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MØTEINNKALLING 
 

Ås eldreråd har møte i Lille sal, kulturhuset 

 

15.04.2013 kl. 15.30 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
 

Saksliste:  

 

 DRØFTINGSSAKER 
1. Program for eldredagen 1. oktober 

 
2. Informasjonsopplegg for Eldrerådet:  

Medlem Espen Fjeld innleder om sosiale media.  
 
 

ER-sak 15/13 10/3089 Side 3 

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

ER-sak 16/13 12/413 Side 11 

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

2014- 2017  
 

ER-sak 17/13 12/413 Side 13 

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014-2017  
 

ER-sak 18/13 12/413 Side 15 

REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER. - TIL UTTALELSE  
 

 

 
Ås, 09.04.2013 

 
(Sign.) 

Georg Distad 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/ Rita Stensrud.   
(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. 
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REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 15.04.2013 

 

  

Angående reguleringsplaner 

 

1. Reguleringsplan for Myrveien 16 med mer - til uttalelse, datert 22.3.2013. 

Behandles som ordinær sak: ER-sak 18/13. Frist for bemerkninger er 20.5.2013. 

2. Varsel om planendring – Felt 3 reguleringsplan for Åstorget, datert 21.3.2013. 

Videresendt til rådet 8.4.2013. Frist for kommentarer er 12.4.2013. 

3. Varsel om igangsatt detaljregulering – Gnr/bnr 108/1, 108/158 m.fl. Vinterbro 

senter, Ås kommune, datert 14.3.2013. Videresendt til rådet 20.3.2013. Frist for 

innspill eller spørsmål «innen tre uker». 

 

Diverse 
 
4. Samlet saksframstilling fra Ski eldreråd om felles uttalelse – apotektjenester. 

Vedtak, 4.3.2013: «Eldrerådet i Ski støtter felles forslag fra eldrerådene i Follo om 

døgnåpent apotek i Ski.» 

5. Samlet saksframstilling fra Ski eldreråd om felles uttalelse – prosjekt 

samhandlingsreformen. Vedtak 4.3.2013: tilsvarer fellesforslaget.  

6. Parkering i Ås sentrum - melding om vedtak fra formannskapet 13.03.2013,  

F-sak 15/13. 

7. Program og påmelding til Akershus eldreforum 17.4.2013. Videresendt til rådet 

14.3.2013. 

8. E-post med påminnelse om påmelding til Akershus eldreforum, sendt alle 

kommunene i Akershus. Videresendt til rådet 3.4.2013. 

9. Akershus fylkeskommunale eldreråd, protokoll fra møtet 4.4.2013. 

10. «Vi i LOP» - medlemsblad for Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2013. 

11. «Regionnytt» - medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst, Akershus og 

Østfold. Nr. 1, 2013. 

 



ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 15/13 

 

 

 

 

ER-sak 15/13 

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD 

 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: GB 113/2 Saksnr.:  10/3089 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 64/10 27.10.2010 
Formannskapet 72/10 24.11.2010 
Formannskapet /10 15.12.2010 
Formannskapet 29/11 04.05.2011 
Kommunestyret 33/11 25.05.2011 
Hovedutvalg for helse og sosial 6/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/13 14.02.2013 
Formannskapet 1/13 13.02.2013 
Ås eldreråd 4/13 11.02.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2/13 12.02.2013 
Ås eldreråd 15/13 15.04.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede /13 16.04.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial /13 18.04.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 18.04.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/13 18.04.2013 
Formannskapet / 15.05.2013 
Kommunestyret / 29.05.2013 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
 
2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for 

låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og 
bygges uten kostnad for kommunen. 
 

3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad 
kristelige menighet og Breivolls venner. 

