
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Kommunestyret har møte på Moer sykehjem,  
1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 

 
09.03.2011 kl. 19.00 

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
Kommunestyremøtet kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.  
 
 
Saksliste:  
 
K-sak 14/11 05/3318  
R-239 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - 
OPPEGÅRD GRENSE    

 

 
K-sak 15/11 10/1680  
ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS   
 
K-sak 16/11 11/568  
ETABLERING AV SENIORKONTAKT I ÅS KOMMUNE   
 
K-sak 17/11 11/539  
ØKNING I DRIFTSTILSKUDD VED ÅS FYSIOTERAPI OG 
TRENINGSSENTER  

 

 
K-sak 18/11 11/577  
ORGANISERING AV RUSTEAMET I ÅS   
 
K-sak 19/11 11/200  
ORGANISERING AV BARNEVERNET I ÅS   
 
K-sak 20/11 10/1546  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 – 2013 RULLERING 2010  
 
K-sak 21/11 10/3294  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 

 

 



 

K-sak 22/11 10/696  
RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORT OM BRUK AV 
KONSULENTER I ÅS KOMMUNE  

 

 
K-sak 23/11 10/652  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2010   
 
K-sak 24/11 07/2696  
UTVIDELSE AV UTVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-
2012 – VALG AV YTTERLIGERE 8 KVINNER OG 8 MENN 

 

 
K-sak 25/11 07/2699  
UTVIDELSE AV MEDDOMMERUTVALG 2008-2012 VED FOLLO 
TINGRETT - VALG AV YTTERLIGERE 15 KVINNER OG 15 MENN 

 

 
K-sak 26/11 09/1473  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
- NYTT VALGOPPGJØR 

 

 
 
 
 
Ås, 02.03.2011 

 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

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

 
 
 
 



 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 09.03.2011: 
 
 
Protokoller: 
1. Kontrollutvalget 18.01.2011 
 
Innkallinger: 
2. Kontrollutvalget 18.01.2011 
 
Annet:  
3. Brev av 28.01.2011: Ås forliksråd – fylkesmannens godkjenning av 

kommunestyrets vedtak i K-sak 55/10 – oppnevning. 
4. Brev av 15.02.2011 fra Skatteetaten: Kontrollrapport 2010 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen i Ås kommune. 
 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 14/11 

 

 
K-sak 14/11 
R-239 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE  
- OPPEGÅRD GRENSE   
 
Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-239 Saksnr.:  05/3318 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/08 14.02.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 95/09 12.11.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/11 17.02.2011 
Kommunestyret 14/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.02.2011: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan for området Nebba brygge – 
Oppegård grense som vist på kart sist revidert 07.02.2011, med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.02.2011.  
 
Ås kommune vedtar alternativ 1 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 bnr 
18 i nord), med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 
• § 2 a.: setningen tilføyes: (…), eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
• § 7.1. b. første setning strykes. Siste setning tilføyes: (…), og legges frem for 

hovedutvalg for teknikk og miljø til godkjennelse. 
• § 7.3. endres til: 

Spesialområder – privat kjørevei/kyststi og privat gang- og sykkelvei 
Veiene skal være åpne for allmenn umotorisert ferdsel, og være stengt ved Nebba 
brygge med halvbom. Oppgradering av veiene skal skje på en skånsom måte, og 
det skal tas hensyn til eksisterende naturmiljø og terreng. Maksimal veibredde 
skal være 230 cm + totalt 70 cm veiskulder. Veibredden kan i svinger økes til 
maksimalt 280 cm. Forstøtningsmurer skal utføres/forblendes med naturstein. 
Ved strand i nord skal utvidelse av kjørevei/kyststi foregå på landsiden. 
Før arbeidet påbegynnes skal det fremlegges en byggeplan til godkjennelse i 
hovedutvalg for teknikk og miljø. Byggeplanen skal inneholde linjeføring 
(eksisterende og foreslått), høydeprofiler (eksisterende og foreslått), materialvalg i 
kantstein, forblending og kjørevei/kyststi, belysning og beplantning samt plan for 
fremføring av elektriske kabler. Målestokk maksimalt 1:200.    

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.02.2011: 
Uttalelser til saken av 12./14.02.2011 ble utdelt i møtet, jf. l.nr. 3421/11 og 3423/11.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag som endringer til 
reguleringsbestemmelsene alternativ 1:  
• § 2 a.: setningen tilføyes: (…), eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
• § 7.1. b. første setning strykes. Siste setning tilføyes: (…), og legges frem for 

hovedutvalg for teknikk og miljø til godkjennelse. 
• § 7.3. endres til: 

Spesialområder – privat kjørevei/kyststi og privat gang- og sykkelvei 
Veiene skal være åpne for allmenn umotorisert ferdsel, og være stengt ved Nebba 
brygge med halvbom. Oppgradering av veiene skal skje på en skånsom måte, og 
det skal tas hensyn til eksisterende naturmiljø og terreng. Maksimal veibredde 
skal være 230 cm + totalt 70 cm veiskulder. Veibredden kan i svinger økes til 
maksimalt 280 cm. Forstøtningsmurer skal utføres/forblendes med naturstein. 
Ved strand i nord skal utvidelse av kjørevei/kyststi foregå på landsiden. 
Før arbeidet påbegynnes skal det fremlegges en byggeplan til godkjennelse i 
hovedutvalg for teknikk og miljø. Byggeplanen skal inneholde linjeføring 
(eksisterende og foreslått), høydeprofiler (eksisterende og foreslått), materialvalg i 
kantstein, forblending og kjørevei/kyststi, belysning og beplantning samt plan for 
fremføring av elektriske kabler. Målestokk maksimalt 1:200.    

 
Votering: 
Innstillingens pkt. a. ble enstemmig tiltrådt 
Innstillingens pkt. b. ble tiltrådt 5-4 (1Sp, 1SV, 1V, 1KrF) ved alternativ voterting mot 
innstillingens pkt. c. 
Innstillingens alt. 1 i pkt. b. ble tiltrådt 6-3 (1SV, 1V, 1KrF) ved alternativ votering mot 
innstillings alt. 2. i pkt. b. 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 17.02.2011: 
a. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og 

bygningsloven av 1985 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan for området 
Nebba brygge – Oppegård grense som vist på kart sist revidert 07.02.2011, med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.02.2011. 

b. Alternativer: 
1. Ås kommune vedtar alternativ 1 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 

111 bnr 18 i nord) 
2. Ås kommune vedtar alternativ 2 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 

111 bnr 196 i nord) 
c. Ås kommune vedtar alternativ 3 (gangvei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 

bnr 18 i nord). 
_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Kommuneplanen for Ås, arealdelen 2002 – 2012 
Kommuneplanen for Ås, arealdelen 2007 - 2019  
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø/det faste utvalget for plansaker 1. gang 
Hovedutvalget for teknikk og miljø/det faste utvalget for plansaker 2. gang 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang 
Kommunestyret (endelig vedtak) 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat: 
1. Utsnitt av kommuneplankartet 
2. Reguleringskart, alternativ 1, 2 og 3, sist revidert 07.02.2011 
3. Reguleringsbestemmelser, alternativ 1, 2 og 3, sist revidert 07.02.2011 
4. Skisse datert 26.09.2005 fra landskapsarkitekt Lønrusten 
5. Bemerkning av 26.03.2007 fra Christina Briskerud og Baard Myhre 
6. Bemerkninger av 28.03.2007 og 13.06.2007 og fra Veilaget på Nebba, med 

vedlegg 
7. Bemerkning av 28.04.2008 fra Advokatfellesskapet Wessel 
8. Uttalelser av 22.02.2006, 19.04.2007 og 17.04.2008 fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus  
9. Uttalelser av 22.06.2006, 02.05.2007 og 28.04.2008 fra Akershus 

fylkeskommune. 
10. Brev av 03.07.2009 fra bygnings- og reguleringssjefen til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus med vedlegg, samt kopi til Akershus fylkeskommune 
11. Uttalelse av 11.09.2009 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
12. Uttalelse av 15.09.2009 fra Akershus fylkeskommune 
13. Utskrift av møtebok for hovedutvalget for teknikk og miljø, i møte 12.11.2009, sak 

85/09. 
14. Landskapsarkitektene Berg & Dyring: Alternativ veiføring 
15. Uttalelse av 28.01.2010 fra Yngve Nicolaisen. 
16. Uttalelse av 31.01.2010 fra Veilaget på Nebba.  
17. Uttalelse av 01.02.2010 fra Oslofjordens Friluftsråd 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Berørte parter 
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SAKSUTREDNING: 
 
Reguleringsmessige forhold: 
Området er uregulert, men omfattes av kommuneplanen for Ås, arealdelen 2007 – 
2019, vedtatt av Ås kommunestyre 20.06.2007. Området er i henhold til 
kommuneplanen disponert til boligområde og område for fritidsbebyggelse, samt 
LNF-område: Landbruks-, natur- og friluftsområde. Disponeringen er i hovedsak den 
samme som i tidligere kommuneplan av 2002 – 2012. I henhold til kommuneplanens 
2 er det dele- og byggeforbud i 100-meterbeltet langs Bunnefjorden.  
 
Formålet med en reguleringsplan er å sikre allmennhetens ferdsel i strandsonen, 
samt å hindre en videre utbredelse av bebyggelse i strandsonen. 
 
Beskrivelse av planområdet:   
Planområdet omfatter hele området i kommuneplanen fra det regulerte 
naturvernområdet i Kjøyabukta i sør til Oppegård grense i nord, i en lengde på ca 800 
meter. Med en bredde på 100 meter og mer vil planområdet ha et areal på ca 100 
dekar, i tillegg til et område i sjøen. Størsteparten av området er bratt, vestvendt ned 
mot Bunnefjorden, der det er et flatere parti sør for Nebba brygge. Deler av området 
er bebygd, hovedsakelig med hytter, men også med noen boliger. De ubebygde 
områdene er stort sett bevokst med barskog.  
 
Adkomstvei: 
Det er opprettet et veilag bestående av en del grunneiere i området. Veilaget har som 
formål å utbedre dagens gangvei gjennom området. Gangveien går fra Nebba brygge 
i sør og fram til eiendommen Granum, gnr 111 bnr 18 i nord. Veilagets mål med 
utbedringen er å gjøre veien kjørbar fram til de tilliggende eiendommene og å 
redusere omfanget av den problematiske parkeringen langs Nebbaveien. 
Landskapsarkitekt Toralf Lønrusten er engasjert for å planlegge utformingen av 
veien. Veien ligger på privat grunn og berører flere eiendommer. Det er ulike 
meninger i området om oppgradering av veien, som i dag er en idyllisk gangvei som 
snor seg mellom eiendommene. 
 
Det er avholdt informasjonsmøte for grunneierne om planene i møte på Løvstad 
19.10.2005. Bygnings- og reguleringssjefen anbefalte på møtet at det ble utarbeidet 
reguleringsplan for hele området med hytter og boliger dersom man først skulle prøve 
å oppgradere veien. I henhold til kommuneplanen skal området uansett reguleres.   
 
Forslag til innhold i planen: 
Planarbeidet er, som foran nevnt, igangsatt i henhold til kommuneplanens 
forutsetninger, foruten at planene og diskusjonen om oppgradering av gangveien gjør 
planlegging enda mer aktuelt. Kommunen utarbeider reguleringsplanen. Veien vil da 
inngå som en del av planen, uansett om den blir regulert som gangvei eller ikke. I 
planen vil man dessuten avklare bruken av eiendommene, om de bebygde 
eiendommene skal reguleres til dagens bruk, eller om noen eiendommene skal gå 
over fra fritidsbruk til helårsbruk – eller omvendt. Det settes bestemmelser om 
omfang, størrelse og utforming av bebyggelsen. Allmennhetens ferdselsmuligheter vil 
også være en del av planen, blant annet spørsmålet om videre ferdselsmulighet på 
tvers av kommunegrensen til Oppegård. Store deler av planområdet vil dermed bli 
foreslått regulert til friluftsområde. 
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Forhåndsvarsling – innkomne forhåndsuttalelser: 
Oppstart av planarbeidet ble varslet gjennom annonse i lokalavisene 24.01.2006 og i 
brev av 18.01.2006 til berørte parter. Følgende uttalelser innkom til 
forhåndsvarslingen: 
 
1. Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling (20.02.2006) viser til at 

området har potensial for fornminner, og krever arkeologisk registrering. Den 
varslede planen omfatter også sjøområder, og saken er derfor oversendt Norsk 
Sjøfartsmuseum. Nebba ligger innenfor et område som i ”Registrering og 
verdivurdering av kulturlandskap i Follo” er vurdert å inneholde kulturminne- og 
kulturmiljøverdier. Kommunen bes om å vurdere å regulere deler av området til 
bevaring. Se vedlegg. 

2. Norsk Sjøfartsmuseum (27.02.2006) viser til at det er registrert betydelig mengde 
kulturhistorisk materiale på land, og at det er potensial for tilsvarende funn i sjøen. 
Det må derfor påregnes marinarkeologisk befaring. 

3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (22.02.2006) viser til at 
reguleringsplanen vil være i samsvar med kommuneplanen for Ås. Det forutsettes 
at kommunen legger til grunn kartleggingen av biologisk mangfold og 
viltkartleggingen i arbeidet med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Det er 
registrert områder som er vurdert som viktige. Spesielt gjelder dette for veien som 
går ned mot Bunnefjorden nord i området. Fylkesmannens beredskapsstab 
minner om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse. Se vedlegg. 

4. Statens vegvesen (23.01.2006) har ingen merknader. 
5. Oslofjordens Friluftsråd (21.02.2006) viser blant annet til at Veilaget på Nebba 

ønsker å endre en idyllisk gangvei til bilveistandard. Det vises til RPR for 
Oslofjorden der det blant annet heter: ”I strandsonen bør bygging som kan 
redusere natur- og kulturmiljøet ikke finne sted:” Allmennhetens 
ferdselsmuligheter i området er allerede tilfredsstilt på den eksisterende 
gangstien. Det bør avklares om området er bevaringsverdig, og om en 
veiutbygging vil ha negative konsekvenser for miljøet. OF har i innspill til 
kommuneplanen påpekt at det er viktig å etablere en kyststi langs strandsonen i 
Ås. Oslo arbeider for tiden med å etablere kyststier, og Nesodden har på sin side 
av Bunnefjorden allerede etablert kyststi. Det er ønskelig at 
reguleringsbestemmelsene legger inn muligheter for en fremtidig kyststi i området. 
Bruksendring av fritidseiendommer til helårsbebyggelse kan bety at eksisterende 
hytter blir revet og erstattet med nye bolighus. Grunneiere kan kreve helårsvei 
fram til en bolig. Etablering av bilvei og omregulering av bygningsmasse må derfor 
sees på samlet. OF viser til tidligere henvendelse ang. brakker og steinmolo på 
gnr 111 bnr 18 og en bred bilvei fram til Oppegård grense. 

6. Hafslund Nett AS (10.02.2006) har nettstasjon samt høy- og lavspenningsanlegg i 
området. Dette må det tas hensyn til i det videre planarbeidet. For ny bebyggelse 
må det avsettes plass til nettstasjon. 

7. Fred Hallager Juul (25.01.2006), som eier den ubebygde strandeiendommen 
Bårdrudstrand, gnr 35 bnr 112 i Oppegård, viser til at det i Oppegård er god 
atkomst sørover: Roald Amundsens vei – Svartskogveien – Lindekastveien – 
Sjødalstrandveien. Så er det stopp ved nyoppsatt gjerde og port. Harald 
Sjødalstrand ønsker å kunne vise med skilt hvor man kan komme sørover, men 
gamle veifar er omtrent stengt i Ås.  
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8. Odd og Terje Michaelsen (111/183), Christina Briskerud (111/60), Grethe Straith 
Henriksen, Erik Tallaksrud (111/26) og Yngve Nicolaisen (111/32, 36, 195) 
(31.01.2006) er positive til regulering, men går imot at det reguleres kjørevei 
gjennom området. Det vil være stikk i strid med den miljøprofil de mener Nebba 
bør ha. Det er bare tre eller fire av de som ønsker vei, som er direkte berørt av en 
eventuell utbygging.  

9. Ingar Jonassen (02.02.2006), eier av 111/15, ønsker omregulering av hyttetomt til 
helårs bruk. Han og hans søster ønsker bilvei til eiendommen, men har 
innvendinger mot veiens beliggenhet på/ved deres strand. Han ønsker også å få 
belyst hvem som eier deler av veiarealet. 

10. Wenche og Bjørn Granås (17.02.2006), eiere av 111/50 og 163, er positive til 
kjørevei for å slippe problemet med parkering, både lovlig og ulovlig, hele 
sommeren. Dette vil også være til glede for dem som bor langs Nebbaveien og 
plages av parkeringen med tilhørende støy. Parkering på egen tomt vil løse 
mange problemer for dem, blant annet for å hjelpe uføre familiemedlemmer. De 
ønsker også å få omregulert eiendommen til helårs bruk.  

11. Toril Mæland (17.02.2006), eier av 111/261, lurer på hvordan fortsettelsen av 
veien skal være nord for eiendommen ”Granum”, gnr 111 bnr 18. Vil det bli mulig 
for publikum å gå gjennom eiendommen? Forlengelsen av skogsbilveien som 
ender i nordre del av Granum i retning Oppegård grense er ikke tegnet inn på 
kartet. 

