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Utv.sak nr 1/08 
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING 
Saksbehandler:  Per Kierulf Arkivnr: X31  Saknr.:  07/596 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 9/08 30.01.2008 
Kommunestyret 1/08 30.01.2008 
Ås Eldreråd /08 12.02.2008 
K.råd for funksjonshemmede /08 12.02.2008 
 

 
 
Formannskapets behandling og innstilling 30.01.2008 vil bli lagt frem i møtet.  
 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo 
politidistrikt: 
 
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å 

beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor 
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige 
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo 
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet.   

 
Rådmannen i Ås, 23.01.08 
 
 
Ellen Grepperud 
fung. (sign.) 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 16.01.08 orientering v/prosjektleder for Follo – fremtidens politi, Geir Krogh. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Eldrerådet  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 



  Sak 2/08 

Pga. høringsfristen 20.02.08 legges saken frem for formannskap og kommunestyret 30.01.08, 
deretter rådene 12.02.08. Dersom det er grunn til det kan formannskapet innarbeide rådenes 
uttalelse ved ny behandling 13.02.08 etter fullmakt fra kommunestyret. Det var ikke tid til å 
legge saken frem for ungdomsrådet.  
Formannskap/kommunestyre kan selv bestemme hvordan om/hvordan de vil håndtere saken. 
 
Vedlegg som følger saken trykt:    (trykt i kommunestyrets innkalling 30.01.08) 
Vedlegg 1: Høringsbrev datert 22.11.2007 
Vedlegg 2: Oppsummering og føringer fra styringsgruppa, datert 12.11.2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Delrapport 1 – kartlegging av driftsenhetene 
Delrapport 2 – spørreunderøkelse 2007 
Arbeidsgrupperapporter: 

- A-Etterforskning 
- B-Ordenstjeneste 
- C-Sivil-og forvaltningsoppgaver 
- D-geografiske driftsenheter 

Delrapport 3 – Forslag på organisasjonsmodeller 
Hovedmilepæl 1 – Oppsummering og føringer fra styringsgruppa 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo politidistrikt, Pob 3390, 1402 Ski 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn  
Follo politidistrikt har sendt ut på høring et forslag til ny organisering av politidistriktet.  
Forslagene berører i stor grad kommunene i det polititjenestene sentraliseres, jf vedlegg 2.  
Høringsfristen er satt til 20.02.2008.  I høringsbrevet bes om særskilt tilbakemelding på 
spørsmål som er knyttet til sentralisering av polititjenestene, lokalisering, politiposter i 
kommuner som ikke lenger har lensmannskontor - for eksempel samlokaliseres med 
kommunens servicekontor - samt oppretting av politiråd sammensatt av politikere, 
kommunens ledelse og politiet. 
 
Hovedinnholdet av forslaget 
Målsettingen for omorganiseringsarbeidet har vært bl.a. å øke kvaliteten og effektiviteten 
innen etterforskingen, å få økte ressurser til vakt og beredskap, å få økt kvalitet og 
tilgjengelighet på publikumstjenestene innen sivil- og forvaltning og å bedre ressursutnyttelsen 
innen alle fagområder ved en samling av gjøremålene i store nok geografiske enheter slik at 
ressurser til administrasjon og ledelse reduseres. 
 
I den nye organisasjonsmodellen foreslås politidistriktet delt inn i tre omtrent like store 
geografiske driftsenheter med om lag samme befolkningsgrunnlag og tilnærmet lik bemanning 
til de oppgaver som skal løses distriktsvis. Distrikt øst består av de seks Østfold-kommunene 
med driftsenheten lokalisert til Askim.  Distrikt nord består av Enebakk, Oppegård og Ski med 
driftsenheten lokalisert i Ski.  Distrikt vest består av de øvrige Follo-kommunene: Frogn, 
Nesodden, Vestby og Ås.  I rapporten med forslag til organisasjonsmodeller er det ikke 
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konkludert med hvor denne driftsenheten bør lokaliseres.  I forslaget til organisasjonsmodeller 
er det tatt utgangspunkt i en lokalisering i Drøbak, ved beregning av ressurser m.m., men 
høringsbrevet etterspør spesifikt synspunkter på denne lokaliseringen.  
 
VURDERING 
Opprettholdelse av lokale lensmannskontorer 
Ås kommune har forståelse for behovet for en gjennomgang av organiseringen innen 
politidistriktet med sikte på bl.a effektivisering slik at ressurser kan frigjøres både til 
prioriterte oppgaver og for å heve kvaliteten på tjenestene. 
 
Politiet får sine midler over statsbudsjettet via Politidirektoratet.  Ut fra de kriterier som legges 
til grunn for fordelingen mellom politidistriktene i landet, kommer Follo uheldig ut av flere 
grunner som eksempelvis nærhet til Oslo, beliggenhet ved hovedinnfartsåren til Europa m.m. 
Det er ikke etablert en ordning med en skjønnsmessig utjevning mellom politidistriktene av de 
økonomiske ressursene fra statens side slik som vi har for kommunene.  Det er etter Ås 
kommunes syn grunn til å vurdere en tilsvarende ordning for politidistriktene i landet.   
 
Med utgangspunkt i det forslaget til organisasjonsmodell som er anbefalt, vil kommunen 
understreke det behovet befolkningen har for et synlig og nært politi som basis for trygghet i 
lokalsamfunnet.  En omorganisering av polititjenestene som ikke ivaretar dette hensynet, vil 
bidra til mer utrygghet i befolkningen og svekke folks tillit til statens overordnede ansvar for 
borgernes ”ve og vel”. 
 
 Den foreslåtte sentraliseringen kan føre til en slik svekkelse.  Det er tradisjon i Norge for et 
stedlig lokalt politi.  Ås kommune sitter med inntrykket av at det er en faktisk 
underfinansiering av Follo politidistriktet som i dette tilfelle leder til at befolkningen i 
kommunene kan miste sitt lokale politi. Det er i så fall en utvikling kommunen ikke ønsker. 
 
Endret organisering innen politidistriktet 
Det foreslås en tredeling av politidistriktet med en del fellesfunksjoner lagt til ”kammeret” i 
Ski.  En slik inndeling synes hensiktsmessig. 
 
Ved en hver sentralisering av tjenestetilbud, blir lokaliseringen av de gjenværende 
tjenestestedene viktigere enn før.  Innenfor store geografiske distrikter vil reiseavstand være 
en vesentlig faktor ved valg av lokalisering.  Der hvor dette hensynet ikke gjør seg særlig 
gjeldende, bør lokalisering til hovedferdselsårer innen distriktet veie tungt ved valg av 
tjenestested.  For den vestlige driftsenheten vil dermed lokalisering i nærheten av jernbane og 
E6 være viktig av hensyn til tilgjengelighet for publikum.  Korsegårsområdet i Ås peker seg ut 
som et naturlig sentralt punkt i vestre distrikt. Ås er i samarbeid med Frogn i ferd med å søke å 
etablere brannstasjon samlokalisert med ambulansetjeneste i dette området. Det er naturlig å 
vurdere å knytte politilokaliseringen til samme sted og høste naturlige synergier av å samle 
brann, redning, ambulanse og polititjenester i et felles prosjekt. 
 
De nåværende lokale lensmannskontorene har i alle år bidratt til en nærhet til det lokale 
politiet ikke bare for publikum, men også for kommunen.  Ved en eventuell sentralisering må 
denne nærheten kompenseres ved ulike tiltak.  Kommunen er derfor positiv til et mer 
formalisert samarbeid mellom politiet og kommunen gjennom et politiråd som antydet.  Et 
slikt samarbeidsforum kan fokusere på felles utfordringer.  Det er særlig viktig at samarbeidet 
om barn og ungdom fortsetter bl.a. representert ved barneverntjenesten og skolene – særlig 
ungdomsskolene, og i utvalget for ”positivt ungdomsmiljø” (tidl. SLT) I dette samarbeidet er 
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det viktig at politiet har lokal kunnskap om ungdomsmiljøet. Det er dessuten viktig at 
kommunens fagpersoner har personlig kjennskap til tjenestemennene for å trygge best mulig 
samhandling. Dette antas å bli betydelig vanskeligere med den foreslåtte 
organiseringsmodellen. For Bjørnebekk asylmottak med 150 beboere pr. i dag og en mulig 
vekst til 270 beboere, vil en eventuell endring få konsekvenser for utlendingssaker. Alle 
vedtak fra UDI eller UNE, går i dag via Follo Politikammer (Ski) til Ås hvor de skal 
forkynnes. Alle søknader i forhold til opphold, familiegjenforeninger, pass og andre ID-
papirer går også via lensmannskontoret i Ås til Ski og så til UDI eller PU (politiets 
utlendingsenhet). Dette innebærer et betydelig samarbeid hvor det forutsettes personlig 
oppmøte. Denne virksomheten er et eksempel på at nærhet til kollektiv transport er 
grunnleggende viktig da nesten ingen av asylsøkerne har bil. Utlendingsenheten ville det 
derfor fra Ås kommunes side vært ønskelig at ble lagt til Ski.  
 
