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Ås, 23.08.2012 

 

 

Johan Alnes 

Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård  

tlf. 64 96 20 04 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. 

 

 

 

 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 29.08.2012 

 

Protokoller: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 14.06.2012 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.06.2012 
3. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2012 
4. Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.06.2012 
5. Administrasjonsutvalget 06.06.2012 
6. Kommunalt råd for funksjonshemmede 05.06.2012 
7. Ås Eldreråd 04.06.2012 
8. Kommunestyret 23.05.2012 
9. Nordre Follo Renseanlegg IKS – representantskapsmøte 22.06.2012 
10.  Nordre Follo Renseanlegg IKS – styremøte 19.04.2012 

 

Innkallinger: 
11. Nordre Follo Renseanlegg IKS – styremøte 28.08.2012 
12. Nordre Follo Renseanlegg IKS – representantskapsmøte 22.06.2012 
13. Nordre Follo Renseanlegg IKS – styremøte 19.06.2012 
14. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.06.2012   
15. Hovedutvalg for helse og sosial 30.06.2012   
16. Hovedutvalg for teknikk og miljø 30.06.2012   
17. Administrasjonsutvalget 29.08.2012 
18. Kommunalt råd for funksjonshemmede 28.08.2012 
19. Ås Eldreråd 27.08.2012 
 

Diverse: 
20. Endret bevillingsdokument 2012 – 2016 for salg av alkohol – AS Vinmonopolet, 

inkl. godkjenning av beliggenhet. 
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F-sak 51/12 

ANBUDSPROSESS  - DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING  - KULTURHUSET 

 
Gå til saksliste      >>Neste sak 

 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: D12 &41 Saksnr.:  12/637 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 51/12 29.08.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 
 
1) Drift av kjøkken og servering i  kulturhuset legges ut på nytt anbud. 
2) Forutsetningene i anbudet endres med at serveringsområdet utvides til å omfatte 

kinovestibyle og uteområde. 
3) Det kjøpes inn kjøkkenutstyr og dekketøy innen en ramme på kr. 250 000.- 
 
 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 28.09.11, F-sak 54/11. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Notat fra Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen, datert 04.06.12. (Vedlegg 1) 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Konkurransegrunnlag. Ås kulturhus-drift av kjøkken og servering, sak 12/637,  
datert 15. mars 2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Arne Hågensen 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Drift av kjøkken og servering i kulturhuset ble lagt ut på anbud 15. mars. 

Som grunnlag for utlysningen var: 

«Konkurransegrunnlag. Ås kulturhus. Drift av kjøkken og servering.» 

Konkurransegrunnlaget var utarbeidet av Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen 

Dette firmaet foresto også hele anbudsprosessen. 
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Fristen for innlevering av anbud var opprinnelig 29. april, men ble senere utvidet 

til 10. mai, da det ved fristens utløp ikke hadde kommet inn noen anbud. 

Ved den nye fristens utløp var situasjonen den samme, - ingen anbud var levert. 

 

På bakgrunn av denne prosessen har firmaet Norsk storkjøkken laget et notat, datert 

4. juni,  som beskriver prosessen, samt forslag til hvordan veien videre bør være. 

Notatet ligger ved, og innholdet i notatet kommenteres videre i saksframlegget. 

 

RESPONS 

Det var henvendelser fra store og små aktører innen bransjen, i alt 10-12 

henvendelser. Det ble avholdt to befaringer med interessenter. 

Imidlertid ble det ikke innlevert noen tilbud ved fristens utløp. 

 
Kjøkkenkonsulenten kommer i notatet med noen anbefalinger for veien videre: 
 

 Det bør være en aktør med enerett til salg av mat og drikke i hele 
kulturhuset. 

 Det bør vurderes om kommunen kan stå for innkjøp av driftsutstyr. 
(Kokeutstyr, dekketøy m.v.) 

 Kantinedrift og møtemat vil ikke dekke driftskostnader, og vil være et 
rent servicetiltak fra framtidig driver. 

 Det bør lages en redegjørelse for det konseptet kulturhuset skal være. 

 Utlysningen sendes ut på nytt 
 

Vurdering av saken: 
 
Nabokommuner som har vært eller er i tilsvarende situasjon som oss, gjennom å 
dekke matlagings- og serveringsbehov i forskjellige lokaler, registrerer det samme 
som oss. Det er vanskelig å få interessenter til disse oppgavene. 
Dette innebærer at en både må både ha et godt konsept å selge, og klare å treffe 
potensielle interessenter. 
 
Gjennom vedtak i kommunestyrets møte 20. juni, ble det bestemt at Ås kommune 
skal stå for aktivitetene i vestibyle og kinosal selv. 
Dette innebærer at virksomheten i vestibylen bestemmes av Ås kommune. 
Det foreslås at hele serveringsvirksomheten i bygget utføres av samme aktør. 
Kantine + kafe – eneretten til servering utvides til å gjelde også i vestibyleområdet. 
 
Ved at vi får en driver på huset betyr at maten kan lages på kjøkkenet i 2. etasje, 
samt at en slipper utfordringene knyttet til manglende lagerlokaler i 1. etasje. 
Anbudsdokumentasjonen gjennomgås, slik at det blir tydeligere hva som forventes av 
servicenivå og mattilbud i de forskjellige sammenhengene. 
Det vurderes om kioskvirksomheten i vestibyleområdet, skal legges til framtidig 
driver, eller om dette skal være en del av kommunens virksomhet i denne delen av  
bygget. 
Dette innebærer at det blir en aktør på servering i bygget. Et av ankepunktene som 
kom fram i anbudsprosessen er fjernet. 
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Selvservering vil da kun skje i Ås seniorsenter, slik at dette er en mulighet som 
leietagerne har i kulturhuset. Dette har for øvrig vært en forutsetning hele tiden. 
 
Ås kommune har det »tunge» tekniske utstyret på plass. Videre er det slik at gjennom 
den levering som har vært på det tunge tekniske utstyret, er mangler, - slik som 
stekeplater til ovnen og vaskebakker for bruk i oppvaskmaskin må suppleres. 
Videre er det slik at den toårige garantitiden på utstyret har gått ut. Hvordan en 
forholder seg til dette, må diskuteres med firmaet som har levert utstyret. 
 
Ås kommune bør investere i en «startpakke» med driftsutstyr. 
I hovedsak er det snakk om mindre teknisk utstyr (f.eks. kaffetrakter, kjeler), samt 
dekketøy og bestikk. 
Så får framtidig driver evt. supplere med eget utstyr, knyttet til cateringsvirksomheten. 
 
Dette utstyret skal dekke behovet for slikt utstyr både i vestibyleområdet og  
for bruk i 2. etasje. Det foreslås at dette utstyret følger huset, og at det gjøres avtale 
om overlevering av dette ved avtaleopphør. Utstyret nedskrives over et antall år. 
Møtemat og kantinedrift er en viktig forutsetning og virksomhet i bygget. Denne delen 
av driften skal fortsatt ligge som en forutsetning i anbudet. 
 
Som en del av anbudsprosessen tydeliggjørers hva huset skal brukes til, og at en i 
større grad «spisser» det huset er planlagt brukt til. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Til utlysing og utlysingsprosess benyttes konsulent. 
Det kjøpes inn «utstyrspakke» for inntil kr. 250.000.- 
 

Konklusjon med begrunnelse: 

 
Kjøkken og kjøkkendrift er en sentral og viktig funksjon i bruken av huset. 
I dag gis det kun begrenset service til brukerne. Arbeidsoppgaver knyttet til servering 
ligger i dag til brukerne, og oppleves som lite tilfredsstillende og arbeidskrevende. 
Med de endringene som foreslås mener rådmannen at det vil være realistisk at en 
når potensielle drivere. I tillegg til at framtidig driver får enerett på  levering av 
mat og drikke på huset, legges det til rette med at Ås kommune bærer yttterligere 
investeringer som et grunnlag for driften. 
Investeringen dekkes gjennom tilleggsbevilgning. 
 
Muligheten for egen cateringsvirksomhet og potensialet for bruk av lokalene til 
inntektsbringende selskaper og arrangementer, må brukes aktivt ut til framtidige 
drivere. 
Kjøkken- / serveringsdrift i kulturhuset utlyses på nytt, med de endrede 
forutsetningene i anbudsgrunnlaget som er beskrevet i saksframlegget. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtak er gjort. 
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F-sak 52/12 

NY STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOMMUNALTEKNISK AVDELING 

- NY BEHANDLING 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 

 
Saksbehandler:  Jan Fredrik Aarseth Arkivnr: 400 Saksnr.:  12/716 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 6/12 11.04.2012 
Formannskapet 18/12 11.04.2012 
Administrasjonsutvalget 14/12 06.06.2012 
Formannskapet 45/12 06.06.2012 
Kommunestyret 36/12 20.06.2012 
Formannskapet 52/12 29.08.2012 
Kommunestyret / 12.09.2012 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Det inngås kontrakt for leie en gravemaskin med fører for en periode på inntil 4 år 
med den anbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 
Kostnadene dekkes innenfor enhetens budsjett. 
 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Adm-sak 6/12 
F-sak 18/12 
Adm-sak 14/12 
F-sak 45/12 
K-sak 36/12 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Anbudsvurdering, Detaljvurdering egen mann/maskin 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Anbudene, Detaljert anbudsvurdering 

 

Utskrift av saken sendes til: Teknisk sjef 
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Saken ble behandlet i Administrasjonsutvalget (Adm-sak 6/12) og Formannskapet (F-
sak 18/12) i møter 11.04.2012. 
Formannskapets innstilling 11.04.2012 var: 
“Før det tas stilling til opprettelse av ny kommunal stilling annonseres oppdraget med 
sikte på privat entreprenør som disponerer gravemaskin og som kan tilkalles ved 
behov – og som kan delta i vaktordningen.” 
 
Saken ble behandlet på nytt i Administrasjonsutvalget (Adm-sak 14/12) og 
Formannskapet (F-sak 45/12) i møter 06.06.2012 og i Kommunestyret (K-sak 36/12) i 
møte 20.06.2012.  
Kommunestyrets vedtak 20.06.2012 var: 

ʺSaken sendes tilbake for mer utfyllende saksutredning. 
a) Innkomne tilbud skal vedlegges saken. 
b) Oppstilling av budsjett ved fast ansettelse skal foreligge.  Budsjettet skal 

inneholde lønn, sosiale utgifter, avsetning til evt. overtid etc. 
c) Alternativ med egen ansatt skal svares for etter de samme kriteriene som 

tilbyderne slik at det kan gjøres en reell vurdering ut fra samme 
sammenligningsgrunnlag.ʺ 

 

Vurdering av saken: 
Ås kommune har lagt ut anbud “Leie av gravemaskin med fører” på Doffin samt 
annonsert i Østlandets Blad og på kommunens hjemmeside med følgende 
anbudsinnbydelse: 
 
ʺÅs kommune innbyr kvalifiserte entreprenører til å gi tilbud på leie av gravemaskin 
med fører. Kommunalteknisk avdeling ønsker tilbud på innleie av gravemaskin med 
fører for en periode på inntil 4 år.ʺ 
 
Type anskaffelsesprosedyre er “Forhandlet – ett trinns”, og en eventuell tildeling vil 
skje på bakgrunn av det tilbud som er økonomisk fordelaktig etter forhandlinger. 
Det er tatt forbehold om at tilbudet skal godkjennes politisk. 
 
19 firma viste interesse for konkurransen. Ved anbudsfristens utløp var det kommet 
inn 6 anbud. 
 
Alle anbyderne har lagt frem tilbud som tilfredsstiller våre krav til kompetanse, kvalitet 
og tilgjengelighet. Videre har alle sagt seg villig til en oppstart på vaktordningen 
1.07.2012 (da slutter vårt engasjement med den entreprenør som er engasjert i dag). 
 