12. Bjørn Stubberud (18.02.2006), eier av 111/18, Granum, hilser igangsettingen av 
reguleringsplanen velkommen. Han har i dag en 2 km lang skogbilvei som 
atkomstvei til Granum. Veien fungerer bra, bortsett fra om vinteren. Med tanke på 
beredskap ved brann og ulykker vil en veiforbindelse langs sjøen ville gjøre det 
tryggere for beboerne i området. Han ser positivt på at det kan bli flere fastboende 
i området. 

13. Rønnaug Simensen (18.02.2006), eier av 111/197, ønsker bilvei fram til 
eiendommen, da hun er avhengig av rullestol. Det vil øke livskvaliteten å kunne bo 
fast på Nebba. En oppgradering av veien vil dessuten lette de vanskelige 
parkeringsforholdene lang Nebbaveien. Flere beboere har kjøpt små traktorer 
blant annet til transport av bygningsmateriell. En bilvei fra brygga og nordover vil 
bety bedre tilgjengelighet til strandsonen, og en vei vil sikre beredskap med tanke 
på brann og ulykker.   

14. Gunnar og Marit E. Knutsen (18.02.2006), eiere av gnr 111/253, viser til at 
eiendommen er delt i to av Nebbaveien, med bolighus på østsiden og garasje, 
sjøbod og brygge på vestsiden, der også deres vesentligste uteoppholdsplass er. 
Eiendommen har avgitt vesentlig grunn til fellesskapet da Nebbaveien ble bygd i 
1960. De kan tenke seg at eiendommen kan være aktuell å ha som helårsbolig.  

15. Laila G. Bakken (19.02.2006), eier av 111/196, ser positivt på igangsetting av 
regulering i området. Hun er 4. generasjon i familien som bor fast på Nebba, som 
er et idyllisk sted å bo, men hun og flere andre ønsker en bruksendring, dersom 
reguleringen gir muligheter for det. At noen ønsker å bruke sine eiendommer som 
feriested, blir ikke forringet med flere fastboende i området. For de fastboende vil 
grunnlaget for fortsatt bosetting ikke være til stede uten en bilvei fram til 
eiendommene. En bilvei vil gi økt beredskap ved ulykker og redusere 
parkeringsproblemene i Nebbaveien. 
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Beskrivelse av foreløpig planforslag - kommentarer: 
Det er svært ulike oppfatninger av veispørsmålet i området. På bakgrunn av dette 
utarbeidet kommunen planforslag i 3 alternativer. Forskjellen mellom alternativene 
har vært veiløsningene. 
 
Kjørevei eller gangvei: 
1. Bilvei i henhold til veilagets ønske, helt fram til Granum i nord.  
2. Bilvei fram til gnr 111/196 (Laila Bakken) med snuplass/vendehammer. Videre 

nordover mot Granum reguleres gangvei 
3. Veien beholdes som ren gangvei som i dag. 
Veilagets foreslåtte utbedring av gangveien er beskjeden, stort sett ca 1 meter 
veiutvidelse på de smale partiene. Det innebærer at det blir enfeltsvei med et par 
møteplasser. 
 
Parkering langs Nebbaveien: 
I alle alternativene er det foreslått en mindre veiutvidelse på østsiden av Nebbaveien, 
innenfor veigrunnen, for å legge til rette for bilparkering som ikke hindrer 
framkommeligheten langs Nebbaveien. 
 
Boliger og hytter: 
Bruken av området foreslås differensiert, slik at de tomtene som har eller kan få 
brukbar atkomst uten for store terrenginngrep, foreslås regulert til boligformål, mens 
resten opprettholdes som hytteeiendommer, jfr. kommuneplanen som opprinnelig 
viste ”blandet formål”, og som i kommuneplanen av 2007 viser deler av arealet til 
boligformmål og deler til fritidsformål. Siden det er vist tre alternativer for vei gjennom 
området, kan det få konsekvenser for hvilke eiendommer som bør reguleres til 
boligformål. Også andre eiendommer, som eierne ikke ønsker bruksendret, kan 
opprettholdes til hytteformål. Det er ikke foreslått regulering til bevaring, men 
gjennom forholdsvis strenge planbestemmelser vil man kunne sikre området mot 
store endringer. 
 
Gangvei – kyststi: 
I det foreløpige planforslaget er det ikke foreslått noen offentlig tilgjengelig gangvei 
gjennom eiendommen Granum, gnr 111 bnr 18. Det finnes en bratt sti på oversiden 
av Granum. Denne kan utbedres slik at den blir mer fremkommelig. Det er ikke i 
planforslaget spesifisert hvordan en eventuell kyststi skal kunne fortsette inn i 
Oppegård kommune. Dette må utredes nærmere i samarbeid med Oppegård 
kommune, da dagens sti i Oppegård på et par steder går tvers gjennom gårdstun. 
Sommeren 2006 foretok saksbehandlere fra begge kommunene en felles befaring på 
kyststien. Planforslaget så langt er ”åpent” når det gjelder konkret plassering av en 
kyststi. Eksisterende skogsbilvei til blant annet eiendommen Granum kan til en viss 
grad fungere som kyststi, selv om den på store deler av strekningen ligger et stykke 
fra kysten.  
 
Friluftsområde: 
Store deler av området foreslås regulert til spesialområde – friluftsområde, også deler 
av eksisterende bolig- og hyttetomter langs sjøen. Innenfor friluftsområdet, 
fortrinnsvis nord og øst for bebyggelsen, kan det vurderes plassering av en kyststi. 
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Bevaring: 
Foreløpig er ikke noe av byggeområdet foreslått regulert til spesialområde – bevaring. 
De foreslåtte reguleringsbestemmelsene vil likevel i stor grad bidra til at det ikke blir 
noen vesentlig fortetting i området, og at bygningsmiljøet til en viss grad kan 
opprettholde sin karakter. Det forutsettes foretatt kulturminneregistreringer. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planområdet er vurdert i forhold til faktorer som trafikk, fare for flom, ras, 
radonforekomst, forurensning av vann og grunn og fare for eksplosjon, foruten 
landskapets og miljøets sårbarhet for tekniske inngrep. 
Det er ikke registrert vesentlige forhold som skulle tilsi spesiell beredskap, utover det 
at bratt terreng og nærhet til sjøen kan innebære en risiko. 
Planbestemmelsene tar sikte på å bevare terreng og miljø mest mulig. 
Det er ikke foretatt radonundersøkelser i akkurat i dette området, men generelt i 
Nordby er radonstrålingen litt høyere enn i Ås sentralområde. Ved nybygg eller 
ombygging kan det være aktuelt med målinger. 
Dersom veien gjennom området blir utbedret til kjørevei, vil utrykningskjøretøyer 
lettere komme fram, samtidig som dette betyr et miljøinngrep. 
Ordnet parkering langs Nebbaveien vil bedre trafikkforholdene.  
 
Ny høring – nye uttalelser: 
Disse foreløpige planforslagene i 3 alternativer ble utsendt på en ekstra høring til de 
berørte parter i ekspedisjon. av 19.02.2007, med høringsfrist 30.03.2007. Bygnings- 
og reguleringssjefen arrangerte dessuten nytt informasjonsmøte på Løvstad 
14.03.2007. Det innkom følgende nye uttalelser: 
 
16. Fred Hallager Juul 26.03.2007) viser til at det kun er behov for gang- og sykkelvei 

fra Oppegårdsiden. Fremkommeligheten der er klarert med grunneierne. 
17. Marit, Rolf og Hans Amund Kjærnsli (26.03.2007), eiere av 111/21 og 111/92, 

uttaler at det er viktig å sikre at allmennhetens tilgang til strandsonen blir minst 
like god som i dag. De er sterkt imot bilvei og omregulering av hytter til bolig. 

18. Christina Briskerud og Baard Myhre (26.03.2007), eiere av 111/60, er imot bilvei 
og viser til at en bilvei vil føre til store sprengninger og ødeleggelse av terrenget, 
slik at hele idyllen blir borte Nebba er et unikt naturområde, der barn og voksne 
kan gå fritt omkring uten å møte biler.  De fleste av grunneierne langs stien er 
imot bilvei. Det er skuffende at Ås kommune bruker mye tid og krefter på å 
fremlegge forslag til en privat bilvei strandsonen. Se vedlegg 5. 

19. Marit E. og Gunnar Knutsen 28.03.2007, eiere av 111/253 viser til at planforlaget 
delvis imøtekommer deres ønske om regulering av eiendommen til boligformål. 
På parsellen mellom sjøen og Nebbaveien ønskes utearealet på deres eiendom 
endret fra friluftsområde til boligområde. Område i sjøen bør reguleres til privat 
småbåtanlegg i sjøen. 

20. Tove Straith Amundsen for Jens Nielsen (29.03.2007), eiere av 111/27, viser til at 
deres strandlinje er foreslått som friluftsområde. De ber om at det blir omgjort til 
boligområde. De er imot bilvei.  

21. Terje og Odd Michaelsen (28.03.2007), eiere av 111/183, er sterkt imot bilvei, 
som vil ødelegge områdets naturverdi for alltid. Planen bryter med Ås kommunes 
miljøprofil, som blant annet framkommer i kommuneplanen. Vi må: Ta vare på 
kulturlandskapet og landskapskvalitetene som særpreger Ås, bevare 
grøntstrukturen, forvalte strandsonen langs bl.a. Bunnefjorden, bruke kunnskap 
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om biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer m.m. Planforslaget bryter 
med de rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Jfr. også Miljøvernminister 
Bjørnøys 07.03.2006: ” Det er et nasjonalt mål å bevare strandsonen”.  

22. Laila G. Bakken (29.03.2007), eier av 111/196, viser til forslag til 
planbestemmelser om at det på 111/32 og 195 (eiere: Nikolaisen) tillates oppført 
sjøbod/sjøboder med et samlet bruksareal på 50 m2, i tillegg til 
garasje/carport/uthus. Hun regner med at de 50 m2 innbefatter de tre sjøbodene 
som allerede er på eiendommen, inklusive den som brukes til hytte. Hun viser til 
HTM’s vedtak i sak 50/06: ”Sjøboden tillates å stå inntil det er vedtatt 
reguleringsplan for området. Bygningsmyndighetene vil da ta stilling til om 
sjøboden må rives”. Hun har imidlertid forståelse for at det er nødvendig med 
lagerplass på eiendommen og stiller seg positiv til flytting av huset nordøst på 
parsellen.  

23. Veilaget Nebba (28.03.2007, 13.06.2007 og 26.08.2007), bestående av:                     
Bjørn Stubberud (111/18), Ingar Jonassen (111/15), Anne Lise Øverby (111/15), 
Ellen Glåmseter (111/35, 144, 149 og 43), Henning Kristiansen (111/115), Bjørn 
Granås (111/163), Laila G. Bakken (111/196), Runa May-Britt Haug (111/28), 
Petter Knap (111/28), Gorm Simensen (111/197), Arne Jørgen Kjærnes (111/1), 
Tommy Olesen Granås (111/50), Mia Granås Risto (111/50), ser det som viktig at 
Nebba blir et levedyktig lite samfunn, blant annet ved at noen ønsker 
bruksendring av sine eiendommer. På planforslaget er det anslått plass til 17 biler 
langs Nebbaveien, noe som er for lite, dersom det ikke blir regulert en (bil)vei. 
Veilaget er meget opptatt av å bevare området og har derfor engasjert 
landskapsarkitekt Lønrusten for å planlegge utformingen av veien. Han har i 
mange år arbeidet med å prosjektere veier i sårbare områder. En kjørbar vei vil 
dessuten være praktisk for å ta seg fram på en trygg og god måte, og slik at 
hjelpen kan komme fram om det blir nødvendig. Veilaget har forståelse for at det 
er ulike oppfatninger om veispørsmålet. 7 av grunneierne som har direkte nytte av 
veien, har eiendommer som berøres av veiprosjektet, noe som omfatter ca. 75 % 
av veistrekningen. Eier av 111/183 fikk for øvrig i formannskapssak i 1966 
dispensasjon for tilbygg til hytta mot å avgi grunn til fremtidig utvidelse av veien for 
bakenforliggende bebyggelse. Det vedlegger også brev fra Kluge advokatfirma 
DA, som blant annet viser til krav om tilfredsstillende atkomst til boligeiendommer. 
Se vedlegg 6.     

24. Naturvernforbundet i Ås (30.03.2007) ser positivt på at det utarbeides en 
reguleringsplan i tråd med kommuneplanen. Det vises til at området i sin helhet 
ligger innen for RPR for Oslofjorden. Det er viktig at planen tar hensyn til 
naturkvalitetene, herunder de registrerte lokaliteter for biologisk mangfold. Det bør 
utarbeides en forvaltningsplan. Forbundet er skeptisk til planene om bilvei, som 
kan redusere miljøkvalitetene, og samtidig skeptisk til bruksendring til 
helårsboliger. 

25. Geir Petter Knap og Runa Haug (22.03.2007), eiere av 111/28, er positive til 
planene om kjørevei. Veien vil gå over deres tomt. De aksepterer derimot ikke at 
ca. 2 dekar av deres eiendom langs sjøen er foreslått som friluftsområde, selv om 
det fra kommunens side er nevnt som en ”teknisk detalj”. I veisaken har det 
dannet seg to fløyer: De som ønsker eiendommene som ferieboliger, er imot, 
mens de fastboende ønsker kjørbar vei. Da familien Mikalsen, eier av 111/183, og 
motstandere av veien, fikk godkjent utbygging i 1966, krevde kommunen at de 
skulle avstå grunn til breddeutvidelse av veien til bakenforliggende tomter. 
Familien Nicolaisen, eier av 111/32, 36 og 195, hadde en større utbygging i 
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19817-82. Søknaden først avslått, men etter anke ble den godkjent med den 
begrunnelse at det forelå planer om kjørevei fram til eiendommen.   

26. Familien Nicolaisen (29.03.2007), eier av 111/32, 36 og 195, er imot bilvei, som vil 
gjøre ubotelige skader på natur og miljø. Veien vil dele eiendommen i to og 
forringe eksisterende uteplass. De er redde for at veien ikke blir så miljøvennlig 
som beskrevet i planen. Vil det komme mange stikkveier? Hvor skal biler parkere?  
Hva med anleggsperioden, med store anleggsmaskiner? Blir veien bredere enn 
2,5 meter? Hvem skal kunne kjøre på veien? Hva med kostnadene? Hvem skal 
betale? Skal det legges ut på anbud? Skal det være bom? Veien vil berøre deres 
strand med en mur. Her har det vært plass for fiskebåt i snart 100 år. De er 
avhengige av denne båtplassen. De går imot at deler av strandkanten reguleres til 
friluftsområde. De ønsker å bevare området uten støy og forurensning. De som 
må ha vei helt fram til huset, får finne seg et annet sted å bo. De ber ellers 
planutvalget å se på ”miljøveien” som er etablert av Bjørn Stubberud gjennom 
skogen. Den er et godt eksempel på hva som skjer når folk tar seg til rette. 

27. Oslofjordens Friluftsråd (30.03.2007) anbefaler ikke kjørbar vei gjennom 
Nebbaområdet, med skjemmende skjæringer og fyllinger. OF er positiv til at 
Oppegård og Ås kommuner har hatt befaring for å finne alternative kyststitraseer. 
Det anbefales lav u-grad i området. Strand sør for Nebbaveien 130 må bevares. 
Den bratte veien som kommer ned rett sør for Nebbaveien 130, anses som 
velegnet som del av fremtidig kyststi. Friområde – turvei må tas inn i 
reguleringsbestemmelsene. Privat vei må merkes med ”kyststi”. Stranda ved 
Nebbaveien 130 anbefales regulert som friluftsområde i sjø. OF påpeker ellers at 
de flere ganger har tatt opp lovligheten av en steinmolo i sjøkanten på 111/18 og 
en ca.100 meter ny vei fram til grensen til Oppegård kommune. De anser tiltaket 
som uheldig. 

28. Anders Ljungberg (29.03.2007), eier av 111/174, går imot bilvei, som vil føre til 
store inngrep. Man må tenke på å være miljøbevisst og ta vare på naturen. Man 
bør heller bruke skogsbilveien som går fram til Granum, gnr 111/18. 

29. Hafslund Nett (10.04.2007) uttaler seg om nettstasjon og elektriske ledninger. 
30. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen påpeker at området ligger 

innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (RPR-O), der 
naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier skal forvaltes som en 
ressurs av nasjonal betydning. Hovedmålet er å hindre ytterligere nedbygging i 
den verdifulle kystsonen og å bedre allmennhetens tilgjengelighet til området. Det 
er i de senere år varslet skjerpede føringer for strandsoneforvaltningen. Også 
mindre tiltak som badehus, brygger, naust og plattinger m.v. bidrar til privatisering, 
og det er viktig med en restriktiv praksis også for slike tiltak.                                             
Det er positivt at en god del av planområdet er lagt ut til spesialområde/friluftsliv, 
men dette vil i liten grad endre dagens situasjon, og terrenget gjør arealene lite 
egnet som friluftslivsområder. I praksis vil de mindre bratte partiene ned mot sjøen 
være av større interesse, og dagens gangvei gjør det mulig for allmennheten å 
ferdes i området. En oppgradering til bilvei vil i liten grad øke tilgjengeligheten for 
friluftsliv og ferdsel, men trolig redusere veiens kvalitet som kyststi. En 
oppgradering vil sannsynligvis medføre til dels omfattende natur- og 
terrenginngrep. Konvertering til boliger vil også endre områdets preg gradvis. En 
slik utvikling vil etter miljøvernavdelingens oppfatning ikke være i tråd med de 
gode intensjonene, men gjøre området mindre attraktivt for ferdsel og friluftsliv. 
Det bes om en redegjørelse om planalternativenes konsekvenser for de nasjonale 
mål for arealforvaltning i kystsonen. Manglende utredning vil kunne medføre 
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innsigelse fra miljøvernavdelingen, som sterkt anbefaler at veien opprettholdes 
som gangvei. Utvikling av hytter til boliger nær sjøen er uheldig, samt 
planbestemmelsene om påbygg m.m. Det anbefales at kommunen fastsetter en 
strandsonegrense innenfor planområdet, med strenge regler for nye byggetiltak. 
Det er ikke ønskelig med nye sjøboder i strandsonen. Det varsles innsigelse om 
ikke planbestemmelsene innskjerpes. Avdelingen er skeptisk til at et relativt stort 
område i sjøen er avsatt til privat småbåtanlegg. Det anbefales at behov for nye 
båtplasser løses gjennom fellesanlegg etter en overordnet vurdering av behov og 
egnet lokalisering. Det må spesifiseres nærmere om omfang og type av anlegg. 
Innsigelse varsles. Fylkesmannens beredskapsstab har ingen bemerkninger.   