For publikum er det også viktig med kompenserende tiltak.  Utvidede åpningstider i de 
sentraliserte enhetene kan være et egnet virkemiddel.  Dersom Ås kommune mister den 
stasjonære polititjenesten, bør en forutsetning være at det opprettes ”politipost” tilknyttet 
servicetorget.  Innholdet av de oppgaver som kan og bør legges til en slik ”politipost”, bør 
avklares i en dialog mellom partene. 
 
For øvrig har kommunen merket seg at ordenstjenesten blir vesentlig styrket gjennom det 
forslaget som er lagt fram.  Dette gir grunnlag for bl.a. mer synlig politi på kveld og natt; noe 
kommunen finner udelt positivt.    
       
3. KONKLUSJON 
 
Høringsuttalelse fra Ås kommune til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo politidistrikt: 

 
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, 

å beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor 
lokalkunnskap representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så 
henseende av stor betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den 
vestlige driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med 
Søndre Follo Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet. 
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Utv.sak nr 2/08 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO  
- SLUTTBEHANDLING 
Saksbehandler:  Vidar Valvik Arkivnr: 140  Saknr.:  07/1354 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 2/08 16.01.2008 
Kommunestyret 2/08 30.01.2008 
 

 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Planprogrammet, revidert 4.01.08, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
kommunedelplan for Vinterbro. 
 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008 og forslag som følger saken: 
Formannskapet ber rådmannen om et notat med kommentarer til SV’s forslag som følger 
saken.  SV’s forslag:   (jf. vedlegg 1 ”Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro”) 
 

1. Pkt 1, første avsnitt, siste setning endres til:   
”Et enstemmig kommunestyre gikk inn for en utredning av forslaget”  

 
2. Punkt 3 flyttes til etter nåværende punkt 6.  
 
3. Overskriften i punkt 3 (flyttet) endres til:  

”Steen og Strøms visjon for egen virksomhet”. 
 
4. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 1. avsnitt avsluttes med: 

”Rapporten er ikke utfyllende og fokuserer i det vesentlige på 
enkeltforekomster. Planen må videre utrede strukturer og sammenhenger. 

 
5. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 3. avsnitt: 

Ordene ”områder for” tas ut. 
 

6. Til punkt 4.5., Plan for kulturminner, 2. avsnitt avsluttes med: 
”Andre arealer i området er sporadisk undersøkt.” 

 
7. Til punkt 7.3., Siste kulepunkt skal lyde: 

”Vurdere behovet for og eventuelt alternativer….” 
 

8. Til punkt 7.5.  Følgende ord går ut: 
”særskilte lokaliteter” og ”særlig utsatte områder”. 

 
9. Til punkt 7.5., nytt kulepunkt: 

• ”Friluftsliv, opplevelses- og landskapskvaliteter (herunder skjermvirkninger) i 
området og i sammenheng med omkringliggende arealer” 
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10. Til punkt 7.8., nytt kulepunkt: 
• ”Beskrive synergier og muligheter næring/opplevelse i nærområdet (trekanten) 

Seiersten-Nordby kultursenter - Breivoll”. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
Hanne Marit Gran (SV) la frem et forslag, jf. forslag som følger saken.  
 
Formannskapet ble enige om å be rådmannen om et notat med kommentarer til SV’s forslag til 
kommunestyrets behandling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag om anmodning om notat fra rådmannen ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Planprogrammet, revidert 2.01.08, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
kommunedelplan for Vinterbro. 
 

____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Forslag til planprogam vedtatt av Kommunestyret 9.10.2007, K-sak 44/07. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Notat fra rådmann av 23.01.08, lnr. 1098/08, Rådmannens kommentar til SV’s forslag ved 
formannskapet sak 2/08: planprogram kommunedelplan Vinterbro. 
 
Vedlegg som er sendt som separat trykt vedlegg 09.01.08: 
Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro. 
Høringsrapport datert 4.1.2007. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Forslag til planprogram vedtatt av kommunestyret 9.10.2007. 
Høringsuttalelsene til forslag til planprogram. 
Notat datert 30.10.07 fra rådmannen til formannskapet vedrørende lovlighetskontroll. 
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Utskrift av saken sendes til: 
Alle som har gitt høringsuttalelser 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud. 
Planrådgiver Vidar Valvik 
Rambøll ved Jostein Øverby 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med rullering av Ås kommuneplan kom Steen & Strøm med et innspill på endret 
arealbruk fra LNF til næring vis a vis Vinterbrosenteret, på sydsiden av riksvei 156. Et 
enstemmig kommunestyre gikk inn for forslaget.  
 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen hadde innsigelse til forslaget. Innsigelsene var 
knyttet både til realitetsinnholdet i arealbruksendringen og til manglende utredning. Det ble 
avholdt mekling i saken mellom kommunen og innsigelsesmyndighetene uten at det ble 
enighet. Kommunestyret tok innsigelsene til følge med begrunnelse av mangelfulle 
konsekvensutredninger og for ikke å forsinke arbeidet med kommuneplanen. Kommunestyret 
ønsket enstemmig samtidig å starte et nytt planarbeid for Vinterbro-området for bedre å få 
belyst innhold og konsekvenser av forslaget.    
 
Forslag til planprogram 
Planprogrammet er det første dokumentet i planarbeidet. Planprogrammet 
skal bidra til å tydeliggjøre hva som skal planlegges, hvordan planlegging skal skje og hva 
som må utredes nærmere. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og klargjøre hvordan 
ulike interesser kan og skal delta i planleggingen. Forslag til planprogram er vedtatt sendt på 
høring av kommunestyret 9.10.07. Etter høringen skal det endelige programmet vedtas, 
deretter kan selve planleggingen ta til.  
 
Steen & Strøm Norge AS har en visjon om, med utgangspunkt i eksisterende Vinterbro senter 
og nærheten til Tusenfryd, å skape en unik destinasjon for handel og opplevelser på Vinterbro. 
Det er tenkt gjennomført ved en utvikling av eksisterende Vinterbro senter med følgende 
aktiviteter på sørsiden av RV 156 via en bro over denne: 

• Hotell med konferansesenter og SPA-avdeling 
• Innendørs skibakke for alpint og skitunnell for langrenn og skiskyting. 
• Videreutvikling av eksisterende Vinterbro senter som et lokalsenter, i form av utvidet 

handel med plasskrevende varegrupper. 
• Utvikling av lokale tjenestetilbud og sosiale/kulturelle funksjoner.  

 
I henhold til Plan- og bygningsloven skal eventuelle arealendringer i kommunedelplanen som 
innebærer nye utbyggingsområder konsekvensutredes. 
Målet for arbeidet med kommunedelplanen er å se på hvilke utfordringer og muligheter som 
ligger i en videre utvikling av Vinterbro-området som handels- og opplevelsesdestinasjon og 
hvilke utfordringer og muligheter en slik utvikling vil ha for lokalsamfunnet.  
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I forslag til planprogram er det satt opp følgende utredningsbehov for arbeidet med 
kommunedelplanen: 

• Trafikkforhold 
• Kulturminner 
• Regional handelsutvikling og utvikling av Vinterbro som handels- og 

opplevelsesdestinasjon. 
• Lokale tjenestebehov – private og offentlige 
• Planforslaget i relasjon til natur-, landskaps- og landbruksverdier. 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Energibruk og klimapåvirkning 
• Nye opplevelsesfunksjoner – skianlegg og velvære/Spa-funksjoner 

 
Disse utredningene vil bli gjennomført som del av arbeidet med kommunedelplanen. 
 