Ut fra de opplysningene vi har mottatt i anbudet og i forhandlingene har vi foretatt en 
anbudsvurdering av anbyderne på grunnlag av kriteriene satt i anbudsinnbydelsen 
(anbudsvurderingen ligger som vedlegg i saksmappen).  
Følgende kriterier er lagt til grunn i vurderingen: 

 Pris (40%) 

 Kompetanse (30%) 

 Kvalitet/teknisk verdi (15%) 

 Tilgjengelighet (15%) 
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Ved vurdering av pris har tatt utgangspunkt i et årsverk på 1800 timer.  Summen er 
beregnet ut fra 80% gravemaskintimer og 20% mannskapstimer.  I henhold til god 
anbuds- og forretningsskikk blir ikke detaljpriser offentliggjort, kun totalsum.  
Tilbudene ligger i saksmappen. 
 
Poengberegningen for pris er gjort ut fra ʺLaveste prisʺ/ʺTilbudʺ x 40 = Poeng.   
 
Ved tildeling av karakter for kompetanse legger vi vekt på ¨å få tildelt en spesifisert 
maskinfører med lang relevant erfaring og gode referanser. Grunnen til at vi ønsker 
en maskinfører, er at vi da antar han raskt vil opparbeide seg kjennskap til våre 
anlegg. 
 
Ved tildeling av karakter for kvalitet legger vi vekt på at tilbudt utstyr er av ny dato og 
har høy kvalitet slik at maskinene skal være tilgjengelig til en hver tid. 
 
Ved tildeling av karakter for tilgjengelighet legger vi vekt på kort responstid og raskt 
frammøte. 
 
Stilt opp i en sammenligningsmatrise gir dette følgende resultat: 
 

 
 
 
Vurderingen av de 6 tilbudene viser at tilbudet fra Anders Røed er det økonomisk 
mest fordelaktige. 
 
Vi har tidligere vurdert dette tilbudet opp mot det å ansette en egen 
gravemaskinkjører ved kommunalteknisk avdeling og lease/leie en ny gravemaskin. 
 
Vedlagt følger en detaljert oppstilling av kostnadene for å ansette en egen ansatt og 
lease/leie en ny gravemaskin.  Det er benyttet lønnskostnader til gravemaskinkjører 
tilsvarende lønnskostnader vi har på fagarbeidere ved avdelingen i dag.  
Maskinkostnadene er tatt ut fra innhentet tilbud på leasing av ny gravemaskin.  
Driftskostnader på maskinen er beregnet med tilsvarende timeantall som i 
anbudsinnbydelsen. 
 
Når vi legger disse tallene inn i den samme anbudsvurderingen har vi kommet frem til 
at bruk av egen mann og maskin vil være det økonomisk mest fordelaktige.  Vi har 
lagt til grunn at vi kan rekruttere en person med høy kompetanse, og siden han er 
ansatt i kommunen vil han bli raskt kjent på anleggene våre. Videre regner vi med å 
skaffe oss en ny maskin med god kvalitet og høy teknisk verdi og at tilgjengeligheten 
til den ansatte vil være meget god, se beregning.  
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Beskrivelse

Pris 1.053.000 (Tilbudspris: Maskin m/fører: 655 kr/t x 1.440t = 943.200 + mannskap: 305 kr/t x 360t =  109.800) 40 39,59

Kompetanse Svært avhengig hvem som blir rekruttert, men normalt vil det være brukbare søkere til denne type jobb. 30 5 5 30,00

Kvalitet/teknisk verdi Ny maskin med nødvendig utstyr, CAT M-313 D 15 5 5 15,00

Tilgjengelighet Tilhører kommunen og er tilgjengelig hele tiden.  Vaktordning er allerede tilstede. 15 3 3 15,00

SUM 100 99,59

Poengberegning Vekt 

hovedpunkt

Maks    

score Karakter / poeng

 
 
Ut fra de forutsetningene som er nevnt over vil kommunen spare ca. kr. 60.000 pr. år 
ved ansettelse av ny gravemaskinkjører og lease/leie ny gravemaskin, samt at vi 
slipper utgifter til anbudsutlysning hvert 4. år (ca. 30.000 pr. år). Dersom vi kjøper 
maskin, vil besparelsen bli enda større. 
 
Fleksibiliteten med å ha egne ansatte gjør at gravemaskinkjøreren også vil være en 
del av brøyteberedskapen i kommunen i tillegg til diverse vedlikehold av veier, 
ledningsanlegg, idrettsanlegg, friområder etc. Egen ansatt vil gi en bedre kontinuitet 
en innleie av maskinkjører.   
 
På grunn av at saken har blitt utsatt til over sommeren har vi kommet i en situasjon 
hvor vi ikke har hatt gravemaskin etter 1.7.2012.  En eventuell ansettelse vil tidligst 
være mulig rundt februar-mars 2013 (regner med 3 måneders oppsigelsestid). 
Januar, februar og mars er de månedene med flest vannlekkasjer (ca. en 
vannlekkasje i uken i snitt).  Det vil være svært vanskelig for oss og ikke ha en 
gravemaskin m/fører på plass i denne perioden. 
 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Utgiftene som leie av gravemaskin medfører, er allerede inne i kommunens 
driftsbudsjett.   

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Vi er fortsatt av den oppfatning at å ansette en egen gravemaskinkjører og lease/leie, 
aller helst kjøpe, en ny gravemaskin ved kommunalteknisk avdeling ville gitt oss den 
beste fleksibiliteten i og en bedre kontinuitet ved avdelingen.  Videre ville det også 
være det økonomisk mest gunstige for kommunen.   
 
Imidlertid ser vi at vi vil komme i en svært vanskelig situasjon i forhold til beredskap 
og leveringssikkerhet innen vannforsyningen til vinteren. Vi vil derfor gå inn for å leie 
en gravemaskin med fører for en periode på inntil 4 år. 
 
Det arbeides videre med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for etablering av 
kontrakt så snart som mulig. 
 
Kostnadene dekkes innenfor enhetens budsjett.  

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-sak 53/12 

VEISALTING I ÅS KOMMUNE 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 

 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: Q03 Saksnr.:  12/463 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/12 12.04.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/12 07.06.2012 
Formannskapet 53/12 29.08.2012 
Kommunestyret 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.06.2012: 
1. Ås kommune vil redusere veisaltingen på kommunale veier betydelig. 
2. Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å iverksette tiltak for 

betydelig redusert saltbruk på sine veier i Ås kommune. 
3. Det tas en ny vurdering av utfasing av bruk av veisalt i 2014. 

_____ 
 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 14.06.2012: 
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende alternative innstilling: 
1. Ås kommune er kjent med at veisalting forårsaker omfattende og kostbare 

følgeskader på kjøretøy, betongkonstruksjoner, veier, vegetasjon, matjord, vann 
samt natur og miljø for øvrig. 

2. Ås kommune skal ha som mål å utfase veisaltingen på kommunale veier og 
erstatte veisaltingen med et mer miljøvennlig ikke kloridholdig alternativ innen 
2015. Økt satsing på mekanisk fjerning av snø/is skal prioriteres. 

3. Ås kommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres årlig til kommunestyret. 
4. Ås kommune vil rette en henstilling til Statens vegvesen, som har ansvaret for 

riks- og fylkesveier i vår kommune, om følgende:  
a. Ås kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, 

og mener at denne utviklingen ikke kan fortsette. 
b. Ås kommune ber om at veisaltingen utfases og erstattes med et mer 

miljøvennlig ikke kloridholding alternativ. Veisalting i sårbare området som 
ved drikkevannskilder og innsjøer bes gitt prioritet i denne utfasingen. 
Kommunen ber om at alternativet med økt satsing på mekanisk fjerning av 
snø/is, strøing med sand/fastsand, god informasjon til innbyggerne og økt 
bruk av lavere vinterfartsgrenser prioriteres. 

c. Ås kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede samfunns- og 
miljømessige kostnader fra følgeskadene av dagens veisalting.  

 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende endringer i rådmannens innstilling: 

 Innstillingens punkt 1 endres til: Ås kommune vil redusere veisaltingen på 
kommunale veier betydelig. 

 Punkt 2 og 3 strykes. 

 Punkt 4 endres til: Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å 
iverksette tiltak for betydelig redusert saltbruk på sine veier i Ås kommune. 
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Votering:  Innstillingen med ovennevnte endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.06.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 

 

Innstilling til hovedutvalg for teknikk og miljø 14.06.2012: 
1. Ås kommune vil ha som mål å redusere veisaltingen på kommunale veier. 
2. Ås kommunes forbruk av veisalt på kommunale veier skal rapporteres årlig til 

kommunestyret. 
3. Kveldroveien skal fortsatt ha bar vei strategi, men entreprenørene som kjører her 

må læres opp i tiltakene for redusert saltbruk i henhold til resultatene fra 
SaltSMART-prosjektet. 

4. Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å iverksette tiltakene 
for redusert saltbruk i henhold til resultatene fra SaltSMART-prosjektet. 

5. Det tas en ny vurdering av utfasing av bruk av veisalt i 2014. 
_____ 

 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø, 12.04.2012: Saken utsatt på grunn av ønske om 
et kostnadsoverslag for alternativ vinterdrift. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskap 
Kommunestyre 

 

Vedlegg som følger saken trykt:  
(separat trykk til F og K sendt begge utvalg 22.08.2012. Publisert her: 
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p40) 
Saksfremlegget ved første behandling av saken (HTM 12.04.2012). 
 
For øvrig vises det til www.vegvesen.no/saltsmart 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innbyggerinitiativet i Ski 
Saksfremlegget vedrørende innbyggerinitiativet i Ski 
Vedtaket vedrørende innbyggerinitiativet i Ski 
Saksfremlegget i Fylkestinget - “Veisalt – Innbyggerinitiativ om redusert bruk av 
veisalt i Akershus” 
Vedtaket i Fylkestinget - “Veisalt – Innbyggerinitiativ om redusert bruk av veisalt i 
Akershus” 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p40
http://www.vegvesen.no/saltsmart
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Se saksfremlegg for HTM 12.04.2012 
 

Vurdering av saken: 
Se saksfremlegg for HTM 12.04.2012 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det er vanskelig å beregne de økte kostnadene ved alternativt vintervedlikehold 
nøyaktig, da de selvfølgelig avhenger av vintrene. Vi har forsøkt å anslå etter beste 
evne, og det er tatt utgangspunkt i at den kvaliteten vi har på vintervedlikeholdet i dag 
skal opprettholdes. 
 
Det nedenstående gjelder for alle kommunale veier utenom Kveldroveien/Myråsdalen 
(industriområde), der det i dag kjøres “bar vei”-strategi grunnet trafikkmengde med 
store kjøretøy i bakker. Kveldroveien/Myråsdalen vil omhandles spesielt. 
  
I følge eksisterende brøyteinstruks i Ås kommune, skal det brøytes når det er 10 cm 
tørr snø eller 5 cm våt snø. Skal man satse på mer mekanisk fjerning av snø og is, 
må disse kravene senkes til 5 cm tørr snø og 2-3 cm våt snø. Det vil si at både egne 
mannskaper og eksterne entreprenører må ut og brøyte oftere. Vi har anslått at det 
vil føre til ca. 30 % mer brøyting. For å dekke opp det som kommunens egne 
mannskaper brøyter, må det da ansettes en mann (som man også har oppgaver til 
utenom vintersesongen) og i tillegg må vi sette bort vintervedlikehold i områder 
tilsvarende det en av de eksterne entreprenørene har i dag. 
 
Dersom man ikke skal bruke salt i strøsingelen, vil denne lett feies bort fra veien på 
kalde dager med isføre. Et alternativ kan være varm sand. Frogn kommune har 
tidligere benyttet dette, men de gikk bort fra dette for noen år siden fordi det var 
veldig kostbart. Alternativet da er å strø mer med singel. Man kan anta at det økte 
behovet for strøsingel også vil være ca. 30 %. 
 