 
Rådmann i Ås, 09.04.2013 
 
(Sign.) 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 33/11, 25.05.2011 
F-sak 1/13, 13.02.2013 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret          
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Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 15.04.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 16.04.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.04.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.04.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 18.04.2013 
Formannskapet 15.05.2013 
Kommunestyret 29.05.2013 

 

Vedlegg til saken: 
1. Leiekontrakt av 13.05.1998 mellom Den kristelige menighet og Ås kommune 

(sendt alle utvalg 10.04.2013).  
2. Leiekontrakt av 30.03.1999 mellom Den kristelige menighet og Ås kommune 

(sendt alle utvalg 10.04.2013). 
3. Breivolls venners forslag til driftsmodell for Breivoll gård  

(sendt alle utvalg 06.02.2013). 
4. DKMs driftskonsept for Breivoll 2011  

(sendt alle utvalg 06.02.2013). 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Brunstad Kristelige menighet 
Breivolls venner 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Formannskapet fattet i møte 13.2.2013, F-sak 1/13 slikt vedtak: 
1. Det er kritikkverdig at rådmannen ikke har fulgt opp et viktig politisk vedtak. 
2. Rådmannen bes umiddelbart følge opp kommestyrets vedtak i K-sak 33/11 av 

25.05.2011, der rådmannen er gitt i oppdrag å avklare forhold under punkt 2 og 3 
innen 31.12.2012. 

3. Rådmannen kommer tilbake til dette i egen sak innen 1.4.2013 til hovedutvalgene 
og deretter formannskap og kommunestyre. En slik sak må også omfatte en 
vurdering av tiltak som muliggjør tilstedeværelse for Breivolls venner i 
avtaleperioden 2013-2018, slik at dette også kan tas opp med BKM før 
nåværende avtale utløper. 

4. Avgjørelser i saken som er av politisk karakter skal fattes av politikerne. 
 
Kommunestyrets fattet i møte 25.5.2011 K-sak 33/11 slikt vedtak:  
Ås kommunes nåværende leieavtale med Den Kristelige Menighet (DKM) utløper  
1. mai 2013 med opsjon på ytterligere 5 år. Avtalen forlenges deretter med 5 år av 
gangen inntil den sies opp av en av partene. Etter 1. mai 2018 kan hver av partene si 
opp avtalen med 1 års varsel. 
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Et innbyggerinitiativ i regi av "Stiftelsen Breivoll gård" ved styreleder Rikke Soligard 
har bedt om at kommunen ikke skal inngå/signere ny avtale for noen deler av Breivoll 
gård før tidligst 31.12.2012. Dette forslaget imøtekommes. Stiftelsen kan imidlertid 
selv avklare saken på et tidligere tidspunkt. 
 
1. Innen 31.12.2012 skal "Stiftelsen Breivoll gård" avklare om det finnes andre 

alternativer enn DKM som kan drifte gården og opprettholde de verdier som 
gården representerer. 

2. Innen samme dato avklarer rådmannen med DKM hvilke lokaler ny "låve" vil 
kunne inneholde og hvordan lokalene eventuelt kan komme Ås kommune og 
allmennheten til nytte. 

3. Rådmannen tar initiativ til å avklare mulig sambruk av arealene med DKM, Den 
norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner 
som melder sin interesse. 

 

Bakgrunn 
Ås kommune kjøpte i 1965 den søndre delen av Breivoll og i 1967 den nordre delen 
av samme eiendom. Kommunen fikk noe statstilskudd til kjøpet. Forutsetningen for 
statstilskuddet var at eiendommene skulle brukes til friluftsliv for allmenheten.  
 
Den søndre delen er opparbeidet. Det er gitt stats- og fylkestilskudd til 
opparbeidelsen. Det er etablert strender, et strandområde er lagt spesielt til rette for 
bevegelseshemmede. Det er også satt opp toaletter og ordnet med søppelstativ og 
avfallskontainere. 
 
Bygningsmassen på den nordre delen har siden kommunen overtok, vært utleid til 
forskjellige formål. Fram til 1983 ble området brukt til leirskole med barnas gård. Fra 
1983 til 1997 var området leid ut til Nansen International Center som drev skole for 
barn med spesielle behov. Fra 1998 til i dag har bygningsmassen med 
omkringliggende arealer vært leid ut til Den kristelige menigheten som nå heter 
Brunstad kristelige menighet.  
 