I planprogrammet er det lagt opp til medvirkning fra politikere og innbyggere. 
Følgende milepæler er gjennomført eller skal gjennomføres i det videre arbeidet. 
 
MILEPÆLER TID 
Planprogram er presentert for Formannskapet og har drøftet innholdet 22. 08.07 

Formannskapet har vedtatt forslag til planprogram som skal sendes til høring 05.09.07  

Kommunestyret har vedtatt forslag til planprogram 
som skal sendes til høring 

10.10.07 

Forslag til planprogram er sendt på høring 19.10.07 
Høringsfrist planprogram 3.12.07 
Høringsuttalelsene til planprogrammet er oppsummert.  10.12.07 

Formannskapet har vedtatt forslag til planprogram 16.01.08 
Kommunestyret har vedtatt forslag til planprogram  31.01.08 
Utredninger gjennomføres 10.07 - 

02.08 
Dialogmøte med kommunestyret om innhold i utredninger og utfordringer i 
planforslaget 

28.02.08 

Utarbeidelse av planforslag inkl. konsekvensutredninger. 01.08-04.08 
Formannskapet har vedtatt forslag til kommunedelplan  28.05.08 
Kommunestyret har vedtatt forslag til kommunedelplan  12.06.08 
Forslaget for kommunedelplan er lagt ut til offentlig ettersyn 19.06.08 
Høringsfrist kommunedelplan 4.08.08 
Offentlig ettersyn av planforslaget er gjennomført og innspill til forslag til 
kommunedelplan er oppsummert 

11.08.08 

Formannskapet har vedtatt kommunedelplanen  27.08.08 
Kommunestyret har vedtatt kommunedelplanen  11.09.08 
 
Rollefordeling av arbeidet mellom Ås kommune og Steen & Strøm 
Steen & Strøm AS vil være ansvarlig for gjennomføringen av utredningene samt utgifter til 
utredningene.  
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Kommunestyret skal som planmyndighet behandle utkast til planprogram, endelig 
planprogram, utkast til kommunedelplan og endelig kommunedelplan. Kommunestyret har 
således vedtaksmyndigheten og kontrollen over arbeidet med kommunedelplanen. I tillegg er 
det lagt opp til ett dialogmøte med kommunestyret, og formannskapet vil som 
kommuneplanutvalg få muligheten til løpende å drøfte utarbeidelsen av innholdet i planen.  

Kommunens administrasjon vil avsette tilstrekkelige ressurser til å kvalitetssikre utredningene 
og det øvrige planarbeidet. Administrasjonen har derfor hatt og vil fortsatt ha et nært 
samarbeid med Steen & Strøm om utformingen av grunnlagsdokumentene til 
kommunedelplanen. I dette samarbeidet skal administrasjonen fremme kommunens interesser, 
slik at disse blir ivaretatt i planarbeidet.  
 

Ansvarsfordelingen mellom kommunen og Steen & Strøm presiseres i forslag til planprogram 
som følger: 

• Kommunens administrasjon skal i det videre arbeidet ha ansvaret for utformingen av 
de saksframleggene som skal til politisk behandling.  

• Kommunen skal ha ansvaret for høringen av kommunedelplanen, dvs. utsendelsen, 
høringsforslaget og bearbeidingen av innkomne uttalelser. I dette arbeidet skal Steen 
og Strøm bistå.  

• Kommunens administrasjon skal ha ansvaret for gjennomføringen av dialogmøtene og 
drøftingsmøtene med kommunestyret og formannskapet.  

 
Høring av forslag til planprogram 
Planprogrammet var på høring i tidsrommet 19.10.07 – 3.12.07. Kommunen har mottatt 8 
skriftlige uttalelser til forslaget til planprogram til kommunedelplan Vinterbro. Det er 
utarbeidet en høringsrapport som ligger vedlagt. Hovedpunktene fremkommer nedenfor. 
 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen opprettholder sine innsigelser til planene. 
Dette begrunnes med at planen strider mot overordnede føringer som fremkommer i  
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
• Akershus fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur 
• Vern av kulturminner 
 
Akershus fylkeskommune mener at konfliktnivået i stor grad vil kunne avklares gjennom det 
videre arbeid med kommunedelplanen og de analyser og utredninger som er beskrevet i 
planprogrammet. Dette betinger dog at utredningene er meget konkrete på hvilke typer 
virksomheter som er tenkt lokalisert i planområdet, og at det lages klare og entydige 
planbestemmelser slik at det blir samsvar mellom konsekvensutredninger og plan. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen mener vedlagte forslag til planprogram bør danne utgangspunkt for oppstart av 
planarbeidet. Det er ikke foretatt noen vesentlig endringer med planprogrammet etter 
høringen. Rådmannen vil likevel peke på tre sentrale punkter der det er foretatt endringer. 
 
Tiltakets arealmessige utstrekning 
Den endelige planavgrensning er knyttet til behovene for å se på endret arealbruk (arealdel). 
Avgrensningen omfatter området fra E6 til avkjøring Togrenda, Vinterbrosenteret med 
parkering på nordsiden av veien og mot Tusenfryd, og den delen av skogområdet på sydsiden 
som er nødvendig for nye funksjoner.  
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Enkelte av utredningene skal imidlertid forholde seg til et større geografisk område, fordi 
tiltaket vil påvirke funksjoner utenfor planområdet. Dette vil fremgå i samfunnsdelen av 
kommunedelplanen. 
 
Utredningsbehov som er lagt til etter høringen 
I tillegg til de utredningene som var foreslått i utkast til planprogram er følgende utredninger 
kommet i tillegg. 

• Energibruk og klimapåvirkning 
• Nye opplevelsesfunksjoner – skianlegg og velvære/Spa-funksjoner 

 
Rollefordeling av arbeidet mellom Ås kommune og Steen & Strøm 
Som en følge av diskusjonen i kommunestyret 10.10.07 om kommunens rolle i arbeidet med 
kommunedelplan Vinterbro, har rådmannen presisert ansvarsfordelingen mellom Steen & 
Strøm og kommunen. 
 
Steen & Strøm AS vil være ansvarlig for gjennomføringen av utredningene samt utgifter til 
utredningene.  
 
Kommunestyret skal som planmyndighet behandle utkast til planprogram, endelig 
planprogram, utkast til kommunedelplan og endelig kommunedelplan. Kommunestyret har 
således vedtaksmyndigheten og kontrollen over arbeidet med kommunedelplanen. I tillegg er 
det lagt opp til ett dialogmøte med kommunestyret, og formannskapet vil som 
kommuneplanutvalg få muligheten til løpende å drøfte utarbeidelsen av innholdet i planen.  

Kommunens administrasjon vil avsette tilstrekkelige ressurser til å kvalitetssikre utredningene 
og det øvrige planarbeidet. Administrasjonen har derfor hatt og vil fortsatt ha et nært 
samarbeid med Steen & Strøm om utformingen av grunnlagsdokumentene til 
kommunedelplanen. I dette samarbeidet skal administrasjonen fremme kommunens interesser, 
slik at disse blir ivaretatt i planarbeidet.  
 

Ansvarsfordelingen mellom kommunen og Steen & Strøm presiseres i forslag til planprogram 
som følger: 

• Kommunens administrasjon skal i det videre arbeidet ha ansvaret for utformingen av 
de saksframleggene som skal til politisk behandling.  

• Kommunen skal ha ansvaret for høringen av kommunedelplanen, dvs. utsendelsen, 
høringsforslaget og bearbeidingen av innkomne uttalelser. I dette arbeidet skal Steen 
og Strøm bistå.  

• Kommunens administrasjon skal ha ansvaret for gjennomføringen av dialogmøtene og 
drøftingsmøtene med kommunestyret og formannskapet.  
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Utv.sak nr 3/08 
BRANNSTASJON - HAUG NORDRE GÅRD - LEIE AV LOKALER 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: M80 &01 Saknr.:  07/2796 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 1/08 16.01.2008 
Kommunestyret 3/08 30.01.2008 
 

 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
1. Formannskapet viser til kommunestyresak 65/06. Som følge av at Vestby kommune har 

trukket seg ut av samarbeidet i Søndre Follo Brann- og redningsvesen (SFB) og at 
byggekostnadene ved å etablere ny brannstasjon på Korsegården er økt vesentlig, er det 
nødvendig å se på andre løsninger for SFB. 