Når man strør mer, blir det også mer strøsingel å feie opp om våren. Det er antatt at 
dette også vil øke med ca. 30 %. 
 
Årlige kostnader: 
Merkostnader for eksterne entreprenører (brøyting/strøing): ca. kr. 900 000,- 
Midler til en ansatt på kommunalteknisk:    ca. kr. 500 000,- 
Årlige drift- og vedlikeholdskostnader på nye maskinger:  ca. kr. 200 000,- 
Merkostnader strøsingel:      ca. kr.   50 000,- 
Feiing:        ca. kr. 350 000,- 
 

Totalt vil det være behov for ca. 2 mill. kr. ekstra til vintervedlikehold. 

 
Investering: 

- Veihøvel: ca. kr. 2,5 mill. (ny) 
- Hjullaster:  ca. kr. 1,2 mill. (ny) 
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Kveldroveien/Myråsdalen 

Som nevnt er dette veier i et industriområde, og det kjøres her “bar vei”-strategi. 
Disse veiene må fortsatt ha “bar vei”-strategi, og alternativet til salt er da CMA (eller 
tilsvarende produkter). 
 
Ut fra det vi har funnet ut selges CMA i Norge i dag kun som “småsalg”, det vil si i 
mengder opp til 1 tonn. Ved småsalg av denne typen er prisen kr. 20,- per kg (kr. 20 
000 per tonn). I følge MK Trading, som er leverandør av CMA, vil prisen gå noe ned 
dersom det kommer henvendelser vedørende større bestillinger til veivedlikehold. 
CMA skal benyttes på en annen måte enn salt. Salt benyttes i dag hovedsakelig som 
issmelter, mens CMA skal legges på tørre veier og forhindre at snø fester seg. 
Dersom man bruker CMA på riktig måte vil man bruke mindre mengde CMA i forhold 
til salt. I og med at CMA ikke er prøvd ut i veivedlikehold i Norge, er det vanskelig å 
vite nøyaktig hvor mye mindre mengde CMA man trenger i forhold til salt, men man 
kan kanskje anslå at man bruker ca 70 % av mengden salt.  
 
I Kveldroveien/Myråsdalen er det de to siste årene brukt i ca. 42 tonn salt årlig. Ut fra 
ovenfor nevnte estimat vil det si ca. 30 tonn CMA. Hvis vi anslår en pris på ca. 13 000 
kr per tonn, vil det å erstatte veisalt med CMA i Kveldroveien/Myråsdalen koste ca. 
400 000 kr., altså en merkostnad på ca. 375 000 kr. årlig i forhold til salt (salt koster 
ca. 600 kr. pr. tonn). 
 
CMA hindrer som sagt at snø og is fester seg på veibanen. Det er da viktig at man får 
brøytet dette bort, så man må her også regne med økte utgifter til brøyting. Den 
entreprenøren som kjører i Kveldroveien/Myråsdalen i dag kjører også E6 og E18 for 
Statens vegvesen, og tar dette “på veien”. Dersom vi skal starte alternativt 
vintervedlikehold her vil vi måtte endre rutiner, og sette dette bort til noen andre. I og 
med at det ikke er noen som bruker CMA i vintervedlikehold av veier på denne måten 
i dag, kan det bli vanskelig. Det er derfor også vanskelig å anslå kostnadene for 
dette. Et alternativ er at kommunalteknisk avdeling gjør dette med egne mannskaper, 
men da må det ansettes enda en ekstra person (ca. kr. 500 000,- årlig), og det må 
kjøpes inn en brøytemaskin til, for eksempel en traktor. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, 
bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- og betongkonstruksjoner, mer sprekker 
og telehiv i veier og flere andre uheldige følgeskader. Vi er også kjent med at det 
foregår mye forskning på området og at Statens vegvesen i disse tider holder på å 
avslutte hovedrapporten etter SaltSMART-prosjektet. 
 
Det må være et mål å redusere bruken av kjemikalier i vinterdriften så mye som 
mulig, uansett hva slags middel man bruker. Men, å ikke skulle benytte midler for å 
fjerne snø og is i det hele tatt i bestemte tilfeller, synes ikke gjennomførbart med 
tanke på fremkommelig het og trafikksikkerhet. Ut fra den forskningen som foreligger 
er det så langt ikke funnet alternativer som er både like effektive, og som ikke har 
negative effekter når de brukes i tilstrekkelig store mengder. 
 
Vi mener at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som tilsier at å fase ut bruk 
av veisalt er det eneste rette. Vi mener at det må være et mål å redusere bruken av 
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veisalt så mye som mulig, og vil følge anbefalingene som kommer i rapporten fra 
SaltSMART-prosjektet. 
 
Når det gjelder Kveldroveien mener vi at det fortsatt må være bar vei strategi her. Så 
lenge Tollvesenet ikke klarer å stanse dårlig skodde trailere på grensa, kan ikke vi 
unngå å ha en bar vei strategi der det kjører over 4000 biler i døgnet. 
 
Vi mener at det bør tas en ny vurdering av utfasing av salt etter at man har sett på 
resultatene av tiltakene for å redusere saltbruken, og foreslår å ta saken opp til ny 
vurdering i 2014. 
 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 54/12 
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DISPENSASJONSSØKNAD  

- GNR 22 BNR 1 - RIDEHALL PÅ NORDRE TROSTERUD 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 

 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: GB 22/1 Saksnr.:  11/1890 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 30/12 09.05.2012 
Formannskapet 43/12 06.06.2012 
Formannskapet 54/12 29.08.2012 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Søknad om dispensasjon fra Kommuneplan 2011-2023 for etablering av 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet i landbruks-, natur- og friluftsområde, for ridehall på 
Nordre Trosterud (Gnr 22 Bnr 1) innvilges, under forutsetning av at det fremmes sak 
for hovedutvalg for teknikk og miljø med krav om reguleringsplan for tiltaket. 
 
Rådmann i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet/kommuneplanutvalget  30/12   09.05.2012    
Formannskapet/kommuneplanutvalget  43/12   06.06.2012 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet/kommuneplanutvalget 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet/kommuneplanutvalget 29.08.2012 
Reguleringssak i hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Søknad om dispensasjon fra Re arkitektur AS, datert 04.07.2012 
Kopi av plan- og bygningslovens kapittel 19 Dispensasjon 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Øvrige dokumenter i saken 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Re Arkitekter AS, Postboks 40, 3164 REVETAL 

 Sveinung Johannes og Kjersti Jensen,  
Smebølveien 15, 1430 ÅS 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommuneplanutvalget fattet 06.06.2012 følgende vedtak: 
«Utvidelsen av ridesenteret på Nordre Trosterud er å anse som næringsvirksomhet 
og krever dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver 
bes om å sende dispensasjonssøknad i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 
19.»  
 
Kommunen mottok dispensasjonssøknad fra Re Arkitektur AS 05.07.2012, se 
vedlegg til saken. I det følgende gis et sammendrag av innholdet i søknaden.  
 
Antallet hester ved ridesenteret økes fra 40 til 72 hester. Det oppgis at produksjonen 
av høy vil være stor nok til å dekke behovet for disse hestene, samt produksjon for 
salg.  
 
Det er ikke foretatt markedsanalyse. Ut fra erfaringer med dagens drift, samt egen 
kunnskap om etterspørsel, mener tiltakshaver at det er markedsgrunnlag for tiltaket.  
 
Det vises i søknaden til at «riding i nærområdet er utredet». Ansvarlig søker, Re 
arkitektur v/Jarle Gjerdrum, kan ved forespørsel ikke fremlegge dokumentasjon på en 
slik utredning eller bekrefte at slik dokumentasjon finnes. Det er i dag opparbeidet 5 
km rideveg i tilknytning til gården. 
 
Tiltakshaver oppgir at biltrafikken antas å øke fra ca. 13 til ca. 23 biler daglig. En del 
besøkende til senteret antas å benytte seg av buss til holdeplassen som ligger 1 km 
fra gården (Horgenmyra). Ca. 4 ganger i året vil det bli arrangert ridestevne, som i 
2011 genererte 10-12 biler. 
 
Nabovarsel ble sendt i forbindelse med tidligere søknad uten at det kom inn 
merknader. Det er ikke sendt på nytt i forbindelse med dispensasjonssøknaden. Det 
vises i dispensasjonssøknaden til avklaring med plan- og utviklingssjefen, som er 
gjort pr e-post. Av denne korrespondansen fremkommer det at plan- og 
utviklingssjefen mener at ny varsling ikke er nødvendig dersom det tidligere sendte 
nabovarselet er ihht plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 21-3 og at naboene i 
tilstrekkelig grad er opplyst om tiltakets omfang og konsekvenser. I «Gjenpart av 
nabovarsel» som var vedlagt søknad om rammetillatelse, fremgår det at eneste 
beskrivelse av tiltaket er: «Driftsbygning for stall/ridehall».  
 

Vurdering av saken: 
Rådmannen er positiv til at det utvikles landbrukstilknyttede tilleggsnæringer. Det er 
imidlertid viktig at tiltak som kan få betydelige konsekvenser er nøye vurdert. 
Rådmannen finner dispensasjonssøknaden mangelfull i forhold til å kunne foreta en 
slik vurdering. 
 
De viktigste svakheter og mangler er: 
 

 I forhold til tiltakets størrelse og mulige konsekvenser har naboene gjennom 
nabovarselet ikke fått et godt nok grunnlag for å kunne uttale seg.  
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 Ihht § 19-1 i plan- og bygningsloven skal statlige og regionale myndigheter hvis 
saksområde blir direkte berørt, gis mulighet til å uttale seg i 
dispensasjonssaker.  Ansvarlig søker har tatt kontakt med Akershus 
fylkeskommune for å få kartlagt kulturminner. Det er imidlertid ikke innhentet 
uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling, som regnes som direkte 
berørt når tiltak medfører nedbygging av dyrka mark. Kommunen har tidligere 
hatt kontakt med denne avdelingen, som uttrykte skepsis mot et slikt tiltak på 
generelt grunnlag. Kommunen har imidlertid ikke innhentet en formell uttalelse 
til den spesifikke saken etter at dispensasjonssøknaden er mottatt, da dette er 
søkers ansvar.  

 Konsekvenser for natur, miljø og samfunn er mangelfullt beskrevet i søknaden 
sett i forhold til tiltakets størrelse. Særlig gjelder dette mulige konflikter med 
andre interesser i nærområdet, trafikkmessige forhold og tap av dyrka mark. 
Erfaringsmessig ser man at hesteriding på offentlige stier og veier ofte skaper 
konflikter. Det fremkommer ikke av søknaden i hvilken grad all riding skal 
foregå på den eksisterende ridevegen på 5 km, om det skal benyttes andre 
offentlige turveier, om det er planer for nye rideveger eller om det kan oppstå 
trafikkfarlige situasjoner. Når det gjelder økningen i biltrafikk oppgir tiltakshaver 
at den vil øke til ca. 23 biler daglig. Det er ikke gitt noen vurdering av tilstanden 
på veier, behovet for nye parkeringsplasser, om naboer kan bli sjenert av den 
økende trafikken osv. Til sammenlikning har Drøbak ridesenter 80 hester, 170 
medlemmer og ridestevner med 5-600 deltakere 7 ganger i året. Videre 
fremkommer det ingen opplysninger i søknaden om arealet som nedbygges 
ved etablering av den nye ridehallen og tilhørende uteområder, samt hvordan 
tiltaket vil påvirke dagens produksjon ved gården. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke faglig grunnlag for å innvilge dispensasjonssøknaden da 
denne gir et mangelfullt grunnlag for å vurdere konsekvenser for betydelige verdier 
og interesser. Videre er det ikke gitt tilstrekkelig grunnlag og mulighet for berørte 
parter og myndigheter til å uttale seg. Disse forholdene kan imidlertid ivaretas 
gjennom en reguleringsprosess. En reguleringsprosess vil også gi mulighet for å 
utrede mulige avbøtende tiltak og for å stille krav til utforming og gjennomføring av 
tiltaket. Utredningskrav skal tilpasses tiltakets størrelse og omfang slik at disse ikke 
blir mer omfattende enn nødvendig. Videre skal det kun kreves utredning av de 
temaene som er mest relevante, dvs. områder med muligheter for betydelige 
konsekvenser, herunder både positive og negative konsekvenser. 
 

