 128 
1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 12 765 4 634 275,5 8 131 
3 3 Kjøp fra andre 22 930 19 350 118,5 3 580 
4 4 Overføringer til andre 152 213 71,4 -61 
5 5 Finansutgifter 4 840 4 967 97,4 -127 
11 Driftsutgifter 42 551 30 901 137,7 11 651 
6 6 Salgsinntekter -39 970 -35 341 113,1 -4 629 

7 
7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinnt -173 0   -173 

72 72 Momskomp.inntekter 1 0   1 
9 9 Finansinntekter -4 840 -5 773 83,8 934 
12 Driftsinntekter -44 981 -41 114 109,4 -3 867 
69* VAR-sektoren -2 430 -10 213 23,8 7783,9 
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VEDLEGG 3 
SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL 2. TERTIALRAPPORT 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 60/11 

 
K-sak 60/11 
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011 
 

Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivnr: 153  Saksnr.:  11/2984 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 52/11 28.09.2011 
Formannskapet 60/11 26.10.2011 
Kommunestyret 60/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 26.10.2011: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2, med følgende endringer:  
1. Kr. 60.000 til Nordisk skoleuke innarbeides, jfr. meldingssak nr 2 i f-møte 

24.08.2011, ved tilsvarende oppjustering av skatteinntektene for 2011.  
2. Bjørnebekk asylmottak. (Se K-sak 70/11 utvidelse av Bjørnebekk asylmottak) 

2.1  (Rådmannen får fullmakt til å legge inn anbud på inntil 20 nye plasser på 
 Bjørnebekk asylmottak innen fristen 27.10.2011). 

2.2  (Endelig vedtak treffes av kommunestyret). 
2.3  Rådmannen legger frem en helhetlig sak for kommunestyret som omfatter 

 både utvidet drift, nødvendige forbedringer og løpende vedlikehold. 
3. Kommunens økonomi er anstrengt, og det er derfor nødvendig å unngå 

investeringskostnader som ikke ligger inne i budsjettet. På denne bakgrunn er det 
ikke ønskelig å videreføre praksisen med automatisk å foreslå nye investeringer 
selv om det oppstår mindreforbruk, jfr. flere utgiftsforslag i forhold til 
mindreforbruket på Nordbytun. 

4. Kjøp av konkrete boliger til flyktninger forelegges formannskapet for avgjørelse 
5. Rådmannen fremskaffer oversikt over påløpte utgifter til kulturhuset sett opp mot 

gitte bevilgninger og ytterlige behov for å få huset i drift, jfr. debatten i 
formannskapet om samme sak 28. september 2011. Oversikten må foreligge før 
f-sak 60/11 behandles i kommunestyret. 

6. Formannskapet forutsetter at vedtatte anbudsprosesser for kulturhuset følges opp 
av administrasjonen uten ytterligere forsinkelser. 

_____ 
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Formannskapets behandling 26.10.2011: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling/vedtak (pkt. 2.1, jf. 2.2). 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til Ap's forslag pkt. 3: 
Det settes punktum etter "...mindreforbruk". Følgende tilføyes: Investeringsbudsjett 
tabell 2 utsettes til byggeregnskap Nordbytun ungdomsskole er godkjent. 
 
Votering: 
Ap's forslag  

innleding og pkt. 1 ble tiltrådt 7-2 (H), 
pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt (vedtak pkt. 2.1, jf. 2.2), 
pkt. 3 ble tiltrådt 5-4 (2H, SV, KrF) ved alternativ votering mot H's forslag, 
pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt, 
pkt. 5 ble enstemmig tiltrådt, 
pkt. 6 ble tiltrådt 8-1 (FrP). 

 
Formannskapets innstilling/vedtak (pkt 2.1, jf. 2.2) 26.10.2011: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2, med følgende endringer:  
1. Kr. 60.000 til Nordisk skoleuke innarbeides, jfr. meldingssak nr 2 i f-møte 

24.08.2011, ved tilsvarende oppjustering av skatteinntektene for 2011.  
2. Bjørnebekk asylmottak.  

2.1  Rådmannen får fullmakt til å legge inn anbud på inntil 20 nye plasser på 
 Bjørnebekk asylmottak innen fristen 27.10.2011. 

2.2  Endelig vedtak treffes av kommunestyret. 
2.3  Rådmannen legger frem en helhetlig sak for kommunestyret som omfatter 

 både utvidet drift, nødvendige forbedringer og løpende vedlikehold. 
3. Kommunens økonomi er anstrengt, og det er derfor nødvendig å unngå 

investeringskostnader som ikke ligger inne i budsjettet. På denne bakgrunn er det 
ikke ønskelig å videreføre praksisen med automatisk å foreslå nye investeringer 
selv om det oppstår mindreforbruk, jfr. flere utgiftsforslag i forhold til 
mindreforbruket på Nordbytun. 

4. Kjøp av konkrete boliger til flyktninger forelegges formannskapet for avgjørelse 
5. Rådmannen fremskaffer oversikt over påløpte utgifter til kulturhuset sett opp mot 

gitte bevilgninger og ytterlige behov for å få huset i drift, jfr. debatten i 
formannskapet om samme sak 28. september 2011. Oversikten må foreligge før 
f-sak 60/11 behandles i kommunestyret. 

6. Formannskapet forutsetter at vedtatte anbudsprosesser for kulturhuset følges opp 
av administrasjonen uten ytterligere forsinkelser. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 18.10.2011: 
1. Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å legge inn anbud på drift av inntil 40 nye plasser på 

Bjørnebekk asylmottak. Økte driftsutgifter som følge av dette dekkes inn gjennom 
økt tilskudd. Inntekter utover dette settes av til dekning av tidligere investeringer 
og økt vedlikehold av bygningsmassen.  

_____ 
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Formannskapets behandling 28.09.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) foreslo at saken utsettes, jf. vedtak i sak 51/11. Sakene 51/11 
og 52/11 følges opp i sammenheng. 
 
Votering: H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.09.2011: 
Saken utsettes, jf. formannskapets vedtak i F-sak 51/11.  
Sakene 51 og 52/11 følges opp i sammenheng. 
 
Formannskapets vedtak i F-sak 51/11 2. tertialrapport 2011: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for at spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. 
Partiene kan også ettersende spørsmål til rådmannen, 
trine.christensen@as.kommune.no, innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. Sak fremmes 
på nytt til et senere møte. 

_____ 
 
Rådmannens innstilling 21.09.2011: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Notat av 18.10.2011 Bjørnebekk Asylmottak – utvidelse med inntil 30 plasser,  
jf. lnr. 20111/11, til formannskapets 26.10.2011. Se K-sak 70/11 utvidelse av 
Bjørnebekk asylmottak 23.11.2011. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få 
budsjettet i balanse for 2011.  Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må 
prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i 
aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettert avkastning reduseres med 
minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for 
høyt.  
 
For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen 
omprioriteringer på etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og 
sosialetaten gjøres omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte 
enheter som følge av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på 
kapitalforvaltning foreslås finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke 
påvirker tjenesteproduksjonen.  
 
Skatteinngang 
Pr 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 229,2 mill. kroner. Dette utgjør ca 
64,25 % av budsjettert skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var 
skatteinngangen på 62,45 % av regnskapsført skatt for hele 2010. Periodisert 
skatteinngangen hittil i år er dermed omtrent på samme nivå som i fjor. Det anslås 
derfor at skatteinngangen blir som budsjettert.  
 
Lån 
Budsjetterte renteutgifter ligger an til å bli omtrent som budsjettert. Det forventes en 
rentenedgang utover høsten. På grunn av at låneandelen med faste rente ikke 
påvirkes av dette, samt at flytende renter i stor grad har 3 måneders rentebinding, gir 
ikke denne rentenedgangen full effekt før i 2012.  
 
Kapitalforvaltning 
Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på - 0,8 % 
eller -1,4 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 6,3 
% i 2011. Med en avkastning på - 0,8 % hittil i år bør anslaget for året justeres 
betydelig ned. Det foreslås å redusere budsjettert avkastning til 1,5 % eller ca. 3 mill. 
kroner. Dette medfører et avvik i forhold til revidert budsjett per 1. tertial på 6 mill. kr. 
Dette forutsetter imidlertid at det ikke kommer nye store fall i aksjemarkedet. Det er 
stor usikkerhet knyttet til dette. 
 
Integreringstilskudd 
I handlingsprogrammet for 2011-14 er det lagt til grunn bosetting av 20 flyktninger i 
2011. På grunn av mangel på egnede boliger, samt at bosetting av mindreårige 
flyktninger ikke ble gjennomført som planlagt, vil bosettingen i 2011 bli vesentlig 
lavere. Dersom ikke nye boliger fremskaffes anslås det at dette vil medføre reduserte 
inntekter på ca. 3 mill. kr i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår at det settes av 
midler i investeringsbudsjettet til kjøp av boliger. Fremskaffing av nye boliger 
kombinert med frigjøring av eksisterende boliger kan redusere avviket for 
integreringstilskudd med ca.1 mill. kr. Gitt at dette lykkes vil budsjettert 
integreringstilskudd måtte reduseres med 2 mill. kr.    
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Forslag til omprioriteringer 
Rådmannen mener redusert avkastning fra kapitalforvaltning på kort sikt ikke skal gå 
utover kommunens tjenesteproduksjon. Budsjettavviket her foreslås derfor i stor grad 
finansiert med bruk av disposisjonsfond. Utover dette bør økte utgifter/reduserte 
inntekter i størst mulig grad finansieres gjennom kutt/omprioriteringer på enhetene.  
Det er uheldig men dessverre nødvendig å gjennomføre et slikt tiltak så sent på året. 
Denne belastningen bør imidlertid i størst mulig grad fordeles på alle enheter/etater 
slik at byrden fordeles på flere. Rådmannen foreslår at det vedtas omprioriteringer på 
etatene som fordeles på følgende måte. 
 
Etat  Beløp Innsparing  

Oppvekst og kultur -500 000 

Kulturhuset - utsatt oppstart 
koordinatorstilling, planlagt besatt 
1.1.2012 

  -600 000 

Grunnskole - redusert ekstrabevilgning. 
Denne posten ble styrket med 1 mill. kr i 
2011 og redusere nå med 600 000 kr.  

 Helse og sosial 0 

Dekke opp økte lønnsutgifter med 
omprioritering innenfor etaten ved å 
utsette ansettelser i nye stillinger inntil 
31.12.11 (demenskoordinator og 
seniorkontakt) 

 

 Teknikk og miljø         -200 000 Generelle kutt 

Sentraladministrasjonen         -500 000 
Vakanser/utsetting av planlagte prosjekter 
(økte inntekter) 

Rådmannens forslag til kutt i etatene. 
 
Kuttene innen sentraladministrasjonen vil få konsekvenser for fremdriften i 
utviklingsprosjekter og støtteenhetenes tjenestenivå til de utøvende enhetene.  
Kuttene på etatene innen Oppvekst og kultur og Teknikk og miljø vil få konsekvenser 
for tjenestetilbudet, men kan gjennomføres samtidig som et forsvarlig nivå på 
tjenestenivået kan opprettholdes. Innen Helse og sosial er det meldt om merutgifter 
på lønn for enkelte enheter som foreslås dekket innenfor etatens samlede rammer. 
Dette medfører behov for å vurdere pleiefaktor og nivået på tjenestene.  
 
Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser 
Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. 
Etter at lønnsforhandlingene er gjennomført for Ås kommune viser det seg at 
lønnsoppgjøret har blitt noe dyrere enn hva denne rammen tilsier. Dette som følge av 
at det har vært nødvendig å gi tillegg til enkelte grupper av hensyn til å rekruttere og 
beholde. Lønnspotten må styrkes med 900 000 kr.  
 
Sentraladministrasjonen: 
• Post for lønnsjusteringer foreslås styrket med 900 000 kr som følge av årets 

lønnsoppgjør.  
• Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette 

innebærer et kutt på 500 000 kr for Sentraladministrasjonen. Planlagte 
utviklingsoppgaver må utsettes som følge av dette.  
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• Overskuddet for Bjørnebekk er estimert til 500 000 kr. Disse midlene overføres til 
kommunen og avsettes på kommunens disposisjonsfond. Bakgrunnen for dette 
er at Bjørnebekk skal tilbakebetale midler kommunen har brukt til dekning av 
investeringer i nytt atrium og administrasjonslokaler, jf. 1. tertialrapport. 

 
Oppvekst og kultur: 
• Overføring fra fond til Voksenopplæringen, 1 250 000 kr til lønn og 500 000 kr til 

varer og tjenester, totalt 1 750 000 kr. 
• Inntektene fra eksterne elever ligger an til å bli ca. 1,2 mill. kr høyere enn 

budsjettert. Dette skyldes blant annet at kommunen har fått medhold fra 
Fylkesmannen i en klagesak. 

• Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer 
et kutt på 500 000 kr til Kulturhuset og 600 000 kr i redusert ekstrabevilgning til 
grunnskole.  

 
Helse og sosial: 
• Sosialhjelpsbudsjettet beregnes til å gå ut over rammen med 1 mill. kroner. 
• Kjøp av tjenester fra andre private gjør at barnevernet ikke vil klare å holde 

rammen. Budsjettet foreslås styrket med 500 000 kr. 
• Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å motta en fysioterapeut i 100 % 

turnustjeneste fra 15. august. Lønnsbudsjettet bør justeres med 160 000 kr.  
• Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere for 2011 ble justert med 1 mill. 

kroner jf. 1.tertial. Utbetalingen fra Helsedirektoratet viser at denne er 507 000 kr 
høyere enn budsjettert. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.   

 
Teknikk og miljø: 
• Det er behov for å styrke budsjettet med 1,1 mill. som følge av økte utgifter til 

snøbrøyting og styrking av veivedlikehold. 
• Som følge av ny fremforhandlet avtale med UDI om drift av Bjørnebekk 

asylmottak, øker inntektene for Bjørnebekk med 225 000 kr i halvåret.  
• Kommunestyret har vedtatt at barnevernet skal skilles ut som egen enhet og få 

nye lokaler.  Økte driftskostnader grunnet nye lokaler for barnevernet utgjør 
450 000 kr for siste halvår 2011. 

• Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer 
et kutt på 200 000 kr for Teknikk og Miljø. 
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Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
Rev. 

budsjett Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

          
Sentraladm.         
101000.1701.120 Kutt/innsparinger sentraladm 0 -500 000 0 
Fellesposter         
160090.1701. 285 Økte inntekter Bjørnebekk 0 -500 000 0 
149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer -899 000 900 000 0 
          
Oppvekst og kultur         
175000. 2060. 202 Refusjon fra andre kommuner   -1 200 000   
127090.2060.202 Kutt ekstrabeviligning skole   -600 000   
101000.2082. 386 Kutt - Kulturhuset   -500 000   
Helse og sosial         
147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg 4 605 000 400 000 5 005 000 
147050.3220.281 Bidrag flyktninger 483 000 600 000 1 083 000 
137090.3230.252 Kjøp fra private 650 000 500 000 1 150 000 

170000.3342.254 
Refusjon fra staten - 
ress.krevende tjenester -14 600 000 -507 000 -15 107 000 

10*.3410.241 Lønn turnus kandidat 5 196 000 160 000 5 356 000 
Teknikk og Miljø         

170090.7100.265 
Refusjoner fra staten - Husleie 
Bjørnebekk -2 200 000 -225 000 -2 425 000 

125090.6830. 333 Kjøp fra andre - snøbrøyting   1 100 000 1 100 000 
7* Drift av nye lokaler barnevern   450 000   
101000 7000 120 Kutt Teknikk og miljø   -200 000   

Fellesinntekter - 
utgifter         
190500.9210.870 Aksjeutbytte -9 000 000 6 000 000 -3 000 000 
181020 8000 850 Integreringstilskudd -12 159 000 2 000 000 -10 159 000 
194000.9400.880 Bruk av disp.fond   -4 878 000 -4 878 000 
154000 9400 880 Avsetning til disp.fond 3 500 000 -3 500 000 0 
154000 9400 285 Avsetning til disp.fond   500 000 500 000 
 
 
Behov for regulering av investeringsbudsjettet 
 
Rådmannen foreslår endringer i investeringsbudsjettet for å dekke nye behov. Alle 
tiltakene finansieres med omdisponering av ubrukte budsjettmidler for Nordbytun u-
skole som har et mindreforbruk på 9.7 mill. kr i forhold til budsjett. Det fremmes derfor 
ikke forslag om økt låneopptak. 
 

- Kulturhuset: Byggeregnskapet viser at det kommer til å bli et overforbruk på 1 
mill. kr.  

- Nordbytun u-skole: Regnskapet er avsluttet og det er et mindreforbruk på 9 718 
000. Det er ønskelig at 1,7 mill. av dette står igjen på prosjektet til dekning av 
etterarbeider. 1 % av investeringen; 400 000 foreslås avsatt på garantifond.  
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- Disposisjon av salg av Tårneveien har et overskudd på 98 000 kr som overføres 
garantifondet. 

- Solbergtunet: 100 000 kr er ført i regnskapet til nødvendige sluttarbeider, men 
prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet. 

- Ås u-skole: 25 000 kr er ført i regnskapet, men prosjektet er avsluttet og har ikke 
budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet. 

- Skolehusveien 1-3: 121 000 kr er ført i regnskapet, men prosjektet er avsluttet 
og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet. 

- Sikringssystem Moer: Det er behov for et sikringssystem på Moer for å unngå at 
pasienter forsvinner. Kostnaden er satt til 600 000 kr. Foreslås dekket av 
overskudd fra Nordbytun. 

- Barnevernet har behov for inventar og teknisk utstyr ved flytting inn i nye lokaler. 
Kostnaden er budsjettert til 500 000 kr. Foreslås dekket av overskudd fra 
Nordbytun. 

- Flyktningeboliger: Det er behov for innkjøp av flere flyktningeboliger for å få 
bosatt det antall flyktninger det er budsjettert med og følgelig få 
integreringstilskudd. Det foreslås av resten av mindreforbruket på Nordbytun, 
4 100 000 kr, avsettes til dette formålet.  

- I 1. tertial ble det satt av 2,6 mill. kr til sluttføring av atrium og 
administrasjonslokaler for Bjørnebekk. Ny prognose viser at sluttføring vil komme 
på 4 mill. kr eller 1,4 mill. kr mer enn tidligere anslått. Merutgiftene i 2011 dekkes 
av mindreforbruk på Nordbytun u. skole. Bjørnebekk asylmottak vil imidlertid 
dekke inn igjen denne merutgiften med fremtidige årlige avsetninger til 
kommunens disposisjonsfond. I 2011 budsjetteres det med at det avsettes 
500 000 kr av overskuddet fra driften av Bjørnebekk til dekkning av disse 
utgiftene.  

 

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 
Rev. 

budsjett Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

023000.7000.386.0212 Kulturhuset 17 100 1 000 18 100 
023040.700.222.0603 Nordbytun u-skole 9718 -8000 1 718 
02300.7200.265.0712 Disp Tårnveien 2346 -98 2 248 
023040.7000.222.0610 Garantifond 144 252 396 
023040.7000.221.0613 Solbergtunet 0 100 100 
023000.7200.222.0740 Rehab Ås u-skole 0 25 25 
023000.7200.222.0740 Skolehusvn 1-3 0 121 121 
020000.    .261.0608 Sikringsystem Moer 0 600 600 
023000.7200.265.0724 Bjørnebekk bevegelseshemmede 2600 1400 4 000 
020000. Barnevernet inventar og teknisk utstyr 0 500 500 
023000.7000. Kjøp av boliger til flyktninger 0 4 100 4 100 
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Rådmannen ser at de administrative rutiner og systemer for styring av 
investeringsprosjekter kan forbedres. Rådmannen vil komme tilbake med tiltak på 
dette området i handlingsprogrammet for 2012-15. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat for 2011 reduseres til 1,5 mill. kr 
 
.



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 61/11 

 
K-sak 61/11 
INVESTERINGER I KULTURHUSET - STATUS OG BEHOV 
 

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Arkivnr: 202 D12  Saksnr.:  11/3036 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 54/11 28.09.2011 
Formannskapet 61/11 09.11.2011 
Kommunestyret 61/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
Det utarbeides ett anbudsgrunnlag for kjøkkendrift i 2. etasje, vestibylen og 
uteservering. 
 
Det bevilges ytterligere 1,2 millioner til oppussing og opprustning av Ås kinoteater, 
inkludert ekstra kostnader ved installering av digital kino med 3D av 4K-kvalitet. 
Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 09.11.2011: 
Notat "Fremdrift av anbudsprosessene i kulturhuset" var sendt på e-post og lagt i 
hyllene mandag 07.11.2011, jf. 11/3036-5. Drøftet under informasjon fra rådmannen. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet alternativt forslag til innstillingens første avsnitt: 
Det arbeides videre med anbudsdokumentene i tråd med tidligere vedtak. Ved 
utlysning gjøres det spesielt oppmerksom på muligheten for å legge inn anbud på 
flere av utlysningene, og at flere interessenter kan gå sammen om flere anbud. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag: 
1. I forbindelse med kinoen skal det være kioskdrift. 

I forbindelse med kjøkkenet i 2. etg. skal det være med uteservering. 
2. Vi anser kr 270 000 til kinodriften som tapt og slutter tanken på kinodrift. 
 
Votering:  
H's forslag pkt. 2 ble nedstemt 7-2 (H), og pkt. 1 ble nedstemt 7-2 (H). 
Rådmannens innstilling:  
1. avsnitt, ble tiltrådt 6-3 (A, 2V) ved alternativ votering mot V's forslag, og  
2. avsnitt, ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Rådmannens innstilling 01.11.2011: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 09.11.2011. Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
F-sak 31/11  Kulturtilbudet i Ås kinoteater – Kinodrift, 25.05.2011 
K-sak 34/11  Ås kulturhus – Fremtidig bruk 25.05.2011 
F-sak 41/11  Ås kulturhus - Kommunens anledning til å legge inn anbud,  08.06.2011 
K-sak 40/11  Budsjettregulering 1. tertial 2011 
F-sak 53/11  Disponering av budsjett for kompensering for kommunal- og fritidsbruk 
 av kulturhuset, 28.09.2011 
F-sak 54/11  Gjenstående investeringer i kulturhuset relatert til anbudsprosessene, 
 28.09.2011 
F-sak 57/11  Prinsippsak vedrørende skjenking inne / ute i kulturhuset, 12.10.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Notat fra konsulent Egil Johansen vedrørende kjøkkendrift, 31.10.2011. 
2. Notat "Fremdrift av anbudsprosessene i kulturhuset", jf. 11/3036-5. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Dokumenter vedrørende tidligere behandlinger. 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Kulturhuskoordinator 
ledergruppen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Status anbud 
 
Anbud 
Det er gjort følgende avtaler mht å utarbeide anbudsgrunnlag for kommunen på de 
ulike driftsområdene som er vedtatt satt ut på anbud: 

• Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen: Kjøkkendrift i 2. etasje og kjøkkendrift i 
vestibyle + uteservering 

• Nils Gunnerud: Kulturtilbud i kinoteater og kulturtilbud i vestibyle 
• Unique Cinema Systems v/ Tor Brede Michelsen: Drift av Ås kino 

 
Arbeidet er igangsatt, og følgende umiddelbare tilbakemeldinger er gitt fra disse 
faginstansene: 
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Kjøkkendrift 
Konsulenten, Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen, påpeker at kjøkkenet i vestibylen 
inkludert lager- og kjølemuligheter ikke har nok kapasitet til å driftes som en separat 
enhet som kan dekke de ulike behovene en allsidig bruk av vestibylen og uteområdet 
vil kreve. Med to ulike drivere i 2. etasje og i vestibylen, vil det ikke være tillatt å dele 
på den kapasiteten som er i 2. etasje. Johansen hevder derfor at den beste 
løsningen for helhetlige drift av kulturhuset, er at begge kjøkken driftes av samme 
aktør. Se vedlagt notat fra konsulenten. 
 
Kulturvirksomheten 
Konsulenten, Nils Gunnerud, har hatt ansvar for de aller fleste kulturhusene i 
Akershus og ellers i Østlandsområdet. Han har blant annet hatt ansvar for Ski 
rådhusteater og Kolben i Oppegård. Gunnerud påpeker at ingen kulturhus han 
kjenner til har lagt opp til den driftstypen som Ås kommune ønsker. Det er derfor ikke 
noe erfaringsgrunnlag som er direkte overførbart. Hans umiddelbare reaksjon etter 
befaring er at det ikke er veldig sannsynlig å få inn seriøse anbud på drift av lokalene 
slik de fremstår i dag. Det er behov for større investeringer enn det kan forventes at 
en ekstern driftsansvarlig vil kunne ta på seg, hvis de skal kunne få et økonomisk 
utbytte av det. Administrasjonen har bestilt en tilstandsrapport som utgangspunkt for 
det videre arbeidet. 
 
Kino 
Det er avtalt befaring og møte. 
 
 
Bevilgninger til investeringer i kulturhuset –  
Status og behov for ytterligere midler 
Det gis her en oversikt over de bevilgningene som er gjort til kulturhuset, og hva de er 
benyttet til. 
 
Det gis også oversikt over tiltak som det er behov for, men som det foreløpig ikke er 
finansiering til. 
 
 
1 Kinodrift – kr 270.000 
I 2010 ble det bevilget 270.000 til inngåelse av avtale med Film&Kino om 
digitalisering av Ås kino. Avtalen med Film&Kino innebærer totalt en utgift på 300.000 
som skal betales over 6 år. Kr 100.000 er innbetalt til Film&Kino i depositum. Det 
resterende beløp faktureres kvartalsvis etter at anlegget er installert. 
 
Gjennom tidligere vedtak er det ønsket at den nye digitale Ås kino skal utrustes med 
3D-anlegg av 4K kvalitet. Disse løsningene vil gi Ås den beste digitale kinoløsningen 
man kan få i dag, fullt på høyde med f.eks Ski kino og Drøbak kino. Løsningen vil 
kreve en annen investeringskostnad enn den som lå i Film&Kinos grunnpakke (2K 
uten 3D).  
 
Totalprisen for en oppgradering av anlegget er avhengig av ulike faktorer: 
 
Projektor  
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Oppgradering til 3D og 4K: Ca kr 150.000 (står under 1. punkt prioritet 1) . 
 
Lerret  
Med den type projektor som er planlagt for Ås kinoteater, er det mulig å bruke 
eksisterende lerret, så det foreslås at dette prøves før det evt investeres i nytt. 
 
Lydanlegg 
Det eksisterende anlegget er godt, men er stort og uhåndterlig. Ved å flytte 
kinolerretet foran sceneteppet kan det bli mulig å bruke det gamle lydanlegget, men 
med visse modifiseringer. Det må da investeres i et eget lydanlegg for den sceniske 
bruken. Alternativet er å kjøpe et lydanlegg som kan brukes både til kino og scene. 
Ettersom dette er uavklart, bør det budsjetteres med kostnad for nytt lydanlegg for 
begge formål: ca 400.000 (står under 1. punkt prioritet 1).  
 
Film&Kino avtale 100.000 
Restbeløp grunnpakke – 200.000 betales avdragsvis over flere år (kr 
30.000 mangler og må bevilges ekstra) 

170.000 

SUM 270.000 
 
 
2 Investeringsbudsjett 2011 – kr 610.000 
I investeringsbudsjettet for 2011 er det satt av kr 610.000 til kulturhuset. Disse 
disponeres til følgende tiltak som er helt nødvendige for å bruke kinoteateret. De fire 
øverste gjennomføres av eiendomsavdelingen i Ås kommune: 
 
Nytt gulvbelegg utgang øst og siderom – Kinoteateret (igangsatt) 20.000 
Oppussing toaletter og garderobe/dusj 2. etg øst (kjøkkenpersonalet) 
(igangsatt) 

50.000 

Tilrettelegging/ombygging av lagerrom underetasje (igangsatt) 50.000 
Oppussing toaletter og garderober/dusjer, toaletter, gang og lagerrom 
i kjeller kinoteater (igangsatt) 

100.000 

Mobil garderobeløsning 40.000 
Nødvendig fremlegging av ny og større strømkabel til scenebelysning 
og annen scenestrøm (innhenter anbud) 

150.000 

Nødvendig rehabilitering av det elektriske anlegget i 
kinoteater/garderober + arbeidslys over scene 

100.000 

Montering av ny lysbro i salen inkl motorisert trekk 100.000 
SUM 610.000 
 
 
3 Tilskudd til lasteinngang til scenen – kr 200.000 
Det er bevilget kr 200.000 til etablering av inngang direkte til scenen fra 
parkeringsplass med tanke på innlasting av sceneutstyr. 
Ved bruk av kommunens egne ansatte og bruk av dør som kommunen hadde til 
disposisjon ble konkrete utgiftene til tiltaket redusert til kr 68.000. 
På grunn av at det regnet gjennom taket i utgangspartiet mot øst, har det vært behov 
for skifte hele taket over utgangen. Kr 114.000 av tilskuddet på kr 200.000 er brukt til 
å dekke opp deler av dette arbeidet. Kr 18.000 brukes til flytting og skifting av 
scenetrekk som måtte fjernes ved installasjonen av døren. 
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Saging og installasjon av dør til scenen (utført) 68.000 
Remontering/flytting av scenetrekk i forbindelse med installasjon av 
ny dør 

18.000 

Riving av gammelt, og bygging av nytt tak over utgang øst (under 
utførelse) 

114.000 

SUM 200.000 
 
 
4 Ekstra bevilgning – kr 1.000.000 (juni 2011) 
Tiltak som er nødvendige for å kunne sette kinoteateret i full drift. 
De fire øverste tiltakene utføres av eiendomsavdelingen i Ås kommune. 
Hvis tilstandsrapporten viser at det ikke er mulig å oppgradere den gamle 
sceneriggen, vil det komme til ytterligere kostnader. 
 