31. Ole-Jørgen Tallaksrud, for Yngvar og Erik Tallaksrud (24.04.2007), eiere av 
111/26, uttaler at en reguleringsplan som vil skape forutsigbarhet, ønskes 
velkommen. De har i alle år satt pris på et trygt og støyfritt miljø. Dette ønsker de 
å beholde, og de er derfor forundret over at Ås kommune i det hele tatt vurderer å 
stimulere til biltrafikk. De vil komme med mer konkrete tilbakemeldinger når det 
foreligger en reell anbefaling rundt spørsmålet vei/kyststi. De ønsker å beholde 
eiendommen til fritidsformål, men blir det kjørevei, ønskes mulighet for 
bruksendring til bolig, selv om det per dags dato ikke foreligger planer for slik 
bruk. Ved en eventuell oppgradering av veien ønskes det at deres eiendom i 
størst mulig grad blir uberørt, ved at håndlagt steinmur ikke blir erstattet med 
forstøtningsmur i annet materiale. De ønsker ellers en mulighet for utvidelse av 
hytta slik at godkjent renseanlegg kan skjules, selv om det betyr utvidelse mot 
sjøen. Deres anneks innholder ”snurredass”, innlagt vann og dusjkabinett, fra 
tidlig på 1990-tallet. De antar at dette ikke vil være noe problem for ettertiden. 
Primært ønsker de å beholde veien som i dag. Det dårligste alternativet vil være 
alternativ 2 med en snuplass tett inn på 5 eiendommer.  

32. Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen (02.05.2007) viser til at det er 
registrert en steinalderboplass, som er automatisk fredet, jfr. rapport. Fornminnet 
må vises tydelig på kartet. Området omfattes av RPR for Oslofjorden. Det vises til 
pkt. 3.2.2. i retningslinjene: Det må legges vekt på å bevare karakteristiske 
kulturlandskap, kulturminner og enkeltstående eksempler på kystkulturen i 
området. Videre i pkt. 4.4 Strandsone: I strandsonen bør bygging som kan 
redusere natur- og kulturmiljøet og mulighetene for rekreasjon og fiske ikke finne 
sted. Fylkesrådmannen anbefaler at kulturverdier i området blir vurdert bevart. Det 
vises blant annet til at Nebba har hatt dampskipsanløp, og at det finnes SEFRAK-
registrerte bygninger. Bestemmelser bør sikre at bebyggelse og strukturer ivaretas 
på en måte som ikke forringer kvalitetene, og at man unngår oppgradering av 
veier og stier som vil medføre sprenging. For øvrig mener fylkesrådmannen at 
tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/delplaner, 
og har ingen ytterligere kommentarer.   

33. Christian og Helen Clemm (03.08.2007), eiere av 111/10, er positive til at det 
legges opp til en regulering til boligformål der dette er praktisk mulig. De mener at 
et smalt belte som er foreslått regulert til friluftområde langs sjøen, på grunn av 
terrenget ikke er egnet til allmenn ferdsel. Det bør derfor beholdes til boligformål. 
De ønsker dessuten at det også ved deres eiendom reguleres mulighet for privat 
småbåtanlegg. De er ikke direkte berørt av spørsmålet om oppgradering av stien 
til kjørevei, men finner det generelt naturlig at boligeiendommer bør ha atkomst 
via kjørevei. Forslaget, alt. 1, ser ut til å være godt tilpasset terrenget.  Veibredden 
forblir dessuten så begrenset at parkering ikke vil være mulig utenom egen 
eiendom. 
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Kommentarer til uttalelsene til det foreløpige planforslaget (nr. 16 – 33): 
Generelt: 
Planalternativene som ble utsendt 19.02.2007, har ikke medført at tilhengere og 
motstandere av opprusting av Nebbaveien har nærmet seg hverandre. Uenigheten er 
like stor som før, og meningsforskjellen går hovedsakelig mellom de som er 
fastboende, eller ønsker å bli fastboende i området, og de som ønsker å beholde 
området som fritidsområde. Begge parter argumenterer fornuftig for sitt syn. 
Bemerkning nr. 18 (Christina Briskerud og Baard Myhre) og bemerkning nr. 23 
(Veilaget på Nebba, med vedlegg fra advokatfirmaet Kluge) legges ved som trykte 
vedlegg nr. 5 og 6 for å illustrere dette.  
 
Til bemerkning 16 (Fred Hallager Juul): 
Planforslagene viser ikke noen konkret trase for kyststi eller gang- og sykkelvei mot 
Oppegård, men gir mulighet for ulike løsninger.  
 
Til bemerkning 17 (Marit, Rolf og Hans Amund Kjærnsli) og 18 (Briskerud og Myhre): 
Kommuneplanen forutsetter at områdene i strandsonen skal reguleres, dersom de 
ikke skal være belagt med et generelt og totalt byggeforbud for alle. Siden flere 
grunneiere ønsker en oppgradering av gangstien slik at den kan bli kjørbar, vil dette 
nødvendigvis bli et tema i reguleringsplanen. Se ellers den generelle kommentaren. 
 
Til bemerkning 19 (Marit og Gunnar Knutsen) og 20 (Tove S. Amundsen og Jens 
Nielsen): 
Det er et generelt krav fra overordnet myndighet å hindre ytterligere nedbygging av 
strandsonen langs Oslofjorden, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Derfor 
er det foreslått at deler av eiendommene langs sjøen til reguleres til friluftsområde, 
hovedsakelig for å sikre at de ikke blir ytterligere privatisert. Disse arealene kan 
fortsatt brukes som nå, men flere anlegg tillates ikke. Disse landstripene må sees i 
sammenheng med at sjøområdet er foreslått regulert som ”friluftsområde i sjøen”. 
Formålet ”privat småbåthavn” foreslås fjernet, da dette kan oppfattes som 
utbyggingsmulighet for flere båtplasser. Jfr. også bemerkningene nr. 24, 27, 30 og 
32. Eksisterende båtplasser forutsettes opprettholdt. 
 
Til bemerkning 21 (Terje og Odd Michaelsen): 
Se den generelle kommentaren og avsnittet: ”Vurdering med konklusjon og 
begrunnelse”. 
 
Til bemerkning 22 (Laila Bakken): 
Det forutsettes at det på eiendommen 111/32 og 195 kan være garasje/carport/uthus 
i tillegg til sjøbod/sjøboder på inntil 50 m2. Det vises til den tidligere omdiskuterte sak 
nr. 50/06, og det foreslås at verksted/bod tett inntil Laila Bakkens eiendom fjernes, da 
den er unødig sjenerende. De tidligere omdisponerte bodene på eiendommene 
111/32 og 195 bør ideelt sett inngå i ”kvoten”, men foreløpig er det tatt hensyn til at 
det også er fiskehavn på eiendommen. 
 
Til bemerkning 23 (Veilaget Nebba): 
Se generell kommentar angående ønske/behov for kjørbar atkomst.  
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Advokatfirmaet Kluge viser til plan- og bygningslovens krav til tilfredsstillende 
atkomst, og at det ut fra dagens praksis betyr kjørbar atkomst fram til boligeiendom, - 
og oftest også til hytteeiendom.  
Kommunen er enig i at dette er praksis, og ved regulering av boligområder er det en 
selvfølge at det etableres kjørbar atkomst til hver eneste boligtomt. På den annen 
side kan man i dette tilfelle få en konflikt med mellom hensynet til tilfredsstillende 
atkomst til boligeiendommer, og hensynet til å beholde natur- og bygningsmiljø i 
strandsonen mer uberørt, samt hensynet til ro og trafikksikkerhet. 
Eiendommen Granum i nord allerede en etablert kjøreatkomst, selv om den på 
vinterstid kan være vanskelig. Dette var eieren oppmerksom på da han for få år siden 
satte i stand, utvidet bebyggelsen og tok eiendommen i bruk til boligformål, slik den 
også hadde vært i fra den ble bebygd i 1911 og fram til 1960. 
Utviklingen har vist at tilfredsstillende atkomst er viktig for å unngå ”avfolkning”, og 
det er mulig at Nebbaområdet kan bli et rent hytteområde om atkomsten ikke blir 
bedre enn i dag. Dette kan være riktig om man vil beholde området mest mulig 
uendret i årene framover. Veiplanen som er lagt fram av Landskapsarkitekt 
Lønrusten, viser på den annen side en meget beskjeden opprusting av dagens vei, 
med ett kjørefelt, et par møteplasser og forstøtningsmurer i naturstein. Veien i seg 
selv vil ikke bety de helt store terrenginngrep, men dersom man også etablerer nye 
parkeringsplasser og legger til rette for vesentlig utvidelse av bebyggelsen, kan 
summen av miljøinngrepene bli betydelige. 
 
Til bemerkning 24 (Naturvernforbundet i Ås): 
Se den generelle kommentaren og kommentaren til bemerkning 23. 
 
Til bemerkning 25 (Geir P. Knap og Runa Haug): 
Kommunens vedtak angående breddeutvidelse tas til orientering og kan telle som 
argument for dette synet. Jfr. også det som er påpekt av veilaget. Se ellers den 
generelle kommentaren. 
 
Til bemerkning 26 (Familien Nicolaisen): 
Det vises også til saken om veiutvidelse i bemerkning 23 og 25.  
Ang. stikkveier: 
Tomter med kjøreatkomst vil stort sett også få kjøring inn på selve tomta. Da de fleste 
tomtene er kuperte, må det tas spesielle landskapshensyn. 
Ang. parkering av biler: 
Se foran. Parkering må ikke bety rasering av tomtene. 
Anleggsperioden: 
Det kan ikke brukes store anleggsmaskiner, da de vil ødelegge terrenget på begge 
sider av veien. Krav til maskinbruk og terrenginngrep må bli en del av byggeplanen 
for veien. 
Veibredde: 
Kjørebanebredde blir ca. 2,5 meter. I tillegg kan det komme ”skulder” på hver, dvs. en 
totalt opparbeidet bredde på 3 – 3,5 meter. Av vedlagte skisse står det en total 
bredde til veiformål på 4,5 meter. Dette må tilpasses de lokale forhold.  
Hvem skal kunne kjøre på veien? 
Dette bestemmer grunneierne i stor grad selv, da veien uansett vil bli regulert som en 
privat vei, enten det blir gangvei eller kjørevei. Et veilag som omfatter alle bør 
opprettes dersom det blir etablert kjørevei.  
Kostnader, betaling, m.m.: 
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Veien kan for eksempel opparbeides i regi av dem som i dag utgjør Veilaget Nebba, 
og kostnadene kan fordeles på alle grunneierne etter reglene i plan- og 
bygningslovens refusjonskapittel. Detaljer om kostnader, anbud, m.m. må foreløpig 
besvares av veilaget. 
 
Til bemerkning 27 (Oslofjordens Friluftsråd): 
Bemerkningen tas til etterretning. Seinmoloen er tidligere tatt opp med ”synderen”, 
men kommunen har ikke foreløpig gått videre med saken.  
 
Til bemerkning 28 (Anders Ljungberg): 
Se kommentarene til bemerkningene foran. 
 
Til bemerkning 29 (Hafslund Nett): 
Det forutsettes etablert nødvendige anlegg etter Hafslunds anvisninger. 
 
Til bemerkning 30 (Fylkesmannen): 
Se kommentarene til bemerkning 23, 26, m.fl. 
Hovedinnvendingene og argumentene innebærer i ytterste konsekvens at man ikke 
kan beholde boliger langs sjøen, og knapt hytteeiendommer. Med dagens lovverk, og 
med de beskjedne statlige midler som stilles til rådighet for å sikre strandsonen, er 
det vanskelig å ha altfor store ambisjoner. Men kommunen vil innarbeide nødvendige 
tilpasninger/justeringer i tråd med miljøvernavdelingens kommentarer, jfr. blant annet 
kommentar til bemerkning 19 angående ”privat småbåthavn”, som tas ut av planen. 
 
Til bemerkning 31 (Familien Tallaksrud): 
Se kommentarene foran. 
 
Til bemerkning 32 (Akershus fylkeskommune): 
Bemerkningen tas til orientering. Planbestemmelsene og plankart justeres slik at de i 
større grad ivaretar de hensyn som nevnes. To bygninger fra før år 1900 foreslås 
regulert som verneverdige, foruten at registrert fornminne innreguleres til 
spesialområde/bevaring. Se ellers kommentarene til de øvrige bemerkningene. 
 
Til bemerkning 33 (Christian og Helen Clemm): 
Se kommentarene til bemerkningene foran.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Å regulere en kystsone som er delvis bebygd, og med etablerte bolig- og bruksforhold 
fra lang tid tilbake, er et komplisert puslespill. Det er ofte intern uenighet og 
interessemotsetninger i området, foruten at statlige og fylkeskommunale myndigheter 
setter sine krav til forvaltning av strandsonen, krav som ofte går på tvers av 
grunneiernes interesser. De to første høringsrundene har ikke løst den interne 
uenigheten om etablering av kjørbar vei gjennom området. Dessuten bør flere 
detaljspørsmål i planutformingen utredes nærmere, jfr. bemerkningen fra 
fylkesmannen. Saken er likevel kommet så langt at den bør legges fram til politisk 
behandling, for eventuelt å få flere politiske signaler for den videre behandlingen. Det 
foreslås enkelte justeringer og tilføyelser i både plankart og planbestemmelser: 
”Privat småbåthavn” utgår og erstattes med ”friluftsområde i sjøen”, fornminneområde 
innreguleres, 4 bygninger som er SEFRAK-registrerte, reguleres som verneverdige.  
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Teknisk sjef foreslås at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tre 
alternativer. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtaket i hovedutvalget for teknikk og miljø 14.02.2008 ble 
reguleringsplanen avertert i avisene og lagt ut til offentlig ettersyn i 3 alternativer i 
tiden 11.03. 2008 – 16.04.2008. Planforslaget ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse. Følgende bemerkninger innkom: 
 
34. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møte 11.03.2008 og 

avgav ingen uttalelse. 
35. Hafslund Nett (11.03.2008) viser til kabelanlegg, blant annet høyspenningsanlegg 

i området, og at dette måtte det tas hensyn til. 
36. Randi Haraldsen (12.03.2008 og 19.04.2008), Nebbaveien 68, gnr 111/252, 

ønsker ikke flere bilplasser rett utenfor deres eiendom. De som trenger bilplasser, 
får opparbeide dem på egen tomt. Hun ønsker kjørevei fram til eiendommen 
Granum i nord. 

37. Christina Briskerud og Baard Myhre (06.04.2008 og 28.04.2008), mener det er feil 
på kartet at det ikke er markert med egen farge på eksisterende skogsbilvei nord 
for Granum. De minner ellers om strammere strandsonepolitikk og sterkere 
jordvern. De viser også til rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. 

38. Norsk Sjøfartsmuseum (07.04.2008) har ingen bemerkninger ettersom det ikke 
fremgår tiltak under vann. Det minnes om, slik det presiseres i pkt. 7.2: 
Spesialområde – friluftsområde i sjøen (SFs), at endring av brygger er 
søknadspliktig. 

39. Veilaget Nebba (14.04.2008) v/Laila G. Bakken er opptatt av å bevare området 
som et levende samfunn. Dette betyr blant annet kjøremulighet. Hensynet til 
fastboende bør gå foran interessene til noen av de ferierende. 

40. Laila G. Bakken (14.04.2008) Nebbaveien 117, viser til at De/hun ikke ønsker en 
bruksendring, idet eiendommen Steinmo, 111/196, er regulert til bolig. Hun ønsker 
flere fastboende i området. Hun ser positivt på å fjerne verkstedet/boden tett inntil 
hennes bolighus.  

41. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (17.04.2008) finner blant 
annet saken svært manglende opplyst når det gjelder planforslagenes ulike 
virkninger på natur- og friluftsinteressene. Det vises til tidligere brev av 22.02.2006 
og 19.04.2007, der det ble varslet innsigelse. Se vedlegg 8.  

42. Odd og Terje Michaelsen (29.04.2008) mener veiprosjektet er lite gjennomtenkt. 
Det er bare to fastboende langs den aktuelle veistrekningen. Det er for øvrig feil 
på kartet, bl.a. grønn markering av deres strandlinje. Veitrase over deres eiendom 
bør legges der venteværelse står. De viser også til kommuneplanens 
bestemmelse om bærekraftig arealutvikling, om allmennhetens tilgang til kyst og 
vassdrag, samordnet areal- og transportplanlegging – ikke mer spredt 
boligbygging., forvaltning av strandsonen langs Bunnefjorden slik at 
naturkvaliteter og allmennretten sikres. 