Rådmannen innstiller derfor på at dispensasjon innvilges, under forutsetning av at det 
stilles krav om reguleringsplan for tiltaket. Dersom det ikke stilles krav om 
reguleringsplan, kan ikke rådmannen ut fra et faglig grunnlag anbefale at 
dispensasjonssøknaden innvilges slik den foreligger. 
 

Kommuneplanutvalget fatter vedtak i forhold til kommuneplanen, mens hovedutvalg 
for teknikk og miljø behandler reguleringssaker. Rådmannens innstilling til vedtak i 
kommuneplanutvalget er derfor formulert i forhold til dispensasjonen, med en 
forutsetning av utfallet ved behandling av en reguleringssak i hovedutvalget.  
 

Kan vedtaket påklages? Ja, ihht plan- og bygningslovens § 1-9. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart etter vedtak. 
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F-sak 55/12 

BOSETTING AV FLYKTNINGER  2011-2013 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 

 
Saksbehandler:  Robabeh Afshari Arkivnr: F30 Saksnr.:  11/857 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 3/12 18.01.2012 
Formannskapet 55/12 29.08.2012 

 
 

Rådmannens  innstilling: 
Ås kommune bosetter 50 personer i perioden 2011-2013, hvor av 28 personer vil 
være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer beregnes til 
bosetting i 2013 og tilleggsanmodning for 2012-2013. 
 
 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen  
 
 
 

 

Tidligere politisk behandling: 18.01.2012 
 

Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 15.05.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
Flyktningtjenesten 
 

 

SAKSUTREDNING: 
 

Anmodning fra IMDI 
Kommunen mottok den 30.09.2011 forespørsel fra IMDI om å bosette 40 personer i 
perioden 2011-2013. Behovet for bosetting i 2012 var beregnet til 10 personer og 
formannskapsmøte 18.01.12 fattet vedtak på å bosette samtlige 10 personer i 2012. 
Det er for øvrig ikke fremmet sak for bosetting i 2013.  
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Det er kommet tilleggsanmodning på 20 personer fordelt over 2012 og 2013 i tillegg 
til allerede vedtatt bosetting for 2012.  
 
Med tilleggsanmodningen er kommunen forespurt om å bosette totalt 60 personer på 
en periode over tre år (2011-2013). 
 
Sammen med 18 personer bosatt i 2011 og 10 vedtatte plasser i 2012 skal 
flyktningtjenesten ha bosatt 28 personer innen utgangen av dette året.   
 
 

Fakta i saken 
Ås kommune har siden 1980 tallet bosatt flyktninger etter anmodning fra UDI og de 
siste årene fra IMDI. Vietnamesere var den første gruppen som kom til kommunen og 
siden har flyktninger fra bl.a. Iran, Irak, Bosnia, Kosovo, Somalia, Etiopia, Tsjetsjenia, 
Usbekistan, Myanmar, Afghanistan, Kina (Uighurere), Syria og Eritrea blitt bosatt i 
kommunen.  
De siste par årene har kommunen stort sett bosatt enslige voksne og flyktninger fra 
Eritrea fordi behovet for bosetting av denne gruppen har vært større på landsbasis.  
 
Det er tidligere brukt kun flyktningboliger for bosetting av flyktninger, men de siste 
årene har flyktningtjenesten etablert en del kontakter til private utleiere da antall 
flyktningeboliger er blitt redusert i løpet av de siste 5 år.  
 

Det foregår tre typer bosettinger i kommunen:  

 

1. Bosetting etter politisk vedtak og anmodning fra IMDI 
I utgangspunktet blir alle personer bosatt etter politiske vedtak i kommunen og etter 
anmodning fra IMDIs regionskontor.  
Regionskontoret foreslår aktuelle personer for bosetting i kommunen på bakgrunn av 
den kartleggingen av flyktninger UDI gjør i statlige mottak. Bosettingen er på denne 
måten styrt av staten, der IMDI vektlegger relevante forhold knyttet til flyktningens 
behov. Samtidig blir flyktningene bosatt i hele landet, og ikke konsentrert i store 
bykommuner.  
 
En slik bosetting utløser ett integreringstilskudd, pr bosatt person. Størrelsen på 
Integreringstilskuddet vil bli nærmere presentert under «Økonomi». 
 

2. Sekundærbosetting 
I tillegg til politisk vedtatte plasser, bosettes det etter individuelle vurderinger en del 
personer i sekundærbosetting. Dette er personer som flytter fra sin 
bosettingskommune innen de første 5 årene.  
 
Er flyktningen i behov av økonomisk sosialhjelp, eller ønsker flyktningen å bli tatt inn i 
introduksjonsprogram, vil kommunen måtte vurdere dette i forhold til Lov om sosiale 
tjenester og Lov om introduksjonsordning.  
 
En vurderer det slik at det skal sterke grunner til for å akseptere en 
sekundærflytting. Helsemessige og sosiale forhold som trygghet for trusler, vold og 
trakassering, mistanke om tvangsekteskap og behov for å bo skjult/ i sperret adresse 
kan nevnes som viktige årsaker i vurdering av sekundærbosetting.  



  F-sak 55/12 

20 

 

Personer som har fått tildelt studieplass ved UMB uten studentbolig er også blitt 
vurdert til sekundærbosetting i vår kommune. 
 
Her kreves det deling av integreringstilskudd med den kommunen det flyttes fra.  
I 2011 ble det tatt imot en person i sekundærbosetting og hittil i år 2012 er det bosatt 
en student i tillegg til politisk vedtatte plasser.  
 

3. Bosetting etter familiegjenforeninger  
Det har de par siste årene vært en noe innstramming av flyktningpolitikken i Norge, 
blant annet hva angår familiegjenforeninger. Her er kravene blitt betydelig skjerpet 
både hva angår botid til herboende og krav til egen inntekt. 
 
Det kommer likevel en del familiemedlemmer til familiegjenforening fra tid til annen 
som ikke går gjennom IMDIs bosettingssystem. Denne type bosetting styres direkte 
fra UDI og uten forhåndsavtale med kommune. Kommunen mottar imidlertid varsel 
om ankomst fra IOM ( International Organization for Migration). 
 
For familiegjenforente med person som er bosatt i henhold til avtale mellom IMDI og 
kommunen, vil det bli utløst integreringstilskudd ved gjenforening innen de første 5 
årene. Disse vil derfor ha samme rettigheter som her-boende bosatt person. Det 
utløses ikke tilskudd til familiegjenforente med personer som er blitt norske 
statsborgere og dermed ikke samme rettigheter som først nevnte gruppe.  
 
I 2011 kom det 6 personer til familiegjenforening (1 voksen og 5 barn fordelt på to 
familier). Hittil i år i 2012 er det kommet to barn. I tillegg venter to enslige voksne 
personer på familiegjenforening med tilsammen 5 personer. Det foreligger for øvrig 
ingen ankomstdato til landet for disse personene.  
 
Ofte er det behov for oppfølging av denne gruppe både i forbindelse med bolig og 
andre familiære/sosiale forhold.  
Nasjonalt utvalg (IMDI og KS) for mottak og bosetting anbefaler derfor kommunene å 
planlegge for et visst antall familiegjenforente i tillegg til antallet kommunen anmodes 
om å bosette.  

 

Kommunen tar ikke imot overføringsflyktninger 
Kommunen har tidligere tatt imot overføringsflyktninger direkte fra ulike flyktningleir 
og etter anmodning fra UDI. De siste 5 årene måtte kommunen dessverre avvise slik 
forespørsel pga. boligmangel. Forespørsel om slik bosetting kommer som regel som 
hastesak og vil kreve ledig tilgjengelig bolig på anmodningstidspunktet.  

 

Økonomi 
Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatt person. Tilskuddet er økt til kr. 
598 000,- over 5 år for voksne, kr. 576 500 over 5 år for barn under 18 år og kr. 
651 500 for enslige voksne. Den høyere satsen til enslige voksne skyldes av at 
bosetting av denne gruppen oppleves som ressurskrevende arbeid i kommunene i 
forhold til bosetting av familier av større størrelse.  
 
Skoletilskudd til grunnskolebarn er kr. 11 000/år pr. barn og barnehagetilskudd  
kr. 21 800/år pr. barn.  
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Kommunen har i tillegg mottatt ekstra tilskudd for to personer med kjente 
funksjonshemminger med inntil kr. 700 000/år i inntil 5 år i perioden 2007-2011. 
 

Tilskudd i 2012 
Hittil i år har kommunen fått innbetalt kr. 6 241 500 i integreringstilskudd og ekstra 
tilskudd til personer med funksjonshemming. Innen utgangen av 2012 er det forventet 
å få innbetalt kr. 10 200 000.  
  
Både integreringstilskudd og norsktilskudd følger flyktningen ved inn og utflytting, 
basert på registrering i folkeregisteret.  

 

Boligsituasjon 
Flyktningetjenesten forsøker hele tiden å tilpasse boligmassen til de behovene vi har 
for ulike typer boliger.  
Dette betyr at vi også fra tid til annen må leie på det private markedet. I løpet av 2011 
og 2012 er det bosatt 7 enslige voksne i bofellesskap både i private og kommunale 
familieboliger. Fremtidige bosettinger er kun planlagt i bofelleskap. 
 
Generell mangel på tilstrekkelige boliger krever kontinuerlig planlegging, møter og 
tverretatlig samarbeid med Eiendom og Nav. Møtene omhandler ofte hvordan 
motivere og hjelpe beboere ut av flyktningeboliger for å gjøre leilighetene til 
gjennomgangsboliger slik at de kan benyttes til nye bosettinger.  
 
 
Sett på denne bakgrunn er det ønskelig å øke andelen flyktningeboliger (familie/ 
hybelleiligheter) stilt til disposisjon da denne har vært jevnt synkende.  
 
Kommunen ved Helse og sosialsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage ny 
boligsosialhandlingsplan hvor flyktningeboliger vil inngå i planen. Flyktningetjeneste 
er invitert til å delta i utarbeidelse av planen med håp om å legge opp til en økning i 
det generelle volumet på tilgjengelige kommunale boliger.  

 

Ressursbruk i flyktningetjenesten 
Bosetting i Ås kommune har ligget på mellom 15-20 personer årlig, inkludert 
familiegjenforente og sekundærbosatte, gjennom de siste 5 årene.  
 
Det fremgår i IMDIs anmodningsbrev at en betydelig andel av de voksne flyktninger 
er enslige, men mange av dem kan ha familie i hjemlandet som kan forventes å 
komme til Norge raskere enn før. At flere flyktninger får familien sin til landet vil være 
positivt for integreringen og kan bidra til befolkningsutvikling, men kan også innebære 
utfordringer med boliger og også kapasitet i kommunen. 
 
Det henvises i tillegg til undersøkelse laget av NTNU samfunnsforskning (2009) som 
bekrefter at det er en del utfordringer knyttet til bosetting av enslige voksne.  Her 
nevnes det bl.a. manglende boligsosial planlegging, mangel på egnede boliger, 
uforutsigbarhet knyttet til familiegjenforening, sekundærflytting og et krevende 
integreringsarbeid.  