Oppussing kontrollrom (igangsatt) 10.000 
Rørleggerarbeider underetasje og 2. etasje kinoteater (igangsatt) 20.000 
Maling og tilrettelegginger etter arbeider med sprinkling og ventilasjon 30.000 
Maling vegger og tak scene 20.000 
Motorisert trekk til kappe forteppe 30.000 
Reparasjon trekk til forteppe 10.000 
4 motoriserte scenetrekk á kr 60.000 240.000 
4 scenetrekk med sveiv 60.000 
Ferdigstilling av dimmerskap til scenelys (igangsatt) 10.000 
Kjøp av lyskontroll (igangsatt) 10.000 
Overbygging av gammel adkomsttrapp til scenen og kjøp av nye 
flyttbare trapper opp til scenen 

50.000 

Oppgradering av gammel scenerigg  100.000 
Ferdigstilling/flytting av nedsenkbart lerret 10.000 
Lydanlegg kino og scene (utredes) 200.000 
Inventar vestibyle (i samråd med den som skal drifte) 200.000 
SUM 1.000.000 
 
 
5 Disponering av resterende driftsmidler for 2011 – kr 498.563 
Fra januar 2012 skal kontoret i 2. etasje i kulturhuset tas i bruk av 
kulturhuskoordinatoren og assistent i 50% stilling (overført fra annen stilling i 
kommunen). Det må kjøpes inn kontormøbler og kontormaskiner. 
Planlagt fleksibel bruk av Store sal i 2. etasje krever at det investeres i bord som er 
lettere håndterbare enn de som er der i dag. Bordene bør kunne være 
sammenleggbare og mulig å stable på traller. Grunner for utskifting: Raskere og 
enklere å flytte, tar mindre plass på lager (mangelfull lagringsplass) og skåner gulvet 
som er dyrt og vanskelig å holde vedlike. De gamle bordene kan brukes i vestibylen 
til det investeres i nye bord der. 
Publikumstoalettet i kulturhuset mangler utstyr til barnestell og speil. 
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Honorarer utarbeidelse av anbudsgrunnlag 200.000 
Innredning og utstyr for kontor kulturhuskoordinator og assistent 100.000 
Nye bord til Store sal (lettere håndterbare) 170.000 
Rengjøring, rehabilitering og stemming av flygel i Store sal 3.000 
Stellebord og speil publikumstoalett + montering  20.000 
Reserve 5.563 
SUM 498.563 
 
 
6 Behov ut over bevilgede midler 
 
Prioritet 1: 
Tiltak som det i dag ikke er bevilget penger til, men som må være på plass når full 
drift kan settes i gang. 
 
Kostnader digital kino ut over grunnpakken: Oppgradering til 3D/4K, 
lydanlegg og siste 30.000 til nedbetaling av grunnpakken. 

580.000 

Scenetepper/inndekning/mellomteppe 300.000 
Strømforsyning til scene i vestibyle 100.000 
Teknisk utstyr til scene i vestibyle 100.000 
Nye tepper på gulvene i salen  80.000 
Oppussing/maling av vegger i salen kinoteateret 50.000 
Innkjøp av dansematter til scenen 20.000 
SUM 1.230.000 
 
Prioritet 2: 
Tiltak som er nødvendige for et oppgradert kulturhus av god standard. Virksomhet i 
lokalene kan settes i gang med plan om hvordan disse tiltakene finansieres etter 
hvert. 
 
Sliping av scenegulv og montering av ny gulvflate scenen 200.000 
Nivåheving lysutstyr 100.000 
Nye seter kinoteateret 2.000.000 
Installasjon av innretninger for variabel etterklangstid 400.000 
Rehabilitering av salbelysning ut over det som er montert 160.000 
Tilrettelegging av utearealene for uteservering 100.000 
Tiltak mot eksisterende ekkoproblem i kinoteateret 100.000 
Konsertflygel 1.000.000 
SUM 4.060.000 
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Konklusjoner 
Anbudsprosessene 
Rådet fra konsulenten på kjøkkendrift er å samle kjøkkendriften i huset til ett anbud 
da det ikke er tillatt for to drivere å dele på kapasiteten i kjøkkenet i 2. etasje. 
Alternativet er å gi den som vinner anbudet på kjøkkendriften i 2. etasje opsjon på 
drift av kjøkkenet i vestibylen og uteserveringen. 
 
Investeringene 
Tilbakemeldingen fra anbudskonsulenten er at standarden på kinoteateret og 
tilliggende lokaler må heves hvis man ønsker å få inn anbud fra seriøse aktører på 
drift av kulturtilbudene. Ut fra det vi vet i dag, kan det se ut som om at det behøves å 
bevilges ytterligere kroner 1.230.000 for å nå et basisnivå for full drift. Andre 
nødvendige investeringer på ca 4 millioner kroner må planlegges over lengre tid i 
samråd med anbudsvinnerne. Det er viktig å klargjøre for anbudsvinnerne hva som vil 
være kommunens fremtidige investeringer i kulturhuset, og hva som ikke er aktuelt 
for kommunen å investere i de nærmeste årene.  Ytterligere 1,2 millioner bevilges, 
finansiert gjennom låneopptak. 
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VEDLEGG 1 
NORSK STORKJØKKEN 

 
KOMMENTAR TIL UTLYSNING AV ANBUD PÅ KJØKKENDRIFT I ÅS 

KULTURHUS. 
 

 
Ved befaring på Ås Kulturhus 26.10 ble det drøftet ulike momenter rundt drift av de to 
kjøkken. 
I e-post 19.10 står det at driften skal deles i to ulike anbud. 
 
Før det utarbeides konkurransegrunnlag for to anbud bør det vurderes om dette kan 
gi drivverdige vilkår for to drivere. 
 
Kjøkkenet i 2. etg. Er et fullverdig produksjonskjøkken med lager og 
produksjonsutstyr for servering av mange personer. Det er også godt egnet for 
cateringvirksomhet. Her er også personalfunksjonene på plass. 
 
Kjøkkenet og serveringen i 1. etg er lite og må betegnes som en kiosk eller lite 
gatekjøkken. Det er svært liten lagerkapasitet og meget begrensede arealer for 
produksjon av mat. Mattilsynets regelverk (Lov om Næringsmiddelhygiene) har helt 
klare krav til lokaler hvor det skal lages mat for salg. Dette i tillegg til de funksjonene 
som skal være for personale i form av garderobe og toalett. 
Totalt sett vil dette gi kafeen svært begrensede muligheter. 
Dersom dette kjøkkenet skal betjene kino og arrangementer vil tilbudet måtte bli 
svært begrenset. Skal man også tilby kalde drikker, finnes det ikke noe lager hvor 
dette kan oppbevares og kjøles ned. 
Det er ikke aktuelt at lagerrom kan deles med andre f. eks. kjøkken i 2. etg. 
Det er vanskelig å se hvordan dette kafekjøkkenet skal gi inntekt nok til at noen kan 
starte en levedyktig bedrift. 
Kjøkkenet i 1 etg vil ikke kunne gi et serveringstilbud til mer enn ca. 30 – 50 
sitteplasser. Større arrangementer enn dette vil kun ha begrenset nytte av servering 
basert på kjøkkenet i 1 etg. 
 
Det at man får to konkurrenter så tett på hverandre som skal leve av virksomheten i 
huset vil være vanskelig. Restaurantbransjen er en svært utsatt næring og det bør 
legges til rette for en stabil og levedyktig virksomhet. 
 
Slik de to kjøkken er plassert, med heis som forbinder de to etasjene vil det beste 
være at man har samme driver i begge etasjer. Da vil kjøkkenet i 2. etg. kunne 
forsyne kjøkkenet i 1. etg slik at man kan ha et fullverdig tilbud og enhetlig konsept. 
 
Da vil man også tilfredsstille de regelverk som gjelder for næringsmiddelvirksomhet. 
 
Ber om at dette vurderes før vi går videre. Vi kan gjerne ta et møte og drøfte 
problemstillingen. 
 
Rygge 31.10.2011. 
Egil Johansen 
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VEDLEGG 2 
 

NOTAT 
 
 
Til Formannskapet 
Fra Rådmannen 
Kopi til Oppvekst- og kultursjef 
Dato 07.11.2011 
Saksbehandler Fung. kulturkonsulent Alexander Krohg Plur 
 
 
FREMDRIFT AV ANBUDSPROSESSENE I KULTURHUSET  
 
Status mandag 7. november 
Kjøkkendrift 
Konsulent Egil Johansen er i gang med anbudsgrunnlagene. Han har på grunnlag av 
befaring og første møte skrevet et notat som ligger ved sak til formannskapet onsdag 
9. november 
 
Kulturdrift 
Konsulent Nils Gunnerud har startet arbeidet etter befaring og første møte 
 
Kinodrift 
Etter samtaler med både Film & Kino og Unique Cinema Systems er det avtalt møter 
og befaringer både mht anbudsprosessen og nødvendige avklaringer av hvilket 
digitalt kinoanlegg som egner seg best for Ås kino. 
 
Fremdriftsplan 
Kjøkkendrift 
Anbudsgrunnlaget for drift av kjøkkenet i 2. etasje ønskes ferdigstilt snarest, og de 
nødvendige avklaringene i forhold til dette er i gang. Kjøkkenet i vestibylen er tenkt 
utlyst samtidig som kultur- og kinodrift. Konsulenten anbefaler imidlertid at begge 
kjøkkenene inkluderes i samme anbudsgrunnlag, ettersom han mener dette vil gi den 
beste løsningen for kulturhuset. Uansett ser det ut til at fremdriften for anbudene på 
kjøkkendriften blir slik: 
 

• 14. november  - Avklaringsmøte men Innkjøpssjefen i Ås kommune 
• November  - Ferdigstillelse av anbudsgrunnlag 
• Desember  - Utlysning 
• Ca 15. januar - Innleveringsfrist 
• Januar  - Evt forhandlinger og kontraktsinngåelse 
• Februar  - Igangsetting av drift 
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Kulturdrift 
Anbudsutsettingen av kulturdriften i kinoteater og vestibyle er komplisert og krever 
mye avklaring. Konsulenten som har arbeidet med de fleste kulturhusene i Akershus 
har ingen referanser til tilsvarende anbudsutsetting fra andre steder. Det er vanskelig 
å stipulere når lokalene er ferdigstilt for virksomheten, ettersom omfanget av noen av 
tiltakene foreløpig er ukjent. Det er derfor ikke lett å være konkret mht fremdrift. 
Planen er som følger: 
 

• 9. november  - Befaring med tanke på en tilstandsrapport som en  
  nødvendig basis for anbudsgrunnlaget 

• 9. november  - Oppfølgingsmøte med Oppvekst- og kultursjef 
• November  - Nødvendige avklaringer og møter 
• Desember  - Ferdigstillelse av anbudsgrunnlag 
• Januar  - Utlysning 
• Februar  - Innleveringsfrist 
• Februar/Mars - Forhandlinger og kontraktsinngåelse 
• April   - Igangsetting av drift 

 
Kinodrift 
Ås kommune er med i utrullingen av digital kino i Norge. Dette betyr at det nye 
kinoutstyret kan være på plass så snart – 

• nødvendig oppgradering av grunnpakken er bestemt (i henhold til ønsket om 
3D film og 4K kvalitet) 

• flytting av fillerret (evt kjøp av nytt) er gjennomført 
• oppgradering/kjøp av lydanlegg er gjennomført 

 
Fremdriften mht anbudsutsettingen av kinodriften av Ås kino er avhengig av 
ferdigstilling av lokalene og nødvendige investeringer i utstyr: 
 

• 9. november  - Befaring og møte med aktuell konsulent for  
  anbudsgrunnlaget for kinodriften 

• November  - Befaring og møte med Unique Cinema Systems  
  vedrørende vurdering av eksisterende utstyr og  
  nødvendig oppgradering av digital grunnpakke 

• November  - Nødvendige avklaringer og møter 
• Desember  - Ferdigstillelse av anbudsgrunnlag 
• Januar  - Utlysning 
• Februar  - Innleveringsfrist 
• Februar/Mars - Forhandlinger og kontraktsinngåelse 
• April   - Igangsetting av drift 

 
 
Fremdriftsplanen er lagt med forbehold om nødvendige bevilgninger og tenkt fremdrift 
av oppussing og rehabilitering av lokalene. 
 
 
Trine Christensen 
Rådmann



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 62/11 

 
K-sak 62/11 
R-265 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED 
KLOMMESTEIN 
 

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-265 SakSnr.:  10/3206 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2/11 20.01.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 93/11 10.11.2011 
Kommunestyret 62/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 ved Klommestein, som vist 
på kart datert 23.09.2010, sist revidert 19.09.2011, med reguleringsbestemmelser 
datert 23.09.2010, sist revidert 20.09.2011. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets behandling. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarsling:  06.11.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang: 20.01.2011 
Offentlig ettersyn:  11.02.-25.03.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang: 10.11.2011 
Kommunestyret  23.11.2011 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart 
2. Reguleringsplankart (forminsket), datert 23.09.2010, revidert 19.09.2011 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 23.09.2010, revidert 20.09.2011 
4. Beskrivelse av planforslaget, datert 23.09.2010, revidert 20.09.2011 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
6. Utskrift av møtebok datert 31.01.2011 
7. Revidert forslag i brev datert 20.09.2011 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Reguleringsplankart i målestokk 1:1000, datert 23.09.2010, revidert 19.09.2011 
Detaljplanhefte (tekniske tegninger) 
Hefte med støysonekart 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Statens vegvesen, Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer 
• Adressater i følge liste 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

 
- ortofoto av planområdet - 
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Fakta i saken: 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 ved 
Klommestein, 400 meter av veistrekningen ligger i Ås kommune. Resterende 
strekning på 1300 meter ligger i Frogn kommune. Denne strekningen er siste del av 
en manglende lenke på gang- og sykkelveien mellom Ås og Drøbak. Gang- og 
sykkelveien er utformet etter prinsippene for universell utforming, det vil si at 
stigningen er på maks 5 %. 
 