Etter at NIC sa opp avtalen med Ås kommune og la ned virksomheten, hadde 
kommunen en lang prosess med innhenting av tilbud fra organisasjoner som var 
interessert i å drive virksomhet på Breivoll. De konkurrerte på grunnlag av pris og 
innhold i virksomheten. Det var også en forutsetning at allmennheten skulle ha 
tilgang til området. Etter en helhetlig vurdering vedtok formannskapet i møte 13. mai 
1998, f-sak 81/89 leiekontrakten med Den kristelige menigheten. 
 
I leiekontraktens punkt 1 heter det: 
Ås kommune leier ut til Den kristelige menighet deler av eiendommen Breivoll, gnr. 
113, b.nr 2 i Ås kommune med tilhørende bygninger, utstyr og redskap. Det området 
som inngår i avtalen er anmerket på vedlagte kart, datert 15.8 1983.  
Kartet viser området fra skogen øst for tunområdet og ned til sjøen vest for 
bygningene. 
 
30.3 1999 ble det inngått en tilleggsavtale mellom kommunen og menigheten om leie 
av 50 daa dyrket jord sør for bygningsmassen. 2 daa kan omdisponeres og brukes til 
stall med plass til 10 hester. Det resterende areal skal nyttes til grasproduksjon, beite, 
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ride- og kjørebane. Inntil 25 daa kan brukes midlertidig til parkering ved større 
arrangementer, inntil 3 ganger per år.  
 
I leieavtalen forplikter leietaker seg til å foreta investeringer/påkostninger for 10 mill 
kroner. Da dette var gjort, ønsket leietaker å utvikle eiendommen videre. På denne 
bakgrunnen ba de om å kjøpe eiendommen. Det ble så satt i gang regulering av 
området, bl.a. for å avklare salgsmulighetene. 
 
Reguleringsplanen for Breivoll ble – etter en lang og omstendelig saksbehandling - 
vedtatt i kommunestyret i 2010. Det ble da vedtatt at tunområdet skulle benyttes til 
byggeområde for offentlig formål/spesialområde for bevaring av bygninger og anlegg. 
Resten av området er regulert til trafikkformål, friområde og friluftsområde. 
 
Forrige leietaker henvendte seg til kommunen flere ganger og pekte på at låven var i 
en elendig forfatning. Kommunen svarte at leietaker måtte sette den i stand, uten at 
så skjedde. Forfallet av låven fortsatte også under nåværende leietaker. Til slutt var 
låven i en slik forfatning at det ble gitt rivetillatelse og den ble revet. Leietaker ønsket 
å sette opp ny låve. Leietaker henvendte seg til kommunen for å forlenge leieavtalen 
for på den måten kunne ha en forsvarlig avskrivningstid på investeringen. 
Kommunestyret behandlet ny leieavtale 25.5.2011 og fattet vedtak som vist ovenfor. 
 

Breivolls venner 
Rådmannen har i perioden etter at kommunestyrevedtaket ble fattet hatt flere møter 
med Breivolls venner. Breivolls venner har brukt tiden til å organisere en stiftelse og 
utrede driftsalternativ for eiendommen. I e-post 30. desember 2012 sendte Breivolls 
venner rapporten "driftsalternativ for Breivoll gård" til Ås kommune.  
 
Av rapporten går det fram at Breivolls venner ønsker å etablere et Na-Ku-Hel-senter 
etter mønster fra tilsvarende senter i Asker. Dette ble etablert i 1995 og har siden 
bidratt til et rikt aktivitetstilbud innen natur, kultur og helse til glede og nytte for 
innbyggerne i kommunen. Breivolls venner tar utgangspunkt i dette senteret for drift 
av Breivoll gård. Det vil være en stiftelse (som skal etableres våren 2013) som skal 
stå ansvarlig for driften, herunder økonomi, organisering av samarbeidspartnere, 
rammeverk og avtaler. Det vil være en daglig leder i 100 % stilling som har ansvar for 
den daglige driften. Driften vil i stor grad basere seg på frivillighet, både når det 
gjelder aktiviteter og vedlikehold.  
 