 
Det er mange hensyn som skal legges til grunn ved gjennomføring av hver enkel 
bosetting. Det er ønskelig å formidle at disse avveiningene krever et meget høyt 
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kunnskapsnivå i flyktningetjeneste, og da særlig med hensyn til fremmedkulturell 
forståelse, oversikt over lov om sosiale tjenester, innsikt i lov om introduksjonsordning 
mm. 
 
Fremtidige bosettinger er kun planlagt i bofelleskap, noe som gir ekstra utfordringer. 
Det må regnes med en del ekstra tid og ressurser til god planlegging, valg av riktige 
personer til å bo sammen og råd og veiledning for å unngå unødvendige 
konflikter/problemer i boligen. 
 
Generell mangel på tilstrekkelige boliger krever kontinuerlig planlegging, møter og 
tverretatlig samarbeid med Eiendom og Nav. Møtene omhandler ofte hvordan 
motivere og hjelpe beboere ut av flyktningeboliger for å gjøre dem til 
gjennomgangsboliger slik at de kan benyttes til nye bosettinger. 
 
På bakgrunn av en kartlegging flyktningetjenesten har gjort etter deltakelse i faglig 
forum for flyktningarbeid i løpet av de siste par årene i Follo kommuner, har det vist 
seg at Ås kommune relativt sett har brukt mindre ressurser til administrasjon og 
tjenester enn de andre sammenlignbare kommuner.  

 

Kvalifisering  
Nyankomne flyktninger starter i introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter 
bosetting i kommunen. Programmet skal gi flyktningene grunnleggende ferdigheter i 
norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i 
yrkeslivet. 
Programmet er et heldags- og helårstilbud hvor innholdet tilpasses den enkeltes 
behov. Blant tiltakene som per i dag tilbys av Ås kommune er norskkurs, 
samfunnskunnskap, grunnskole, arbeidslivsnorsk/jobbsøkerverksted, IKT og gym. 
Private og offentlige virksomheter bidrar til kvalifisering ved å stille 
språkpraksisplasser til disposisjon for deltakerne. 
Kommunens ansvar for å tilby introduksjonsprogram reguleres av Lov om 
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
(introduksjonsloven). 
Per 1.7.2012 hadde Ås kommune 21 deltakere på programmet.  
Målet med deltakelse i Introduksjonsordningen er direkte overgang til arbeid eller 
utdanning. Foreløpige tall for vår kommune i 2012 viser at 5 deltakere har avsluttet 
introduksjonsprogram. En av disse er i full jobb, en i fødselspermisjon mens tre andre 
er vikarer/jobbsøkere. 

 

Vurdering av saken: 
Ås kommune har bosatt 18 flyktninger i 2011 og det er vedtatt å bosette 10 
flyktninger i 2012. Kommunen har i hovedsak fattet vedtak for 2012, mens 
forespørselen gjelder for perioden 2011-2013 for 40 personer. Med tilleggs- 
anmodningen er kommunen forespurt om å bosette om lag 60 personer.  
 
Tiltaket finansieres ved bruk av integreringstilskuddet og tilskudd til 
voksenopplæringen. 
 
Som det fremgår av det ovenfor beskrevne forhold, utfordringer knyttet til bolig og 
ressursbruk i flyktningetjenesten anbefales det å bosette tilsammen 50 personer i 
perioden 2011-2013.  
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Etter at 28 personer er bosatt innen utgangen av 2012 vil resterende 22 personer bli 
bosatt innen utgangen av 2013.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Bosetting av flyktninger er en humanitær og nasjonal oppgave.  
 
Det anbefales å bosette 50 personer i perioden 2011-2013, hvor av 28 personer vil 
være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer beregnes til 
bosetting i 2013 og tilleggsanmodning for 2012-2013. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: I løpet av 2012 og 2013.  
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/12 30.08.2012 
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Kommunestyret 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1) Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 fastsettes til 70 000 kr for store 

barn og 148 000 kr for små barn. 
2) For mye eller for lite utbetalt tilskudd for 2011 motregnes barnehagenes tilskudd 

for 2013.  
 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Brev fra Private Barnehagers Landsforbund av 4. juli 2012. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til:  
Økonomiavdelingen 
Oppvekst- og kultursjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
trådte i kraft 1. januar 2011. 
 
Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som 
ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Tilskuddet skulle i 2011 
utgjøre minimum 88 prosent av det tilsvarende kommunale barnehager mottar per 
heltidsplass. Kommunestyret vedtok i desember 2010 at tilskuddet til private 
barnehager i Ås kommune skulle utgjøre 100 % av det kommunale barnehager 
mottar.  
 
Etterjustering av tilskuddet 
I forskrift om likeverdig behandling er det i § 8 tredje ledd bestemmelser om 
etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dersom kommunens 
regnskap viser at forbruket ved ordinær drift i de kommunale barnehagene avviker fra 
det som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i 
forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om 
etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det betyr at ethvert 
merforbruk/mindreforbruk i den ordinære driften i kommunale barnehager 
sammenlignet med budsjettet, også skal gjelde ikke-kommunale barnehager.»  
 
Utdanningsdirektoratet presiserer at etterjustering som skyldes at forbruket ved 
ordinær drift i de kommunale barnehagene er mindre enn budsjettert ved 
fastsettelsen av kommunens årsregnskap, medfører at kommunen kan kreve for mye 
utbetalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager tilbakeført, jf. forskriftene § 8 tredje 
ledd. Dersom kommunens årsregnskap viser at forbruket har vært større enn 
budsjettert, må kommunen etterbetale tilskudd i samsvar med vedtaket etter § 8 
tredje ledd.  
 
Beregning av etterjustert tilskuddssats 
Det har vært utfordrende for kommunene å beregne den etterjusterte 
tilskuddssatsen, da beregningsmetoden er lite konkretisert i forskriften. Kommunene 
har derfor etter beste evne forsøkt å tolke forskriften. Dette har medført en rekke 
spørsmål og klager fra private barnehager til kommunene rundt om i landet. 
Utdanningsdirektoratet utarbeidet derfor et regneeksempel på sin hjemmeside den 9. 
mars 20112. Ås kommune beregnet deretter en etterjustert tilskuddssats basert på 
dette eksempelet.  
 
Private barnehagers landsforbund (PBL) har i brev av 4. juli 2012 klaget på Ås 
kommunes beregning av etterjustert tilskudd. De viser til at Utdanningsdirektoratet 
den 3. juli 2012 fjernet det tidligere regneeksempelet, og har erstattet det med et nytt 
eksempel. PBL anbefaler Ås kommune å bruke dette eksempelet for beregning av 
etterjustert tilskudd. Dette eksempelet tar utgangspunkt i barnehagenes årsmeldinger 
for beregning av etterjustert tilskudd. Rådmannen mener det nye eksempelet som er 
utarbeidet er fornuftig og vil derfor bruke denne metoden for etterjustering. 
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Nærmere om metoden for etterjustering 
Etterjustering av tilskudd gjøres ved å beregne nye tilskuddssatser basert på å 
oppdatere kostnader og barnetall. For at det skal være sammenheng mellom 
kostnadene og barnetallet i de kommunale barnehagene må det beregnes 
gjennomsnittlig aktivitetsnivå i løpet av året. Årsmeldingen vil i de fleste tilfeller 
avspeile den gjennomsnittlige fordelingen av barn over og under tre år i løpet av et 
kalenderår. Kommunen vil kunne beregne gjennomsnittlig barnetall for 2011 ved å 
vekte årsmeldingen per.15.12 2010 med 7/12 og årsmeldingene per 15.12.2011 med 
5/12. 
Det kan i følge forskriften justeres for vesentlige aktivitetsendringer. Vesentlige/ store 
aktivitetsendringer defineres i forskriften som opprettelse eller nedleggelse av en 
avdeling eller en større gruppe barn.  Solbergtunet barnehage som åpnet desember 
2010 hadde en vesentlig aktivitetsendring i januar 2011, antall barn økte da med 10 
barn under 3 år. Aktivitetsendringen er lagt til barnetellingen for Solbergtunet pr. 
15.12.10. 
 

Vurdering av saken: 
Ved bruk av utdanningsdirektoratets eksempel for etterjustering blir satsene som 
følger: 
 
 Opprinnelig sats 2011 Etterjustert sats 2011 

Små barn 147 000 148 000 

Store barn 70 000 70 000 

 
Endringene i tilskuddssatsene, samt endringer i barnetall medfører justert tilskudd til 
de enkelte private barnehager (tall i 1 000 kr): 
 

Barnehage 

Etterjustert 

tilskudd 2011 

Tildelt 

2011 Differanse 

Trekk i tilskudd 

per måned 2013 

Dysterlia 4 255 4 245 10 
 Kaja 3 900 4 011 -111 -9 

Løvstad Naturbarnehage 4 605 4 670 -65 - 

Knerten 3 385 3 380 5 
 Orrestien 6 133 6 173 -40 -3 

Rustadporten 5 453 5 424 29 
 Sjøskogen 5 494 5 437 57 
 Tamburbakken 3 237 3 366 -129 -11 

Haugtussa 
Steinerbarnehage 5 971 6 133 -162 -14 

Kroer friluftsbarnehage 4 225 4 096 129 
 Kroertoppen 682 719 -37 -3 

Moerlia 5 727 5 789 -62 -5 

Åkebakke 3 268 3 163 105 
 Sum tilskudd 56 335 56 606 -271 

  

Barnehager som har positiv differanse får etterbetalt tilskudd, mens barnehager med 
negativ differanse får trekk i tilskudd.  
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Tilbakebetaling: 
Rådmannen foreslår at for mye eller for lite utbetalt tilskudd for 2011 motregnes 
barnehagenes tilskudd for 2013. Barnehager som ønsker å betale for mye utbetalt 
tilskudd 2011 inneværendekalender år kan gjøre dette. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
De private barnehagene er tildelt et tilskudd på 56,6 mill. kr for 2011. Rådmannens 
forsalg til etterjustering innebærer et samlet tilskudd på 56,33 mill. kr. Dette er 
270 000 kr lavere enn tildelt beløp.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 beregnes ut fra den metoden som 
Utdanningsdirektoratet har lagt ut på sin hjemmeside 3. juli 2012. Satsene for 2011 
fastsettes da til 70 000 kr for store barn og 148 000 kr for små barn. Dette innebærer 
at de private barnehagene må etterbetale 271 000 kr.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja, jf. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager § 12. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart etter at klagefristen er utløpt. 
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Vedlegg 
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Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 233 L10 Saksnr.:  12/1864 
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Kommunestyret 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i 
sør til Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Til dekning av kommunens andel av 
deltakeravgiften, settes det av kr.250 000 på inneværende budsjett. Kr. 250.000  
innarbeides  i budsjettet for 2013. 
 
Rådmann i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
(sign.) 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 29.08.2012 
Kommunestyret 12.09.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt begge utvalg 22.08.2012) 
Ås kommunes presentasjon fra tomteseminar 27.06.2012 
Informasjon om Europan 12 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Søknad om midler til deltakelse til Akershus fylkeskommune 
«Book of results, Norway» fra Europan 2009,2010 og 2011 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 
planleggere. Kommuner og utviklere gis anledning til å komme med forslag til aktuelle 
prosjekter til konkurransen. Europan Norge velger ut de beste prosjektene på at 
nasjonalt tomteseminar. I mai ble kommunen gjort kjent med Europan og tema for 
konkurransen i 2012 via Akershus fylkeskommune. Kommunen innledet dialog og 
avholdt møte og befaring med sekretariatet i Europan Norge. Det ble valgt ut et 
område i sentrum nord-øst som ble ansett som relevant for Europan 12. Etter 
avklaring med ordfører deltok kommunen på det nasjonale tomteseminaret 
27.06.2012 og er i etterkant av dette utvalgt som en av 5 kommuner som er invitert til 
å delta i Europan 12.   
 