Hensikten med planforslaget er å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei 
mellom Ås sentrum og Drøbak sentrum i Frogn kommune. Det er usikkert når 
prosjektet kan realiseres, men det vil bli meldt inn til Akershus fylkeskommune som et 
aktuelt prosjekt i perioden 2015-2020. 
 
Det vises til vedlegg 4 der Statens vegvesen beskriver planforslaget mer detaljert. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Se vedlegg 5. 
 
Forhåndsuttalelser: 
Planen ble forhåndsvarslet 06.11.2008. Det er kommet inn bemerkninger fra 4 
berørte parter. I vedlegg 4 (side 5 og 6) kommenterer forslagsstiller de innkomne 
bemerkninger. 
 
Kommentarer til planforslaget: 
Det er positivt å få en sammenhengende gang- og sykkelveien langs fylkesvei 152, 
Drøbakveien, mellom Ås og Drøbak. De største planutfordringene ligger nok i Frogn 
kommune. Grepene som blir gjort, vil gi økt trafikksikkerhet på denne veistrekningen, 
som er uoversiktelig og utsatt for trafikkulykker. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Teknisk sjef er positiv til en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ås sentrum til 
Drøbak sentrum i Frogn kommune. Det vil gi økt trafikksikkerhet, for både myke og 
kjørende trafikanter, på denne veistrekningen. 
 
Teknisk sjef anbefaler at Hovedutvalg for teknikk og miljø legger planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtak i Hovedutvalget for teknikk og miljø ble saken lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 11.02.2011 – 25.03.2011. Saken ble også sendt berørte parter til 
uttalelse. Det er innkommet 3 bemerkninger, inkludert bemerkning fra kommunens 
administrative Planforum. I vedlegg 7 kommenterer forsalgsstiller bemerkningene. 
 
Vurdering av planforslaget – forslag til endringer: 
Bemerkningene er gjennomgått av forslagstiller, og forslag til reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser, for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 ved 
Klommestein, er blitt revidert. 
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Det er foreslått følgende tillegg til reguleringsbestemmelse nr 5.0: 
Stedlige vekstmasser skal benyttes ved reetablering av vegetasjon (med unntak for 
tilført vekstjord til eventuell beplantning). 
 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av 
sideterreng, jfr. ”Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter” fra Statens 
vegvesen Region øst. 
 
I reguleringsplankartet har midlertidig anleggs- og riggområde fått grønn skravur (dvs. 
landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift, LNFR-formål). Sistnevnte har ingen 
praktisk betydning for forslaget. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas, med overnevnte endringer av 
reguleringsplan og bestemmelser.



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 63/11 

 
K-sak 63/11 
R-260 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE DEL AV KAJAOMRÅDET 
 

Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: REG R-260 Saksnr.:  09/2780 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 39/11 09.06.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 94/11 10.11.2011 
Kommunestyret 63/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommune forslag til endret 
reguleringsplan for østre del av Kajaområdet som vist på kart datert 24.05.2011, 
endret 27.10.2011 med reguleringsbestemmelser datert 24.05.2011, revidert 
27.10.2011, med følgende endringer: 
• 2.0 b.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 30 %.  
• 2.0 c.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 25 %.  
• 3.0 e.: strykes. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endring i reguleringsbestemmelsene: 
3.0 e.: strykes. 
 
Jan Sjølli (SV) fremmet følgende forslag til endring i reguleringsbestemmelsene: 
2.0 b.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 30 %.  
2.0 c.: maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) endres til 25 %.  
 
Votering: 
FrPs forslag ble tiltrådt 7-2 (2A) 
SVs forslag ble enstemmig tiltrådt 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommune forslag til endret 
reguleringsplan for østre del av Kajaområdet som vist på kart datert 24.05.2011, 
endret 27.10.2011 med reguleringsbestemmelser datert 24.05.2011, revidert 
27.10.2011. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Forhåndsvarsling   20.11.2009 
2. Hovedutvalget for teknikk og miljø  09.06.2011 
3. Offentlig ettersyn                                           12.07.2011 - 01.10.2011 
4. Hovedutvalget for teknikk og miljø  10.11.2011 
5. Kommunestyret   23.11.2011 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart 1:30 000, datert 21.05.2011 
2. Ortofoto av planområdet 1:2000 datert 21.05.2011 
3. Reguleringsplankart 1:1000 (forminsket) datert 24.5.2011, rev. 27.10.2011 
4. Reguleringsbestemmelser datert 24.5.11, revidert 27.10.2011 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Adressater i følge egen liste 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Formål med reguleringsplanen: 
Eksisterende reguleringsplan for denne delen av Kajaområdet er svært foreldet og 
mangelfull, og planforslaget vil erstatte deler av ” reguleringsplan for Kajaområdet” 
vedtatt 15.01.1957. Hensikten med ny plan for den østre delen av Kaja er dermed å 
utarbeide et tidsriktig styringsverktøy for å kunne håndtere endring og utvikling av 
dette sentralt beliggende boligområdet generelt og den karakteristiske 
atriumbebyggelsen fra 60- og 70-årene spesielt. I tillegg har det vært viktig å ivareta 
den sammenhengende grøntstrukturen som hagearealene utgjør, i form av tydelige 
byggegrenser. 
 
Planområdets beliggenhet:  
Planområdet utgjør østre del av villaområdet Kaja som ligger mellom Universitetet for 
miljø- og bioteknologi, UMB, og Ås sentrum på nordsiden av fylkesvei 152. Området 
er på ca 93 dekar og er avgrenset av Lyngveien i nord og øst, tomtene langs østsiden 
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av Skogveien i vest og fylkesveien i sør. Området er i henhold til kommuneplan for Ås 
2011-2023 disponert til boligformål med innslag av grøntstruktur. 
 

 
 

Ortofoto av planområdet og nordre del av Ås sentrum 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Bebyggelse 
Boligbebyggelsen i Bregneveien 9-17,19 og 21 samt Kajaveien 32, 34, 36, 38 og 40 
tilhører Bregneveien vel og ble planlagt i 1968 og bygd ut i 1969-70. Planene viser 
fellesarealer i midten og på sørsiden av Bregneveien 10 (42/1/219) slik dagens 
situasjonskart fremdeles viser. Husene er bygd av Bra-Bo Elementbygg AS fra 
Dokka. 
 
Atriumhusene på nordsiden av Bregneveien, nr. 18, 20, 22, 24, 26 og Starrveien 2 
ble planlagt som et byggelag i 1966 under navnet ”Dryopteris”, tegnet av arkitektene 
Mari og Gullik Kollandsrud. Husene ble bygd i perioden 1966-1968. 
 
Eiendommene i delområdet vest og sør for Høgskoleveien, nord for Kajaveien og øst 
for Skogveien, til sammen 9 tomter, ble fradelt og bebygget fra1939 (42/138 ikke med 
i planområdet) og utover på 40- (42/263) og 50-tallet (42/83, 42/87 og 42/139).  
 
Boligene mellom Kajaveien og riksvei 152 ble fradelt og utbygd i 1958 (42/209), 1961 
(42/130 og 42/240) og utover 1960-tallet. 
 
Eiendommene 42/256, 2/247, 42/136, 42/220 og 42/254 ble fradelt og utbygd fra 
1961 mens 42/198 og 42/249 ble bebygget fra 1966. 
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Boligblokkene i Lyngveien (nord for planområdet) ble oppført fra 1962, blokken lengst 
øst i 1967. 
 
Natur 
Planområdet ligger geologisk sett sørøst for det skogkledde torv- og myrområdet 
Åsmåsan og berggrunnen består av ulike gneistyper og granitt dekket av løsmasser. 
Når det gjelder biologisk mangfold, har Åsmåsan stor lokal verdi. Områdets karakter 
er for øvrig kjennetegnet av romslige og nokså flate tomter. Terrenget stiger noe i 
vest mellom den lavereliggende Lyngveien og Høyskoleveien der denne går i en stor 
bue. 
 
Kloakksanering 
Boligene i området ble ferdig tilknyttet offentlig vann og avløp i 2009. Veiene ble 
deretter asfaltert på nytt og grøftene ryddet og tilsådd. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): 
Det er foretatt en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse basert på Ås kommunes 
egen sjekkliste for helse, miljø og samfunnssikkerhet i henhold til rundskriv GS-1/01 
fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Listen brukes også i 
forbindelse med ROS-analyse ved rullering av kommuneplanen.  
 
Konklusjonen fra ROS-analysen er at den største risikoen i planområdet er eventuell 
fare forbundet med trafikken på fylkesvei 152 sør for planområdet og ved 
bensinstasjonen øst for planområdet. Slik fare kan dreie seg om brann, eksplosjon, 
gassutslipp eller liknende. Se vedlegg 5. 
  
Forhåndsuttalelser: 
Oppstart av planarbeid ble varslet i lokalavis og brev til berørte parter, sistnevnte 
datert 10.11.09. Det har kommet inn følgende forhåndsuttalelser: 
 

1. Hafslund Nett (08.12.09) 
Det opplyses om at de har linje/kabel- og stasjonsanlegg i området og at eventuell 
bebyggelse og andre anlegg i området må ta hensyn til disse. 
 
2. Statens vegvesen (08.12.09) 
Vegvesenet viser til at byggegrensen mot riksvei 152 i henhold til veglovens § 29 
er på 50 meter. Vegvesenet foreslår at eksisterende bebyggelse legges til grunn 
ved fastsettelse av byggegrense mot riksveien. Det vises også til regulert 
rundkjøring i krysset fv. 152/Bankveien (Rådhusplassen, vår kommentar). 
Vegvesenet forutsetter at det sikres nødvendig areal til en eventuell 
kryssombygging i planforslaget. 
 
3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (06.01.10) 
Fylkesmannen uttaler at det må framgå hvordan planforslaget vurderes i forhold til 
kommunens overordnede planer og til regionale planer. Kommunen må vurdere 
om planen krever konsekvensutredning. Det bes om at følgende nasjonale og 
regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: 
Samordnet areal- og transportplanlegging, klima- og energihensyn, grønnstruktur, 
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv, vann- og luftforrurensing, barn og unges 
interesser, støy i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling 
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av støy (T-1442), universell utforming og tilgjengelighet. Det minnes om at det 
skal utarbeides konkret risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
4. Bregneveien vel v/ Halvard Baugerød (10.01.10) 
Bregneveien vel ber om at det ved fastsetting av tomteutnyttelse blir tatt hensyn til 
at tomtene i Bregneveien 9-13, 15, 17, 19 og 21 og Kajaveien 32, 34, 46, 38 og 
40, er små og at hustypen ble betegnet som atriumhus da de ble bygd i 1969 av 
Ås boligbyggelag. 
 
5. Akershus fylkeskommune (11.02.10) 
Fylkesrådmannen bemerker at det vil bli stilt krav om arkeologisk registrering av 
planområdet i henhold til kulturminnelovens § 9. Det opplyses om at det vil bli 
foretatt maskinell sjakting på ubebygde eiendommer i tillegg til 
overflateregistrering, og at plener og bed ikke vil bli berørt. 
 
På bakgrunn av opplysninger gitt av kommunen ved saksbehandler  
angående utbyggingstidspunkt og bygningstyper, anbefaler fylkesrådmannen at 
hele eller deler av området vurderes underlagt et formelt vern i form av 
hensynssone etter den nye plan- og bygningsloven. Det nevnes at spesielt 
området med atriumhus bør ivaretas med egne bestemmelser. Fylkesmannen er 
innstilt på å gå i dialog med kommunen om utforming av planen med hensyn til 
avgrensning og formulering av bestemmelser.  
 
Fylkesrådmannen minner om rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. Dette innebærer at arealer og anlegg sikres mot støy, 
forurensing og trafikk- eller annen fare. Videre skal det i nærområdet finnes store 
nok arealer for ulik type årstidstilpasset lek og samhandling mellom barn og 
voksne. Ved omdisponering av eventuelle fri/lekearealer, skal det finnes 
erstatningsarealer. 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges så 
tidlig som mulig i planfasen, at disse avmerkes på plankartet og sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser.  
 
Fylkesrådmannen viser til prinsippet om universell utforming (UU) nedfelt i 
formålsparagrafen i den nye plan- og bygningsloven § 1-1 og 12-7 nr. 4 og lister 
opp hva planleggingen skal etterstrebe av tilgjengelighet i henhold til 
Miljøverndepartementets utkast til rikspolitiske retningslinjer for nettopp UU. 
 
Det er på et senere tidspunkt imidlertid foretatt arkeologiske registreringer i 
området, og fylkesrådmannen uttaler at det ikke er påvist automatisk fredede 
kulturminner.  
 
6. Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (21.06.10) 
Det opplyses at UMB eier flere arealer innenfor planområdet, og at eksisterende 
festetomter og veiarealer tilhørende UMB fortsatt kan reguleres til henholdsvis 
bolig- og veiformål. Når det gjelder arealet inntil Bregneveien 10A, gnr 42 bnr 250, 
som hittil har vært avsatt som friområde, bes det om at denne omreguleres til 
boligformål idet UMB vurderer å selge arealet til eieren av tilgrensende tomt. UMB 
ønsker også å selge arealet mellom boligtomtene langs Bregneveien og 
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Kajaveien, gnr 42/1/219, enten som selvstendig boligtomt eller som grøntområde, 
privat eller kommunalt.  
 

Teknisk sjefs kommentarer til uttalelsene: 
Til uttalelse 1 
Ettersom Hafslund har oppgitt at de har anlegg i området, men ikke kartfestet dette 
på tydelig måte, bes det om tilbakemelding på om det skal settes av tomt til dette i 
planen. 
 
Til uttalelse 2 
Teknisk sjef mener at planforslaget ikke vil være i strid med nevnte eventuelle 
kryssombygging. Tidligere riksvei 152 er for øvrig nedgradert til fylkesvei. 
 