43. Naturvernforbundet i Ås (29.04.2008) viser til at det er viktig med adgang til 
strandsonen. De er skeptisk til bilvei. Dagens gangvei kan være utgangspunkt for 
kyststi. De er skeptisk til omgjøring av hytter til helårsboliger. Forbundet støtter 
alternativ 3. 

44. Christian og Helen Clemm (28.04.2008), 111/10, er positive til at deres eiendom 
foreslås regulert til boligformål. Kommunen bes revurdere behovet for bevaring 
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(SEFRAK). Nybygg bør heller kunne utformes slik at det er innpasset i en 
helhetsvurdering. Det vises til arkitektonisk utforming og til uttalelsen fra Akershus 
fylkeskommune om kulturverdier m.m. 

45. Akershus fylkeskommune (28.04.2008) uttaler blant annet at også flere bygninger 
enn de SEFRAK-registrerte bør reguleres til spesialområde/bevaring, da 
hyttebebyggelsen fra mellomkrigstiden og etterkrigstiden også bør sikres gjennom 
vern. Ellers anses ikke reguleringsbestemmelsene tilstrekkelige til å hindre videre 
utbygging i strandsonen når det gjelder garasjer, sjøboder og konvertering til 
helårsboliger. Bestemmelsene bør innskjerpes, jfr. RPR for Oslofjorden. 
Fylkesrådmannen er dessuten svært kritisk til anlegging av ny vei. Alternativ 3 
anbefales, men planbestemmelsene bør endres. Se vedlegg 9. 

46. Advokatfellesskapet Wessel v/advokat Andersen (28.04.2008) på vegne av Terje 
og Odd Mikalsen, konkluderer med at planforslaget på grunn av flere feil og 
mangler er å anse som ugyldig: I strid med rikspolitiske retningslinjer (RPR for 
Oslofjorden), saksbehandlingsfeil (manglende konsekvensutredninger), i strid 
med retningslinjer i kommuneplanen (tilgang til strandsonen), kultur og fornminner 
ikke ivaretatt, feil i reguleringskart (fargeangivelse på 111/60), m.m. Se vedlegg 
7.. 

47. Iren, Kjetil og Yngve Nicolaisen (28.04.2008) (111/32,36 og 111/195) viser til at en 
veiutvidelse vil gå ut over deres strand innerst i bukta, og at veien (inkludert 
stikkveier) ellers vil bey inngripen i naturen, i tillegg til bygging av garasjer. De 
etterlyser hvordan man kan utvide sjøbua, og vier ellers til konflikten om 
restaurering/oppføring av verkstedbygg, samt unntak fra byggeforbud for 
bygninger tilknyttet fiskerinæringen. De vil ha markert bygegrenser for bodene og 
annen bebyggelse. De ønsker ikke trafo på eiendommen. 

48. Marit og Gunnar Knutsen (28.04.2008) 111/253 bemerker at planforslaget delvis 
imøtekommer deres ønske om å regulere eiendommen til boligformål, men de er 
imot at deler av eiendommen reguleres til friområde. 

49. Oslofjordens Friluftsråd (30.04.2008) viser til tidligere uttalelse til plan, blant annet 
om å sikre allmennhetens ferdsel. Rådet er imot endring av fritidsbebyggelse til 
helårshus, er imot utvidelse veien til kjørevei. Dagens vei vil fungere som kyststi 
og det er ønskelig å merke denne, samt finne en trase videre fram til Oppegård 
grense. 

 
Kommentarer til de innkomne bemerkningene – forslag til endringer: 
De innkomne uttalelsene inneholder i hovedsak det samme som tidligere, 
argumentasjonen for og imot kjørevei er likeledes de samme, og frontene er uendret. 
Kommunen finner derfor ikke grunn til å gjenta kommentarene til tidligere 
bemerkninger.  
 
Advokatfellesskapet Wessels uttalelse (bemerkning 46) er vist som vedlegg, da den 
illustrerer hovedinnholdet i uttalelsene fra eiere som er imot etablering av kjørevei, 
samt andre forhold ved planen. Til bemerkningen kommenteres likevel at det er riktig 
at gnr 111/60 er vist som fritidsbebyggelse, da den i følge opplysninger i vårt arkiv er 
fritidsbebyggelse. For øvrig er noen av uttalelsene i bemerkning 46 en smule 
overdrevne. 
 
Til bemerkning 47 – familien Nicolaisen – vil kommunen påpeke at deres eiendom 
bare i liten grad er en næringseiendom for fiske. Fiskebåten(e) har havneplass i 
Drøbak, og tidligere lagerbuer/sjøbuer er delvis omdisponert til beboelse/feriehus. 
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Ingen i familien har boligadresse på eiendommen. Kommunen kan ikke se at det er 
grunn for utvidelse/nybygg av sjøbuer når familien tidligere har fjernet/omdisponert 
sjøbuer til annet formål. Fylkesmannen har avgjort klagesaken om riving/nybygg av 
verkstedbygning. Fylkesmannen gir klageren delvis medhold og sender saken til 
kommunen til ny behandling. Kommunen vil komme tilbake til denne saken. 
 
Kommunen har ellers gått nærmere inn på bemerkningene fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling som varsler innsigelse og Akershus fylkeskommune som også er 
sterkt kritisk til planen. Det ble avholdt møte mellom bygnings- og reguleringssjefen 
og Fylkesmannens representanter 03.09.2008. Som resultat av møtet oversendte 
bygnings- og reguleringssjefen 03.07.2009 brev til miljøvernavdelingen med 
kommentarer og med forslag til reviderte og strengere bestemmelser til 
reguleringsplanen.  
I tillegg ble det utarbeidet en kort konsekvensvurdering av alternativene.  
Se vedlegg 10. 
 
I brev av 11.09.2009 kommenterte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Miljøvernavdelingen, forslaget og ville frafalle innsigelsen. Se vedlegg 11. 
Akershus fylkeskommune kunne i brev av 15.09.2009 slutte seg til 
endringsforslagene. Se vedlegg 12. 
 
Forslag til endringer: 
• Reduksjon av utbyggingsmuligheter, dvs. trangere byggegrenser, bare anledning 

til en mindre utvidelse av bebygd areal, eventuelt fastfrysing av dagens situasjon 
med hensyn til bebyggelse. 

• Ikke økning av boligtallet, dvs. ingen bruksendring av eksisterende hytter til 
bolighus. Det betyr at følgende eiendommer reguleres til boligformål – fra sør mot 
nord: 111/252, 111/10, 111/183, 111/196, 111/32,34 og 195, 111/18.  

• Strengere krav til bebyggelse helt i strandkanten. Innføring av strandsonegrense. 
• Det antydes en turveiforbindelse helt fram til Oppegård grense. 
 
Utvidet risiko og sårbarhetsanalyse - konsekvensvurderinger: 
Det er allerede i innledningen utarbeidet en kort risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Kommunen tar til etterretning at den er vurdert som utilstrekkelig av fylkesmannen. 
Det gis derfor en mer utfyllende utredning, jfr. også brevet av 03.07.2009 fra 
bygnings- og reguleringssjefen: 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planområdet er vurdert i forhold til faktorer som trafikk, fare for flom, ras, 
radonforekomst, forurensning av vann og grunn og fare for eksplosjon, foruten 
landskapets og miljøets sårbarhet for tekniske inngrep. 
Det er ikke registrert vesentlige forhold som skulle tilsi spesiell beredskap, utover det 
at bratt terreng og nærhet til sjøen kan innebære en risiko. Dessuten er det viktig å 
bevare bygningsmiljø og terreng mest mulig i kystsonen, noe også det reviderte 
planforslaget med strengere bestemmelser gir mulighet for, selv om det bare i mindre 
grad er foreslått at bebyggelsen reguleres til spesialområde - bevaring. Det vises til 
rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden som planen tar hensyn til. 
Det er ikke foretatt radonundersøkelser i akkurat i dette området, men generelt i 
Nordby er radonstrålingen litt høyere enn i Ås sentralområde. Ved eventuelle nybygg 
eller ombygging kan det være aktuelt med målinger. 
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Dersom veien gjennom hytteområdet blir utbedret til kjørevei, vil utrykningskjøretøyer 
lettere komme fram, samtidig som dette betyr et miljøinngrep. Se 
konsekvensvurderinger. 
Ordnet parkering langs Nebbaveien vil bedre trafikkforholdene.  
 
Konsekvensvurdering: 
Alternativ 1 – med kjørevei: Selve kjøreveien gir forholdsvis beskjedne inngrep i 
terrenget, da det legges opp til enfelts kjørevei, med et par møteplasser der terrenget 
ligger til rette for det. Størst inngrep kan det bli der veien passerer den lille 
sandstranda i nord, vest for 111/195, da stranda vil bli redusert i størrelse. I tillegg vil 
kjørevei kunne medføre opparbeidelse av parkeringsplasser på de tilliggende 
eiendommer, noe som betyr større terrenginngrep enn selve veiutvidelsen, foruten at 
det kan bygges garasjer. I tillegg vil det bety noe trafikkstøy. Problemer for gående og 
syklende vil bli små. På den annen side vil parkeringsproblemene langs Nebbaveien 
sør for Nebba brygge reduseres, og det vil bli mindre påkrevet å utvide veiarealet. 
Kjørbar vei betyr at dagens beskjedne boligbruk lettere kan opprettholdes, men kan 
også bety press for ytterligere bruksendring av hytter til boliger, noe som kan medføre 
større endringer av dagens bygnings- og naturmiljø. 
 
Alternativ 2 – med kjørevei på en del av strekningen: Alternativet vil få lignende 
konsekvenser som alternativ 1. Den viktigste forskjellen er at det ikke blir kjørevei til 
eiendommen Granum i nord, og at det dermed blir litt mindre kjøretrafikk og ikke det 
samme presset for omdisponering til boligformål. 
 
Alternativ 3 betyr at man opprettholder dagens system med gangvei gjennom 
området, noe som gjør at det blir minst forandringer i natur- og kulturmiljøet nord for 
Nebba brygge. Gangveien vil bli bedre som kyststi enn om den oppgraders til bilvei. 
Alternativet betyr at fritidsbruken av området i praksis prioriteres, mens det ikke 
tilrettelegges spesielt for boligformål. Det må tilrettelegges bedre for parkering langs 
Nebbaveien sør for Nebba brygge. 
 
I alle alternativene er det vist en mulighet for mindre utvidelse av bebyggelse og 
anlegg, men utbyggingsmuligheten er foreslått vesentlig redusert for å kunne bevare 
bygnings- og naturmiljøet i større grad. I området definert som strandsone, dvs. 
arealene mellom Nebbaveien og sjøen, inkludert eiendommen Granum i nord, 
forutsettes at dagens situasjon ”fastfryses”, dvs. ingen utvidelse av bebyggelse og 
anlegg.  
 
Vurdering: 
Med de foreslåtte endringene er planforslaget tilnærmet i samsvar med nasjonale 
føringer, med de tilpasninger som lokale forhold medfører. Det betyr også at 
kommunen foreslår at alternativ 3 vedtas, med opprettholdelse av gangveien 
gjennom hytteområdet. Endringene fra tidligere planforslag er så store at planen 
sendes ut på ny høring.  
 
Vedtak i hovedutvalget for teknikk og miljø 12.11.2009: 
Hovedutvalget vedtok å legge ut alle 3 alternativene til offentlig ettersyn, vedlagt en 
hel rekke kommentarer fra SV og FrP. Se vedlegg 13. 
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Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtaket i HTM ble planforslagene (alt. 1, 2 og 3) lagt ut til offentlig 
ettersyn i tiden 22.12.2009 – 01.02.2010. Saken ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse. Det innkom følgende nye bemerkninger: 
 
50. Christian Clemm (19.01.2010), eier av gnr 111 bnr 10, viser til det i forslaget til 

planbestemmelser ikke skal tillates ny bebyggelse eller utvidelse av bebyggelse, 
jfr. §§ 2,3 og 8. De har et lite hus på eiendommen, og en moderat utvidelse vil 
ikke hindre ferdselen i strandsonen. Planen bør gi større rom for å utvikle 
eiendommen som boligeiendom. 

51. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (26.01.2010), viser til sitt 
brev av 17.04.2009, med innsigelse mot planen, med den begrunnelse at saken 
var lite opplyst, men fant at planen sannsynligvis ville kunne medføre økt 
nedbygging av strandsonen, og være i strid med overordnede føringer for 
planlegging i strandsonen i Oslofjordområdet. Innsigelsen ville kunne frafalles 
dersom planen ble revidert i samsvar med det skisserte forslaget av 03.07.2009. 
Fylkesmannen viser til at reguleringsplanen i tre alternativer i all hovedsak 
oppfyller kravene, men opprettholder innsigelsen mot alternativ 1 og 2 som 
medfører konvertering til bilvei. Beredskapsstaben har ingen merknader til 
forslaget. 

52. Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS 28.01.2010 har på vegne av Yngve Elling 
Nicolaisen og Kjetil Nicolaisen, eiere av 111/32,36 og 195 lansert et forslag om å 
legge kjøreveier over eiendommene 111/15, 111/196 og 111/197 for å unngå 
kjøring over Nicolaisens eiendom. Se vedlegg 14. 

53. Yngve Nicolaisen (28.01.2010), uttaler at kommentaren til bemerkning 47 ang. 
bruk/bruksendring av bebyggelsen på eiendommen er feil og ønsker at disse tas 
ut av planen. Se vedlegg 15.  

54. Anne Lise og Harald Øverby, Randi og Ingar Jonassen (28.01.2010) eiere av gnr 
111/15, viser til forslaget fra landskapsarkitektene Berg & Dyring AS på vegne av 
familien Nicolaisen. De finner forslaget lite gjennomtenkt. Nicolaisen har i alle sine 
tilbakemeldinger vært opptatt av å bevare området uten store terrenginngrep. 
Likevel mener de at forslaget kan vurderes/justeres. De mener at alle har mulighet 
for å parkere på sine eiendommer, utenom 2 stykker, blant annet Linneflauet, gnr 
111/15. De viser til at de har tinglyst veirett over bnr 196 og 195 langs fjellet ned til 
stranda.  

55. Randi Marie Haraldsen (28/1 og 31.01.2010), eier av 111/252, gjentar at hun ikke 
ønsker parkeringsplasser i Nebbaveien. Det skaper støy og trafikkproblemer. Hver 
tomteeier får sørge for parkering på egen eiendom. 

56. Christina Briskerud og Baard Myhre (28.01.2010), eiere av 111/60, sier nei til 
bilvei i strandsonen på Nebba, da dette er i strid med overordnede føringer. Dette 
vil bety større terrenginngrep, også til parkeringsplasser/garasjer. Hvis politikerne i 
Ås kommune stemmer for at det skal bli kjørevei gjennom dette unike landskapet, 
vil det si at de går imot det de står for.  

57. Odd og Terje Michaelsen (28.01.2010), eiere av 111/223, viser til tidligere innlegg 
og stiller seg uforstående til kommunens videre engasjement i denne saken, da 
fylkesmannen tidligere har gått imot veitrase i strandsonen. De ser dette som et 
endelig avsluttet kapittel. 

58. Marit og Gunnar Knutsen (30.01.2010), eiere av 111/253, er uenige i at 1 dekar 
av eiendommen mellom Nebbaveien og sjøen er foreslått regulert til 
friluftsområde, til tross for at arealet består av opparbeidet hage og gressplen, 
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sjøbod og brygge. Reguleringen virker søkt og kan kun ha til hensikt å tilfredsstille 
overordnet myndighet.  

59. Veilaget på Nebba v/Laila G. Bakken (30.01.2010), viser til at veilaget fra første 
stund har vært opptatt av at prosjektet skulle ha en klar miljøprofil. Veilaget vil 
gjøre veien tilgjengelig for bilkjøring, med ubetydelige inngrep på tilstøtende 
eiendommer. Veien vil bekostes og vedlikeholdes av et veilag. Alle som ønsker å 
være med på prosjektet økonomisk, blir med i veilaget på lik linje med dem som 
allerede har meldt seg på. Det etableres en bom ved veiens start. Etter samtale 
med landskapsarkitekt Lønrusten, vil man ved fellesstranda i stedet for å utvide 
veien mot stranda, flytte steingjerdet innover på 111/195. Se forøvrig vedlegg 16. 

60. Oslofjordens Friluftsråd (01.02.2010), frykter at en ny kjørbar vei gjennom 
området med sprengningsarbeider og utfylling/forstøtningsmur vil forringe 
områdets natur- og friluftsinteresser betydelig. Det vil også være negativt for 
områdets kultur- og kystmiljø. Friluftsrådet støtter forslaget om utbedring for 
parkering langs Nebbaveien. Rådet støtter alternativ 3, dvs. å opprettholde 
dagens gangvei. Det legges ved forslag til trase for kyststi. Se vedlegg 17. 

61. Naturvernforbundet i Ås (03.02.2010), støtter alternativ 3. Det vises til 
Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden, der det heter: I strandsonen bør 
bygging som kan redusere natur- og kulturmiljøet ikke finne sted. Tilgangen til 
strandsonen i Ås er begrenset og det er derfor viktig at planen tar hensyn til 
allmennhetens interesser, samt naturkvalitetene, inkludert biologisk mangfold. 
Området i dag virker lukket og privat. Det bør tydeliggjøres med informasjon hvilke 
områder som er åpne for allmenn ferdsel. Forbundet er skeptisk til omgjøring av 
fritidsbebyggelse til helårsboliger hvis dette blant annet innebærer bilvei. 