Om Europan 
I 2011 deltok 17 land, 49 byer og 2500 team i Europan. Tidligere har 14 norske byer 
og utviklere deltatt, blant annet Trondheim med studentboligprosjekt, Vardø med 
havneutviklingsprosjekt og Oslo med utvikling av Grønmo. Europan Norge er et 
nasjonalt nettverk med et styre bestående av representanter fra alle 
arkitekthøyskolene, UMB, Norsk form og Norske arkitekters landsforbund. 
Kulturdepartementet støtter Europan Norge årlig gjennom statsbudsjettet. Ved å delta 
i Europan gis man muligheten til å samarbeide med internasjonale nyskapende 
miljøer innen arkitektur og byutvikling. Tema for Europan 12 er «Adaptable City», 
som handler om at byer må bruke bymiljø og bygninger smartere og mer bærekraftig. 
Med en endret økonomisk og miljømessig situasjon kreves det grep med fokus på 
transformasjon, gjenbruk og bevaring.  
 
Om Ås kommunes deltakertomt 
Med klimautfordringer og høy befolkningsvekst settes Ås sentrum under press. Det 
skal fortettes og transformeres, samtidig som stedets identitet og historie bevares. I 
samråd med Europan Norges sekretariat har rådmannen valgt ut et område i sentrum 
nord-øst for konkurransen, se vedlegg. Dette er det siste arealet i selve 
sentrumskjernen som det gjenstår å omregulere før det kan utvikles. Arealet er vist i 
kart under. Området er særlig spennende fordi det her finnes to gamle hus med lang 
historie som kan bevares (Grøn-Hansen gården/Tandbergs hus og gamle Åsheim), 
ett nyere bygg med muligheter for tranformasjon (Megabygget), samt et ubebygd 
areal i nord som kan utvikles etter ønsker og behov.  
 
I en utvikling av området ligger blant annet følgende muligheter og problemstillinger:  

• Samarbeidsprosjekt mellom Campus Ås/SiÅs, det offentlige (kommunen + 
fylkeskommunen) og næringslivet 

• Del av sentrums kunst- og kulturområde 
• Studenter mer i fokus i sentrum (boliger og andre funksjoner) 
• Kompetansebedrifter og handel med mat som fokus 
• Sikre fortetting med kvalitet 
• Bærekraftig arealutvikling med hensyn til klima og jordvern 
• Utvikling av et tettsted med en god kobling til et universitet i sterk vekst 
• Mer bymessig utbygging i balanse med bevaring av bygdepreget som en 

vesentlig identitetsfaktor 
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• Fortetting og transformasjon samtidig som eksisterende bygninger og 
grøntstruktur bevares 

 
 

 
 
Om deltakelse i Europan 12 
På bakgrunn av kommunens presentasjon på tomteseminaret ble Ås valgt ut 
sammen med Oslo kommune, Asker kommune, Bærum kommune og Longyearbyen 
til å tilbys deltakelse i Europan 12. Oslo kommune legger opp til deltakelse med minst 
ett prosjekt hvert år, fordi de ser det som en unik mulighet for læring og utvikling i 
egen organisasjon.  
 
Kommunen (administrativt og politisk), grunneiere og andre samarbeidspartnere 
involveres i hele prosessen og vil være med å påvirke hva som blir vinnerforslaget for 
tomten. Det har vært avholdt møte med den største grunneieren i området, som er 
Raveien 9 AS ved Ørjan Eriksen. De stiller seg stiller seg svært positive til deltakelse 
og ser dette som en unik mulighet for utvikling av deres areal. Øvrige grunneiere er 
tilsendt et orienteringsbrev og er invitert til et presentasjonsmøte 17. september, 
under forutsetning av at deltakelse blir vedtatt politisk. 
 
Fra september 2012 til februar 2013 utarbeides konkurranseprogram for å beskrive 
prosjektet og problemstillinger. I løpet av arbeidet blir det avholdt en lokal workshop. I 
februar 2013 lanseres konkurransen, med frist for innlevering i juni 2013. Ulike team 
av arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere velger ut et prosjekt de vil arbeide 
med. Vi kan regne med at flere team vil velge vårt prosjekt. I løpet av høsten 2013 
kommer juryen på befaring (består av 9 nasjonale og internasjonale eksperter) og det 
avholdes lokale utstillinger med konkurransebidragene. I desember 2013 
offentliggjøres vinnerteamet for hvert av prosjektene i konkurransen. Europan 12 
avsluttes i juni 2014 med en internasjonal workshop for vinnerne og deltakerbyene.  
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Deltakelse i Europan koster til sammen kr 990.000,- som dekker alt arbeid med 
konkurranseprogram, deltakelse på forum og workshops, befaringer, presentasjoner 
av konkurransebidragene, premiering med mer. Summen blir fordelt på 3 utbetalinger 
over 2 år (2012 og 2013). Rådmannen innstiller på at kommunen setter av midler til å 
kunne dekke halve deltakeravgiften, dvs en øvre ramme på kr. 500.000,-. For å 
dekke den resterende halvparten har kommunen hatt dialog med Akershus 
fylkeskommune og Raveien 9 AS som tidligere har signalisert at de ønsker å utvikle 
sitt areal. Det er søkt om et bidrag på kr. 300.000,- fra Akershus fylkeskommune. 
Fylkesutvalg for plan, næring og miljø skal behandle denne søknaden 12. september. 
Forutsatt at kommunen og fylkeskommunen bidrar som beskrevet, stiller Raveien 9 
AS v/Ørjan Eriksen seg positive til å dekke det som gjenstår av deltakerutgiftene. 
 

Vurdering av saken: 
Blant kommunens fordeler ved å delta er at man gjennom et utviklingsprosjekt for et 
område etablerer nettverk med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Et areal som 
inngår i konkurransen får en oppmerksomhet og et nyskapende forslag til utvikling 
som gjør det langt mer attraktivt enn ellers. Denne attraktiviteten vil også komme 
stedet og kommunen til gode. Rådmannen ser også at dette prosjektet gir kommunen 
økt kompetanse og anledning til å etablere et unikt samarbeidprosjekt med UMB, 
SiÅs og grunneiere/interessenter. Det er utfordrende å drive tettstedsutvikling med 
stort press på arealene, samtidig som man bevarer eksisterende verdier og identitet. 
Ved å delta i Europan vil kommunen få forslag til måter å løse dette på fra noen av 
de fremste unge arkitektene, landskapsarkitektene og planleggerne i Europa. 
Prosjektet vil gi kommunen mulighet til å skape noe som gir en drivkraft og vitalitet i 
sentrumsutviklingen. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det settes av kr 250 000,- i budsjettet for 2012 til Ås kommunes deltakelse i Europan 
12. Tiltaket finansieres av posten for tilleggsbevilgninger, konto 149000 ansvar 1701 
funksjon 100. Budsjettkonsekvenser for 2013 innarbeides i Handlingsprogram 2013-
16. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen er av den oppfatning at deltakelse i Europan 12 er en positiv profilering 
som gir kommunen mange fordeler og unike muligheter i forhold til det som 
investeres.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-sak 58/12 

OVERFØRING AV 18 % STILLINGSHJEMMEL ÅS KOMMUNALE 

VOKSENOPPLÆRINGSSENTER TIL EIENDOMSAVDELINGEN 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 

 
Saksbehandler:  Anne-Karin G. Bjerke Arkivnr: 034 Saksnr.:  12/1644 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 16/12 29.08.2012 
Formannskapet 58/12 29.08.2012 

 
 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 29.08.2012 legges frem i møtet. 
______ 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. 18 % stillingshjemmel som badebetjent overføres fra Ås kommunale 

voksenopplæringssenter, Fritid for funksjonshemmede, til Teknisk etat, 
Eiendomsavdelingen.  

 
2. Lønnsmidler tilsvarende 18 % stilling overføres fra Ås kommunale 

voksenopplæringssenter, Fritid for funksjonshemmede, til Teknisk etat, 
Eiendomsavdelingen   

 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til:  
Eiendomsavdelingen og Ås kommunale voksenopplæringssenter 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Fritid for funksjonshemmede gjennomfører trening i oppvarmet basseng for 
funksjonshemmede to ganger pr. uke. De funksjonshemmede som har behov, har 
med seg egen assistent. Det er i tillegg påkrevet at det til enhver tid er trenet og 
sertifisert personale som livreddere til stede.  For å sikre at denne funksjonen er 
profesjonelt ivaretatt foreslås dette ansvaret overført fra Fritid for funksjonshemmede 
til Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen har fra før badebetjenter/ livreddere 
som er tilknyttet folkebadet. Det er derfor hensiktsmessig å samle alle 
badebetjenter/livreddere under samme ledelse. Det vil sikre en profesjonalisering av 
tjenesten. Tilbudet om trening i basseng for funksjonshemmede organiseres forøvrig 
av Fritid for funksjonshemmede. 
 

Vurdering av saken:  
En overføring av badebetjenter fra Fritid for funksjonshemmede til 
Eiendomsavdelingen vil sikre en større helhet og profesjonalitet i ledelse og 
oppfølging av badebetjentene og driften av svømmehallen. Det vil også medføre at 
noen av badebetjentene vil ha mulighet for å kunne få en større stillingsprosent enn 
tilfellet er nå.  
 
Overføringen av stilling vil ikke medføre noen endring av åpningstider for brukerne.  
Stillingen er vakant i påvente av overføring til Eiendomsavdelingen. Oppgavene 
ivaretas for tiden av vikarer.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Fritid for funksjonshemmede vil overføre lønnsmidler tilsvarende 18 % stilling til 
Eiendomsavdelingen fra samme dato som stillingene overflyttes.  
 
Endringen medfører ingen økonomiske konsekvenser for brukerne.  Deltakerne vil 
betale samme avgift som tidligere. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
En overføring og samling av ansvaret på ett sted vil medføre en bedre 
ressursutnyttelse og en økt grad av profesjonalisering av badevaktordningen.  
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Snarest 
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F-sak 59/12 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 

   
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 033 Saksnr.:  12/1827 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 59/12 29.08.2012 

 
 
 

Ordførers innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
Ordfører i Ås, 21.08.2012 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 

Tidligere politisk behandling:  
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 
2. Kalender 2013 
3. Skole- og barnehagerute 1. halvår 2013 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd 
Ås IL Orienteringsgruppa (distribuerer sakspapirer) 
Ås IL Fotballgruppa (distribuerer sakspapirer) 
Publiseres på Ås kommunes hjemmeside  
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Møteplan for 2013 er satt opp etter samme mønster som i 2012, med unntak av at 
dagene til formannskap og hovedutvalg er byttet om. Hovedutvalgsmøter foreslås 
holdt på onsdag og formannskapsmøter på torsdag. Møtestrukturen blir da best 
tilpasset saksflyten i saker som skal sluttbehandles i kommunestyret;  
hovedutvalg – formannskap – kommunestyre. 
 
Møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd, som 
selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 

Vurdering av møtestruktur 2012: 
I møteplan for 2012 ble antall formannskapsmøter omtrent halvert ved å kutte ut 
formannskapsmøter i forkant av kommunestyremøter. Dette har vist seg så langt å 
være uproblematisk. Formannskapet har ved behov innkalt til ekstraordinære møter i 
forkant av kommunestyret.  
 

Kommentarer til møteplan 2013: 
I mai holdes ett kommunestyremøte på en torsdag. Det er fridag på onsdag (1. mai). 
 
Møtestart på det siste kommunestyremøte før sommeren er satt til kl. 16.30, fordi det 
ofte er en del saker til behandling på dette møtet. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det er stortingsvalg i uke 37. Erfaringsmessig bør det 
ikke legges opp til utsending av sakspapirer eller avholdes møter denne uken. 
 