2. Med utgangspunkt i tilbud datert 30.11.2007 fra Per Ove Siggerud utarbeides 
intensjonsavtale med ham for etablering av brannstasjon for Ås og Frogn kommuner på 
Haug nordre gård. Formannskapet skal godkjenne avtalen. 

3. Kommunestyret anbefaler dispensasjon for utvidelse av bygningen med tre porter (24 
meters utvidelse i lengderetningen) 

4. Det igangsettes nødvendig regulering av området straks avtalen er godkjent. 
5. Det er ønskelig at SFB etablerer seg i eksisterende lokaler innen 1. juli 2008, dersom dette 

er teknisk mulig, slik at denne brannstasjonen umiddelbart kan inngå i det nye digitale 
nødnettet. 

Forhandlingene med Nesodden kommune videreføres og det innledes drøftinger med Nordre 
Follo Brannvesen med sikte på å kartlegge mulighetene for å utvikle et brannvernsamarbeid i 
Follo som sikrer mest effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse. 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 16.01.2008: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 7-2(Sp, SV). 
Ap’s forslag punkt: 
 punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
 punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 punkt 3 ble vedtatt 5–4(Sp, SV, V, KrF) 
 punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
 punkt 5 ble vedtatt 7–2(Sp, V) 
 punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

____ 
Rådmannens innstilling: 

1. Med utgangspunkt i henvendelse datert 30.11.2007 fra Per Ove Siggerud utarbeides 
intensjonsavtale med sikte på etablering av brannstasjon for Ås og Frogn kommuner på 
Haug Nordre gård. Formannskapet skal godkjenne avtalen. 

2. Det igangsettes regulering til formålet straks avtalen er godkjent. 
3. Det innledes drøftinger med Nordre Follo Brannvesen med sikte på å utvikle et 

brannvernsamarbeid som sikrer mest effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse. 
 

____ 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 65/06, 1.11.06 
 
Administrativ behandling: 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tilbud av 30.11.07 fra Per Ove Siggerud 
Brev av 3.1.08 fra Nordre Follo brannvesen IKS 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
K-sak 65/06, 1.11.06 
Brev av 14.11.07 fra Nordre Follo brannvesen IKS 
Vedlegg til tilbud av 30.11.07 fra Per Ove Siggerud 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Per Ove Siggerud 
Søndre Follo brann- og redningsvesen 
Nordre Follo brannvesen IKS 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I møte 1.11.2006 fattet Ås kommunestyre i sak 65/06 følgende vedtak: 
 
1. Ås kommune viderefører sitt brannvernsamarbeid i SFB med Frogn kommune, med sikte 

på realisering av ny brannstasjon på Korsegården. Alternativ 3 i arbeidsgruppas rapport 
skal danne grunnlag for samarbeidet. 

2. Brønnerud skole, administrasjon og FAU, skal inviteres til å uttale seg i det videre 
planarbeidet. 

 
Frogn kommune fattet liknende vedtak. 
 
Det ble nedsatt en politisk byggekomite for planlegging og gjennomføring av prosjektet. 
Ordføreren i Frogn var leder i byggekomiteen. Fra Ås kommune deltok ordfører samt Arne 
Hillestad (Frp). Rådmannen i Ås v/teknisk sjef har vært sekretær. 
 
Byggekomiteen utarbeidet romprogram, og med det som basis ble det lyst ut priskonkurranse 
om planlegging og prosjektering av brannstasjonen. Prosjekteringskostnadene viste seg å bli 
langt høyere enn antatt. Det ble derfor foretatt en ny kostnadsvurdering av byggeprosjektet og 
kostnadene ble anslått til omkring 50 mill kroner. En økning på nærmere 20mill i forhold til 
det som ble lagt til grunn da saken ble behandlet i kommunestyrene. Formannskapene ble 
orienterert om situasjonen. 
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I brev av 28.11.2007 gir Per Ove Siggerud, eier av Haug Nordre gård, Frogn og Ås kommuner 
tilbud om å leie lokaler på sin eiendom Haug. Av tilbudet går det fram at kommunene tilbys å 
leie inntil 2000 m2 i nybygget del av driftsbygningen på Haug for kr. 850,- per m2. 
 
Det heter videre i tilbudsbrevet at leiesummen dekker: 
-Leie av lokaler med fast inventar 
-Utvendig vedlikehold, med unntak av kjøreportene 
-Nødvendig areal for parkering utvendig. 
 
Det heter videre at tilbudet er betinget av at de nødvendige tillatelser og dispensasjoner i 
forhold til planer og regulering blir gitt fra myndighetene. 
 
Tilbudet er gjeldende fram til 1.2.2008. 
 
I møte 30.11.07 anbefalte byggekomiteen på denne bakgrunn at det ikke skulle bygges ny 
brannstasjon på Brønnerud. Komiteen anbefalte kommunene å se nærmere på muligheten for å 
leie brannstasjon på Haug Gård, et alternativ som tidligere har vært vurdert. 
 
Alternativ Haug Nordre gård 
Haug Nordre gård ligger på nordsiden av Rv. 152 omkring 1 km vest for Korsegården. I dag 
drives det et jordsorteringsanlegg på eiendommen. Eiendommen er også base for 
ambulansetjenesten. Statens Vegvesen har gitt avkjørselstillatelse til riksveien for den 
etablerte driften.  
 
Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er beskrevet å ha verdifulle 
kulturlandskapsverdier. Kommunen har vært i kontakt med fylkeskommunen som er 
overordnet kulturmyndighet. Fylkeskommunen uttrykker skepsis til den foreslåtte bruken av 
området og påpeker at endret bruk må avklares gjennom en reguleringsbehandling. Statens 
Vegvesen har tidligere gitt tillatelse til eksisterende virksomhet og synes ikke å være negative 
til den foreslåtte utvidelsen, men påpeker at dette må avklares gjennom reguleringsbehandling. 
 
Det har vært nær kontakt mellom ledelse og ansatte i Søndre Follo brann- og redningsvesen og 
Per Ove Siggerud. Brannvesenet er av den formening at den foreslåtte utbyggingen vil gi rom 
for en tidsriktig brannstasjon godt plassert mellom tettbebyggelsene i Drøbak og Ås sentrum. 
Utrykninger fra Haug vil kunne nå alle risikobygg innen 10 minutters utrykningstid. 
Brannvesenet peker videre på at det er positivt å være samlokalisert med ambulansetjenesten. 
En blir kjent med hverandre og kan øve sammen, noe som vil være positivt på større 
utrykninger, særlig i forbindelse med trafikkulykker. 
 
Økonomi Haug Nordre gård kontra ny stasjon på Korsegården 
Bygging av ny brannstasjon på Brønnerud var på vedtakstidspunktet beregnet til ca. 30 mill 
kroner. Etter dagens priser er kostnadene beregnet til omkring 50 mill kroner. Dette vil gi en 
årskostnad på omkring 5 mill kroner. Leietilbudet på 850 kroner per m2 vil gi oss en 
tilsvarende årskostnad på 1,7 mill kroner. 
 
 
Henvendelse fra brannsjefen i Nordre Follo Brannvesen 
I brev av 5.11.07 fra Nordre Follo Brannvesen skriver brannsjefen at det er underlig at et 
utvidet brannvernsamarbeid i Follo ikke er viet større oppmerksomhet. Et felles brannvesen vil 
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kunne gi betydelige administrative kostnadsreduksjoner i tillegg til faglige og økonomiske 
gevinster. Det vil bare være en ledelse og en overordnet vakt. Besparelsen i administrasjon og 
ledelse vil være 1 mill kroner. En vil også kunne oppnå store gevinster innenfor framtidige 
investeringer.  
 
For å avklare forholdet til NFB avholdt rådmennene i Ås og Frogn et møte med rådmannen i 
Oppegård og brannsjefen i NFB i desember. I møtet kom det fram at NFB ser fordeler ved en 
sammenslåing for alle kommunene, særlig gjelder dette for administrasjon og ledelse av 
selskapet, men også for en effektiv utnyttelse av de totale ressurser i regionen. 
Kompetansebygging, rekruttering og utnyttelse av spesialressurser er viktige elemter hvor man 
står sterkere sammen. 
 