Breivolls venner har vært i samtale med flere aktører som ser svært positivt på å 
være med å utvikle Breivoll gård. De har vært i kontakt med Den norske turistforening 
og Oslofjorden friluftsråd. I tillegg ønsker de å knytte kontakt med flere andre 
organisasjoner. De skriver i prospektet at Ås kommune vil ha en sentral rolle for å 
kunne realisere et slikt senter. Kommunen kan stille stedet til disposisjon, legge 
egnede tjenester til stedet og gi økonomiske bidrag i form av lønn til daglig leder. 
 
Breivolls venner skriver i prospektet at de har gjennomført flere samtaler med 
Brunstad kristelige menighet (BKM) om en samarbeidsløsning. Etter endt leieperiode 
bør stedet åpnes for allmennheten, dette betyr ikke at BKM ikke kan fortsette å bruke 
stedet. Stiftelsen ønsker et alternativ som favner alle. Breivolls venner skriver at de 
ønsker å overta driften av Breivoll gård når opsjonstiden går ut i 2018, men at de 
ønsker også å samarbeide med menigheten. 
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Breivolls venner har laget et budsjettforslag for 2018. De regner her med en 
inntektsside på 2,8 mill kroner, hvorav halvparten er offentlige tilskudd. Utgiftssiden er 
på i nær 2,4 mill. Det regnet med lønnsutgifter på nær 1 mill kroner og drift (strøm, 
avgifter og kontor) på 0,4 mill. Det synes som det ikke er avsatt midler til vedlikehold 
av bygningsmassen og uteområdene. 
 

Brunstad Kristelige menighet 
Menigheten har leieavtale på 15 år fra 1.5.1998. Etter utløpet av 15-årsperioden har 
leieren opsjon på til å forlenge leietiden ytterligere 5 år. 
 
Menigheten skulle i følge avtalen investere for omkring 10 mill kroner i eiendommen. I 
perioden 1998 til 2002 ble det etter avtale med rådmannen investert for i alt 12,4 mill 
kroner i bygninger, utomhusanlegg og vann- og kloakktilknytning. I tillegg kommer 
mer enn 28 000 dugnadstimer. 
 
Menigheten har behov for et større aktivitetshus og har flere ganger tatt opp med 
kommunen mulighetene for å bygge opp låven. Dette vil være en stor investering som 
krever en lang nedskrivningstid. De ønsket derfor å forlenge avtalen med nye 20 år. 
Menigheten tilbyr kommunen å bruke låven til kommunale aktiviteter som 
sportsaktiviteter eller undervisningsformål.  
 
I begynnelsen av leieperioden brukte kommunen en av bygningene til avlastning for 
funksjonshemmede, slik det også gis anledning til etter leiekontrakten. Etter noen år 
ble det slutt på dette av kostnadsmessige årsaker. Menigheten har hatt kontakter 
med undervisningssektoren for å undersøke om kommunen trenger rom for 
undervisning av elever med spesielle behov. Skolesjefen har vurdert dette ved flere 
anledninger. Det vil være behov, men av kostnadsmessige årsaker er det ikke aktuelt 
å inngå avtaler om slik bruk. Området og bygningen vil imidlertid passe utmerket til 
dagsturer eller ekskursjoner. 
 
Menighetens ønske er å bygge en bygning som er stor nok til å gi rom for en 
håndballbane. Dette er ønskelig for menighetens arbeid. Låven tilbys til kommunal 
bruk uten gjenytelser. 
 