Det er tre ukers opphold mellom møtene i formannskap og kommunestyre i 
november/desember. Dette er fordi budsjettinnstillingen skal ligge til offentlig ettersyn 
i 14 dager. 
 
Det holdes heldagsmøte i kommunestyret 12. desember, med behandling av 
handlingsprogram og økonomiplan. Møtet starter derfor kl. 09.00. 
 
Alle møtene er lagt utenom skoleferier bortsett fra kommunestyrets siste møte før 
sommeren. 
 

Møtelokaler: 
Møter formannskap kan holdes i Lille sal, og kommunestyrets møter holdes i Store 
sal. Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd kan benytte Lille sal, Store salong, 
Store sal eller Eldresenteret som møtelokaler. 
 

Konklusjon: 
Ordfører anbefaler at møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. 
vedlegg 1. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 2013. 
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VEDLEGG 1 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 

 

1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 
Onsdag 16. januar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 17. januar 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

5 Onsdag 30. januar Kl. 18.30 Kommunestyre 

7 
Onsdag 13. februar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 14. februar 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

9 Onsdag 27. februar Kl. 18.30 Kommunestyre 

11 

Onsdag 13. mars Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 14. mars 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

14 Onsdag 3. april Kl. 18.30 Kommunestyre 

16 
Onsdag 17. april Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 18. april 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

18 Torsdag 2. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

20 
Onsdag 15. mai Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 16. mai 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

22 Onsdag 29. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

24 
Onsdag 12. juni Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 13. juni 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

26 Onsdag 26. juni Kl. 16.30 Kommunestyre 

 

 

2. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 
Onsdag 21. august Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 22. august 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

36 Onsdag 4. september Kl. 18.30 Kommunestyre 

39 
Onsdag 25. september Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 26. september 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

41 Onsdag 9. oktober Kl. 18.30 Kommunestyre 

43 Torsdag 24. oktober Kl. 18.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 
Onsdag 6. november Kl. 18.30 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

Torsdag 7. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg   (budsj.uttal.) 
Formannskap          (budsjett 1.gang) 

47 Onsdag 20. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 

50 Onsdag 11. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 2 

KALENDER 2013 
 

Januar 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 1      1  2  3  4  5  6 

 2   7  8  9 10 11 12 13 

 3  14 15 16 17 18 19 20 

 4  21 22 23 24 25 26 27 

 5  28 29 30 31 

  
 

Februar 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 5               1  2  3 

 6   4  5  6  7  8  9 10 

 7  11 12 13 14 15 16 17 

 8  18 19 20 21 22 23 24 

 9  25 26 27 28 

 
 

Mars 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 9               1  2  3 

10   4  5  6  7  8  9 10 

11  11 12 13 14 15 16 17 

12  18 19 20 21 22 23 24 

13  25 26 27 28 29 30 31 

  
 

April 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

14   1  2  3  4  5  6  7 

15   8  9 10 11 12 13 14 

16  15 16 17 18 19 20 21 

17  22 23 24 25 26 27 28 

18  29 30 

 
 

Mai 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

18         1  2  3  4  5 

19   6  7  8  9 10 11 12 

20  13 14 15 16 17 18 19 

21  20 21 22 23 24 25 26 

22  27 28 29 30 31 

 
 

Juni 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

22                  1  2 

23   3  4  5  6  7  8  9 

24  10 11 12 13 14 15 16 

25  17 18 19 20 21 22 23 

26  24 25 26 27 28 29 30 

  
 

Juli 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

27   1  2  3  4  5  6  7 

28   8  9 10 11 12 13 14 

29  15 16 17 18 19 20 21 

30  22 23 24 25 26 27 28 

31  29 30 31 

 
 

August 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

31            1  2  3  4 

32   5  6  7  8  9 10 11 

33  12 13 14 15 16 17 18 

34  19 20 21 22 23 24 25 

35  26 27 28 29 30 31 

 
 

September 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

35                     1 

36   2  3  4  5  6  7  8 

37   9 10 11 12 13 14 15 

38  16 17 18 19 20 21 22 

39  23 24 25 26 27 28 29 

40  30 
 

Oktober 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

40      1  2  3  4  5  6 

41   7  8  9 10 11 12 13 

42  14 15 16 17 18 19 20 

43  21 22 23 24 25 26 27 

44  28 29 30 31 

  
 

November 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

44               1  2  3 

45   4  5  6  7  8  9 10 

46  11 12 13 14 15 16 17 

47  18 19 20 21 22 23 24 

48  25 26 27 28 29 30 

  
 

Desember 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

48                     1 

49   2  3  4  5  6  7  8 

50   9 10 11 12 13 14 15 

51  16 17 18 19 20 21 22 

52  23 24 25 26 27 28 29 

 1  30 31  
 

 
(Stortingsvalg 9. september) 
 
24. oktober kun formannskap 
20. november formannskap og kommunestyre 
 
Fargekode: 
 
        Møter i hovedutvalg Grønn 
        Møter i administrasjonsutvalg og formannskap Blå 
        Møter i kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 3 

SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 1. HALVÅR 2013 
 

 

MÅNED 
(Antall skole-

dager) 

SKOLEN SFO BARNEHAGE 

 Fridager Fridager Fridager 

Januar 
(21) 

Juleferie: t.o.m. onsdag 
02.01. 

Juleferie: t.o.m. 01.01.  

Februar 
(15) 

Vinterferie: uke 8  
f.o.m.18.02.t.o.m.22.02. 

  

Mars 
(16) 

Påskeferie: 
f.o.m. 25.03 t.o.m.01.04  

Påskeferie: 
f.o.m.25.03.t.o.m.01.04 

Barnehagene stenger kl 

12.00 onsdag 27.mars 

Påskeferie: 
f..o.m.28.03.t.o.m.01.04 

April 
(20) 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Fridag: Fredag 19. april 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Plandag: Fredag 19. 
april 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Plandag: Fredag 19. april 

Mai 
(18) 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 10.mai 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 

Plandag: Fredag 10.05 
(kan flyttes) 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 

Plandag: Fredag 10.05 
(kan flyttes) 

Juni 
(14) 

Siste skoledag: 

Torsdag 20. juni 

Plandag: Fredag 21.06 
(kan flyttes) 

  

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

Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

Plandager Fredag 21 juni Fredag 19. april 
Fredag 10. mai 

Fredag 19. april 
Fredag 10. mai 
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F-sak 60/12 

VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR  

E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO,  ÅS KOMMUNE 
Gå til saksliste  <<Forrige sak 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 142 Saksnr.:  05/241 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 3/02 30.01.2002 
Formannskapet 49/10 22.09.2010 
Kommunestyret 42/10 13.10.2010 
Formannskapet 1/11 19.01.2011 
Kommunestyret 1/11 02.02.2011 
Formannskapet 48/11 24.08.2011 
Formannskapet 11/12 14.03.2012 
Formannskapet 38/12 06.06.2012 
Kommunestyret 28/12 20.06.2012 
Formannskapet       60/12 29.08.2012 
 

 

Fremleggelse for formannskapet 29.08.2012: 
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen, se 
vedlegg. Det anmodes om at E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest 
mulig. På bakgrunn av dette fremmes saken for formannskapet.  
 
Dersom formannskapets behandling gir grunnlag for å tro at det politiske flertallet har 
snudd, vil saken bli satt på kommunestyrets saksliste 12.09.2012 med følgende 
innstilling (tilsvarer rådmannens innstilling 29.05.2012): 

 
«I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro.» 

 
Ordfører i Ås, 24.08.2012 
 
 
Johan Alnes 
 

_____ 

 

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:  
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor. 
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 

_____ 
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Kommunestyrets behandling 20.06.2012: 
Ordfører orienterte om mottatt opprop og protest mot valg av trasealternativ 3A-4 fra 
Holstad til Nygård, v/Arnold Olsen. 
 
Helge Sjursen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
Ås kommune stiller seg positiv til en eventuell utredning om framføring av vei  
Holstad - Vassum. 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro 
vedtas med alternativ 1a (2-felts vei i eksisterende trase). 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor. 
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 
 

Votering: (32 stemmer) 
SV’s forslag ble nedstemt 28-4 (3SV, 1MDG). 
FrP’s forslag fikk 16 stemmer (7H, 4FrP, 2V, 2SV, 1MDG). 
Formannskapets innstilling fikk 15 stemmer (10A, 1H, 3Sp, 1KrF). 
FrP’s forslag ble deretter vedtatt 17-15 (10A, 1H, 3Sp, 1KrF) ved alternativ votering 
mot formannskapets innstilling. 
Det ble derfor ikke aktuelt å votere over KrF’s forslag. 

 

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 

datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 

alternativ 3A-4 som fremtidig korridor. 

Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. 
Denne delen av Kommunedelplanen bør samordnes med eventuell kommunedelplan 
fra Nygårdskrysset til Vinterbro. Dette bør skje etter avklaring av Fylkesutvalgets 
forslag om at fremtidig E18 bør gå i strekningen Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-
felts Oslofjordforbindelse. 
Statens vegvesen kan starte arbeidet med reguleringsplan for strekningen fra Ski 
grense til Holstad.  

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Vi ber om at det i det videre arbeidet  

 vurderes om det er nødvendig med avkjøring ved Holstad 

 vurderes en trasé under jernbanen v/Holstad i stedet for bro 

 tas betydelig hensyn til vern av dyrket mark 
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Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om følgende tillegg til Sp’s 3. kulepunkt: 
«og kulturlandskap.» 

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (1H, FrP, SV) ved alternativ votering mot FrP’s 
forslag. 
Sp’s forslag kulepkt. 1 ble nedstemt 8-1 (Sp). 
Sp’s forslag kulepkt. 2 og 3 med Ap’s tillegg, ble tiltrådt 8-1(FrP). 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Vi ber om at det i det videre arbeidet  

 vurderes en trasé under jernbanen v/Holstad i stedet for bro 

 tas betydelig hensyn til vern av dyrket mark og kulturlandskap. 
_____ 

 
 

Rådmannens innstilling 29.05.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 

_____ 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Kommunestyret  
 

Vedlegg som følger saken trykt 24.08.2012:  
Brev av 24.08.2012 fra vegdirektøren 

 

Tidligere separat trykte vedlegg sendt 30.05.2012:  

 Kommunedelplan med konsekvensutredning. E18 Akershus grense-Vinterbro. Ås 
kommune. 

 Notat fra Statens vegvesen: “Behandling av høringsuttalelser – Kommunedelplan 
med konsekvensutredning Ås kommune” 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Høringsutkast, E18 Akershus grense – Vinterbro. Rapport kommunedelplan Ås 
kommune med temarapporter 
Kopi av høringsuttalelsene 
Øvrige dokumenter i saken 
 

Utskrift av møtebok sendes: 
Elin Bustnes Amundsen, Planleggingsleder E18 Akershus grense – Vinterbro, 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
Kristian Larsen, saksbehandler for kommunedelplan i Ski kommune  

 

 

TILLEGG - SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 29.08.2012 

 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 20.06.2012 i E18-saken, bad vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen om et møte med Ås kommune. Møtet ble avholdt 21.08.2012 
med vegdirektøren, Statens vegvesen, ordfører og én representant for alle de 
politiske partiene. I møtet redegjorde veidirektøren for konsekvensene av vedtaket. 
De politiske partiene fremla sine synspunkter i saken. Vegdirektøren konkluderte med 
at han ville sende et brev til kommunen med avklaring av forhold som politikerne 
etterspurte, samt anmode om at saken behandles på nytt. Brevet ble mottatt 
24.08.2012, se vedlegg til saken.  
 
I vegdirektørens brev gis det blant annet utfyllende opplysninger om følgende forhold: 

 Trafikkberegninger/tellinger.  