Til uttalelse 3 
Fylkesmannens uttalelse er tatt til etterretning. 
 
Til uttalelse 4 
Bregneveien Vels uttalelse er imøtekommet gjennom reguleringsbestemmelsene. 
 
Til uttalelse 5 
Fylkesrådmannens anmodning om at deler av planområdet underlegges et formelt 
vern i form av hensynssone er ivaretatt på reguleringskartet og i bestemmelsene.  
 
Til uttalelse 6 
Arealet inntil Bregneveien 10, gnr 42/1/219, er vedtatt disponert til grønnstruktur i 
siste kommuneplan for Ås 2011-2023. Den aktuelle tomta er i underkant av 600 m2, 
noe som er i minste laget for en boligtomt. I tråd med signalene i nylig vedtatt 
kommuneplan, arealdelen, er derfor eiendommen foreslått regulert til grønnstruktur/ 
park.  
 
Arealene mellom boligene i Bregneveien og Kajaveien er foreslått regulert til annet 
uteopphold. 
 
Planforslag og bestemmelser: 
I planforslaget er felt B1-B7 regulert til boligbebyggelse/ frittliggende 
småhusbebyggelse (eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA) 
med tilhørende bestemmelser.  
 
Felt BK1, BK2 og BK3 er regulert til boligbebyggelse/ konsentrert småhusbebyggelse. 
Disse delområdene er foreslått underlagt et formelt vern i form av hensynssone/ 
bevaring av kulturmiljø, atriumhus. Det er utformet spesielle bestemmelser for 
områdene. Det foreslås dessuten at kulturvernmyndighetene skal varsles i 
forbindelse med søknad om eventuelle tiltak i områdene.  
 
Grøntområdet mellom husene i BK1 er foreslått regulert til bebyggelse og anlegg/ 
annet uteoppholdsareal, merket U, felles for de tilgrensende boligene. 
 
Grøntområdet inntil krysset mellom Kajaveien og Bregneveien er foreslått regulert til 
grønnstruktur/ park, merket F. 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs uttalelse i møte 09.06.2011: 
HTM uttalte at behandlingsprosedyre ved endring i bevaringsområder bør vurderes 
samt at behov for skjøtselsplan for F-området (friområdet) må avklares. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen: 
Det opplyses at Innhenting av uttalelse fra kulturvernmyndighetene i forbindelse med 
søknad om tiltak, er normal behandlingsprosedyre i denne type områder, for 
eksempel innenfor en hensynssone, tidligere spesialområder, eller tilsvarende. I slike 
tilfeller vil fylkesrådmannens uttalelse være å betrakte som rådgivende.  
Rådmannen finner ikke at det er behov for egen skjøtselsplan for det lille friområdet. 
 
Offentlig ettersyn: 
Planforslaget ble sendt berørte parter med følgebrev datert 12.07.2011, og offentlig 
ettersyn ble dessuten annonsert i uke 28.   
 
Det er kommet inn følgende uttalelser: 
 

7. Kommunens administrative planforum (14.04.2011) 
Planforum slutter seg til planforslaget og uttaler mer spesifikt at friområdet F 
opprettholdes som friområde. 

 
8. Statens vegvesen (10.08.2011) 
Vegvesenet har ingen merknader til planforslaget. 
 
9. Asplan Viak AS for Opplysningsvesenets fond (06.09.2011) 
 
Asplan uttaler seg på vegne av fester av eiendommen gnr 42 bnr 1 fnr 73, 
Drøbakveien 19 og har ingen innvendinger til planforslaget.  
 
10. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (26.09.2011) 
Fylkesmannen har heller ingen kommentarer til planforslaget. 

 
11. Akershus fylkeskommune (30.09.2011) 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i felt gjøres særlig 
oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området ettersom alle 
fornminner, også de uregistrerte, automatisk er fredet. De ber om at det opplyses 
om at dersom man støter på et fornminne, skal arbeidet stanses i den utstrekning 
det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter, og rette myndighet, 
Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminnelovens § 8. 

 
12. Anja Fagereng og Christian Elind (01.10.2011) 
Eiere av Lyngveien 4, gnr 42 bnr 258, uttaler følgende: Byggegrensen mot 
Lyngveien 2, 4, 6, 8 og 10 bør være 4 meter fra eiendomsgrensene mot veien 
som for Lyngveien 13-25 fremfor 10 meter fra senterlinje i vei slik det er foreslått 
for deres eiendom. Dette begrunnes bl.a. med behov for modernisering og 
utvidelse av vindfang. De mener videre det er positivt at planen legger opp til å 
sikre sammenhengende grøntområder. De mener imidlertid at byggegrensene 
generelt synes for knappe i hele planområdet og minner om at det for mange vil 
kunne være ønskelig å foreta mer eller mindre arealkrevende 
oppgradering/standardheving av eldre bebyggelse, og det vises til at 
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byggegrensen i noen tilfeller er foreslått innenfor dagens bygningsmasse, slik at 
det må søkes om dispensasjon ved for eksempel etterisolering.  
 
De er også skeptiske til at alle hus i området B1-B7 skal ha saltak ettersom det er 
mange hus i området med flate tak som de mener gir området mangfold og 
særpreg. 

 
13. Marit Lefdal på vegne av eiere av gnr 42 bnr 236, Lyngveien 5 (03.10.2011) 
Vedrørende bestemmelsenes § 2.1 a mener Lefdal, i likheten med i uttalelsen 
over at foreslåtte byggegrenser ikke tar hensyn til hensiktsmessig plassering av 
garasjer og eksisterende bebyggelse ettersom store deler av eksisterende 
bebyggelse ligger utenfor byggegrensene. Det bes om at kommunen vurderer 
bruken av definerte byggegrenser for hver enkelt tomt i et utbygd område som 
dette, spesielt når grensene ser ut til å vise generelle avstandskrav som allerede 
er ivaretatt gjennom plan- og bygningsloven og ikke er ment å skulle ivareta 
viktige byggelinjer, gjennomgående grøntdrag eller spesifisere mulig fradeling/ 
fortetting. Vedrørende § 2.1 d uttaler hun at kravet om saltak vil føre til at byggene 
blir høyere enn nødvendig som kan være uheldig i et allerede etablert område. 
Vedrørende § 2.1 g mener hun at 2 biloppstillingsplasser pr. familieleilighet og 1 
pr. hybelleilighet må medregnes i BYA. Hun mener reguleringsbestemmelsen slik 
den nå er formulert, kan legge opp til omgåelse av regulert tomteutnyttelse ved for 
eksempel ikke å overbygge nødvendig biloppstillingsplass. Når det gjelder § 3.0 c 
og d mener hun at det åpnes for både tilbygg og påbygg der påbygg i praksis vil 
kunne medføre bygging i høyden eller bygging av en ekstra etasje, noe som betyr 
en endring av noe av det mest karakteristiske ved atriumhusene. Dette vil etter 
hennes mening være svært uheldig i et område som foreslås regulert til 
hensynssone, bevaring av kulturmiljø.  

 
Rådmannens kommentarer til uttalelsene: 
Til punkt 7: Friområder F vil bli opprettholdt som friområde. Med henvisning til 
uttalelse i hovedutvalg for teknikk og miljø ved behandling av saken 9.6.2011, skal 
forslag til reguleringsbestemmelse om skjøtselsplan for området avklares. 
 
Til punkt 11: Det er vanlig prosedyre at kommunen opplyser om varslingsplikten til 
kulturminnemyndighetene i forbindelse med tiltak. 

 
Til punkt 12 og 13: Når det gjelder misnøye med foreslåtte byggegrenser, er disse 
foreslått for best mulig å ivareta eksisterende byggelinjer, noe som gir området et 
arkitektonisk enhetlig og tiltalende preg. Der bebyggelsen som påpekt går utenfor 
byggegrensene, gjelder dette for øvrig i høy grad der byggegrensene er 4 meter. 
Dette kan enten skyldes at bygningene er plassert for nær eiendomsgrensene 
eller at det er takene som vises på plankartet slik at bygningenes veggliv i 
realiteten ligger noe innenfor disse linjene. Rådmannen har imidlertid stor 
forståelse for at det kan være behov for å forta oppgraderinger av boligene og vil 
foreslå å justere byggegrensene noe.  
Reguleringsbestemmelser om saltak i områdene B1-B7 vil bli endret ettersom 
flere av de eksisterende boligene i disse områdene har flate tak. 
 
Til punkt 13: Til kommentaren om at byggegrensene viser generelle avstandskrav 
som allerede ivaretas av plan- og bygningsloven, er disse nettopp vist for å 
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tydeliggjøre det der byggegrensene er foreslått annerledes enn lovens minimum 
på 4 meter. Byggegrensene er foruten å skulle ivareta viktige byggelinjer, ment å 
skulle definere viktig grønnstruktur i form av private hageanlegg.  
 
Når det gjelder de foreslåtte bestemmelsene om BYA, er det en glipp at 
biloppstillingsplasser ikke er tatt med. Dette vil bli endret slik at disse også 
medregnes i bebygd areal.  

 
Endringer av plankart og reguleringsbestemmelser 
Plankart:  
Byggegrensene på østsiden av Lyngveien foreslås endret fra 20 til 18 meter fra 
veimidte, på vestsiden fra 10 til 8 meter.  
Byggegrensene på østsiden av Høgskoleveien foreslås endret fra 12 til 10 meter fra 
veimidte, på vestsiden fra 10 til 8 meter. 
Byggegrensene på sørsiden av Kajaveien foreslås endret fra 10 til 8 meter fra midten 
av vei.  
 
Reguleringsbestemmelser: 
Det foreslås å legge til i bestemmelse 2.1 h at biloppstillingsplasser inngår i BYA.  
Videre foreslås å ta ut ordet påbygges fra bestemmelsene 3.0 c og d.  
I bestemmelse 4.0 a er minstestørrelse for eneboligtomt endret fra 700 til 650 m2. 
Det er lagt til en bestemmelse b om minstestørrelse på tomannsboligtomter på 1000 
m2.  
I bestemmelse 6.0 er kravet om skjøtselsplan for parkområdet F tatt ut. 
 
Oppsummering og konklusjon: 
Rådmannen mener det er viktig å gi gode rammer i form av plankart og regulerings-
bestemmelser som legger til rette for utvikling og modernisering i dette sentrumsnære 
og landlige boligområdet og samtidig sikrer at det tas spesielle hensyn til den svært 
karakteristiske atriumbebyggelsen fra perioden 1966-1970. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar planforslaget.
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K-sak 64/11 
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2015 
RULLERING 2011 
 

Saksbehandler: Olaug Talleraas Arkivnr: Q80  Saksnr.:  10/1546 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 9/11 20.01.2011 
Formannskapet 11/11 02.02.2011 
Kommunestyret 20/11 09.03.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 69/11 29.09.2011 
Formannskapet 58/11 12.10.2011 
Kommunestyret 64/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 12.10.2011: 
"Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015" vedtas som foreslått. Tiltaksplanen skal 
rulleres neste gang høsten 2012. Et stort tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 
løpet av 2012. 
 
Følgende innarbeides i tiltaksplanen: 
• Det bør anlegges gangfelt over fylkesveien mellom Skolehusveien og Idrettsveien 

i Nordby. 
• Forholdene må forbedres ved sving i Toveien. 
• Det bør gjøres et helhetlig planarbeid for området Brønnerud – Korsegården. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 12.10.2011: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 12.10.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 29.09.2011: 
Ole Fredrik Nordby (H) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
Det bør anlegges gangfelt over fylkesveien mellom Skolehusveien og Idrettsveien i 
Nordby. 
 
Kristin H. Torgersen (FrP) fremmet følgene forslag til tiltaksplanen: 
Forholdene må forbedres ved sving i Toveien. 
 
Grete Grindal Patil (KrF) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
Det bør gjøres et helhetlig planarbeid for området Brønnerud – Korsegården. 
 
Votering: Innstillingen, Hs, FrPs og KrFs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 29.09.2011:  
Tilsvarer formannskapets innstilling 12.10.2011. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 16.09.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015” vedtas som foreslått. Tiltaksplanen skal 
rulleres neste gang høsten 2012. Et stort tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 
løpet av 2012. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 20/11 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015 
(separat trykk sendt formannskap 05.10.2011 og kommunestyret 16.11.2011) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innspill i forbindelse med høring av tiltaksplanen. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplanen danner grunnlag for blant annet søknader om tilskudd gjennom 
tilskuddsordningen ”Aksjon skolevei”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. 
Tiltaksplanen ble sendt på høring med frist 6.6.2011. Kommunen mottok flere 
henvendelser fra både kommunal virksomhet og privatpersoner. 
 
Vi har i år valgt å fornye tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Planen inneholder i år en 
omtale av statlige retningslinjer, kostnadsberegninger knyttet til trafikkulykker, samt 
årsakssammenhenger og virkemidler, i tillegg til selve tiltakene som prioriteres. Vi har 
også valgt å dele planen inn i ”mindre tiltak” og ”store tiltak”, og disse tiltakene er 
igjen differensiert på kommunale veier, fylkesveier og europaveier.  
 
Vi har fått mange innspill om fartshumper, og vi har valgt å lage et eget vedlegg for 
disse innspillene. Kommunalteknisk avdeling vil vurdere prioritering av disse tiltakene 
med tanke på sikkerhet og effektiv trafikkavvikling (bl.a. for busser og 
utrykningskjøretøy). 
 
Vurdering av saken: 
Tiltak på kommunale veier: 
Et større tiltak ved Rustad skole er foreslått gjennomført i 2012 og er dermed gitt 1. 
prioritet. Dette tiltaket skulle vært utført i år, men vi fikk ikke midler da vi måtte vise til 
at tiltaket var en del av en helhetlig plan. Denne helhetlige planen holder vi på med. 
Rustad skole opplever en høy grad av trafikalt kaos i forbindelse med skolestart. 
Flere tiltak bør planlegges og gjennomføres slik at sikkerheten ivaretas på best mulig 
måte. Det første store tiltaket går ut på å etablere parkering for 24 biler for ansatte 
ved skolen langs Rustadtorget. De ansatte har i dag ikke øremerkede 
parkeringsmuligheter og er dermed med på å gjøre trafikkarealene uoversiktlige. Ved 
å etablere disse parkeringsplassene, vil noen av bilene kanaliseres bort fra området 
der elevene beveger seg. 
 