62. Akershus fylkeskommune (04.02.2010), viser til tidligere uttalelser og har 
følgende tilleggsmerknader: Fylkesrådmannen støtter alternativ 3. 
Fylkesrådmannen anser ikke at det endelige forslaget kommer i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner. På bakgrunn av det tilsendte materialet mener 
fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende 
fylkesplan/delplaner, og har ingen ytterligere merknader.                                                              

 
Kommentarer til merknadene: 
Til merknader som framkom under møte i HTM 12.11.2009 (Vedlegg 13): 
 
Til SV’s kommentarer: 
Pkt. 1: 
Det er mulig å foreslå regulering til bevaring for det meste av området. Bebyggelsen 
har imidlertid ikke et så helhetlig preg og er så spesiell at man skulle behøve en så 
streng styring som spesialområde/bevaring kan medføre, med unntak av 4 
bygninger. I denne planen er det isteden foreslått strengere bestemmelser enn 
vanlig når det gjelder bygningenes størrelse og utforming, noe som også har 
medført reaksjoner fra flere av huseierne.  
Pkt. 2:  
Universell utforming av stiene i dette området er i praksis umulig unntatt på kortere 
strekninger. Det foreslås en noe åpnere bestemmelse om stier/kystier, slik at de kan 
plasseres etter nærmere vurdering i terrenget, eventuelt med alternativ sti på ”hylla” 
rett øst for eiendommen Granum. Ellers vises det til uttalelsen fra Oslofjordens 
Friluftsråd som i hovedsak har skissert en kyststi slik som det har vært vist på 
plankartene, en sti som dessuten er gått opp av tidligere landskapsarkitekt Guri 
Håbjørg i Oppegård kommune og bygnings- og reguleringssjefen i Ås i fellesskap. 
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En sti tvers gjennom tunene på hytteeiendommene i grensen mellom Ås og 
Oppegård vil kunne være gunstig, men antas å medføre konflikter dersom den 
formaliseres.  
Pkt. 3: 
Plankartet viser at det skal være parkering langs Nebbaveien, og det forutsettes en 
viss utgraving/utsprenging for å gjøre parkeringen mer effektiv enn i dag. Det kan 
tenkes å lage et mer vidløftig anlegg, men det er lite sannsynlig at dette blir 
økonomisk gjennomførbart. 
Pkt. 4: 
Det er mulig å snu i dag på Nebba brygge, men en utvidelse av snuplassen vil være 
gunstig. Det forslås en beskjeden utvidelse. 
 
Til Frp’s kommentarer: 
• Kyststi er innarbeidet i forslaget, jfr. kommentaren foran. Stien vil imidlertid ikke 

alltid ligge helt inntil sjøkanten, av økonomiske, praktiske, juridiske og 
miljømessige årsaker. 

• Det er laget reguleringskart for alle tre alternativene. 
• Nøyaktig linjeføring og terrengprofil for veistrekningene (kyststier og eventuell 

utvidelse/utbedring av gangveien gjennom området) lages i forbindelse med 
byggesøknadene for disse veiene. 

• Punktet/spørsmålet er uklart. Veien forutsettes imidlertid å følge dagens trase 
med noen tilpasninger. Vesentlig flytting av veien vil medføre større 
terrenginngrep. Den foreslåtte snuplassen i alternativ 1 og 2 er vist der det gir 
minst behov for sprenging og samtidig grei atkomst og snumulighet. Se 
planskisse fra landskapsarkitekt Lønrusten, vedlegg 4. 

• Punktet er uklart. Administrasjonen utreder så langt det har betydning på dette 
stadiet i behandlingen.  

• Veilaget har i sin uttalelse av 30.01.2010 (bemerkning 59) i prinsippet gitt svar 
på gjennomføring av en oppgradert vei, selv om svaret ikke er svært detaljert. 
Dersom det ikke skulle bli enighet om gjennomføringen og eventuelt 
grunnerverv, må det søkes kommunestyret om å ekspropriere en slik rett. Slike 
forhold hører ikke hjemme i reguleringsbestemmelsene, men går direkte fram av 
plan- og bygningslovens kapittel 16 om ekspropriasjon. 

• Det gis vanligvis ikke økonomisk kompensasjon for bestemmelser eller 
begrensninger som reguleringsplaner pålegger en eiendom. Utgangspunktet for 
kompensasjon eller eventuelt innløsing er at eiendommen blir ubrukelig som 
byggetomt, ikke at eieren ikke kan utnytte eiendommen så mye som han ønsker. 
Jfr. plan- og bygningslovens kapittel 15. Når det gjelder SF1 og SF4, foreslåtte 
friluftsområder, er dette først og fremst ment som en sikring av strandsonen mot 
videre utbygging, ikke at det nødvendigvis skal bli fri ferdsel eller hindre dagens 
bruk. Se reguleringsbestemmelsenes § 8 – Strandsone. 

• Regulering til bevaring, som er foreslått for 4 bygninger, gir ikke vesentlig større 
restriksjoner enn de generelle bestemmelse for bebyggelsen i området, bortsett 
fra at det innebærer riveforbud. De er foreslått bevart blant annet fordi de er 
bygd før 1900 og dermed inngår i SEFRAK-registreringen. (SEFRAK: 
Sekretariatet for registrering av faste kulturminner.) 
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Kommentarer til bemerkninger innkommet etter siste offentlige ettersyn (nr. 50- 62) 
 
Til bemerkning 50 – Christian Clemm: 
Strandsonen er en form for vernesone, og av dette følger at det ikke skal bygges 
mer. Spørsmålet om å lempe litt på den praktiske håndhevelse av bestemmelsen bør 
likevel kunne vurderes, f.eks. ved at det kan tillates en beskjeden utvidelse, men ikke 
nærmere sjøen. Se også kommentar til bemerkning 58. 
 
Til bemerkning 51 – Fylkesmannen, miljøvernavdelingen 
Varsel om innsigelse dersom det blir mulig å kjøre fram til eiendommene, innebærer 
at fylkesmannen tar mer hensyn til hytteeierne enn til de fastboende i strøket, dvs. til 
kommunens innbyggere. Dette reagerte politikerne på da saken ble forelagt 
hovedutvalget i november 2009. Dersom hovedutvalget skulle gå inn for alternativ 1 
eller 2, hel eller delvis kjørevei, må det forutsettes mekling før saken går videre til 
kommunestyret. Hvor store terrenginngrep det vil bli om det tillates kjøring, avhenger 
blant annet av hvor strengt planbestemmelsene utformes, og hvordan de håndheves. 
 
Til bemerkning 52 – Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS 
Forslaget om å legge om en eventuell kjørevei utenom eiendommen til familien 
Nicolaisen, gir vesentlig mer omfattende terrenginngrep enn å beholde dagens trase, 
med utvidelser. Administrasjonen kan av den grunn ikke anbefale en slik løsning, 
men også fordi man legger inn enda et konflikttema i planen. Det vises forøvrig til 
uttalelse fra vellaget (bemerkning 59) der det foreslås at en eventuell utvidelse av en 
kjørevei i strandsonen, skjer mot øst, slik at stranda bevares. Dette er en vesentlig 
bedre løsning og anbefales.   
 
Til bemerkning 53 – Yngve Nicolaisen: 
Vi kan ikke se at det er vesentlige feil i det som står i kommunens kommentar til 
bemerkning 47. Eiendommen har i dag svært liten betydning som fiskehavn for 
familien Nicolaisen, da fiskerne er pensjonerte og heller ikke bor på eiendommen. 
Behov for eventuell lagring av fiskeutstyr må i hovedsak kunne oppfylles innenfor 
dagens bebyggelse.  
 
Til bemerkning 54 – Anne Lise og Harald Øverby og Randi og Ingar Jonassen: 
Ingen kommentarer. 
 
Til bemerkning 55 – Randi Marie Haraldsen: 
Parkeringen forutsettes forbedret, ved at veiarealet utvides, slik at 
framkommeligheten bedres og ulempene reduseres. Da det neppe er mulig å gi 
kjøremulighet til alle tomtene nord for Nebba brygge, vil det fortsatt være behov for 
parkering langs Nebbaveien. 
 
Til bemerkning 56 og 57 – Christina Briskerud og Baard Myhre og Odd og Terje 
Michaelsen: 
Bemerkningene går til kjernen av problemet i denne saken, og det blir opp til 
politikerne hvilken løsning som skal vedtas. Saken er imidlertid ikke et avsluttet 
kapittel. 
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Til bemerkning 58 – Marit og Gunnar Knutsen: 
Se kommentar til bemerkning 50 og 51. Det er selvsagt riktig at planen også til en 
viss grad skal tilfredsstille overordnet myndighet. 
 
Til bemerkning 59 – Veilaget på Nebba v/Laila Bakken: 
Se vedlegg 13: Utskrift av møtebok for hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 
12.11.2009, med Kjetil Barfelts kommentarer, samt administrasjonens kommentarer 
til disse. Kommunen har ikke noe å innvende til veilagets opplegg dersom det blir 
kjørevei og støtter forslaget om å skyve veien østover for ikke å berøre stranda: Det 
vil dreie seg om inntil 1,5 meter forskyvning/breddeutvidelse, og Nicolaisens 
sjøbu/uthus må flyttes tilsvarende innover. Planen vil endres på dette punktet, i tillegg 
til at det i bestemmelsene til planen vil spesifiseres andre justeringer av traseen i 
horisontal- og vertikalplanet. 
 
Til bemerkning 60 – Oslofjordens Friluftsråd:  
Se kommentarer til Håvard Steinsholts kommentarer i forbindelse med behandlingen 
av planen i møte 12.11.2009. Jfr. vedlegg 13. Kyststitraseen er i hovedsak den 
samme som kommunen tidligere har oppgått. Det inntas i planbestemmelsene 
mulighet for å justere traseen etter mer nøyaktig oppmåling i marka. Det er ikke kjent 
hvem som har ansvaret for den uformelle videreføring av stien i området. Dette har 
imidlertid ingen betydning for spørsmålet om kyststi. 
 
Til bemerkning 61 – Naturvernforbundet: 
All videre utbygging i området vil i større eller mindre grad endre dagens situasjon. 
Det «ideelle» vil ut fra naturvernhensyn være å fryse fast situasjonen slik den er i 
dag. Hvorvidt man ødelegger kvalitetene gjennom endringer, avhenger av hvor 
skånsomt disse gjennomføres. Skilting av kyststi kan være et middel til å unngå at 
området framstår som lukket. 
 
Til bemerkning 62 – Akershus fylkeskommune: 
Ingen kommentarer.  
 
Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Saksbehandlingen har ikke ført de ulike partene nærmere hverandre når det gjelder 
gangvei eller kjørevei. Alle alternativene legges fram til ny behandling. Ellers er det - 
som i en hel rekke andre planer i strandsonen – slik at de overordnede 
myndighetene, de lokale myndighetene og grunneierne har ulikt syn på hvor strenge 
restriksjoner det skal være i strandsonen.   
 
Det foreslås følgende endringer i planene: 
• Det utarbeides separate reguleringsbestemmelser for alternativ 1,2 og 3. 

Forskjellene gjelder  § 7.3, der det legges inn bestemmelser om utforming, 
materialbruk og trasejusteringer. 

• I § 7.1 foreslås bestemmelser om plassering av kyststi. 
• Det føyes til i § 8 at Nebba brygge kan tillates utvidet for å gi bedre snumulighet 

for biler. I tillegg foreslås at det unntaksvis kan gis tillatelse til beskjeden utvidelse 
av bolig- og hyttebebyggelse i strandsonen. (Dersom dette utløser en ny 
innsigelse, kan forslaget strykes.) 

• På plankartet justeres kjøreveien litt østover ved stranda i nord (alternativ 1). 
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• På alle plankartene vises en mindre utvidelse av Nebba brygge, samt en mindre 
breddeutvidelse av parkeringsarealet ved Nebbaveien sør for brygga.  

 
Planene anses som tilstrekkelig opplyst til at de kan behandles videre. 
Alle tre alternativene legges fram til fornyet behandling. Rådmannen tar ikke stilling til 
alternativene, da dette i hovedsak er et politisk spørsmål, men vil påpeke at dersom 
ikke alternativ 3 vedtas – dvs. beholde dagens gangvei, vil saken måtte gå til mekling 
hos fylkesmannen før viderebehandling i kommunestyret. 
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ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS 
 
Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Arkivnr: N06  Saksnr.:  10/1680 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/10 02.06.2010 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2/10 01.06.2010 
Formannskapet 40/10 16.06.2010 
Kommunestyret 28/10 16.06.2010 
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Formannskapet 73/10 24.11.2010 
Kommunestyret 61/10 15.12.2010 
Kommunestyret 15/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune” (Vedlegg 3) vedtas som erstatning for 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 10.11.2010 (Vedlegg 1). 
  
Rådmannen i Ås, 02.03.2011 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 28/10, 16.06.2010 
K-sak 61/10, 15.12.2010  
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, vedtatt av kommunestyret 

15.12.2010 
2. Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, ny retningslinje med merknader, 

arbeidsdokument 
3. Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, av 09.03.2011. Retningslinjer som 

ønskes vedtatt etter rådmannens innstilling.  
4. Saksframlegg til kommunestyrets heldagsmøte den 15.12.2010: K-sak 61/10 

ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS, saksnummer 10/1680-22 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
K-sak 28/10 og K-sak 61/10 
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Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Alle skolene i Ås 
Steinerskolen i Ås 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Utredningen deles i: 

1. Fakta i saken  

2. Ny vurdering av retningslinjene 

3. Konklusjon  

4. Tilråding  

 
1. Fakta i saken: 
 
Skyssreglementet for Ås kommune ble først tatt opp i Hovedutvalget for oppvekst og 
kultur som HOK-sak den 16/10 02.06.2010. Etter behandling i Formannskapet, ble 
nye retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 16.06.2010. På grunn av en 
saksbehandlingsfeil, måtte saken opp på nytt. Les mer om detaljene rundt dette i 
saksframlegget som ligger trykt i vedlegg 4. Etter ny behandling i Hovedutvalget for 
oppvekst og kultur den 10.11.2010 og i Formannskapet den 24.11.2010 ble 
retningslinjer for skoleskyss i Ås vedtatt av Kommunestyret den 15.12.2010. Vedtatt 
retningslinje finnes i vedlegg 1. Retningslinjen ble vedtatt med 4 endringer.  
 
Vedtatte endringer: 
 

1. Skyss til og fra skole/SFO for 8.-10.trinn for funksjonshemmede barn 
beholdes som nå 
 

2. Det innvilges skyss for elever i 1. til 7. klasse langs E18 Sneissletta. Tilbudet 
gjelder bare til og fra skolen. 
 

3. Statens Vegvesen bes om å senke fartsgrensen til 60 km/t og utbedre 
kryssing av Fv152 ved Skuterudsletta. 
 

4. Kommunestyret ber administrasjonen se på skoleskyssordningen, for og se 
på andre mulige skyssordninger enn i dag. 

 
Utgangspunktet for endringen av skyssreglementet var å få ned kommunens 
kostnader til skoleskyss. Fra 2006 til 2009 har utgiftene til skoleskyss økt, noe som i 
stor grad skyldes at kommunen innførte egne kommunale retningslinjer i 2007. 
Skyss etter kommunale retningslinjer må kommunen selv må dekke kostnadene for. 
Figur 1 viser økningen av utgiftene skoleskyss.  
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Forbruk skoleskyss 2006-2009
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 Figur 1: skyssutgifter fra 2006 til 2009 
 
Det er kun den skyssen som står omtalt i Opplæringslovens § 7-1 ”Elevar som har 
særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss (…)”” og § 7-3 som 
kommunen er forpliktet til å gi.  
 
Rett til skyss etter Opplæringslovens § 7-3 ”Elevar som på grunn av funksjonshemming 
eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det (…)” og rett til 
skyss grunnet avstand etter § 7-1 ”Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer 
frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer”, 
dekkes av Fylkeskommunen. Skyssen dekkes med en kommunal egen andel som 
dekkes ut fra antall skyssoner. Rett til skyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller 
vanskelig vei etter Opplæringslovens § 7-1, dekkes ikke kommunen. Hva som 
defineres som særlig trafikkfarlig eller vanskelig vei defineres av kommunen (vedtas 
av Kommunestyret) og kommunen selv må ta utgiften. Derav ønsket om å 
omdefinere hvilke strekninger som defineres som trafikkfarlig i Ås. Denne 
defineringen/ vurderingen har kommunen gjort i samarbeid med Trygg Trafikk. 
Oppvekst- og kultursjefen gjennomførte en befaringsrunde sammen med en 
representant fra Trygg Trafikk. Kommunen og representanten fra Trygg Trafikk gikk 
igjennom alle veiene som i ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune”, av 
30.05.2007 ble definert som trafikkfarlige veier i Ås.  Les mer om dette i 
saksframlegget som ligger trykt i vedlegg 4. 
 
Etter kommunens og Trygg Trafikks vurdering, ble retningslinjen vedtatt av 
Kommunestyret den 15.12.2010 og gjort gjeldende fra 01.01.2011. Alle elever som 
tidligere hadde rett til gratis skyss etter gammel retningslinje, fikk nye enkeltvedtak i 
januar 2011. Rektorene fattet vedtak for elever som både fikk innvilget og som ikke 
fikk innvilget gratis skoleskyss etter de nye retningslinjene. Da vedtak om skoleskyss 
er et enkeltvedtak, etter Forvaltningslovens § 2, kan vedtakene påklages. 
Administrasjonen mottok i alt 6 skriftlige klager. I tillegg til de skriftlige klagene, har 



  K-sak 15/11 

 

det vært mange tilbakemeldinger og spørsmål fra foresatte per telefon. Rektorene 
og skolesekretærene melder også om meget stor pågang fra foresatte, rundt nye 
retningslinjer for skoleskyss.  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger og klager som har kommet inn fra foresatte, både 
til administrasjonen og til de enkelte skoler, har administrasjonen nå foretatt en ny 
vurdering av vedtatte retningslinjer. Retningslinjene er blitt vurdert opp mot 
Opplæringslovens § 7.1 ”Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har 
rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”. 
 