Etter at kommunen avviste en forlenget leieavtale i 2011 har menigheten arbeidet 
med alternative forslag til bygging av låve. Den har nå kommet med forslag til en 
demonterbar bygning. Den settes opp der låvebygningen er regulert. Dersom 
menigheten ikke skulle få forlenget leieavtalen i 2018, vil låvebygningen kunne 
demonteres og brukes en annen plass. Montering og demontering vil skje uten noen 
kostnad for kommunen. Kommunen tilbys å bruke bygningen til kommunal 
virksomhet. 
 
I møter gjør menigheten det klart at det er kommunen den har avtale med og at det 
er med kommunen menigheten først og fremst ønsker et samarbeid om bruk av 
bygninger. Skulle kommunen imidlertid ønske et nærmere samarbeid mellom 
menigheten og Breivolls venner, er menigheten også åpen for det. 
 
Administrasjonen har tidligere hatt egne møter med Den norske turistforening om 
bruk av Breivoll. Det gikk da tydelig fram at de ønsket å kunne benytte Breivoll. De 
var ikke interessert i et samarbeid alene med Brunstad kristelige menighet. De var 
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derimot meget interessert i å kunne være del av et større samarbeidsprosjekt og 
gjennom det samarbeide også med menigheten. 

 

Vurdering av saken: 
Kommunen eier eiendommen. Deler av eiendommen er leid ut til Brunvoll Kristelige 
menighet i 15 år med opsjon for ytterligere 5 år. Slik avtalen er utformet, kan ikke 
kommunen reforhandle avtalen etter 15 år. Menigheten har avklart med kommunen 
at den ønsker å benytte seg av opsjonen. I realiteten er derfor leieperioden fram til 
1.5.2018. 
 
Breivolls venner skriver at de vil bruke 5-årsperioden til å etablere stiftelsen (våren 
2013) og utvikle driftskonseptet. Breivolls venner ønsker å drive gården som et  
Na-Ku-Hel-senter etter samme konsept som i Asker. Dette er et konsept som krever 
en stor grad av frivillige og offentlige/kommunale bidrag. Det er i dag en liten, men 
entusiastisk, organisasjon som står for utviklingen av Breivoll gård. Organisasjonen er 
liten, og det er vanskelig å vurdere hvordan den vil utvikle seg i framtida. Det legges 
opp til en stor grad av offentlige bidrag. 
 
Kommunen har 15 års erfaring med Brunstad kristelige menighet som leietaker. I 
denne tida er bygningsmassen og eiendommen for øvrig tilført ressurser for mer enn 
12 mill kroner. Vedlikeholdet av utomhusarealene har vært godt. 
 
Dersom kommunen gir tillatelse til bygging av en låvebygning som kan gi plass for bl. 
a. en håndballbane, vil bygging og drift kunne skje uten kostnad for kommunen. Det 
er en kjent sak at det er underskudd på hallkapasitet i kommunen. Kommunen kan 
derfor bruke denne hallen til trening. Den ligger imidlertid slik til at det må brukes bil 
for å komme dit. Det er dårlig atkomst. Kommunen har ikke vintervedlikehold på 
Breivollveien. Den er derfor avhengig av at menigheten holder veien åpen – noe den 
har bekreftet at den vil gjøre. 
 
Slik kontrakten er utformet har menigheten rett til å forlenge leieavtalen fram til 
1.5.2018. Kommunen kan ikke pålegge menigheten å samarbeide med andre 
partnere, men i samtaler med menigheten kommer det fram at de kan ha et slikt 
samarbeid bare det ikke går ut over menighetens avtalefestede bruk. Et slikt 
samarbeid må avtales mellom partene. Rådmannen vil kunne hjelpe til slik at partene 
kommer sammen for etablering av evt. avtale. 
 