Etter møtet har brannsjefen i NFB sendt et brev datert 3.1.08. Her blir momenter som ble 
trukket fram i møtet belyst og presisert. Fra statsbudsjettet trekker brannsjefen fram at 
samarbeid mellom kommuner og brannvesen ved større enheter gir en mer effektiv 
ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen ved større ulykker. Myndighetene retter også 
oppmerksomheten mot økende et trusselbilde og at det er ventet mer ekstremvær. Begge 
forholdene kan sette brannvesenet på store utfordrende oppdrag i Folloregionen. Kompetanse, 
spesialutstyr og organisering er viktig i denne sammenheng. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) signaliserer blant annet følgende for 
fremtiden: 

• Kommunene må bli bedre på brannvesensamarbeid og antall brannvesen må bli 
betydelig færre. Det betyr mer regionalisering og større administrative enheter. 

• Brannvesenet må styrke sin kompetanse på langvarige store hendelser og det må 
utarbeides bedre planer for slike hendelser. 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser, oppgaveportefølje og tillit hos beslutningstakere vil bli 
viktigere for dimensjoneringen. 

• Mobilitet må være i fokus og det må bli lettere å flytte ressurser i regionen.  
 
I tillegg har DSB en oppfatning av et felles brannvesen kan oppnå: 

• Felles regional ledelse for Nordre og Søndre Follo brannvesen 
• Innenfor brannforebyggende arbeid og feiing vil et styrket fagmiljø gi større mulighet 

for å få rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Arbeidet vil gi enhetlig opptreden for 
regionen, et fleksibelt system og en bedre gjennomføringsevne av det 
brannforebyggende arbeidet. 

• Brannberedskapen gir bedre ressursstyring, kompetanseheving og investering i utstyr. 
Brannvesenet vil ha større forutsetninger til å håndtere store hendelser og samtidige 
hendelser. 

 
I brevet sitt fremholder brannsjefen at intensjonen med et felles brannvesen er et felles 
eierskap basert på et gjensidige forpliktende samarbeid. Alle parter skal oppnå en form for 
gevinst. Selskapet må driftes på de forutsetninger og retningslinjer som det enkelte 
kommunestyre vedtar lokalt (lokalforankring), i tillegg til krav stilt i lovgivning og føringer fra 
overordnede myndigheter. Dette innebærer at kommunestyret selv fastsetter plassering av 
brannstasjoner og mannskapsnivå. Denne beslutningen skal ikke delegeres selskapet og det 
forutsettes at kommunestyret i alle kommuner vedtar lovlige rammer i henhold til lover og 
forskrifter. Kostnadsdriveren vil etter denne modellen bli den enkelte brannstasjonen og 
beredskapsnivået tilknyttet denne stasjonen. Brannstasjon og nivå vil derfor være grunnlaget 
for refusjon. Det kan nevnes at NFB fører alle sine utgifter på den enkelte brannstasjon i 
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tillegg til en administrativt/felles tjeneste. Alle deltakende eiere skal derfor ha en faglig og 
økonomisk gevinst. 
 
Et felles brannvesen vil oppnå stordriftsfordeler. Ledelsen vil være på lik linje med enten 
Nordre eller Søndre Follo brannvesen. Ledelsen kan derfor reduseres med ett sett ledelse 
(brannsjef, 2 avdelingsledere og 1 leder av feiervesenet). I tillegg er det kun behov for en 
overordnet vakt, mot 2 i dag. Besparelser i administrasjon forventes derfor å ligge på over 1 
million kroner på årsbasis. I tillegg vil det være mulig å oppnå store gevinster innenfor 
fremtidige investeringer. Disse er ikke alltid like lett å beregne, men det gis et konkret 
eksempel; Nordre Follo har nylig investert i høyderedskap til 5 millioner kroner. Søndre Follo 
har en slik høyderedskap i sine investeringsplaner og er tenkt plassert på Korsegården. Ett 
høyderedskap kan uten problemer dekke begge områder.  
Nytt nødnett vil øke driftsutgiftene, her er det også mulig å oppnå besparelser. 
 
Det fremholdes at et felles brannvesen vil føre til større fleksibilitet ved at flere enheter kan 
sendes til et brann-/ulykkesstedet. For å dekke samtidige hendelser kan ledige enheter 
strategisk flyttes for å dekke regionen når andre enheter er opptatt i oppdrag. Brannstasjonene 
i Oppegård, Ski og Ås vil ha den største forutsetningen for mobilitet og oppdekning av 
hverandre i Follo. Dette vil være i tråd med Direktoratets signaler om større mobilitet. Flere 
tilgjengelig enheter vil også ha en større forutsetning for å takle en stor og langvarig hendelse. 
Flere mannskaper vil være samkjørte gjennom øvelser og vil ha samme prosedyrer å forholde 
seg til. Den operative ledelsen vil bli bedre rustet til å ivareta store hendelser blant annet som 
følge av flere operative hendelser.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Økningen i byggekostnadene har gjort nybygging av brannstasjon på Korsegården uaktuelt.  
Kostnaden på 50 mill. bygger riktignok på grove vurderinger utfra m2-priser og det generelle 
kostnadsbildet samt det faktum at planleggingskostnadene etter prisinnhenting ble nesten 
doblet ifht. utgangspunktet. Skal man få mer eksakt kunnskap om hva en ny brannstasjon vil 
koste må planleggingen gjennomføres. Men når sannsynligheten for at prosjektet blir nesten 
dobbelt så dyrt som forutsatt, er det ikke meningsfylt å bruke flere millioner på planlegging.  
 
I denne situasjonen mener rådmannen vi har tilstrekkelig kunnskap til at Korsegårdsprosjektet 
iallfall legges på is. 
 
Når vi samtidig får et tilbud fra eieren av Nordre Haug gård, som fremstår interessant 
økonomisk, og fra et beredskapsmessig perspektiv har en god beliggenhet, mener rådmannen 
det er nødvendig å avklare denne muligheten nærmere. En realisering på Haug gård har de 
samme plasseringsmessige strategiske fordeler som Korsegården, og kan kostnadsmessig 
trekke veksler på et anlegg som allerede delvis er etablert. En samlokalisering med 
ambulansetjenesten anses også for et positivt trekk. Økonomien i prosjektet anses imidlertid 
ikke avklart, da det tilbudet som er mottatt er svært grovt og ufullstendig og mangler en rekke 
presiseringer som er nødvendig for å inngå en avtale. 
 
Utfordringene med Haug er først og fremst knyttet til at virksomheten ligger i et verdifullt 
kulturlandskapsområde med en uvanlig høy tetthet av verdifulle kulturminner. I forrige 
utredningsrunde ble alternativet Haug gård vurdert og parkert. Dette skjedde fordi det i 
utgangspunktet er et unaturlig sted å lokalisere en brannstasjon og fordi Ås kommune har en 
ferdig regulert tomt spesifikt til dette formålet, 1 km unna. I kommuneplanen er området på 
Haug definert som landbruks-, natur- og friluftsliv og beskrevet som et område med sterke 
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kulturlandskapsverdier. Det er byggeforbud i området. Virksomheten på eiendommen har i en 
årrekke utfordret arealmyndighetene. Det er også slik at på hele strekningen fra Korsegården 
til Frogn grense er det en hel rekke virksomheter og aktiviteter som utfordrer 
landskapsverdiene og som i svært vekslende grad har vært underlagt en vurdering i en 
helhetlig sammenheng. Dette tiltaket føyer seg inn i en rekke av slike tiltak. En mulig 
etablering av brannstasjon på Haug gård forutsetter derfor regulering av eiendommen. Dette er 
nødvendig for å sikre ivaretakelsen av de viktige kulturminne- og landskapsverdiene som 
området omfatter.  
 
Skal man lykkes med et slikt prosjekt i et så verdifullt område er det nødvendig med grundig 
planlegging. Med god planlegging som tar hensynet til kulturlandskapet på alvor, mener 
imidlertid rådmannen prosjektet kan være realiserbart. Vi må forvente en kritisk holdning fra 
regionale kulturvernmyndigheter, og det er avgjørende at dette elementet ivaretas seriøst i 
planleggingen. 
 