2. Ny vurdering av vedtatte retningslinjer for kommunal skyss 
 
2.1. Slik presenteres endringene som ønskes vedtatt 
Vedlagt saksframlegget finnes retningslinjene vedtatt av kommunestyret den 
15.12.2010 som vedlegg 1, og ønskede endringer med merknader som vedlegg 2 
(et arbeidsdokument). Administrasjonen anbefaler at disse to vedleggene leses 
parallelt slik at endringene kommer tydelig fram. Endringene som er gjort 
arbeidsdokumentet i vedlegg 2 er kursivert, i tillegg er det satt inn en merknad til alle 
endringer.  
Endringene innebærer presiseringer og omformuleringer, utvidelse av vinterskyss og 
endring av definisjonen ”særlig trafikkfarlig” for enkelte strekninger.  
 
2.2. Presiseringer og omformuleringer 
Retningslinjene for skoleskyss i Ås ligger ute på kommunens hjemmeside; 
http://www.as.kommune.no/grunnskoler. Oppvekst- og kultursjefen ønsker at dette skal 
være til opplysning og informasjon til de foresatte og ser derfor viktigheten av at 
retningslinjene er formulert så klart som mulig. Formuleringen ”Særlig trafikkfarlig” 
foreslås endret til ”Vurderes som særlig trafikkfarlig (…)” gjennom hele punkt 4 i 
retningslinjen. Det er også lagt inn noen flere underpunkter til punkt 2. Rett til 
skoleskyss. Dette er områder der det har kommet mange spørsmål og 
tilbakemeldinger på fra foresatte. Oppvekst- og kultursjefen ønsker derfor å legge til 
disse underpunktene for å gi best mulig informasjon til de foresatte.  
 
Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av Kommunestyret den 15.12.2010 med 4 
endringer (se Vedtatte endringer under 1. Fakta i saken, s.1). For å implementere 
disse endringene i retningslinjene, er det gjort noen presiseringer og 
omformuleringer under punkt 2 og 4, se arbeidsdokumentet i vedlegg 2. 
 
2.3. Vinterskyss 
Med ”vinterskyss” menes tilbud om gratis skoleskyss i en gitt periode, da den 
aktuelle strekningen sees på som særlig trafikkfarlig i denne perioden. Det kan for 
eksempel være at strekningen er mørk og/ eller dårlig brøytet vinterstid. Den 
vedtatte vinterskyss- perioden er fra og med uke 44 (ca. 1.nov) til og med uke 7 
(fram til skolens vinterferie som er i uke 8). Kommunen vurderer at de aktuelle 
strekningene ikke er særlig trafikkfarlig utenom denne tidsperioden; fra og med uke 
9 (28. feb 2011) til og med uke 43 (29. okt 2011). Dette har det kommet mange 
tilbakemeldinger på. De siste årene har det vist seg at vinteren i Ås varer lenger enn 
til uke 7. Det er vanskelig for kommunen å vite hvordan snø/kulde- forholdene vil 
utvikle seg, men det ser ut til at kommunen her har gjort en feilvurdering av 
perioden. I skrivende stund (24. feb, uke 8) ser administrasjonen ut på et klart, kaldt 
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og snølagt Ås. Det ønskes derfor at vinterskyssen utvides fra og med uke 44 til og 
med uke 12 (26. mars 2011). Dette er en utvidelse på 5 uker, men kun 
tilleggsutgifter for 4 uker da uke 8 er vinterferie (retten til skoleskyss bortfaller i 
skolens ferier). Ved å vedta denne endringen, kan 2 av 6 klager få medhold og igjen 
2 av 6 klager få delvis medhold.  
 
2.4. Særlig trafikkfarlig vei  
Retten til gratis skyss på grunn av særlig trafikkfarlig vei er hjemlet i 
Opplæringslovens § 7-1: ”Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har 
rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.” 
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger og klager fra foresatte, samt Kommunestyrets 
vedtatte endring ”Kommunestyret ber administrasjonen se på andre mulige 
skyssordninger enn i dag”, har administrasjonen vurdert retningslinjene på nytt.  
Administrasjonen ønsker å gjøre 2 forandringer fra vedtatte retningslinjer. 
Strekningene/ kryssing som ønskes endret er kursivert og merket i 
arbeidsdokumentet i vedlegg 2 og forklares nærmere her:  
 
Endring 1 
Strekning: Kryssing av Rv 152 nord for E 18.(Rustad skole og Ås ungdomsskole) 
 
Forklaring: 
Dette er strekningen forbi Felleskjøpet, R 152. I gjeldende retningslinje vurderes ikke 
kryssingen som særlig trafikkfarlig. Det anbefales at elever på 1. – 4. trinn følges 
over veien av foresatte.   
 
Etter nøyere vurdering, ser administrasjonen seg enig med foresatte i at det er 
særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 4. trinn å krysse denne strekningen. Det er 80 
km/t, mye og tung trafikk på strekningen. I tillegg kan det være dårlig sikt pga tåke 
fra Østensjøvannet. Det anbefales derfor at det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn 
hele året. Kryssingen vurderes ikke som særlig trafikkfarlig for elever på 5. til 10. 
trinn og det tilbys derfor ikke skyss for denne elevgruppa.  
 
Elever som bor ved denne strekningen går enten på Rustad skole eller på Ås 
ungdomsskole. De må da gå langs Skuterudsletta for å komme til skolen. Denne 
strekningen ønskes endret til å være definert som særlig trafikkfarlig for elever på 5. 
til 10. trinn vinterstid (se nærmere forklaring på endring 2, neste punkt). For elever 
på 5. til 10. trinn som bor langs denne strekningen, bør det derfor tilbys skyss fra 
Holstad bussholdeplass. Skoleskyssen kan organiseres slik at elevene kun kjøres 
den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil da bli hentet/ satt av på en 
holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til hjemmet/skolen. Akseptabel 
gangavstand til og fra nærmeste holdeplass/ oppsamlingsplass for elever på 2. – 10. 
trinn er 2 km. Denne avstanden er definert av Ruter og gjelder for Akershus. I 
praksis betyr det at elevene på 5. til 10. trinn må krysse Rv 152 nord for E 18, gå 
langs Rv 152 (gangvei) til Holstad, ta bussen til Rustad skole eller Ås 
ungdomsskole.  
 
Endring 2 
Strekning: Kryssing av Rv 152 ved Skuterudsletta og strekningen  
Rv 152 Skuterudsletta – Holstad bussholdeplass (Rustad skole og Ås ungdomsskole) 
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Forklaring: 
I gjeldende retningslinje er det kun kryssingen av Skuterudsletta som vurderes som 
ikke særlig trafikkfarlig. Det anbefales at elever på 1. – 4. trinn følges over veien av 
foresatte.   
 
Etter nøyere vurdering, ser administrasjonen seg enig med foresatte i at det er 
særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 10. trinn å både krysse og gå langs denne 
strekningen vinterstid. Da vedtak ble fattet, var det 80 km/t langs denne strekningen. 
Farten er nå satt ned til 60 km/t, men strekningen er ikke opplyst og det er mye og 
tung trafikk på strekningen. Den viktigste grunnen til at administrasjonen mener det 
er gjort en feilvurdering her, er muligheten for å gå på gangvei i skogen til Rustad 
skole og Ås ungdomsskole. Gangveien i skogen er dårlig brøytet og blir også brukt 
som skiløype vinterstid. Dersom det ikke tilbys skyss, må elever som bor på Rustad 
skole- siden krysse Rv 152 da sti i skogen ikke er farbar vinterstid. Disse elevene 
må i tillegg komme seg over til gangveien via en sti som heller ikke er farbar 
vinterstid. Gangveien er som sagt lite farbar da brøytingen er varierende. Dette 
mener administrasjonen gir grunnlag for å vedta rett til skoleskyss både for elever 
som bor på Rustad skole- siden og på Ås ungdomsskole- siden av Rv 152.  
 
Administrasjonen mener derfor at det bør tilbys skyss til elever på 1. – 10. trinn fra 
og med uke 44 t.o.m. uke 12. Elevene kan tilbys ordinært skysskort. 
 
3. Konklusjon med begrunnelse 
 
Vedtatte retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune har ført til flere klager og 
gjentatte tilbakemeldinger fra foresatte. Administrasjonen har gått igjennom det 
foresatte klager på, og de tilbakemeldinger som har kommet via skolene, og deretter 
gjort en ny vurdering av retningslinjene. Konklusjonen av dette er de nye 
retningslinjene som ønskes vedtatt (Vedlegg 3). Tilrådingen vil fortsatt føre til at 
kommunen har kuttet ned på hvilke veier som regnes som særlig trafikkfarlige i Ås. 
Dette fører igjen til at utgiftene til skoleskyss går ned. 
 
Dersom endringene ikke vedtas, kan ikke gis medhold i noen av klagene. 
Klagesakene oversendes da Fylkesmannen som er klageorganet. 
 
4. Tilråding:  
 
Retningslinjer for Ås kommune vedtas (Vedlegg 3). Det innebærer at:  
 

1. Vinterskyssen utvides til å gjelde fra og med uke 44 til og med uke 12. 
 

2. Skyss til elever som har krav på gratis skoleskyss etter Opplæringsloven § 7-
1 ”særleg farleg eller vanskeleg skoleveg” vurderes i hht. ”Retningslinjer for 
skoleskyss i Ås kommune av 09.03.2011”. 
Under pkt 4 ”Særlig trafikkfarlig og vanskelig skolevei i Ås” listes det opp 
hvilke strekninger/ kryssinger som kan utløse rett til gratis skyss  
(Vedlegg 3). 
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K-sak 16/11 
ETABLERING AV SENIORKONTAKT I ÅS KOMMUNE 
 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 423  Saksnr.:  11/568 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Ås Eldreråd 4/11 15.02.2011 
Hovedutvalg for helse og sosial 5/11 16.02.2011 
Kommunestyret 16/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
1. Seniorkontakt i Ås kommune etableres med de konkretiseringer som er beskrevet 

i saken. 
2. Stillingen iverksettes etter nærmere avklaringer og tidligst i 3. tertial, sett i 

sammenheng med andre nye tiltak og kostnader knyttet til dette. 
3. Tilbudet evalueres i løpet av 2013. 
4. Kostnad for 2011 er kr.300.000,- og dekkes av ansvar 3341 
5. Den videre kostnaden for 2012, 2013 og 2014 innarbeides i 

handlingsprogrammet. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

1. Tilbudet evalueres i løpet av 2013. 
Høyre fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

2. Kostnad for 2011 er kr.300.000,- og dekkes av ansvar 3341 
3. Den videre kostnaden for 2012, 2013 og 2014 innarbeides i 

handlingsprogrammet. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s og H’s tilføyelse ble tiltrådt 8-1 (FrP). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Ås Eldreråds behandling 15.02.2011: 
Rådet drøftet seg frem til følgende tilleggspunkt: 
Eldrerådet er fornøyd med at det skal opprettes en stilling som eldrekontakt i Ås og 
forventer at stillingen besettes senest i 3. tertial.  
 
Votering: Innstillingen og rådets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  
 
Ås Eldreråds uttalelse som tillegg til rådmannens innstilling 15.02.2011: 
Eldrerådet er fornøyd med at det skal opprettes en stilling som eldrekontakt i Ås og 
forventer at stillingen besettes senest i 3. tertial.  

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Seniorkontakt i Ås kommune etableres med de konkretiseringer som er 
beskrevet i saken. 

2. Stillingen iverksettes etter nærmere avklaringer og tidligst i 3. tertial, sett i 
sammenheng med andre nye tiltak og kostnader knyttet til dette. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Enhetsleder for forvaltningstjenesten, Gry Mathisen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av handlingsprogram med 
økonomiplan 2011 - 2014 at det skal opprettes en eldrekontakt i Ås kommune i 100 
% stilling med virkning fra 01.05.2011. Rådmannen ønsker å bruke betegnelsen 
seniorkontakt. 
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Med denne saken vil rådmannen gi anbefalinger om, og presisering av denne 
funksjon / stilling og tjenestens innhold, samt kompetansekrav og plassering 
organisatorisk. 
 
Vurdering av saken: 
Rådmannen har blant annet sett til de andre Follokommunene, og erfaringer med 
hvordan de, på ulike måter, driver et tilsvarende tilbud. Vi har også sett på erfaringer 
fra kommuner i Danmark, da det er lang tradisjon med denne type tilbud der. 
 
Ås kommune ønsker at alle innbyggerne skal ha et aktivt og godt, sosialt liv. Med ny 
folkehelselov fra 2012 stilles det enda større krav til kommunens som veileder og 
tilrettelegger i forhold til den enkeltes fysiske – og psykiske helse. Etablering av 
seniorkontakt vurderes som et ledd i en økt satsing på forebyggende helsearbeid og 
folkehelsearbeid for seniorer fra 2011, og en opptrapping mot 
samhandlingsreformens start, og nye lovverk i 2012. 
 
En seniorkontakt skal drive oppsøkende, forebyggende arbeid i innbyggernes hjem, 
og på arenaer / møteplasser der seniorer møtes, og har andre tilbud. Det være seg 
for eksempel på seniorsenter / eldresenter, i foreningslivet, i idretten / treningstilbud, i 
ulike kurstilbud for seniorer osv 
Kommunen vurderer å åpne ”Aktiv for dagtid” for alle pensjonister, som et ledd i økt 
folkehelse-satsning. Om så kan også det være en aktuell møteplass / treffpunkt. 
 
Seniorkontaktens hovedoppgave vil være å gjennomføre forebyggende 
hjemmebesøk til alle som ønsker det, fra det året man fyller 75 år. Alle innbyggere i 
denne kategorien vil derfor få tilsendt et brev fra kommunen hvert år, med en 
invitasjon om et besøk av kommunens seniorkontakt. 
  
Under besøket skal det gjøres en vurdering av boligen, en vurdering av behovet for 
eventuelle kommunale helsetjenester, og ellers gis råd og veiledning.  
Et nasjonalt, overordnet mål er at skader pga. ulykker skal reduseres i hele 
befolkningen. Mest utsatt for skader er barn og eldre / seniorer. Disse skadene skjer 
oftest i hjemmet og i nærområdet. 
 
Hvorfor besøke de fra 75 år og oppover? 
De aller fleste 75-åringer er svært spreke og vil fortsette å være det. Men noen kan 
begynne å merke alderen når de er rundt de 75. Man er da mer utsatt for fall og 
andre farer pga evt. Begynnende helsesvikt, dårligere balanse eller andre forhold.  
En del spørsmål begynner å melde seg, og det kan være greit å få kontakt med noen 
fra kommunen som kan informere, veilede, svare eller henvise videre.  
Og til de som føler deg sprek ”som en 20-åring”: Forebygging har best effekt FØR 
problemene oppstår, og det gis derfor tips om hvordan en best kan holde seg 
sprekest mulig, lengst mulig, og hvordan en kan gjøre forberedelser, slik at 
livskvaliteten i årene som kommer, skal bli best mulig! 
 
Hva vil besøket går ut på? 
Det finnes en sjekkliste for trygghet i egen bolig som gjennomgås, samt at det gis tips 
og råd om hvordan en ellers kan ordne seg best mulig med tanke på årene som 
ligger foran. Det vil gis informasjon om kommunens tjenestetilbud, og når det gjelder 
helse og praktiske forhold ellers, kan man selvfølgelig ta opp det den enkelte ønsker 
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å snakke om. Om noe er vanskelig i den enkeltes liv, kan man snakke om det også. 
Det kan være økonomiske forhold, overgrep av forskjellige slag, ensomhet, 
bekymringer osv. Taushetsplikt er lovpålagt, og en selvfølge. 
 
Organisatorisk plassering: 
Seniorkontakten bør også kunne tildele noen definerte kommunale tjenester, da dette 
er en effektiv og hensiktsmessig bruk / samkjøring av ressurser. Seniorkontakten vil 
av den grunn naturlig være organisert til forvaltningsenheten (bestillerenhet) i helse 
og sosialetaten. Forvatningsenheten har til en hver tid oversikt over de tjenester som 
er tilgjengelige (lovverkene), og som brukerne eventuelt har rett / krav på. Enheten 
har også god oversikt over tilgjengelige ressurser, og samordninger som til en hver tid 
er etablert. 
Rådmannen mener derfor at dette er den beste organisatoriske plassering, også i en 
større sammenheng. 
 
Behov for kompetanse: 

• 3-årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning 
(sykepleier/vernepleier/ergoterapeut/fysioterapeut etc.) 

• Videreutdanning i forebyggende helsearbeid / rehabilitering / geriatri eller 
liknende. 

• God kjennskap til kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
• Evne til å støtte opp om den enkeltes ressurser slik at innbyggerne 

opprettholder eller oppnår selvstendighet, livsglede, livsmot og handlekraft. 
• Krav om bruk av egen bil i tjenesten. 