Tiltak på fylkesveier/riksveier/europaveier: 
Tiltakene er listet opp i den rekkefølge Akershus fylkeskommune/Statens vegvesen 
bør løse utfordringene. Tiltak nær Rustad skole, langs Kongeveien og langs 
Drøbaksveien er prioritert. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tiltak ved Rustad skole (parkeringsplass for lærerne) er kostnadsberegnet til kr. 
300 000. Dette dekkes ved tilskudd og egeninnsats fra kommunalteknisk avdeling. 
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K-sak 65/11 
FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE; 
REVIDERING 
 

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: M00  Saksnr.:  11/3422 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 99/11 10.11.2011 
Kommunestyret 65/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
Revidert ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, datert 
24.10.2011, vedtas med følgende redaksjonelle endringer: 
• § 8-2 flyttes under kapittel 7, som § 7-9.  
• §§ 9-2 og 9-3 gis egen overskrift: Sanksjoner 
• § 11-4: ”Ansvarlig rørlegger/entreprenør” byttes ut med ”autorisert foretak 

godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige 
sanitærinstallasjoner”. 

Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 10.11.2011: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i forskriften: 
• § 8-2 flyttes under kapittel 7, som § 7-9.  
• §§ 9-2 og 9-3 gis egen overskrift: Sanksjoner 
• § 11-4: ”Ansvarlig rørlegger/entreprenør” byttes ut med ”autorisert foretak 

godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige 
sanitærinstallasjoner”. 

 
Votering:  
Innstillingen med Sps forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011: 
Revidert ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, datert 
24.10.2011, vedtas. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 

_____ 



  K-sak 65/11 

Tidligere politisk behandling: 
Tidligere forskrift for vann- og avløpsgebyrer; K-sak 3/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Revidert Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune 
2. Gjeldende forskrift for vann- og avløpsgebyrer 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt i K-sak 3/09. 
 
Administrasjonen har nå gjort noen små endringer i denne forskriften: 

1. Generelt er forskriften gjort mer formell, jf. formkravene i Forvaltningsloven   § 
38.  

 
2. I eksisterende forskrift er det henvist til lovparagrafer i daværende plan- og 

bygningslov. Ny forskrift er oppdatert med respektive paragrafer i nåværende 
plan- og bygningslov.  

 
3. § 6-6 er ny i forhold til eksisterende forskrift. Punktet formaliserer nåværende 

praksis. I forbindelse med opprydding i spredt avløp, er det en del abonnenter 
som velger å knytte seg til kommunalt ledningsnett selv om de ligger utenfor 
det man etter plan- og bygningsloven vil karakterisere som ”rimelig nærhet” til 
offentlig ledningsnett. I og med at disse får store investeringskostnader ved en 
tilkobling, finner vi det rimelig at disse kan gis tilknytningsgebyr etter lav sats. 

 
4. § 6-7 i ny forskrift tilsvarer punkt 13.2 i eksisterende forskrift. 

 
5. § 7-6 er forandret i forhold til eksisterende forskrift. Punktet formaliserer 

nåværende praksis. Denne praksisen er den enkleste måten for 
kommunalteknisk avdeling å sørge for at gebyrene kommer inn. Dersom noen 
tar i bruk bygg uten at det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, er 
vi sikret at årsgebyrer for vann og avløp blir fakturert.  

 
6. Punkt 9.2 i eksisterende forskrift er delt i to – til § 9-2 og § 9-3. Dette er et 

naturlig skille fordi § 9-2 omhandler avløp og § 9-3 omhandler drikkevann. 
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7. Annet ledd under § 9-4 er nytt. Abonnentene har nå hatt vannmålere i en del 

år og vi opplever at noen ennå ikke har lest av måleren. Vi mener at en 
beregning av årsgebyr etter et stipulert forbruk på 2 m³ per m² bruksareal vil 
være et godt incitament for å fremtvinge en avlesning i disse tilfellene. Det 
antas at noen av disse abonnentene kan ha høyt forbruk, f.eks på grunn av en 
lekkasje og dermed ikke vil sende inn noen avlesning. Som det fremgår av § 
9-4 annet ledd, gjelder dette kun dersom måleravlesning ikke er sendt inn på 
minst 3 år. 

 
8. I ny forskrift § 10-2 annet ledd er uttrykket rørlegger skiftet ut med en mer 

formell beskrivelse. Det samme gjelder § § 13-1 og 13-3 (tilsvarende 12.1 og 
12.3 i eksisterende forskrift.  

 
9. § 11 om midlertidige tilknytninger er helt ny. Vi har hatt en del dårlige 

erfaringer hvor de ansvarlige for brakkeriggene ikke har levert tilbake 
vannmåler og plugget ledningene etter seg. Ved å innføre et depositum, antar 
vi å få bukt med dette. 

 
10.  I eksisterende forskrift punkt 11 står det at gebyrene skal fordeles over 3 

terminer. Fra og med 2010 ble det innført 4 terminer for kommunale 
årsgebyrer. Dette er rettet opp i ny forskrift § 12-1. 

 
11.  § 14-2 er ny i forhold til eksisterende forskrift, men er kun en formalisering 

som nevnt i punkt 1 ovenfor.  
 
 
I henhold til Forvaltningsloven § 37 første ledd, skal Forvaltningsorganet påse at et 
vedtak er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Jamfør lovens § 37 fjerde ledd 
c) kan forhåndsvarsling unnlates dersom det må anses åpenbart unødvendig. 
Vi mener at endringene som er gjort er så vidt små at en høringsrunde av forskriften 
før den vedtas, ikke er nødvendig. De endringene som er gjort omfatter kun små 
grupper og er hovedsakelig en formalisering av dagens praksis og justering i forhold 
til at det er innført en ny plan- og bygningslov.   
 
Når ny ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune” er vedtatt, 
vil den bli annonsert i Norsk Lovtidend jf. Forvaltningsloven § 38. 
 
 
Konklusjon: 
Revidert ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, datert 
24.10.2011, vedtas. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2012. 
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VEDLEGG 1 
Revidert Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune 
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VEDLEGG 2  
Gjeldende forskrift for vann- og avløpsgebyrer 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 66/11 

 
K-sak 66/11 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BYGGESAKSBEHANDLINGEN I ÅS 
 

Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: L42  Saksnr.:  11/1021 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 66/11 23.11.2011 
 

 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen i Ås 
kommune til orientering. 
 
Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber rådmannen følge opp 
disse og melde tilbake om oppfølgingen til kontrollutvalget innen seks måneder. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalg 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev av 10.11.2011 fra FIKS, kontrollutvalgets sak 21/11 til kommunestyre, 
særutskrift og saksutredning med vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/FIKS 
Rådmannen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
FIKS har i brev av 10.11.2011 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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VEDLEGG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 67/11 

 
K-sak 67/11 
RAPPORTER OM SELSKAPSKONTROLLEN 2011 
 

Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 219  Saksnr.:  10/3655 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 68/10 15.12.2010 
Kommunestyret 67/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo 

kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning. 
2. Kommunestyret slutter seg til rapportenes anbefalinger og ber kommunens 

representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. 
3. Kommunestyret ber rådmannen forsere arbeidet med eiermelding (Ref K.styresak 

68/10). 
_____ 

 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalg 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev av 10.11.2011 fra FIKS, kontrollutvalgets sak 22/11 til kommunestyre, 
særutskrift og saksutredning med vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/FIKS 
Rådmannen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
FIKS har i brev av 10.11.2011 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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VEDLEGG 
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K-sak 68/11 
FOLLORÅDET - NY ORGANISERING OG UTKAST TIL VEDTEKTER 
 

Saksbehandler: Trine Christensen Arkivnr: 026 &00 Saknr.:  11/3044 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 63/11 09.11.2011 
Kommunestyret 68/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
1. Det vedtas ny strategi, arbeidsoppgaver og organisasjonsstruktur for Follorådet. 
2. Det vedtas ny samarbeidsavtale for organisering og drift av Follorådet. 

Samarbeidsavtalen erstatter vedtektene pr. 01.01.2005. 
3. Ny samarbeidsavtale og vedtekter skal gjelde fra 01.01.2012.  
4. Follorådets budsjett og handlingsprogram for 2012 vedtas av Follorådet i 

november 2011.  
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 09.11.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap 
Kommunestyre 
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Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt begge utvalg 02.11.2011) 
1. Forslag til ny samarbeidsavtale for organisering og drift av Follorådet pr. 

01.01.2012 
2. Gjeldende samarbeidsavtale for Follorådet (pr. 01.01.2005) 
3. Notat fra Agenda Kaupang AS om Organisering av det regionale samarbeidet 

mellom kommunene i Follo 
4. Agenda Kaupang AS – lysark - Fremtidig organisering av Follo-samarbeidet – 

refleksjoner og løsninger utarbeidet av Ordførermøtet 10.-11. mai 2011 i 
Stockholm 

5. Agenda Kaupang AS – lysark – Gjennomgang av undersøkelsen blant 
kommunestyremedlemmer i Follo, Follorådet 25. mai 2011 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Follokommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Saken baseres på et felles saksframlegg for Follokommunene. 
På Follorådets møte 20. november 2009 ble det fremmet forslag om å evaluere 
Follorådet. Ordførermøtet presiserte i sitt møte 18.12.09 at evaluering av Follorådets 
organisering ikke begrenses til Follorådets møter 2 ganger pr. år, men vil ta for seg 
rolle, samarbeid og organisering i sin helhet. På Follorådsmøtet 26. mai 2010 ble det 
vedtatt å sette i gang en evaluerings- og strategiprosess med sikte på å avklare 
Follorådets fremtidige strategi og samarbeidsformer.  
 
I 2010 var dette tema på Ordførermøtets arbeidsseminar i mai og på 
Follokonferansen i september. Spørsmålet om etablering av en Samkommune i Follo 
innenfor begrensede områder ble diskutert; uten at det ble vedtatt å utrede videre. 
 
I april 2011 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 
kommunestyrerepresentantene i Follo, og tilbakemeldingene fra denne var nyttige 
innspill i diskusjonen på arbeidsseminaret 9.-11. mai i Stockholm.  
 
Viktigste funn i evalueringen 
Landets kommuner stilles overfor store utfordringer i å løse fremtidige 
velferdsoppgaver og tjenester. Det stilles derfor større krav til mer forpliktende 
samarbeid i regionen. Dagens Folloråd er definert som et regionalt samarbeidsorgan 
for kommunene, og målsettingen for er: 
-  mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder 
-  kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon. 
 
Gjeldende samarbeidsavtale omtaler imidlertid ingen visjon for samarbeidet, 
verdigrunnlag eller konkrete tema/områder det skal jobbes med innenfor såkalt 
interessepolitikk. I stedet nedfelles de prioriterte samarbeidsområdene i de årlige 
handlingsprogrammene.  
 
Evalueringen viser at kommunestyremedlemmene vil fortsette samarbeidet. De vil at 
rådet skal legge vekt på å være talerør for omverdenen. Man ønsker at det arbeides 
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med langsiktige regionale saker, at det informeres mer, og at man sikrer en bedre 
forankring rent politisk. Det er stor åpenhet for interkommunalt tjenestesamarbeid der 
samhandlingsreformen synes å samle svært mange av kommunene. 
 
På arbeidsseminaret drøftet Ordførermøtet løsningene og så på oppgaver, 
virkemidler og organisasjonsmessige løsninger. Etter evalueringsgjennomgangen 
konkluderte Ordføremøtet med at: 

• Forankingen er for svak 
• Tydeligheten kunne vært bedre 
• Resultatene er usikre  
• Målene med samarbeidet er litt varierende fra kommune til kommune 
• Omfanget av ønsket samarbeid synes å være svært ulikt fra kommune til 

kommune 
Man drøftet egne erfaringer og konkluderte med at: 

• Ordførermøtet oppfattes forskjellig innenfra og utenfra 
• Rådets sammensetning virker tilfeldig og ulogisk i den kommunale 

styringsstrukturen  
• Arbeidsutvalg med ordfører og varaordfører og deres rådmenn fungerer ok 
• Prosjekter med egne styrer og ansatte skaper uorden og svekker rådets 

posisjon   
 
 
Forslag til nye samarbeidsområder/strategi 
Oppgaveprioriteringen ble drøftet, og det var enighet om at man ville anbefale 
følgende strategi: 

1. Felles strategier mot stat og omverden for øvrig 
2. Regional planlegging  
3. Kommunesamarbeid etter behov - kollegasamarbeid 
4. Tjenestesamarbeid 
5. Utviklingsarbeid  

Evalueringen la vekt på tjenestesamarbeidet. Det mente ordførerne at man måtte 
vurdere mer fra sak til sak ut fra de erfaringene man hadde. Det vil si at Follorådets 
rolle blir å sikre samspill og koordinering, ikke integrering.  
 
 
Forslag til ny formell struktur 
Det er enighet om at evalueringen må føre til endringer i den organisatoriske 
strukturen. Skillet mellom formannskapsmedlemmer som er rådsmedlemmer og 
formannskaps-medlemmer som ikke er rådsmedlemmer, er ugunstig. Ordførermøtet 
foreslår derfor at det vedtas ny organisasjonsstruktur for samarbeidet mellom 
kommunene i Follo slik: 
 
1 Follomøtet  

Kommunenes formannskap utgjør Follo-samarbeidets øverste styringsorgan. 
Møtet innkalles minst en gang pr år. Follomøtet vedtar prinsipper og strategier 
for samarbeidet og vedtar årlige handlingsprogram og budsjett. Medlemmene i 
Follomøtet har møteplikt, og det betales godtgjørelse.  
Det løpende arbeidet styres av:   
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2 Follorådet 
Follorådet består av alle ordførerne. Rådmennene møter med tale- og 
forslagsrett. Lederen og nestleder går på omgang blant ordførerne hvert år 
som nå. 
 

3 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i rådet og deres rådmenn. Det vil 
si fire medlemmer og sekretariatsleder. 
 

4 Sekretariatet  
Sekretariatet samles ett sted. Sekretariatet samarbeider særlig tett med 
arbeidsutvalgets medlemmer.  
Leder av Follorådets sekretariat har møte- og talerett i alle Follorådets 
organer.  