Tilbudet fra Per Ove Siggerud er som påpekt meget grovt og lite detaljert. Det er grunn til å 
forvente at avdekking av alle forutsetninger og betingelser for leie vil påvirke kostnadene. 
Rådmannen anser tilbudet som et utgangspunkt for drøftinger som må lede fram til en 
intensjonsavtale. Det er først når en slik avtale foreligger at man politisk kan ta stilling til 
prosjektet. 
 
I konklusjonen på kommunestyresaken fra 2006 om framtidig brannvernsamarbeid 
konkluderte rådmennene med 2 aktuelle alternativer: 
1. Enten fortsatt samarbeid med Ås og Frogn og bygging av ny stasjon på Korsegården 
2. Eller sammenslåing med Nordre Follo Brannvesen. 
Rådmannen i Ås innstilte på alternativ 1, mens rådmannen i Frogn innstilte på alternativ 2. 
 
Men begge anså altså sammenslåing med NFB som et aktuelt alternativ. Etter rådmannens 
vurdering er dette ikke blitt mindre aktuelt. Men det legges til grunn at man uansett skal 
etablere en ny brannstasjon i Korsegårdsområdet. En etablering av ny stasjon i 
Korsegårdsområdet er et strategisk viktig valg som har klare fordeler i et helhetlig framtidig 
brannstrategisk samarbeid i vår region. 
 
Henvendelsen fra Nordre Follo Brannvesen viser at det er store forventninger fra direktoratet 
for sikkerhet og beredskap (DSB) til at kommunene evner å samarbeide om 
brannvernberedskapen i større grad enn i dag. I Ås kommunes krevende økonomiske situasjon 
må vi sikre at vi utnytter enhver mulig til effektiv tjenesteproduksjon. Det gjelder også innen 
brannvern. Det er naturlig å tenke at det er gevinster å hente spesielt på kostnadskrevende 
utstyr som sjelden brukes, kompetanseutvikling samt administrativ ledelse. Praktisk samarbeid 
er uansett uunngåelig, noe som bl.a. dokumenteres ved at en del av det økonomiske grunnlaget 
for etablering i Korsegårdsområdet hviler på at Vestby må kjøpe slukningstjenester fra oss. 
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Konklusjon 
Rådmannen foreslår at det utarbeides en intensjonsavtale med sikte på leie av lokaler til ny 
brannstasjon på Haug Nordre gård og at det innledes en prosess med sikte på å utvikle 
samarbeid med Nordre Follo Brannvesen. 
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Utv.sak nr 4/08 
FOLLO OVERFORMYNDERI - OPPFØLGING AV K-SAK 61/07 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: X47  Saknr.:  08/48 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 4/08 16.01.2008 
Kommunestyret 4/08 30.01.2008 

 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
1) Olav Skage oppnevnes som medlem til Follo overformynderi for kommunestyreperioden 

2007 – 2011. 
2) Gro Haug oppnevnes som vararepresentant til Follo overformynderi for 

kommunestyreperioden 2007 – 2011. 
3) Vedlagte forskrift om forsøk med interkommunalt overformynderi godkjennes. 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 16.01.2008: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Gro Haug foreslås som medlem og Olav Skage foreslås som vararepresentant. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble tiltrådt 6-3(H, FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
Rådmannens innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
Ordførers innstilling: 

1) Olav Skage oppnevnes som medlem til Follo overformynderi for 
kommunestyreperioden 2007 – 2011. 

2) Gro Haug oppnevnes som vararepresentant til Follo overformynderi for 
kommunestyreperioden 2007 – 2011. 

3) Vedlagte forskrift om forsøk med interkommunalt overformynderi godkjennes 
 

____ 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 20.12.07 med vedlegg 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer 
Oppdatering SRU 
 
SAKSUTREDNING: 
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Kommunestyret vedtok i k-sak 61/07 at overformynderiene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski 
og Ås skulle slås sammen til ett overformynderi, benevnt som Follo overformynderi. 
Tilsvarende vedtak er blitt gjort i de fire andre kommunene. I kommunestyrevedtaket het det 
videre at det skulle velges én overformynder og én vararepresentant fra hver av de fem 
kommunene. Som følge av en misforståelse ble ikke disse to representantene valgt i k-sak 
69/07 – diverse utvalg 2007-2011. Olav Skage har vært overformynder i fire år mens Gro 
Haug har vært overformynder i to år i Ås overformynderi. Det har vært ordførers intensjon av 
Olav Skage skulle fortsette som medlem i Follo overformynderi mens Gro Haug skulle være 
vararepresentant.  
 
I forbindelse med Ski kommunes behandling av ovennevnte sak ble det vedtatt at man skulle 
sende saken til Kommunal- og regionaldepartementet til godkjenning. Departementet har i 
brev av 20.12.07 godkjent ordningen. Godkjennelsen er i tråd med det de fem kommunene har 
vedtatt, men i tillegg til samarbeidsavtalen er det utarbeidet forskrifter i medhold av 
forsøksloven. Departementet ber om at disse legges fram for kommunestyrene til godkjenning. 
Selv om det reelle innholdet i disse forskriftene er identisk med det som kommunestyrene 
allerede har vedtatt i samarbeidsavtalen oppfatter administrasjonen det slik at de bør legges 
fram for kommunestyret til godkjenning.   
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Utv.sak nr 5/08 
VALG TIL STYRENDE ORGANER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  08/204 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunestyret 5/08 30.01.2008 
 

 
Ordførers innstilling: 
Ås kommune velger følgende: 
SFB (Søndre Follo Brannvesen) - Representantskapet 

Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes (A) - Ordfører Ås  Ås 
2. Ås   Ås 
3. Ås  Ås 

 
SFB (Søndre Follo Brannvesen) - Styret 

Medlemmer  Personlig vara  
1.  Ås  Ås 
2. Ås  Ås 
3.  Ås  Ås 

 
SFR (Søndre Follo Renseanlegg) – Representantskapet 

Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes (A) - Ordfører Ås  Ås 
2. Ås   Ås 
3. Ås  Ås 

 
SFR (Søndre Follo Renseanlegg) – Styret 

Medlemmer  Personlig vara  
1.  Ås  Ås 
2. Ås   Ås 
3. Ås  Ås 

 
Ordfører i Ås, 22.01.08 
 
 
Johan Alnes 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
Utskrift av saken sendes til: Valgte personer 
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SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
 

Før jul anbefalte ordførermøtet at eksisterende styrer i IKS-ene skulle spørres om å fungere ut 
første halvår 2008. Dette fordi hver enkelt kommune skulle vurdere innføring av 
eierskapsmelding for de IKS-er de er medeier i - og i tillegg skulle kommunestyrene ta stilling 
til forslag om endret eierstyring etter at styrene i de aktuelle IKS-er hadde uttalt seg. Dette ser 
ut for å ta sin tid. Det er også intensjon om egen skolering for de nye styremedlemmene før 
tiltredelse. 
 
Situasjonen for SFB (Søndre Follo Brannvesen) er at etter at Vestby kommune trakk seg fra 
samarbeidet har selskapet ikke noe Brønnøysund-godkjent styre. Representantskapet har 
bestått av de tre ordførerne, med personlig vara som også innkalles til møtene. Det nye 
representantskapet bør imidlertid bestå av mer enn de to ordførerne, så jeg foreslår at Ås 
kommunestyre går inn for at representantskapet består av to fra hver av kommunene Frogn og 
Ås, med personlige vara. 
 
Styret i SFB har bestått av 2 representanter fra hver kommune. I mange IKS-er har vi en 
blanding av styresammensetningen, fagfolk og politikere. Jeg foreslår nå at vi drøfter/vedtar at 
vi fortsatt velger to politikere til styret, men at styret utvides med en fagperson fra hver 
kommune. 
 

Representantskapet 
1 Ordfører      m/vara                                                                                                 
2                        ” 
3                        
”                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
        
Kandidater til styret  
1 
2 
3 
                                                                                                                                
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Situasjonen i SFR (Søndre Follo Renseanlegg) som Ås eier (62%) sammen med Vestby (38%) 
er at styremedlemmer inkludert styreleder (fra Ås) har bedt om avløsning. Her består 
representantskapet av 3 fra Ås og 2 fra Vestby. Styret består av 3 fra Ås og 2 fra Vestby. 
Jeg foreslår tilsvarende som for SFB, med 3 politikere i rep.skapet og 2 politikere og en 
fagperson i styret. 
 