 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ut over allerede bevilgede midler til stillingsressursen, vil det påbeløpe seg noen 
driftskostnader som kjøregodtgjørelse, kontormateriell, porto etc. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er viktig at kommunen vurderer nøye hvordan funksjonen seniorkontakt skal 
etableres. Med kommunens svært begrensede økonomi er det viktig at ressursene 
brukes best mulig. Når man klarer å prioritere forebyggende tiltak er det meget viktig 
at innbyggerne får ”mest mulig forebygging for pengene”, og at det er et mest mulig 
hensiktsmessig tilbud med høy kvalitet og kompetanse. 
Det bør stilles store krav til stillingen, og det er vesentlig at seniorkontakten ikke 
”produsere” behov for kommunale tjenester, men jobbe forebyggende på det 
materielle -, på det fysiske -, på det mentale/psykiske - og på det sosiale område. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at seniorkontakt i Ås kommune etableres med de 
konkretiseringer som er beskrevet i saken, at stillingen iverksettes etter nærmere 
avklaringer og tidligst i 3. tertial. Dette må sees i sammenheng med andre nye tiltak 
og kostnader knyttet til dette. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.05.2011 
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K-sak 17/11 
ØKNING I DRIFTSTILSKUDD VED ÅS FYSIOTERAPI OG TRENINGSSENTER 
 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: G27  Saksnr.:  11/539 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Ås Eldreråd 5/11 15.02.2011 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 4/11 15.02.2011 
Hovedutvalg for helse og sosial 6/11 16.02.2011 
Kommunestyret 17/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
Ledig driftstilskuddshjemmel ved Ås Fysioterapi og Treningssenter lyses ut ledig, og 
økes samtidig, jf. nytt regelverk, fra 20 % til 40 % i hjemmelsstørrelse.  
Kostnadsøkningen dekkes fra ansvar 3030. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
Dag Guttormsen(H) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Kostnadsøkningen dekkes fra ansvar 3030. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med H’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Kommunaltråd for funksjonshemmedes behandling 15.02.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.  
 
Kommunalt råd  for funksjonshemmedes uttalelse 15.02.2011: 
Ledig driftstilskuddshjemmel ved Ås Fysioterapi og Treningssenter lyses ut ledig, og 
økes samtidig, jf. nytt regelverk, fra 20 % til 40 % i hjemmelsstørrelse.  

_____ 
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Ås Eldreråds behandling 15.02.2011: 
Votering: Innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 15.02.2011:  
Tilsvarer rådmannens innstilling. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ledig driftstilskuddshjemmel ved Ås Fysioterapi og Treningssenter lyses ut ledig, og 
økes samtidig, jf. nytt regelverk, fra 20 % til 40 % i hjemmelsstørrelse.  

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
ASA 4313, Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk 
Fysioterapiforbund (NFF) 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ås fysioterapi og treningssenter. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
En fysioterapeut ved Ås Fysioterapi og Treningssenter har sagt opp sin kommunale 
driftstilskuddshjemmel på 20 %. En vikar fungerer nå i hjemmelen, og personen har 
kontrakt til 26.04.2011. Ved eventuell ny utlysning må hjemmelen minimum utlyses 
som en 40 % driftstilskuddshjemmel i henhold til avtaleverk. (ASA 4313).   
 
Vurdering av saken: 
Kommunen er forpliktet til å ha en fysioterapitjeneste som dekker kommunens behov. 
Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste forankret i kommunehelsetjenesteloven og 
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folketrygdloven. Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd og 
fast kommunalt tilsatte fysioterapeuter inngår i kommunens helsetjeneste. 
 
ASA 4313 (ASA = annen statlig avtale) er en rammeavtale inngått mellom KS 
(kommunenes sentralforbund) og NFF(Norsk fysioterapiforbund) om drift av privat 
fysioterapivirksomhet. Avtalen regulerer vilkårene for avtaler mellom kommuner og 
privatpraktiserende fysioterapeuter om utførelse av fysioterapivirksomhet i den 
kommunale helsetjenesten. ASA 4313 pkt 13 (3. avsnitt) sier følgende driftstilskudd 
som lyses ledig: ”Etter 01.07.2008 skal det ikke inngås individuelle 
avtaler/selskapsavtaler som tilsvarer mindre enn 2/5 av fullt driftstilskudd.” 
 
 
VURDERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN I KOMMUNEN 
Ås kommune har 7,67 driftstilskuddshjemler pr.14.01.2011 for privatpraktiserende 
fysioterapeuter. Hjemlene er fordelt på til sammen 14 fysioterapeuter ved 4 
forskjellige institutter, tre i Ås sentrum og ett på Vinterbro.   
 
Oversikt over driftstilskuddshjemler fra 2006 til 2010: 
 År 2006 2007 2008 2009 2010 
Driftshjemler 7,09 7,29 7,79 7,67 7,67 
 
SSB-tall (KOSTRA) fra 2009 viser at antall årsverk blant fysioterapeuter i Ås pr 
10.000 innbyggere er på 6,9 (både privatpraktiserende fysioterapeuter med 
avtalehjemmel og kommunalt ansatte fysioterapeuter). Dette er under gjennomsnittet 
for Akershus (7,4 pr. 10.000 innbyggere), og under landsgjennomsnittet (7,0 pr. 
10.000 innbyggere).   
 
I Ås kommunes temaplan for helse- og omsorg 2009-2015 sies blant annet følgende 
om fysioterapitjenesten: 
Fysioterapitjenesten er en viktig del av rehabiliteringstilbudet. Antall barn og unge 
med sammensatte funksjonsvansker, med behov for livslang omfattende 
rehabilitering, fortsetter å øke. Fysioterapeuten har ofte en sentral rolle i forhold til 
individuell plan, og er koordinator for mange planer. Det er 3-6 mnd ventetid hos de 
private fysioterapeutene i kommunen.  
 
Delkonklusjon 1: 
Statistikk over kommunens fysioterapitjeneste samt lange ventelister hos 
privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås avdekker et reelt behov for å ny utlysning av 
driftshjemmel.   
   
 
• VURDERINGER MED HENSYN TIL PASIENTENE  
For pasientene med rett til ”fri behandling” hos fysioterapeut eller som bare betaler 
egenandel er det viktig å hindre at ventetiden som i er på 3-6 måneder forlenges 
ytterligere.  
 
Flere pasienter vil måtte betale i sin helhet for kostnaden for behandlingen de mottar 
av en fysioterapeut, for i det hele tatt å kunne få behandling eller for å komme til 
behandling uten uforholdsmessig lang ventetid. 
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Delkonklusjon 2: 
Økning av små fysioterapihjemler anses som nødvendig for ikke å gi pasientene i 
kommunen et dårligere behandlingstilbud innen fysioterapitjenester.   
 
• VURDERINGER MED HENSYN TIL FYSIOTERAPEUTENE  
Ny finansieringsordning for fysioterapeuter ble gjort gjeldende fra 01.07.2009, men 
innfases gradvis. Omleggingen skal fullføres senest fram mot 
honorartarifforhandlingene 2012. Den viktigste endringen for de privatpraktiserende 
fysioterapeutene er at driftstilskuddet økes og NAV-refusjonene reduseres.   
 
Før ny finansieringsordning, fikk fysioterapeutene med kommunalt driftstilskudd 
refusjon for alle pasientene man har behandlet uansett % størrelse på 
driftstilskuddshjemmel. Med ny finansieringsmodell mottar fysioterapeutene Nav-
refusjon kun i samsvar med størrelse på driftstilskuddshjemmel. Det vil si at de kun vil 
jobbe med henvisningspasienter tilsvarende prosentandelen de har i driftstilskudd. 
Fysioterapeuter med for eksempel 20 % driftstilskudd vil jobbe med 
henvisningspasienter tilsvarende én full arbeidsdag. Resten av uken vil de jobbe helt 
privat. I Ås kommune gir finansieringsomleggingen særlig store utslag for mange av 
de privatpraktiserende fysioterapeuter da 8 av 14 privatpraktiserende fysioterapeuter 
innehar driftstilskudd på 20-25 %. Kommunen v/helse- og sosialsjef mottok flere 
bekymringsbrev om dette fra fysioterapeutene i kommunen i 2009. 
 
Delkonklusjon 3: 
- Ny finansieringsmodell for fysioterapeutene har gitt fysioterapeuter med små 
avtalehjemler dårligere inntjeningsmuligheter. Det anses som viktig å øke små 
driftstilskuddshjemler ved ledighet. 
 
LOKALISERING AV AVTALEHJEMMEL:  
ASA 4313 pkt 11 sier følgende om lokalisering og flytting av avtalehjemmel:  

Ved ledighet i tidligere opprettet avtalehjemmel skal denne utlyses ved samme 
institutt, med mindre særlige grunner tilsier at kommunen fastsetter en annen 
lokalisering.  

Det anses ikke å foreligge særlige grunner til endring av lokalisering av 
avtalehjemmelen ved en eventuell ny utlysning på 40 %.  
 
Delkonklusjon 4: 
Avtalehjemmelen lokaliseres til Ås Fysioterapi og Treningssenter. 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Staten øker rammetilskuddet til kommunene som følge av omlegging av 
finansieringssystemet for fysioterapeuter. Dette gjelder kun for de eksisterende 
driftstilskuddshjemler, og beregnes ut fra kommunens KOSTRA-rapportering om 
fysioterapitjenesten. Nyopprettede hjemler og økning av eksisterende driftshjemler vil 
ikke gi økning i statlig overføringer. Det er usikkerhet hvor mye overføringen fra 
staten vil være for eksisterende driftstilskuddshjemler i Ås kommune, men det er 
tidligere uttalt av staten at finansieringsomleggingen ikke skal gi økte utgifter for 
kommunen. 
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Ved utlysning av ledig driftstilskuddshjemmel på 40 % ved Ås Fysioterapi og 
Treningssenter, utgjør dette en økning av hjemmelen med 20 %. Med dagens 
driftstilskudd (pr. d.d. er 100 % driftstilskudd 353.800) blir dette kr.70.760,-  
Denne kostnaden må ses i forhold til at et velfungerende fysioterapitilbud kan 
forebygge sykemeldinger, hjelpe sykemeldte tilbake i jobb og forebygge at folk blir 
varige trygdede. Rådmannen mener også at det er rom for dette i budsjettet for 
inneværende år. 
 
Delkonklusjon 5: 
Samlet sett anses de økonomiske konsekvensene for kommunen å være minimale 
ved en utlysing av ledig driftstilskuddshjemmel på 40 %.    
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ledig driftshjemmelen ved Ås Fysioterapi og Treningssenter utlyses som en 40 % 
driftshjemmel. Dette tilsvarer en hjemmeløkning på 20 %.  
 
Kommunen har en forpliktelse i lovverk til å ha en fysioterapitjeneste som dekker 
kommunens behov. Omleggingen av finansieringsordningen for privatpraktiserende 
fysioterapeuter, har ført til at små driftstilskuddshjemler bør økes for å opprettholde 
fysioterapitjenester på samme nivå som tidligere overfor kommunens innbyggere.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Kommunestyret  K-sak 18/11 

 

 
K-sak 18/11 
ORGANISERING AV RUSTEAMET I ÅS 
 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 031 F60  Saksnr.:  11/577 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 7/11 16.02.2011 
Kommunestyret 18/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
1. Kommunens rusteam organiseres som et team med teamleder i enhet for psykisk 

helse. 
2. Rusteamet får kontorlokaler på Moer sykehjem i sammen med psykisk helse, og 

skal bemanne personalbasen i nye Fjellveien. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunens rusteam organiseres som et team med teamleder i enhet for psykisk 

helse. 
2. Rusteamet får kontorlokaler på Moer sykehjem i sammen med psykisk helse, og 

skal bemanne personalbasen i nye Fjellveien. 
_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 51/10 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Leder for NAV Ås Torill Skage Sørli 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I K-sak 51 / 10 var rådmannens innstilling til rusteamets fremtidige organisering og 
plassering konkretisert. Da kommunestyret behandlet saken ble det fattet et vedtak 
uten konkretisering av organisering og plassering, kun et vedtak om rusteamets 
uttrekking av NAV Ås. Derfor fremmer rådmannen nå denne sak, som konkretiserer 
rusteamets uttrekking av NAV Ås slik at arbeidet med utreden kan iverksettes. 
   
Kommunestyrets behandling og vedtak i møte den 24.11.2010  
Administrasjonsutvalgets innstilling 11.11.2010: 
1. Barnevernet og kommunens rusteam flyttes ut av NAV Ås, og 

integreres/samkjøres med annen kommunal virksomhet. I den sammenheng skal 
det også foreligge en økonomisk og administrativ vurdering i forhold til aktuelle 
alternativer for organisering.  

2. Endringene gjennomføres så snart det er mulig, jfr. forutsetninger som ligger i 
partnerskapsavtalen mellom NAV og Ås kommune, og etablering av andre lokaler.  

 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
I K-sak 51/10 beskrev saksframstilling følgende: 
 
VURDERING AV RUSTEAMETS PLASSERING I NAV Ås: 
Rusteamet er i dag etablert i NAV Ås og ble overført som en del av den tidligere 
sosialtjenesten. Rusteamet jobber utadrettet, og ambulerer i hele kommunen.  
 
Kommunens ansvar for tjenester  
Kommunen har et omfattende ansvar for tjenester til personer med 
rusmiddelproblemer. Ansvaret følger av sosialtjenesteloven og 
kommunehelsetjenesteloven.  
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Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og evt. 
oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, 
arbeid med Individuell plan og oppfølging før, under og etter opphold i 
spesialisthelsetjenesten eller fengsel.  
Kommunene har et omfattende ansvar for oppfølging av deltakere i 
legemiddelassistert rehabilitering. Sosialtjenesten eller fastlegen henviser til 
tverrfaglig spesialisert behandling.   
  
Det er store variasjoner i organisering av rusarbeidet i kommunene. Oppgavene kan 
være lagt til ulike enheter, som det lokale NAV-kontoret, sosialtjeneste utenfor NAV-
kontoret, psykisk helseenhet, rustjeneste, oppsøkende- og hjemmebaserte tjenester 
eller aktiviseringstiltak.  
Kommunalt rusarbeid må ta hensyn til at det kan være store variasjoner i den 
enkeltes rusmiddelproblemer og mestrings- og funksjonsnivå. Noen ruser seg i 
perioder, andre har en langvarig ruskarriere og kan ha omfattende helsemessige og 
sosiale vansker og ha behov for bredt sammensatte tjenester.  
Hovedtyngden av tjenestene til personer med rusmiddelproblemer inngår i de 
ordinære kommunale tjenestene og finansieres over rammefinansieringen av 
kommunene.  
 
05.10.2007 ble opptrappingsplanen for rusfeltet lagt frem, og skulle vare ut 2010. For 
å sikre en grundig gjennomgang av Stoltenbergutvalgets rapport og 
Opptrappingsplanen for rusfeltet har regjeringen besluttet å legge fram en egen 
stortingsmelding om rusmiddelpolitikken i løpet av 2011. I påvente av 
stortingsmeldingen blir opptrappingsplanen for rusfeltet forlenget med to år, ut 2012. 
 
Samhandlingsreformen legger vekt på at samarbeidet mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten skal styrkes.  
 
Samarbeid mellom psykisk helse og rusteamet 
I flere år et tett samarbeid, og arbeider på tvers og koordinerer. Daglig tett samarbeid 
om felles brukere. De aller fleste rusmisbrukere har også behov for tjenester fra 
psykisk helse. Psykisk helse, rusteamet og ACT-teamet vil være viktige 
samarbeidspartnere og vil komplementere hverandre i sitt arbeid. 
 
Utvidet vurdering av saken pr. 02.02.2011: 
Siden NAV startet opp i Ås, har lovverket deres blitt endret flere ganger.  
Nå er kommunen i forberedelsen av samhandlingsreformen og det kommer en ny 
helse- og omsorgslov som trer i kraft fra 01.01.12. 
I forbindelse med dette, mener rådmannen det er fornuftig å samle de tjenestene 
som gir tjenester med hjemmel i samme lovverk på samme sted, innenfor helse- og 
sosialtjenesten. NAV jobber med tjenester som er hjemlet i et annet lovverk, og har 
hovedfokus på arbeid og aktivitet. 
Uttrekking forutsetter allikevel et samarbeid mellom rus/psykisk helsetjeneste og NAV 
i tiden fremover rundt de brukerne som trenger det. (Bl.a. ift. økonomisk bistand) 
 
IP (individuell plan) og koordinatorrollefunksjonen ligger i den nye helse- og 
omsorgsloven, og skal derfor ivaretas av helse- og sosialtjenesten i tiden fremover, 
ikke av NAV. Det er naturlig at Rustjenesten ivaretar denne oppgaven i mange saker, 
slik de gjør pr. d.d.. Rusteamet gir pr dags dato tjenester til ca 60 brukere. 
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Det er allerede et tett samarbeid mellom Rus og psykisk helsetjeneste. Rådmannen 
mener at ved en sammenslåing vil tjenestene kunne samarbeide enda bedre, og på 
den måten utnytte ressursene samlet på en bedre måte. Det vil være lettere kunne 
utveksle kompetanse, og til sammen ha mange flere tiltak å spille på. 
 
Fra 1.1.2010 ble deler av sosialtjenesteloven innlemmet i en ny lov: Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131). 
Loven er en følge av at sosialtjenesteloven (Lov 1991-12-13 nr 81) deles i to. De 
obligatoriske tjenestene i NAV er flyttet til den nye loven. De resterende kommunale, 
sosiale tjenestene kommer til å inngå i en egen lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester som er under utarbeidelse etter høringsrunden, og er inntil videre 
fortsatt regulert i sosialtjenesteloven (Lov 1991-12-13 nr 81). 
Faget sosialt arbeid, som tidligere var hjemlet i Lov om sosiale tjenester, er lite 
vektlagt i den nye loven. Ved å slå sammen rus og Psykisk helsetjeneste vil man 
lettere kunne ivareta dette, da det der utøves en lignende praksis, i tillegg til at man 
har samme brukergruppe.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Flytting av rusteamet til enhet for psykisk helse har tilnærmet ingen økonomiske 
konsekvenser da kommunen allerede har lokaler teamet kan bruke sammen med 
psykisk helse på Moer og i personalbasen i nye Fjellveien. Fordeling av årsverk må 
vurderes sammen med Nav Ås og i forhold til oppgaver og ansvar som er tillagt de 
ulike områdene. Flere av stillingene er også stillinger finansiert av tilskuddsmidler i fm 
”Opptrappingsplan for rus”. 
 