 Status for strekningen mellom Nygårdskrysset og Vinterbro, samt for kryss ved 
Holstad og på Vinterbro. 

 Konseptvalgutredning for Oslofjordforbindelsen – Statens vegvesen skal be 
om at det i dette arbeidet sees på muligheter for å koble E18 og E6, med 
Holstad-Vassum kan være et alternativ. 

 
I brevet gis følgende alternativ til videre prosess: 

1. Ås kommune behandler saken på nytt og vedtar KDP 
2. Det tas i bruk statlig plan 
3. Regjeringen endrer sitt vedtak av KVU fra 2009 

 
Statens vegvesen ber avslutningsvis om at Ås kommune behandler saken på nytt så 
snart som mulig. 

_____ 

 

SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRET 20.06.2012: 
 

Fakta i saken 
 
Bakgrunn 
 
Statens vegvesen har i samråd med berørte kommuner og fagmyndigheter 
gjennomført et planarbeid for å avklare trasé og kryssplasseringer for framtidig E18 
med tilhørende lokalvegsystem fra Akershus grense til Vinterbro. Arbeidet er en del 
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av utviklingen av E 18 fra Vinterbro gjennom Akershus og Østfold til riksgrensen med 
Sverige ved Ørje. Alle plandokumenter er lagt ut på 
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Akershus+gr-
Vinterbro 
 
I møte 14.03.2012 fattet Formannskapet følgende vedtak: 
“I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, 1. ledd, legges følgende dokument 
fra Statens Vegvesen, datert 01.02.12, ut til høring og offentlig ettersyn:  
E18 Akershus grense-Vinterbro. Rapport Kommunedelplan Ås kommune.” 
 
Høringsperioden var fra 19.03.2012 til 04.05.2012. Varsel om offentlig ettersyn ble 
sendt til berørte grunneiere. Planen i sin helhet ble oversendt Oppegård og Ski 
kommuner, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NVE. 
Offentlig ettersyn ble også kunngjort i Østlandets Blad. Det ble avholdt åpent møte i 
Ås 18.04.12. 
 
I kommunedelplanen inngikk 7 alternative korridorer (1A, 1B, 3A-1, 3A-2, 3A-3, 3A-4 
og 3A-5) som i Ås kommune er delt i to delstrekninger, (A Nygård-Holstad og B 
Holstad-Kråkstad), se figur under. Statens vegvesen anbefalte ett av alternativene, 
3A-4 for begge delstrekningene.   
 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Akershus+gr-Vinterbro
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Akershus+gr-Vinterbro
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Høringsinnspill 
Det har kommet inn 27 høringsuttalelser til kommunedelplanen. Sammendrag av 
høringsuttalelsene og tiltakshavers kommentarer finnes i vedlegg til saksfremlegget. 
Kopi av høringsuttalelsene ligger i saksmappen. 
 
Innsigelser 
Statens vegvesen har mottatt innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(FMOA) til alternativene 1B, 3A-2 og 3A-5 i delstrekning A og 1A, 1B, 3A-1 og 3A-2 i 
delstrekning B. Innsigelsen fra FMOA påvirker ikke Statens vegvesens anbefalte 
alternativ 3A-4. 
 
Akershus fylkeskommune (AFK) har innsigelse til alternativene 1B, 3A-1, 3A-2 og 3A-
5. AFK støtter for øvrig Statens vegvesens anbefalinger, innsigelser og frarådinger. 
 
Statens vegvesen har innsigelse mot følgende alternativer: 

 Innsigelse mot 1A – hele strekningen 

 Innsigelse mot 1B, delstrekning B 

 Innsigelse mot 3A-1, delstrekning B og C 

 Innsigelse mot 3A-2, delstrekning B og C 

 Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C 
 
Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 

 1B, delstrekning A og C 

 3A-5, delstrekning A 
 
Tabellen under viser en oppsummering av alternativene, der alternativer uten 
innsigelse er vist i celler med grå bakgrunn. 
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Endringer etter offentlig ettersyn 

Statens vegvesen har gjort følgende endringer i planbestemmelsene i kapittel 7.3 
som følge av det offentlige ettersynet (endringer er vist med fet skrift): 
 

 Gjennom reguleringsplanarbeidet må nødvendige detaljer som atkomster, 

over- / underganger, bussholdeplass, innfartsparkering, kryssplasseringer, 

konstruksjoner, utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak, 

vilttiltak og andre miljøtiltak fastsettes.  

 Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrkamark som bygges ned som 

følge av ny E18.  Disse arealene med ny dyrkamark skal ha tilsvarende 

kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å 

begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som del av 

Delstrekning / 
alternativ 

Delstrekning A Delstrekning B i Ås 

1A (gul, 2-felt) Innsigelse fra SVRØ pga. oppfyller ikke mål om økt kapasitet og 
mer forutsigbar framkommelighet, samt å lede tungtrafikken 
utenom tettstedene.  

Innsigelse fra Fylkeskommunen da ny E18 vil rasere 
kulturmiljøet på Sneissletta. Mange hus må innløses og 
utfordrende å løse støy for gjenværende hus.  
 

Arealbeslag dyrka mark: 40 daa 

Anslått kostnad: 840 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
 
Som delstrekning A 
 
 
 
 
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 80 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 1025 mill  
 

1B (orange) Innsigelse fra Fylkeskommunen da ny E18 vil rasere 
kulturmiljøet på Sneissletta. Mange hus må innløses og 
utfordrende å løse støy for gjenværende hus.  
Innsigelse fra fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka 
mark  
Arealbeslag dyrka mark : 120 daa 
Anslått kostnad: 890 mill 

Innsigelse fra Fylkeskommunen, konflikt med kulturmiljø ved 
Kråkstad  
Innsigelse fra fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
og naturmiljø ved Østensjøvannet. 
Meget utfordrende geoteknikk ved Østensjøvannet.  
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 150 daa 
Anslått kostnad delstr B: 1340 mill 

3A-1 (mørk grå) Ok. Trasé i kanten av Holstadmarka, toplanskryss ligger 
ved dagens Holstad-kryss. Ingen store konflikter 

Arealbeslag dyrka mark 51 daa 

Anslått kostnad: 650 mill 

Innsigelse fra fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
og naturmiljø ved Østensjøvannet 
Innsigelse fra Fylkeskommunen, konflikt med kulturmiljø ved 
Kråkstad og. 
Meget utfordrende geoteknikk ved Østensjøvannet. 
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 150 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 935 mill 

3A-2 (blå) 
 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen pga stort beslag av dyrka mark.   
Innsigelse fra Fylkeskommunen - Konflikt med kulturmiljø 
Arealbeslag dyrka mark 180 daa 

Anslått kostnad: 680 mill 

Innsigelse fra Fylkesmannen grunnet for stort beslag av dyrka mark 
og naturmiljø ved Østensjøvannet 
Meget utfordrende geoteknikk ved Østensjøvannet.  
Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 170 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 1070 mill 

3A-3 (lys grå) Ok. Trasé i kanten av Holstadmarka, toplanskryss 
beslaglegger dyrka mark, men ellers ingen store konflikter. 
Kryss justeres i neste planfase 
Arealbeslag dyrka mark 156 daa 
Anslått kostnad: 450 mill 

OK.  Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men enklere 
anleggsgjennomføring.  

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt : 130 daa 
Anslått kostnad delstr. B: 1420 mill 

3A-4 (lilla) Ok. Trasé i kanten av Holstadmarka, toplanskryss 
beslaglegger dyrka mark, men ellers ingen store konflikter. 
Arealbeslag dyrka mark 160 daa 
Kostnad: 450 mill 

OK.  Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men enklere 
anleggsgjennomføring.  

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 110 daa 
Kostnad: 1420 mill 

3A-5 (grønn) Fylkesmannen har innsigelse pga for stort beslag av dyrka mark  
Fylkeskommunen har innsigelse da kulturmiljøet på Sneissletta 
raseres Mange hus må innløses og utfordrende å løse støy for 
gjenværende hus. 
Arealbeslag dyrka mark 200 daa 
 
Anslått kostnad: 540 mill 

OK.  Høye kostnader pga tunnel under Holstad, men enklere 
anleggsgjennomføring.  

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 130 daa 

Anslått kostnad delstr. B :1420 mill 
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reguleringsplanarbeidet. Kryssområdet ved Holstad skal vurderes spesielt med 

sikte på å redusere nedbyggingen av dyrka mark. 

 Det skal gjennomføres en behovsanalyse for å vurdere aktuelle tiltak på 

dagens E18 i forbindelse med nedklassifiseringen av eksisterende E18.  

 I områder hvor grunnundersøkelser viser at løsmassene er karakterisert 

av bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, må det gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av faren, inkludert en dokumentasjon av 

områdestabiliteten for faresonen, som en del av reguleringsplanarbeidet. 

Konkret gjelder dette alternativ som går langs Østensjøvannet fram til 

Grytlandsbekken (1A, 1B, 3A-1 og 3A-2). 

 Det skal etableres rensedammer for vann fra tunneler og ved påslipp av 

drensvann til bekker / elver i anleggs- og driftsfase. Utforming og 

dimensjonering av rensedammer foretas i neste planfase. Kravene til 

utslipp til vassdrag må tilfredsstille vannområdeforvaltningen basert på 

EU-s vannrammedirektiv. 

 
I kulepunkt 3 inngår også en vurdering av gang- og sykkelveier langs dagens E18 i 
forbindelse med nedklassifiseringen av eksisterende E18.  
 
Når det gjelder kobling mellom E18 og E6 ved Vassum påpeker Statens vegvesen at 
det pågår planleggingsarbeid for en ny Oslofjordforbindelse fram til Vassum. En 
kobling mellom ny E18 og RV 23 bør rapporteres videre i systemet slik at det 
eventuelt kan tas med i NTP-arbeidet. 
 
Videre prosess 
 
Ved vedtak av kommunedelplanen og korridoralternativ 3A-4 vil Statens vegvesen 
starte reguleringsplanprosessen for ny trasé for E18 for den totale strekningen i Ås 
kommune fra Ski grense til Vinterbro. Trasé fra Nygårdskrysset til Vinterbro vil følge 
dagens vei og er derfor ikke en del av korridorvurderingen i kommunedelplanen. 
Reguleringsplanen vil inkludere kryssløsning ved Vinterbro, som har inngått i en 
behovsanalyse i forbindelse med utredningsarbeidet av kommunedelplanen.  
 
Gjennom reguleringsplanprosessen vil blant annet nøyaktig plassering av traseen 
innenfor den 400 meter brede korridoren og kryssløsninger avklares. Andre 
planforhold som vil inngå er gitt i bestemmelse i planens kapittel 7.3, 3. kulepunkt. 
Forhold og tema som skal inngå i reguleringsplanen er for øvrig beskrevet i kapittel 8 
i kommunedelplanen. 
 

Vurdering 
Rådmannen kan ikke se at det gjennom offentlig ettersyn har innkommet uttalelser 
som tilsier noe annet enn at Statens vegvesens anbefalte alternativ 3A-4 kan vedtas. 
Statens vegvesen har tatt hensyn til vesentlige høringsinnspill og gjort nødvendige 
endringer i kommunedelplanen. 
 
Videre vurderer rådmannen at reguleringsplanprosessen med konsekvensutredning 
vil sikre nødvendige avklaringer for å få en hensiktsmessig detaljutforming av 
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veitrasé, kryssløsninger og øvrige forhold knyttet til ny E18. Gjennom 
konsekvensutredningen vil det også avdekkes behov for nødvendige avbøtende 
tiltak. 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 
Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, vedtas, med alternativ 3A-4 som 
fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. Statens vegvesen kan 
starte arbeidet med reguleringsplan for den totale strekningen fra Ski grense til 
Vinterbro. 
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           Vedlegg 
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