Valg bes foretatt. 
 
Ovennevnte valg gjelder til eventuell ny styringsstruktur er vedtatt. 
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Utv.sak nr 6/08 
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING 
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 2008 - 2012 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saknr.:  07/2696 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 63/07 05.12.2007 
Formannskapet 5/08 16.01.2008 
Kommunestyret 6/08 30.01.2008 

 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1 datert 22.01.08. (justert av ordfører i hht. fullmakt) 
 
Ordfører i Ås, 23.01.08 
 
 
Johan Alnes 
 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
Formannskapet drøftet seg frem til forslag om at ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08 til kommunestyrets behandling. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling av 05.12.08 ble enstemmig opprettholdt. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1 datert 16.01.08. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
Ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08. 

_____ 
 
 
 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007, m. vedlegg justert 08.01.08: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1 datert 08.01.08. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 05.12.2007: 
Johan Alnes (A) delte ut samordnet forslag, jf. vedlegg 1 vedr. Borgarting lagmannsrett. 
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Votering: Det samordnede forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1 vedr. Borgarting lagmannsrett. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling 23.11.07: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
• 05.12.07, F-sak 63/07 – 1. gang/forberedende behandling. 
• E-post til formannskapet, gruppeledere m.fl. 26.10.07 fra ordfører med oversikt over regler 

og antall for meddommervalg 2008 – 2012. Vedlagt fulgte oppdaterte lister over med-
dommere inneværende periode, endringer i perioden og personer som har meldt interesse 
for å bli valgt i ny periode. 

 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Justert forslag til kandidater - basert på formannskapets innstilling 16.01.08, datert 

22.01.08. 
Felles reserveliste for lagrett, tingrett, jordskifterett. 

2. Oversikt over reglene vedr. valg og valgbarhet mv. 
3. Brev av 22.06.07 fra Domstoladministrasjonen vedr. endrede bestemmelser om valg av 

lagrettemedlemmer og lekdommere til alminnelige domstoler, jf. lnr. 9635/07. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev av 19.07.07 fra Borgarting lagmannsrett 
E-post m. vedlegg fra ordfører 26.10.07. (jf. 05/178-3 vedr. vedlegg) 
Domstollovens kapittel 4 
Kunngjøring om valg av meddommere og lagrettemedlemmer, 21.12.07 og 05.12.07. 
Brev av 20.12.07 til Politiets data- og materielltjeneste, jf. lnr. 17928/07. 
Tidligere utgaver av vedlegg 1/forslag fremmet i formannskapets møter 05.12.07 og 16.01.08, 
jf. protokollvedlegg. 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med vedlagt informasjonsbrev, jf. www.domstol.no 
Elektronisk innrapportering til Domstoladministrasjonen i samsvar med brev av 20.09.07 fra 
Domstoladministrasjonen, jf. lnr. 13681/07. 
Papirutskrift sendes aktuell domstol på vanlig adresse. 
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SAKSUTREDNING  
 
Fakta i saken: 
Etter domstolloven § 64 skal det ved hvert lagsogn være to utvalg av lagrettemedlemmer og 
meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Utvalgene skal være like store. Medlemmene 
skal gjøre tjeneste som lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker for lagmannsretten 
og som meddommere i sivile saker. § 64 legger til grunn en forventning om at hvert medlem 
skal gjøre tjeneste i to saker pr. år i perioden. For Oslo lagsogn fastsettes det samlede antall til 
625 kvinner og 625 menn. Av disse skal 11 kvinner og 11 menn velges av Ås kommune. 
 
For øvrig vises det til vedlegg 2 med orientering om reglene ved valg av meddommere og 
lagrettemedlemmer, og til vedlegg 3 med Domstoladministrasjonens kommentarer til reglene. 
 
Tilleggsopplysninger 08.01.08: 
Vedlegg 1 til formannskapets foreløpige innstilling av 05.12.07 er gjennomgått i forhold til 
manntall, alder. Liste over foreslåtte kandidater ble sendt Politiets data- og materielltjeneste 
med brev av 20.12.07 for vandelskontroll. Svar er ikke mottatt ennå. 
Kunngjøring om valg av meddommere ble sendt internett/media 21.12.07. 
 
Det er kommet inn en del forslag fra allmennheten også etter 05.12.07, disse er oppført på en 
foreløpig reserveliste i alfabetisk rekkefølge, felles for lagrett, tingrett, jordskifterett. Alle er 
kontaktet og funnet egnet. De er inkludert i listen som er sendt til vandelskontroll. Listene bør 
vurderes i sin helhet før endelig innstilling til kommunestyret. 
 
Korrekt antall må velges dvs. 11 kvinner og 11 menn.  
Det kan evt. velges kandidater som settes på reserveliste i tilfelle senere fritak. 
 
Tilleggsopplysninger 22.01.08: 
Alle foreslåtte kandidater er vandelkontrollert. 
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Utv.sak nr 7/08 
VALG AV MEDDOMMERE VED FOLLO TINGRETT FOR PERIODEN 2008 -2012 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saknr.:  07/2699 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 64/07 05.12.2007 
Formannskapet 6/08 16.01.2008 
Kommunestyret 7/08 30.01.2008 

 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 22.01.08. (Justert av 
ordfører i hht. fullmakt). 
 
Ordfører i Ås, 23.01.08  
 
 
Johan Alnes 
 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
Formannskapet drøftet seg frem til forslag om at ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08 til kommunestyrets behandling. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling av 05.12.08 ble enstemmig opprettholdt. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 16.01.08. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
Ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08. 

_____ 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007, m vedlegg justert 08.01.08: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 08.01.08. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 05.12.2007: 
Johan Alnes (A) delte ut samordnet forslag, jf. vedlegg 1 vedr. Follo Tingrett. 
 
Votering: Det samordnede forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 vedr. Follo Tingrett. 

_____ 
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Ordførers innstilling 26.11.07: 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
• 05.12.07, F-sak 64/07 – 1. gang/forberedende behandling. 
• E-post til formannskapet, gruppeledere m.fl. 26.10.07 fra ordfører med oversikt over regler 

og antall for meddommervalg 2008 – 2012. Vedlagt fulgte oppdaterte lister over med-
dommere inneværende periode, endringer i perioden og personer som har meldt interesse 
for å bli valgt i ny periode. 

 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Justert forslag til kandidater - basert på formannskapets vedtak 16.01.08, datert 22.01.08. 

 
(Vedlegg 2 og 3, samt felles reserveliste lagrett, tingrett, jordskifterett, er trykt i sak om 
valg til lagmannsretten). 

2. Oversikt over reglene vedr. valg og valgbarhet mv. 
3. Brev av 22.06.07 fra Domstoladministrasjonen vedr. endrede bestemmelser om valg av 

lagrettemedlemmer og lekdommere til alminnelige domstoler, jf. lnr. 9635/07. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev av 16.10.07 og 21.09.07 fra Follo Tingrett  
E-post m. vedlegg fra ordfører 26.10.07. (jf. 05/178-3 vedr. vedlegg) 
Domstollovens kapittel 4 
Kunngjøring om valg av meddommere og lagrettemedlemmer, 21.12.07 og 05.12.07. 
Brev av 20.12.07 til Politiets data- og materielltjeneste, jf. lnr. 17928/07. 
Tidligere utgaver av vedlegg 1/forslag fremmet i formannskapets møter 05.12.07 og 16.01.08, 
jf. protokollvedlegg. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med vedlagt informasjonsbrev, jf. www.domstol.no 
Elektronisk innrapportering til Domstoladministrasjonen i samsvar med brev av 20.09.07 fra 
Domstoladministrasjonen, jf. lnr. 13681/07. 
Papirutskrift sendes aktuell domstol på vanlig adresse. 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og 
ett for menn, jf. domstolloven § 65. Det legges til grunn en forventning om at hvert medlem 
skal gjøre tjeneste i to saker pr. år i perioden. 
 