En varig endring av driftskonseptet vil ikke kunne finne sted før etter at avtalen med 
nåværende eier går ut. Kommunen må i god tid før opsjonsperioden går ut avklare 
hva den vil med Breivoll og utarbeide et anbudskonsept i samsvar med det 
 
Andre organisasjoner har ikke vist seg å være interessert i et samarbeid med 
Brunstad kristelige menighet der de er alene i samarbeidet – sammen med andre er 
de derimot interessert. Breivolls venner har i sitt konsept tatt vare på disse 
samarbeidsmulighetene. Etter at pågående leieperiode er slutt, kan også disse 
organisasjonene gi tilbud og konkurrere om en ny leieavtale. 
 

 

 

 



  ER-sak 15/13 

9 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Begge driftsalternativene er avhengig av en stor grad av frivillighet eller 
dugnadsinnsats.  
 
Brunstad kristelige menighet har i 15 år drevet stedet. Kommunen har aldri hatt noe å 
utsette på det utførte arbeidet. Menigheten er også en organisasjon med solid 
økonomi. Det har aldri vært problemer med å gjennomføre de avtalte tiltak. 
 
Breivolls venner er en liten organisasjon, stiftelsen er ennå ikke etablert. 
Organisasjonen har vist meget stor entusiasme for prosjektet. Det er imidlertid 
vanskelig å si noe om framtida. Gruppa har ingen økonomi. Den er avhengig av 
innsamlede midler, medlemsavgifter og offentlige tilskudd. Dette går fram av Breivolls 
venners budsjettanslag for 2018. I budsjettet er det lagt opp til store offentlige bidrag, 
vesentlig til lønn for daglig leder. Hvorvidt Breivolls venner vil lykkes i sitt prosjekt, vil i 
stor grad være avhengig av kommunens engasjement. Hva kommunen vil med 
Breivoll må avklares tidlig i opsjonsperioden slik at det kan utarbeides gode 
anbudsdokumenter for drift og opplegg i neste utleieperiode. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Siden Brunstad kristelige menighet har bekreftet at de vil benytte seg av opsjonen til 
å forlenge leieavtalen med 5 år, går leieavtalen ut 1.5.2018. 
 
Menigheten får lov til å bygge en bygning som erstatning for låven som ble revet. 
Bygningen skal bygges uten kostnad for kommunen. Kommunen vil ikke betale for 
restverdi av bygningen ved leieperiodens utløp. Bygningen kan bygges som en 
demonterbar bygning. Dersom bygningen demonteres må tomta ryddes. Kommunen 
tar i mot tilbudet om å benytte bygningen. En eventuell bruk av bygningen må en 
komme tilbake til i en egen avtale. Bygningen underlegges ordinær 
byggesaksbehandling. 
 
Kommunal bruk av øvrige bygninger må en komme tilbake til i egne avtaler etter at 
finansiering av tiltak i bygningsmassen er klargjort gjennom handlingsplan og 
budsjett. 
 
Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad Kristelige 
menighet og Breivolls venner. 
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ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 16/13 

 

 

 

 

ER-sak 16/13 

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

2014- 2017 
 
Saksbehandler:  Georg Distad/ Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås eldreråd 16/13 15.04.2013 
 

 
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017 er som 
følger: 
 
 
 
 
Ås, 09.04.2013 
 
(Sign.) 
Georg Distad 
Leder 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ås eldreråd: 15.04.13 vedta uttalelse/innspill 
Kommunalt råd for funksjonshemmede: 16.04.13 vedta uttalelse/innspill 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: høst 2013 
Kommunestyret: høst 2013 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Postmottaket for registrering på saksbehandler:  
Seksjonsleder - vei, idrett, park og friluftsliv, ved kommunalteknisk avdeling. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal nå rulleres og kommunen ønsker 
innspill fra innbyggere, lag, foreninger, skoler m.fl. Innkomne forslag vil bli vurdert tatt 
inn i tiltaksplanen for perioden 2014-2017. 
 