 
 
Forslag til ny samarbeidsavtale 
På bakgrunn av ovennevnte endringsforslag er det utarbeidet forslag til ny 
samarbeidsavtale for regionrådets organisering og drift. Av vedlegg 1 fremgår dette 
forslaget, som i all hovedsak er bygget over samme lest som for gjeldende avtale. 
Avtalens pkt. 3 Follorådets oppgaver er endret i tråd med resultatet av evalueringen. 
Det samme gjelder pkt. 4 Follorådets organer. De viktigste endringene er nåværende 
Ordførermøte skal kalles Follorådet, og at dagens Folloråd, som møtes to ganger pr. 
år, erstattes av et Follomøte, der alle formannskapsmedlemmene møter. Samtidig 
utgår Follokonferansen.   
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser av nyorganiseringen 
Det forventes ingen økonomiske konsekvenser av endringene i Follorådets 
organisering. De foreslåtte administrative endringene er tatt inn i vedlagte forslag til 
ny samarbeidsavtale.  
 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
01.01.2012 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 69/11 

 
K-sak 69/11 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2012 
 

Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 033  Saksnr.:  11/3144 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 65/11 09.11.2011 
Kommunestyret 69/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 vedtas i tråd med den alternative 
løsningen, med den endring at kl. 18.00 endres til kl. 18.30, jf. vedlegg 3. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor 
møtestrukturen vedtatt i denne saken. 

_____ 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 09.11.2011: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende endring: kl.18.00 endres til kl. 18.30. 
 
Votering: Ordførers innstilling med endret klokkeslett ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling 02.11.2011: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 vedtas i tråd med den alternative 
løsningen, jf. vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor 
møtestrukturen vedtatt i denne saken. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap  
Kommunestyre  
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Tradisjonell løsning: Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 
2. Tradisjonell løsning: Kalender 2012 
3. Alternativ løsning: Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 
4. Alternativ løsning: Kalender 2012 
5. Skole- og barnehagerute 1. halvår 2012 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Kostnadsoverslag pr. møte 2011 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
Ås IL Orienteringsgruppa v/Gunnar Tenge 
Ås IL Fotballgruppa v/Thomas Tronbøl 
Publiseres på Ås kommunes hjemmeside  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Tradisjonell løsning: 
 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 er satt opp etter samme mønster 
som tidligere hvor møter i formannskap/hovedutvalg m.fl. og 
formannskap/kommunestyre holdes annenhver gang, med ca. to ukers mellomrom.  
 
Budsjettinnstillingen skal ligge til offentlig ettersyn i 14 dager og har derfor tre ukers 
opphold mellom møtene i november/desember. 
 
Møtene er lagt utenom skoleferier. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd: 
For utvalgene/rådene er møteplanen kun retningsgivende. Utvalgene/rådene 
bestemmer selv sine møtedager og tider, men det forutsettes at det holdes i de 
ukene som er satt av til formannskapet/hovedutvalg. 
 
Møtelokaler: 
Lille sal og Store sal i Ås rådhus, kulturhuset, brukes til formannskaps- og 
kommunestyremøter. Det antas at også råd og utvalg vil holde sine møter her, men 
det tas opp når råd og utvalg behandler sine møteplaner. 
 
Vurdering av saken og eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Møteplanmønsteret er kjent og innarbeidet hos politikerne og ansatte.  
 
Det skal unngås mest mulig at en sak behandles samme dag i f.eks. 
hovedutvalg/formannskap eller formannskap/kommunestyre. 
Tidsbruk for en sak som skal behandles i hovedutvalg, formannskap og 
kommunestyre er etter denne møteplanen 6 uker. 2 uker fra hovedutvalg til 
formannskap, og deretter 4 uker til kommunestyrets vedtak. 
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Det har fra noen politikere vært fremmet ønske om andre møtetider også vurderes. 
F.eks. at det ikke skal være 2 møter samme dag. Det er derfor utarbeidet et 
alternativt forslag. 
 
 

Alternativ løsning: 
 
En alternativ løsning til dagens møtestruktur fremgår av vedlegg 3.  
Rytmen i møtene endres slik at formannskap/administrasjonsutvalg og 
kommunestyre/hovedutvalg holdes annenhver uke. Ukedagene fordeles slik: 
Rådene tirsdag. Administrasjonsutvalg, formannskap, kommunestyre onsdag. 
Hovedutvalg torsdag. 
 
Det legges her opp til at formannskapet som hovedregel har bare 1 møte i måneden 
og at de i tillegg kan ha møte i forkant av kommunestyret ved behov,  
kl. 16.30 som nå.  
Bare administrasjonsutvalg og formannskap har møter samme dag. Klokkeslettene 
foreslås slik: Administrasjonsutvalget kl. 16.30, formannskap/hovedutvalg/ kommune-
styre kl. 18.00.  Rådene velger selv. 
 
Tidsbruk for en sak som skal behandles i hovedutvalg, formannskap og 
kommunestyre er etter denne møteplanen 4 uker. 2 uker fra hovedutvalg til 
formannskap, og deretter 2 uker til kommunestyrets vedtak. 
 
Møtelokaler: 
Møter i administrasjonsutvalg og formannskap kan holdes i Lille sal. Det kan være 
bespisning i Lille salong.  
Kommunestyrets møter holdes i Store sal. 
For hovedutvalgene foreslås det å benytte Lille sal, Store salong og Eldresenteret 
som møtelokaler med felles bespisning i Lille salong i forkant av møtene.  
 
Vurdering av saken: 
Denne alternative møtestrukturen vil være mer effektiv, og gi mer ro til politisk 
behandling. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører anbefaler at innstillingen med møteplan etter vedlegg 3 vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
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VEDLEGG 1 – TRADISJONELL LØSNING 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2012 

 
1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 Onsdag 18. januar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

5 Onsdag 1. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

7 Onsdag 15. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

9 Onsdag 29. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

11 Onsdag 14. mars Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

13 Onsdag 28. mars Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

15 Onsdag 11. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

17 Onsdag 25. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

19 Onsdag 9. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

21 Onsdag 23. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

23 Onsdag 6. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

25 Onsdag 20. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
2. HALVÅR: 
Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

35 Onsdag 29. august Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

37 Onsdag 12. september Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

39 Onsdag 26. september Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

41 Onsdag 10. oktober Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

43 Onsdag 24. oktober Kl. 16.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 
 

45 Onsdag 7. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap          (budsjett 1.gang) 
Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 21. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 
Kommunestyre 

50 Onsdag 12. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 2 – TRADISJONELL LØSNING 
KALENDER 2012 

 

Januar 2012 Februar 2012 Mars 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

52                     1  

 1   2  3  4  5 6   7  8  

 2   9 10 11 12 13 14 15  

 3  16 17 18 19 20 21 22  

 4  23 24 25 26 27 28 29  

 5  30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

 5         1  2  3  4  5  

 6   6  7  8  9 10 11 12  

 7  13 14 15 16 17 18 19  

 8  20 21 22 23 24 25 26  

 9  27 28 29    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

 9            1  2 3  4  

10   5  6  7  8  9 10 11  

11  12 13 14 15 16 17 18  

12  19 20 21 22 23 24 25  

13  26 27 28 29 30 31   

April 2012 Mai 2012 Juni 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13                     1  

14   2  3  4  5  6  7  8  

15   9 10 11 12 13 14 15  

16  16 17 18 19 20 21 22  

17  23 24 25 26 27 28 29  

18  30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18      1  2  3  4  5  6  

19   7  8  9 10 11 12 13  

20  14 15 16 17 18 19 20  

21  21 22 23 24 25 26 27  

22  28 29 30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

22               1  2  3  

23   4  5  6  7  8  9 10  

24  11 12 13 14 15 16 17  

25  18 19 20 21 22 23 24  

26  25 26 27 28 29 30   

Juli 2012 August 2012 September 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

26                     1  

27   2  3  4  5  6  7  8  

28   9 10 11 12 13 14 15  

29  16 17 18 19 20 21 22  

30  23 24 25 26 27 28 29  

31  30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31         1  2  3  4  5  

32   6  7  8  9 10 11 12  

33  13 14 15 16 17 18 19  

34  20 21 22 23 24 25 26  

35  27 28 29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

35                  1  2  

36   3  4  5  6  7  8  9  

37  10 11 12 13 14 15 16  

38  17 18 19 20 21 22 23  

39  24 25 26 27 28 29 30  

   

Oktober 2012 November 2012 Desember 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40   1  2  3  4  5 6  7  

41   8  9 10 11 12 13 14  

42  15 16 17 18 19 20 21  

43  22 23 24 25 26 27 28  

44  29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44            1  2  3  4  

45   5  6  7  8  9 10 11  

46  12 13 14 15 16 17 18  

47  19 20 21 22 23 24 25  

48  26 27 28 29 30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48                  1  2  

49   3  4  5  6  7  8  9  

50  10 11 12 13 14 15 16  

51  17 18 19 20 21 22 23  

52  24 25 26 27 28 29 30  

 1  31   

 

24. oktober kun formannskap 
12. desember kun kommunestyre 
 
Fargekode: 
 
        Møter i formannskap og hovedutvalg Grønn 
        Møter i formannskap og kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 3 – ALTERNATIV LØSNING 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2012 

 

1. HALVÅR: 
Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 Onsdag 18. januar Kl. 18.00 Formannskap  
3 Torsdag 19. januar Kl. 18.00 Hovedutvalg 

5 Onsdag 1. februar Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

7 Onsdag 15. februar Kl. 18.00 Kommunestyre 
7 Torsdag 16. februar Kl. 18.00 Hovedutvalg 

9 Onsdag 29. februar Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

11 Onsdag 14. mars Kl. 18.00 Kommunestyre 
11 Torsdag 15. mars Kl. 18.00 Hovedutvalg 

13 Onsdag 28. mars Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

15 Onsdag 11. april Kl. 18.00 Kommunestyret 
15 Torsdag 12. april Kl. 18.00 Hovedutvalg 

17 Onsdag 25. april Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

19 Onsdag 9. mai Kl. 18.00 Kommunestyre 
19 Torsdag 10. mai Kl. 18.00 Hovedutvalg 

21 Onsdag 23. mai Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

23 Onsdag 6. juni Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

23 Torsdag 7. juni Kl. 18.00 Hovedutvalg 
25 Onsdag 20. juni Kl. 18.00 Kommunestyre 

 

2. HALVÅR: 
Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

35 Onsdag 29. august Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

37 Onsdag 12. september Kl. 18.00 Kommunestyre 
37 Torsdag 13. september Kl. 18.00 Hovedutvalg 

39 Onsdag 26. september Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

41 Onsdag 10. oktober Kl. 18.00 Kommunestyre 
41 Torsdag 11. oktober Kl. 18.00 Hovedutvalg 
43 Onsdag 24. oktober Kl. 18.00 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 Onsdag 7. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap          (budsjett 1.gang) 
Kommunestyre 

45 Torsdag 8. november Kl. 18.00 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 21. november Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap        (budsjettinnstilling) 

49 Onsdag 5. desember Kl. 18.00 Formannskap 
50 Onsdag 12. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 4 – ALTERNATIV LØSNING 
KALENDER 2012 

 

Januar 2012 Februar 2012 Mars 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

52                     1  

 1   2  3  4  5 6   7  8  

 2   9 10 11 12 13 14 15  

 3  16 17 18 19 20 21 22  

 4  23 24 25 26 27 28 29  

 5  30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

 5         1  2  3  4  5  

 6   6  7  8  9 10 11 12  

 7  13 14 15 16 17 18 19  

 8  20 21 22 23 24 25 26  

 9  27 28 29    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

 9            1  2 3  4  

10   5  6  7  8  9 10 11  

11  12 13 14 15 16 17 18  

12  19 20 21 22 23 24 25  

13  26 27 28 29 30 31   

April 2012 Mai 2012 Juni 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13                     1  

14   2  3  4  5  6  7  8  

15   9 10 11 12 13 14 15  

16  16 17 18 19 20 21 22  

17  23 24 25 26 27 28 29  

18  30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18      1  2  3  4  5  6  

19   7  8  9 10 11 12 13  

20  14 15 16 17 18 19 20  

21  21 22 23 24 25 26 27  

22  28 29 30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

22               1  2  3  

23   4  5  6  7  8  9 10  

24  11 12 13 14 15 16 17  

25  18 19 20 21 22 23 24  

26  25 26 27 28 29 30   

Juli 2012 August 2012 September 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

26                     1  

27   2  3  4  5  6  7  8  

28   9 10 11 12 13 14 15  

29  16 17 18 19 20 21 22  

30  23 24 25 26 27 28 29  

31  30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31         1  2  3  4  5  

32   6  7  8  9 10 11 12  

33  13 14 15 16 17 18 19  

34  20 21 22 23 24 25 26  

35  27 28 29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

35                  1  2  

36   3  4  5  6  7  8  9  

37  10 11 12 13 14 15 16  

38  17 18 19 20 21 22 23  

39  24 25 26 27 28 29 30  

   

Oktober 2012 November 2012 Desember 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40   1  2  3  4  5 6  7  

41   8  9 10 11 12 13 14  

42  15 16 17 18 19 20 21  

43  22 23 24 25 26 27 28  

44  29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44            1  2  3  4  

45   5  6  7  8  9 10 11  

46  12 13 14 15 16 17 18  

47  19 20 21 22 23 24 25  

48  26 27 28 29 30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48                  1  2  

49   3  4  5  6  7  8  9  

50  10 11 12 13 14 15 16  

51  17 18 19 20 21 22 23  

52  24 25 26 27 28 29 30  

 1  31   

 

18. januar kun formannskap 
7. november både formannskap (budsjettbehandling) og kommunestyre 
5. desember kun formannskap 
 
Fargekode: 
 
        Møter i hovedutvalg Grønn 
        Møter i formannskap og administrasjonsutvalg Blå 
        Møter i kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 3 
SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 1. HALVÅR 2012 

 
 

MÅNED 
(Antall skole-

dager) 

  
SKOLEN 

  
SFO 

  
BARNEHAGE 

Januar 
(21) 

Juleferie: t.o.m. 02.01. Juleferie: t.o.m. 01.01.   

Februar 
(16) 

Vinterferie: uke 8  
f.o.m.20.02.t.o.m.24.02. 
  