Follo tingrett har etter henstilling fra enkelte kommuner revurdert antallet meddommere,  
jf. brev av 16.10.07.  Ås kommune skal etter dette oppnevne 30 kvinner og 30 menn. 
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For øvrig vises det til vedlegg 2 med orientering om reglene ved valg av meddommere, og til 
vedlegg 3 med Domstoladministrasjonens kommentarer til reglene. 
 
Tilleggsopplysninger 08.01.08: 
Vedlegg 1 til formannskapets foreløpige innstilling av 05.12.07 er gjennomgått i forhold til 
manntall, alder. Tre menn ble fjernet fordi de ikke er valgbare pga. alder. Liste over foreslåtte 
kandidater ble sendt Politiets data- og materielltjeneste med brev av 20.12.07 for vandels-
kontroll. Svar er ikke mottatt ennå. 
Kunngjøring om valg av meddommere ble sendt internett/media 21.12.07. 
 
Det er kommet inn en del forslag fra allmennheten også etter 05.12.07, disse er oppført på en 
foreløpig reserveliste i alfabetisk rekkefølge, felles for lagrett, tingrett, jordskifterett. Alle er 
kontaktet og funnet egnet. De er inkludert i listen som er sendt til vandelskontroll. Listene bør 
vurderes i sin helhet før endelig innstilling til kommunestyret. 
 
Korrekt antall må velges dvs. 30 kvinner og 30 menn.  
Det kan evt. velges kandidater som settes på reserveliste i tilfelle senere fritak. 
 
Tilleggsopplysninger 22.01.08: 
Alle foreslåtte kandidater er vandelkontrollert. 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 8/08 

 

 
Utv.sak nr 8/08 
VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTEUTVALGET  
FOR PERIODEN 2008 - 2012 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saknr.:  07/2702 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 65/07 05.12.2007 
Formannskapet 7/08 16.01.2008 
Kommunestyret 8/08 30.01.2008 

 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 22.01.08. (justert av 
ordfører i hht. fullmakt) 
 
Ordfører i Ås, 23.01.08 
 
 
Johan Alnes 

____ 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet forslag om at Arne Kristian Stolsmo, etter eget ønske, fjernes 
fra forslag over jordskiftemeddommere. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til forslag om at ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08 til kommunestyrets behandling. 
 
Votering:  
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling av 05.12.08 for øvrig, ble enstemmig opprettholdt. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 16.01.08. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
Ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08. 

_____ 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007, m. vedlegg justert 08.01.08: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 08.01.08. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 05.12.2007: 
Johan Alnes (A) delte ut samordnet forslag, jf. vedlegg 1 vedr. jordskifteutvalg. 
 
Votering: Det samordnede forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 vedr. jordskifteutvalg. 

_____ 
 
Ordførers innstilling 26.11.07: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
• 05.12.07, F-sak 65/07 – 1. gang/forberedende behandling. 
• E-post til formannskapet, gruppeledere m.fl. 26.10.07 fra ordfører med oversikt over regler 

og antall for meddommervalg 2008 – 2012. Vedlagt fulgte oppdaterte lister over med-
dommere inneværende periode, endringer i perioden og personer som har meldt interesse 
for å bli valgt i ny periode. 

 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Justert forslag til kandidater – basert på formannskapets innstilling 16.01.08, datert 

22.01.08. 
 

(Vedlegg 2 og 3, samt felles reserveliste, er trykt i sak om valg til lagmannsretten) 
2. Oversikt over reglene vedr. valg og valgbarhet mv. 
3. Brev av 22.06.07 fra Domstoladministrasjonen vedr. endrede bestemmelser om valg av 

lagrettemedlemmer og lekdommere til alminnelige domstoler, jf. lnr. 9635/07. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev av 24.10.07 fra Akershus og Oslo jordskifterett.  
E-post m. vedlegg fra ordfører 26.10.07. (jf. 05/178-3 vedr. vedlegg) 
Domstollovens kapittel 4 
Kunngjøring om valg av meddommere og lagrettemedlemmer, 21.12.07 og 05.12.07. 
Brev av 20.12.07 til Politiets data- og materielltjeneste, jf. lnr. 17928/07. 
Tidligere utgaver av vedlegg 1/forslag fremmet i formannskapets møter 05.12.07 og 16.01.08, 
jf. protokollvedlegg. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med vedlagt informasjonsbrev, jf. www.domstol.no 
Elektronisk innrapportering til Domstoladministrasjonen i samsvar med brev av 20.09.07 fra 
Domstoladministrasjonen, jf. lnr. 13681/07. 
Papirutskrift sendes aktuell domstol på vanlig adresse. 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I følge jordskifteloven § 8 skal hver kommune ha et særskilt utvalg for jordskifte-
meddommere. De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis 
behandler i kommunen. Det bør velges medlemmer med forskjellig bakgrunn og alder. Hvert 
kjønn skal i hht. likestillingsloven § 21 være representert med minst 40 % av medlemmene. 
Lagrettemedlemmer og øvrige meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget. 
 
Jordskifterettslederen har fastsatt at antallet medlemmer i meddommerutvalget i Akershus og 
Oslo skal være på 16 personer i hver kommune.  
 
Domstollovens regler gjelder også for utvalg av jordskiftemeddommere. 
 
Det vises til vedlegg 2 med orientering om reglene ved valg av meddommere, og til vedlegg 3 
med Domstoladministrasjonens kommentarer til reglene. 
 
Tilleggsopplysninger 08.01.08: 
Vedlegg 1 til formannskapets foreløpige innstilling av 05.12.07 er gjennomgått i forhold til 
manntall, alder. Liste over foreslåtte kandidater ble sendt Politiets data- og materielltjeneste 
med brev av 20.12.07 for vandelskontroll. Svar er ikke mottatt ennå. 
Kunngjøring om valg av meddommere ble sendt internett/media 21.12.07. 
 
Det er kommet inn en del forslag fra allmennheten også etter 05.12.07, disse er oppført på en 
foreløpig reserveliste i alfabetisk rekkefølge, felles for lagrett, tingrett, jordskifterett. Alle er 
kontaktet og funnet egnet på generelt grunnlag. De er inkludert i listen som er sendt til 
vandelskontroll. Listene bør vurderes i sin helhet før endelig innstilling til kommunestyret. 
 
Korrekt antall må velges dvs. 16 personer. (minst 40 % av hvert kjønn). 
Det kan evt. velges kandidater som settes på reserveliste i tilfelle senere fritak. 
 
Tilleggsopplysninger 22.01.08: 
Alle foreslåtte kandidater er vandelskontrollert. 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 9/08 

 

 
Utv.sak nr 9/08 
LÅNEOPPTAK SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: 253  Saknr.:  08/210 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 10/08 30.01.2008 
Kommunestyret 9/08 30.01.2008 
 

 
Formannskapets innstilling og behandling 30.01.2008 vil bli lagt frem i møtet. 
 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 

renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt innkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt  
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak settes 

til 40 mill. kroner.         
 
Rådmannen i Ås, 23.01.08 
 
 
Ellen Grepperud  
fung (sign.) 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannkapet 
                                           Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  ingen 
 
Utskrift av saken sendes til:  Søndre Follo renseanlegg 
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SAKSUTREDNING: 
 
I forbindelse med bygging av hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo renseanlegg, er 
det nødvendig med opptak av lån. Det er utført et forprosjekt med et kostnadsoverslag på 5,1 
mill. kroner. Formålet med bygging av hygieniseringsanlegg er at slammet ved dette 
imøtekommer kravene i slamforskriften. Slammet kan dermed brukes til jordbruksformål, 
grøntarealer og jordproduksjon, noe det ikke er godkjent for i dag. Slammet har de siste fire 
årene blitt levert til private firmaer for viderebehandling, noe som koster renseanlegget ca.1,8 
mill. kroner pr.år 
 
Lånegjelden ved Søndre Follo renseanlegg er ved utgangen av 2007 i overkant av 34 mill. 
kroner. Etter nytt låneopptak vil total lånegjeld beløpe seg til ca. 40 mill. kroner. 
I selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg er rammen for låneopptak satt til 20 mill. 
kroner. Det foreslås at dette punktet i selskapsavtalen endres til at rammen for låneopptak 
settes til 40 mill. kroner.  
 
Konklusjon:  
1. Ås kommune vedtar opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 

renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt innkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt  
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak 
settes til 40 mill. kroner.         
 