Kommunestyret vedtok 21.11.2012 gjeldende tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv for 2013 – 2016. Tiltaksplanen kan leses på hjemmesiden til Ås kommune 
http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-idrett-naermiljoe-og-friluftsliv-
for-as-kommune.5187008-125470.html 
 
Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Olaug Talleraas, 
Seksjonsleder - vei, idrett, park og friluftsliv, ved kommunalteknisk avdeling. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Eldrerådets medlemmer bes tenke gjennom om det er spesielle tiltak vi ønsker 
prioritert. 
 
Eldrerådet kan ved å gi innspill komme tidlig inn i planprosessen med synspunkter. 

http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-idrett-naermiljoe-og-friluftsliv-for-as-kommune.5187008-125470.html
http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-idrett-naermiljoe-og-friluftsliv-for-as-kommune.5187008-125470.html


ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 17/13 

 

 

 

 

ER-sak 17/13 

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014-2017 

 
 
Saksbehandler:  Georg Distad/ Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås eldreråd 17/13 15.04.2013 
   

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 er som følger: 
 
 
 
 
Ås, 09.04.2013 
 
(Sign.) 
Georg Distad 
Leder 
 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ås eldreråd: 15.04.13 vedta uttalelse/innspill 
Kommunalt råd for funksjonshemmede: 16.04.13 vedta uttalelse/innspill 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: høst 2013 
Kommunestyret: høst 2013 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Postmottaket for registrering på saksbehandler:  
Seksjonsleder - vei, idrett, park og friluftsliv, ved kommunalteknisk avdeling. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal nå rulleres og kommunen ønsker innspill fra 
innbyggere, lag, foreninger, skoler, barnehager m.fl. Innkomne forslag vil bli vurdert 
tatt inn i tiltaksplanen for perioden 2014-2017.  
 
Kommunestyret vedtok 21.11.2012 gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2013-
2016. Den forrige planen og mer informasjon kan leses på hjemmesiden til Ås 
kommune her: http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-trafikksikkerhet-
for-as-kommune.5186994-125470.html 
 
Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Olaug Talleraas, 
Seksjonsleder - vei, idrett, park og friluftsliv, ved kommunalteknisk avdeling. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Eldrerådets medlemmer bes tenke gjennom om det er spesielle tiltak vi ønsker 
prioritert. 
 
Eldrerådet kan ved å gi innspill komme tidlig inn i planprosessen med synspunkter. 

http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-trafikksikkerhet-for-as-kommune.5186994-125470.html
http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-trafikksikkerhet-for-as-kommune.5186994-125470.html


ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 18/13 

 

 

 

 

ER-sak 18/13 

REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER - TIL UTTALELSE 

 
 
Saksbehandler:  Georg Distad/ Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås eldreråd 18/13 15.04.2013 
   
   

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd vedtar følgende uttalelse til endret reguleringsplan for  
Myrveien 16 med mer: 
 
 
 
 
Ås, 09.04.2013 
 
(Sign.) 
Georg Distad 
Leder 
 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gangs behandling, 14.02.2013 

 Ås eldreråd: vedta uttalelse 15.04.2013 

 Kommunalt råd for funksjonshemmede: vedta uttalelse 16.04.2013. 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gangs behandling 

 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev datert 22.03.13: “R-275 - Endret reguleringsplan for Myrveien 16 m.m. – 

Til uttalelse”, med følgende vedlegg: 
a. Liste over adressater 
b. Utskrift av møtebok med tilhørende saksfremlegg fra HTM 14.02.2013 
c. Reguleringsbestemmelser, datert 22.03.2013 
d. Reguleringskart, datert 22.03.2013 (kartet medfølger separat, i farger) 

 
 

Utskrift av rådets uttalelse sendes til: 
Bygnings- og reguleringsavdelingen ved saksbehandler Magnus Ohren. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Forslag til endret reguleringsplan for Myrveien med mer er ute til offentlig ettersyn. Se 
vedlagte brev av 22.03.2013 med vedlegg a til d. Frist for bemerkninger er 20.5.2013. 
 
Eldrerådet kan gi en uttalelse til planforslaget.  
 
 
 

 