    

Mars 
(21) 

Fridag: 
Fredag 16. mars 

Plandag: 
Fredag 16. mars 

Plandag: 
Fredag 16. mars 

April 
(14) 

Påskeferie: 
f.o.m. 02.04 t.o.m.09.04 
  

Påskeferie: 
f.o.m.02.04.t.o.m.09.04 
  

Barnehagene stenger kl. 
12.00 onsdag 4.april 
  
Påskeferie: 
f.o.m.05.04.t.o.m.09.04 
  

Mai 
(19) 

Fridager: 
Tirsdag 01.mai, 
Torsdag 17.mai 
Fredag 18. mai 
Mandag 28. mai 
  
  

Fridager: 
Tirsdag 01.mai, 
Torsdag 17.mai 
Mandag 28. mai 
  
Plandag: Fredag 18.mai 

Fridager: 
Tirsdag 01.mai 
Torsdag 17.mai 
Mandag 28. mai 
  
Plandag: Fredag 18.mai 
  

Juni 
(15) 

Siste skoledag: 
Torsdag 21. juni 
  

  
  

  

Juli  Skoleferie Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

Plandager Fredag 22. juni (mulig å flytte) 
  

Fredag 16. mars 
Fredag 18. mai (mulig å 
flytte) 
 

Fredag 16. mars 
Fredag 18. mai (mulig å flytte) 
  

 
 
 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 70/11 

 
K-sak 70/11 
UTVIDELSE AV BJØRNEBEKK ASYLMOTTAK 
 

Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivnr: F31 &73 Saksnr.:  11/3510 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 66/11 09.11.2011 
Kommunestyret 70/11 23.11.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
1. Rådmannen får fullmakt til å legge inn anbud på inntil 25 nye plasser på 

Bjørnebekk asylmottak med forbehold om kommunestyrets vedtak. 
2. Økte inntekter disponeres til økt vedlikehold på 600 000 kr, en stilling som 

miljøarbeider/hjelpepleier, 300 000 kr til andre driftsutgifter og 216 000 kr til 
kommunale helsetjenester.  

3. En eventuell ytterligere utvidelse av Bjørnebekk utredes nærmere og det legges 
frem egen sak om dette i 2012.  

_____ 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 09.11.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 09.11.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 07.11.2011: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 09.11.2011. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 26.10.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt:  
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Økonomisjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Formannskapet fattet følgende innstilling/vedtak den 26.10.2011: 
2. Bjørnebekk asylmottak. 
2.1 Rådmannen får fullmakt til å legge inn anbud på inntil 20 nye plasser på 
Bjørnebekk asylmottak innen fristen 27.10.2011. 
2.2 Endelig vedtak treffes av kommunestyret. 
2.3 Rådmannen legger frem en helhetlig sak for kommunestyret som omfatter 
både utvidet drift, nødvendige forbedringer og løpende vedlikehold. 
 
UDI har utlyst 500 plasser i form av tilleggsplasser på eksisterende mottak for hele 
landet som en nasjonal konkurranse. Tilleggsavtalene må ha minimum 25 plasser, 
hvorav 20 faste og 5 stykkprisplasser.  
  
I Formannskapet 26.10.2011 ble det gitt fullmakt på å legge inn anbud på inntil 20 
plasser. Men det viser seg nå at tilleggsavtalene må ha minimum 25 plasser. Fristen 
for anbud er 16.11.2011 kl. 12.00. Rådmannen må derfor legge inn anbud på 25 
plasser, men med forbehold om kommunestyret vedtak den 23. november 2011. 
 
Vurdering av saken: 
Utbygging av nytt atrium, nye handikapleiligheter og nye administrasjonslokaler som 
er samlet i et eget bygg, har frigjort betydelig arealer i hovedbygningene på 
Bjørnebekk.  
 
Rådmannen foreslår nå at Bjørnebekk asylmottak utvides med 25 plasser. Dette for å 
få en effektiv utnyttelse av ledige lokaler. Videre vil dette gi økte inntekter som kan gå 
til økt vedlikehold og styrking av miljø- og helsetjenester til beboere på mottaket.  
 
På bakgrunn av at det på landsbasis har vært en nedgang i behovet for 
mottaksplasser de senere år, kan det gå lang tid ført det utlyses nye plasser. Det vil i 
tilfelle medføre at arealer på Bjørnebekk blir stående ubrukt over lengre tid. 
Rådmannen anbefaler derfor at man legger inn anbud nå, og ikke venter på 
eventuelle nye utlysninger.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Med eksisterende avtale får Ås kommune 3,6 mill. kr i kontraktsfestet overføring til 
husleie fra UDI. Disse overføringene inntektsføres på etat for Teknikk og Miljø, og går 
til dekning av bygningsmessig drift og vedlikehold av Bjørnebekk, samt til dekning av 
husleie på Heia. Faste overføringer til driften på Bjørnebekk er på 7,65 mill. kr. Disse 
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overføringene inntektsføres på Bjørnebekk asylmottak (ansvar 4000) og går til 
dekning av lønn og andre driftsutgifter på asylmottaket. Administrative støttetjenester 
som asylmottaket kjøper fra Ås kommune dekkes også av disse midlene.  
 
I tillegg mottar kommunen et vertskommunetilskudd, til dekking av økte kommunale 
tjenester som følge av at asylmottaket, herunder helse, psykiatri m.m. Dette 
tilskuddet vil utgjøre 1,35 mill. kr i 2012 med dagens plasser (200 mottaksplasser). 
 
De økonomiske ordningene er dermed utformet slik at kommunen skal få dekket alle 
utgifter som følge av man har et asylmottak. En eventuell oppgradering av 
eiendommene på Bjørnebekk kan anses som en tilleggsgevinst for Ås kommune.  
 
Investeringsbehov ved utvidelse med 25 plasser. 
Eiendomsavdelingen har gått gjennom bygningsmassen og vurdert nødvendige 
ombygginger for å øke kapasiteten med 25 plasser. Disse kostnadene er anslått til ca 
50 000 kr og omfatter ombygging av tidligere kontorer til 2 familieleiligheter. 
Resterende rom kan tas i bruk uten ombygging.  
 
Investeringsbehov ved utvidelse utover dette vil medføre relativt sett høyere 
kostnader, da det vil kreve deling av rom og opprettelse av flere bad. Videre må 
behovet for elektrisitet da vurderes. Rådmannen vil vurdere dette nærmere i en egen 
utredning i 2012, slik at man ved neste kontraktsperiode har dette klarlagt. Blant 
annet kan man ved en oppgradering og utvidelse av hovedbygningen på Bjørnebekk 
kunne frigjøre bruken av Heia. Dette kan gi en mer rasjonell drift.  
 
Anslag på økte inntekter 
Det legges til grunn at en utvidelse med 20 faste plasser og 5 stykkprisplasser vil gi 
samme døgnpris per beboer som dagens avtale. Dette innebærer følgende økninger i 
inntekter: 
Husleieinntekter:   Ca kr    500 000 
Driftstilskudd:   Ca kr 1 000 000,- 
Vertskommunetilskudd:  Ca kr    116 000,-  
 
Nye kostnadsbehov  
Ved en utvidelse med 25 plasser vil det være behov for følgende økninger i 
driftsutgifter: 

- 1 hjelpepleier/miljøarbeider: 500 000 kr inkl sosiale utgifter 

- Økte driftsutgifter til miljøarbeid, kjøring og administrasjon: 300 000 kr 

- Økningen i vertskommunetilskuddet avsettes til kommunens helsetjeneste. I 
tillegg settes det av en styrking på 100 000 på dette området, slik at 
kommunens helsetjeneste styrkes med 216 000 kr. 

 
Resterende midler på 600 000 kr foreslås avsatt til styrking av det årlige vedlikeholdet 
på Bjørnebekk. Dette vil gå til renovering av byggingen, herav tiltak knyttet til ENØK 
og sikringsarbeid. En økning i årlig vedlikehold på 600 000 kr vil gi et betydelig løft i 
vedlikeholdsarbeidet, noe som både gir mer verdige forhold for beboerne og som 
sikrer verdiene av kommunens eiendom. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
En utvidelse med 25 plasser på Bjørnebekk vil gi betydelige økte inntekter uten 
tilsvarende økning i kostnadene, på grunn av at man kan utnytte ledig kapasitet. 
Vedlikeholdsbehovet på Bjørnebekk er omfattende. For å sikre inntekter til nødvendig 
vedlikehold, anbefaler Rådmannen en utvidelse med 25 plasser på Bjørnebekk. Økte 
driftsutgifter som følge av dette dekkes inn gjennom økt tilskudd. Inntekter utover 
dette settes av til dekning av tidligere investeringer og økt vedlikehold av 
bygningsmassen. Med de økonomiske utfordringene kommunen står overfor, kan 
ikke Rådmannen se at det er mulig å sikre nødvendig vedlikehold av 
bygningsmassen innenfor kommunens eksisterende økonomiske rammer.  
 
Rådmannen mener at en styrking av bemanningen på Bjørnebekk, samt styrking av 
kommunens helsetjenester, samlet sett vil gi et bedre tjenestetilbud til beboerne.  
 
På lengre sikt er det potensial for en ytterligere utvidelse, Dette krever imidlertid 
større investeringer og en nærmere konsekvensutredning. Rådmannen vil utrede 
dette nærmer og komme tilbake til kommunestyret med en egen sak om dette.  
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K-sak 71/11 
VALG TIL DIVERSE UTVALG PERIODEN 2011 - 2015 
 

Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saksnr.:  11/3129 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 55/11 12.10.2011 
Kommunestyret 71/11 23.11.2011 
 
 
 
Ordførers innstilling: 
Utvalg perioden 2011 – 2015 velges i tråd med vedlegg. 
 
Ordfører i Ås, 16.11.2011 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:  
Kandidater til gjenværende posisjoner 
 
Tidligere trykte dokumenter: (sendt 28.09.2011) 
• Rundskriv H4/11 datert 24.08.2011: Val av formannskap/fylkesutval, 

kommuneråd/fylkesråd, ordførar/fylkesordførar, varaordførar, faste utval m.m. 
Val av formannskap/fylkesutval, kommuneråd/fylkesråd, ordførar/fylkesordførar, varaordførar, faste 
utval m.m.  

• Kommuneloven § 10.  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html&emne=kommunelov*&& 

• Ås kommunes reglementer 
http://img6.custompublish.com/getfile.php/1299999.746.fudyascvba/2010+08+12+Ås+kommunes+reglementer.pdf?return=
www.as.kommune.no 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
• Styrer, råd og utvalg 2007 – 2011 

http://img6.custompublish.com/getfile.php/1643579.746.pudeabwwrc/2011+06+17+SRU+2007-
2011.pdf?return=www.as.kommune.no 

• Brev med oppfordring til å foreslå kandidater til eldreråd og råd for 
funksjonshemmede 4. og 6.10.2011 

• Diverse dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Valgte personer 
Sekretariat for de respektive utvalg, herunder 
Konfliktrådet i Oslo og Akershus v/konfliktrådsleder Tone Skåre 
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SAKSUTREDNING: 
 
Det vises til rundskriv H4/11 kapittel 4 der reglene om valg av faste utvalg fremgår. 
Det må være en kjønnsmessig balanse i alle faste utvalg.  
 
Av Ås kommunes reglementer punkt 10.2.1 fremgår regler om sammensetningen av 
de ulike kommunale utvalgene, og av kapittel 7 fremgår utvalgenes oppgaver, ansvar 
og myndighet. 
 
Utvalgene trer i funksjon fra valgtidspunktet. De gamle utvalgene fungerer inntil nye 
er valgt.  
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Vedlegg datert 16.11.2011 
 

Kandidater til gjenværende posisjoner 
 
Eldreråd , jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1.8 
3 politiske representanter med personlig vara (velges blant kommunestyrets 
medlemmer/vara) 

1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 

4 pensjonister med personlig vara 
1.        - vara: 
2.     - vara: 
3.       - vara: 
4.   - vara: 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.2.1.9 – 7 medlemmer med personlig vara 
5 politisk valgte + 2 fra administrasjonen 

1. FSK:  - vara: 
2. HOK:   - vara: 
3. HHS:  - vara: 
4.    - vara: 
5.   - vara: 
6. Adm:  - vara: 
7. Adm:  - vara: 
 

Follo legevakt IKS (arbeidsgiveransvaret for legene) 
1.    - vara: 

 
Follo Ren IKS  
Det skal velges 1 styremedlem – forslag på en mann og en kvinne pga 
kjønnsbalansen 

1. 
2. 

 
Follo Krise- og incestsenter IKS 
Det skal velges 1 styremedlem – forslag på en mann og en kvinne pga 
kjønnsbalansen 

1. 
2. 

 
Nordre Follo renseanlegg (NFR) IKS 
Det skal velges 1 styremedlem – forslag på en mann og en kvinne pga 
kjønnsbalansen 

1 
2. 
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Søndre Follo brannvesen IKS 
Det skal velges 2 styremedlemmer med personlige vara – forslag på to menn og to 
kvinner pga kjønnsbalansen 

1.       
2.   
3. 
4. 

 
Søndre Follo renseanlegg IKS – 3 medlemmer med personlige vara. 
Representantskapet 

1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 

Styret  
Det skal velges 3 styremedlemmer med personlige vara – forslag på 3 menn og 3 
kvinner pga kjønnsbalansen 

1.    - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 

 
Oslofjordens friluftsråd – 3 medlemmer med vara 

1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 

 
Styret i Follo distriktsrevisjon – ett medlem med vara 

1.    - vara:  
 
Forhandlingsutvalget, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1.5  
(velges blant adm.utvalgets medlemmer/vara) 

1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 

 
Skatteutvalg – 3 medlemmer 

1. 
2. 
3. 

 
Representantskap for Liahøi – 4 medlemmer med personlige vara 

1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 
4.   - vara: 

 
Takstnemnd – 3 medlemmer med vara 

1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 
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Overtakstnemnd – 6 medlemmer med personlige vara 
1.   - vara: 
2.   - vara: 
3.   - vara: 
4.   - vara: 
5.   - vara: 
6.   - vara: 

 
Follo overformynderi – ett medlem med vara 

1.   - vara: 
 
Frivilligsentralen – ett medlem  

1.  
 
Oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Oslo og Akershus– ett medlem 
 jf. Konfliktrådsloven § 3  
 1. 
 
Stiftelsen Årungen ro- og padlesenter – ett medlem med personlig vara 

1.   - vara: 
 
Heimevernsnemnd – 2 medlemmer + lensmannen 
Utsettes i påvente av forslag fra Ski om felles nemnd i Follo 
 
Brækkes legatstyre – 4 medlemmer + sognepresten 

1.  
2. 
3. 
4.  
5. Sognepresten 

 
Hans Burums legatstyre – 3 medlemmer 

1. 
2.  
3.  

 
Marie og Hagbart Hoxmarks legatstyre – ordføreren + 2 medlemmer 

1. Ordføreren 
2.  
3.  
 

Anton Nordbys legatstyre – sognepresten + 2 medlemmer 
1. Sognepresten 
2.  
3. 
 

 