I forbindelse med arbeidet og behandling av handlingsprogram 2012-2015 må 
kommunen vurdere hvilken bemanning (blant annet heldøgns eller ikke) man ønsker 
av rusteamet i nye Fjellveien. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig å legge rusteamet til enhet for 
psykisk helse, både i forhold til lovverksendringene, og ikke minst i forhold til god 
ressursutnyttelse rundt de samme brukerne. 
At begge tjenestene selv også ønsker dette, og det er praktisk hensiktsmessig i 
forhold til lokaler og ledelse, mener rådmannen at dette er den beste løsningen for Ås 
kommune. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.08.2011 
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K-sak 19/11 
ORGANISERING AV BARNEVERNET I ÅS 
 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 031  Saksnr.:  11/200 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 9/11 16.02.2011 
Kommunestyret 19/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.  
2. I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad  om øremerkede midler til det 

kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i 
barnevernet. 

3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.02.2011: 
HHS drøftet seg fram til følgende endring av pkt. 2 i rådmannens innstilling:  
I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad  om øremerkede midler til det 
kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i 
barnevernet. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med møtets endring av pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.  
2. I forbindelse med tilførsel av ressurser ihht søknad om øremerkede midler til det 

kommunale barnevernet i 2011, omgjøres en av stillingene i barnevernet til 
enhetsleder. 

3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten. 
_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 51/10 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Utskrift av saken sendes til: 
NAV leder 
Teamleder - barnevern 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Kommunestyrets vedtak 24.11.2010: 
1. Barnevernet og kommunens rusteam flyttes ut av NAV Ås, og 

integreres/samkjøres med annen kommunal virksomhet. I den sammenheng skal 
det også foreligge en økonomisk og administrativ vurdering i forhold til aktuelle 
alternativer for organisering.  

2. Endringene gjennomføres så snart det er mulig, jfr. forutsetninger som ligger i 
partnerskapsavtalen mellom NAV og Ås kommune, og etablering av andre lokaler.  

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse den 09.04.2008: 
Barneverntjenesten i Ås har lang tradisjon på å være organisert sammen med 
sosialtjenesten, en ordning som etter vurdering er funnet hensiktsmessig, siste gang 
ved omorganiseringen av kommunens tjenester i 2003. Organisering av 
barneverntjenesten sammen med andre tjenester som helsestasjon, PPT, og/eller 
andre tjenester er en omfattende omorganisering i motsetning til å følge 
sosialtjenesten inn i nyetablert Nav-kontor. En omorganisering av et slikt omfang 
krever en lengre prosess som krever grundige vurderinger før eventuell 
gjennomføring. Rådmannen stilte seg imidlertid positiv til at man på sikt kunne 
vurdere hvordan kommunen skulle organisere tjenester til barnefamilier for eksempel 
slik Askim kommune har gjort ved å opprette ett ”familiens hus”. Rådmannen 
anbefalte at barnevernet fulgte med over til NAV og at denne organiseringen ble 
evaluert ett år etter ordningen var iverksatt. 
 
BARNEVERNETS OPPGAVER 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å 
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 
Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan 
likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en 
vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier 
slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter. 
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Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17. juli 1992 nr. 
100 om barneverntjenester. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet har et 
generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i 
hovedsak er lagt til den kommunale barneverntjenesten og Barne-, ungdoms- og 
familieetaten. 
 
Barnevernets viktigste oppgaver er å: 
 
Ta vare på utsatte barn. 
Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte 
barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og 
psykisk overlast. 
 
Å gi hjelp og støtte. 
Barneverntjenestens skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på 
grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning 
og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er f. eks. støttekontakt, avlastningstiltak i hjemmet 
og barnehageplass. 
 
Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje 
Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er 
tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i 
samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. 
Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det 
treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen 
 

Ansvarsfordelingen i barnevernet 
Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. 
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende 
arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta 
undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i 
fylkesnemnda, iverksette og følge opp tiltak.  
 
Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, 
Barne-, ungdoms- og familieetaten, fylkesmannen og fylkesnemnda for sosiale saker. 
Departementet har det overordnede ansvaret for barnevernet. 
 
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)  
består av fem regionale barnevernmyndigheter og en sentral barnevernmyndighet 
(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). De regionale barnevernmyndighetene skal 
bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, 
bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem og har ansvaret for at 
fosterhjemmene får opplæring og veiledning. Etaten har også ansvar for etablering 
og drift av institusjoner og for godkjenning av private og kommunale institusjoner som 
benyttes etter barnevernloven.  
 
Fylkesmannen  
fører særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. Det 
innebærer at fylkesmannen påser at kommunene utfører oppgavene etter 
barnevernloven, sørger for at kommunene får råd og veiledning, og fører tilsyn med 
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barneverninstitusjonene. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
barneverntjenesten fatter etter barnevernloven (og som ikke hører inn under 
fylkesnemndas myndighetsområde). 
 
Statens Helsetilsyn 
har det overordnete faglige ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver på 
barnevernsområdet. 
 
Fylkesnemnda for sosiale saker  
er et domstollignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet i blant annet 
saker om omsorgsovertakelse av barn og om tvangsinngrep ved alvorlige 
adferdsvansker hos ungdom. Det er 12 nemnder i landet. Nemnda består i den 
enkelte sak av en leder som er jurist, to sakkyndige medlemmer og to medlemmer fra 
et alminnelig utvalg. Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten. 
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  
har forvaltningsansvaret for barnevernloven, fører tilsyn med at lov og øvrig regelverk 
blir anvendt riktig. Departementet sørger for at erfaringer med loven blir evaluert og 
foreta nødvendig endringer. Departementet har også ansvar for å gi retningslinjer og 
instrukser, sette i gang forskning på området, utvikle den generelle 
barnevernpolitikken og legge til rette for at det finnes tilgjengelig informasjon om 
barnevernet. Barne- og likestillingsdepartementet er ikke klageinstans i enkeltsaker 

 
Vurdering av saken pr 11.02.2011: 
Etter kommunestyrevedtak av 24.11.2010, om at barnevernet skal trekkes ut av NAV 
Ås, er det et viktig planleggings - og effektueringsarbeid som skal gjennomføres. 
Dette arbeidet kompliseres av at vedtaket ikke konkretiserte organisering, samt ba 
om ny politisk behandling. 
  
Rådmannen ser det som helt avgjørende å ”få på plass” organiseringen, slik at ny 
leder kan rekrutteres, og være med på å bidra og påvirke ”det nye barnevernet” i Ås. 
Det tar tid å rekruttere nye ansatte, slik at dette er i stor grad med på å påvirke 
fremdrift, også på bakgrunn av den totale kapasiteten. Ved å i første omgang legge til 
rette organiseringen, gir det kommunen mulighet til raskere komme i gang med 
arbeidet, og ikke minst i det videre arbeidet med alternativer til lokalisering, og den 
videre finansiering. 
I og med at kommunen nå har søkt om øremerkede barnevernsmidler, så er det også 
viktig at kommunen er klar til å umiddelbart ta i bruk midlene, etter at de er på plass. 
Det er ikke lagt endringer i budsjettet til grunn, sammenliknet med 2010, i forhold til 
denne organisasjonsendring og utflytting. Det er heller ikke lagt til grunn nye midler til 
nye lokaler. 
Rådmannen har lagt til grunn at øremerkede midler skulle bidra i forhold til ledelse, 
og frigjøring av leieutgifter ved Nav Ås skulle bidra i forhold til ny lokaler og leie av 
disse. Behov for eventuelle andre tilførsler, må tas på et senere tidspunkt. 
 
Rådmannen vurderer at barnevernet i Ås bør være en egen enhet, med en 
enhetsleder. Hvor denne enheten skal lokaliseres fremmes i annen sak, og 
organisering og lokalisering holdes dermed adskilt. 
Barnevern er et stort og viktig ansvarsområde for kommunen. Barnevernet må 
samarbeide med store deler av kommunen, og mange ulike instanser utenfor 
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kommunen. Barnevernstjenesten har ca 9 årsverk besatt med høyt kompetente 
medarbeidere. Lederen vil få ansvaret for å reetablere barnevernstjenesten som en 
selvstendig virksomhet og bygge kulturen i tråd med den vedtatte organiseringen. 
Enhetsleder vil ha ansvaret for driften av enheten med fullstendig økonomi-, 
personal- og fagansvar. Virksomheten er én av da 12 enheter innen helse og 
sosialetaten i Ås kommune. Samtidig med ansvar for egen enhet har enhetslederen 
ansvar for å legge til rette for, og aktivt bidra til samarbeid med øvrige enheter i 
kommunen. Det bør stilles høye krav til en leder av barnevernet.  
Lederutdanning og ledererfaring, relevant erfaring innenfor virksomhetsområdet, god 
økonomiforståelse, evne til økonomistyring og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, 
og evne til målrettet strategisk tenkning og gjennomføring, 
evne til selvstendig arbeid og samtidig være en lagspiller og kulturbygger 
Lederen må tåle utfordringer og bidra til fornying og endring samtidig med å opptre 
ivaretaende overfor de som berøres av endringer.   
Lederen må evne å bidra til effektivisering av tjenesteproduksjonen ved å trekke opp 
sunne grenseoppganger og skape helhetlig tenkning og samarbeid mellom enhetene. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannen har vurdert å avvente med å fremme eventuelle forslag om tilførsel av 
friske midler, da det er uavklart i forhold til øremerkede barnevernsmidler fra staten, 
samt frigjøring av leiemidler i forhold til uttrekking av NAV Ås. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Å trekke barnevernet ut av NAV Ås er et stort og viktig arbeid.  
Ås kommune ønsker å reetablere barnevernet til et selvstendig kontor av høy kvalitet, 
og som er synlig, tilgjengelig og brukervennlig. Barnevernet har i lang tid vært 
organisert med tidligere sosialtjenesten, nå NAV Ås. 
Når barnevernet skal trekkes ut av NAV Ås er det avgjørende å få på plass 
kompetent ledelse som kan ivareta det totale ansvaret (økonomi -, arbeidsgiver – og 
fagansvar) i denne viktige reetableringsfasen.  
 
Rådmannen kan ikke se at det er noen enhet i kommunen det er praktisk, eller 
ressursmessig mulig, å legge barnevernet inn under, med mindre kommunen 
gjennomfører større endringer i andre enheter. Dessuten mener rådmannen at det er 
viktig å legge ledelsen i barnevernet på dette nivået. (enhetsledernivået) 
Dette både i forhold til myndighet, gjennomslagskraft og samarbeidsmuligheter / 
samarbeidsarenaer, men også i forhold til muligheten til å rekruttere en leder med 
god nok erfaring og kompetanse.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 20/11 
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Formannskapets innstilling 02.02.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas. Tiltaksplanen skal rulleres neste 
gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  
 
Følgende endringer gjøres i ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013”: 
• Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 

prosjekter fjernes fra listene. 
 
Tabell 1 – Kommunale veier: 
• Nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på 

Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge. 
• Nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen 

av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.  
• Nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk 

Israndveien/Solbergskogen. 
 
Tabell 2 – Fylkesveier: 
• Prioritet 29 strykes. 
• Prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Prioritet 7 settes til prioritet 4. 
• Prioritet 27 som tillegg: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås sentrum – Holstad for å 

begrense tungtrafikk (skilting). 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier: 
• Nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro. 

_____ 
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Formannskapets behandling 02.02.2011: 
Jorunn Nakken (V) fremmet V's forslag i hovedutvalget som tillegg: 
• Tabell 2 –  Fylkesveier, prioritet 27 som tillegg: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås 

 sentrum – Holstad for å begrense tungtrafikk (skilting). 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
V's forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets innstilling 02.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.01.2011: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t 

fartsbegrensning på Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien 
til Nebba brygge. 

• Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-
sone i den kommunale delen av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, 
Stangengveien med tilhørende sideveier.  

• Tabell 3 – Riks- og europaveier, nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved 
Vinterbro. 

• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 29 strykes. 
 
Ivar Magne Sæveraas (V) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 27 endres til: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås 

sentrum – Holstad for å begrense tungtrafikk (skilting). 
 
Joar Solberg (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot 

gjennomkjøring tungtrafikk Israndveien/Solbergskogen. 
 
Bonsak Hammeraas (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 7 settes til prioritet 4. 
 
Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 
prosjekter fjernes fra lista. 
 
Votering: 
FrP’s forslag kulepkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag  kulepkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
  kulepkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
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  kulepkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
V’s forslag ble nedstemt 6-3 (1A, 1SV, 1V). 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.01.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas. Tiltaksplanen skal rulleres neste 
gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  
 
Følgende endringer gjøres i ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013”: 
• Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 

prosjekter fjernes fra listene. 
 
Tabell 1 – Kommunale veier: 
• Nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på 

Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge. 
• Nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen 

av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.  
• Nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk 

Israndveien/Solbergskogen. 
 
Tabell 2 – Fylkesveier: 
• Prioritet 29 strykes. 
• Prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Prioritet 7 settes til prioritet 4. 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier: 
• Nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas som forslått. Tiltaksplanen skal 
rulleres neste gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 47/08 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009-2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplanen danner grunnlag for bl.a. søknader om tilskudd gjennom 
tilskuddsordningen ”Aksjon skolevei”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. 
Tiltaksplanen ble sendt ut på høring med frist 01.06.2010. Kommunen mottok flere 
henvendelser fra både kommunal virksomhet og fra privatpersoner. Tiltaksplanen bør 
rulleres årlig, neste rullering er planlagt til høsten 2011. 
 
Vurdering av saken: 
Tiltak på kommunale veier: Et tiltak ved Rustad skole er foreslått gjennomført i 2011 
og dermed gitt 1. prioritet. Rustad skole opplever en høy grad av trafikkalt kaos i 
forbindelse med skolestart. Flere tiltak bør planlegges og gjennomføres slik at 
sikkerheten ivaretas på best mulig måte. Det første tiltaket går ut på å etablere 
parkering for 24 biler for ansatte ved skolen langs Rustadtorget. De ansatte har i dag 
ikke øremerkede parkeringsmuligheter og er dermed med på å gjøre trafikkarealene 
uoversiktlige. Ved å etablere disse parkeringsplassene, vil noen av bilene kanaliseres 
bort fra området der elevene beveger seg. 
 
Tiltak på fylkesveier/riksveier: Tiltakene er listet opp i den rekkefølge Akershus 
fylkeskommune/Statens vegvesen bør løse utfordringene. Tiltak nær Rustad skole og 
tiltak i forbindelse med Drøbaksveien er prioritert. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tiltak ved Rustad skole er kostnadsberegnet til kr 300 000. Dette dekkes ved tilskudd 
og egeninnsats fra kommunalteknisk avdeling.  
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VEDLEGG 

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 
2011-2013 
 

Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt 
høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på høring i våres, med frist for innspill satt til 1. 
juni. Høringen ble publisert på Ås kommunes hjemmeside, samt i Ås avis. Kommunen mottok 
innspill fra 12 personer/ institusjoner, og disse vil bli kommentert i det aktuelle forslaget til 
tiltaksplan. 
 
Skoleveier skal prioriteres. Tiltak skal være ferdig prosjektert for å være gjennomførbare 
førstkommende år. 

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013 
 
Tabell 1 - Kommunale veier 

Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 

(1000 kr) 

01 Rustad skole: For å bedre trafikksituasjonen foreslås følgende 
tiltak: Anlegge parkeringsplasser (24 stk) for ansatte mellom 
Rustadtorget og Kroerveien 

300 

02 Rustad skole: For å bedre trafikksituasjonen foreslås følgende 
tiltak: Tiltakene planlegges i 2011. 

- Vurdere rundkjøring i krysset Nylenda og Drottveien 
- Anlegge fortau langs Drottveien fra gangvei ved Ole 

Bygdevekters vei til eksisterende fotgjengerovergang i 
Drottveien fra Arbeidskirken til Rustad skole, inkl. 
fotgjengerovergang ved innkjøringen til Arbeidskirken 

 

03 Bedre trafikksikkerhet for bringing og henting av elever på 
parkeringsplassen foran SFO-inngangen ved Nordby skole. 
Oppstart av planlegging i 2011. 

 

04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 
parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør 
utbedres. 

20 

05 Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole 150 
06 Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/ Nordskogenveien 1000 
07 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien, inkl. veilys 800 
08 Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien til Ås stasjon 1 600 
09 Videreføring av gang- og sykkelvei langs Emily Kirkerudsvei 900 
10 Gang- og sykkelvei Abberud – Vestby gr. 80 
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Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak 

01 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien 
sikres bedre ved: 

- Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet 
- Lysforholdene bedres 
- Skiltinga bedres 
- Enkelt lyskryss 

02 Tilrettelegge for å komme fra UMB til busslomme på sørsiden av Rv 152 vest 
for Meierikrysset. Krav til universell utforming må ivaretas. 

03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir 
sikker skolevei. 

04 Gang- og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien 
05 Forbedre veilys i kryssingpunkter langs gang- og sykkelveien langs rv 152 
06 Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme 
07 Kroerveien legges om ved Kjossvingen og gjennom Revhaug 
08 Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper 
09 Sikre gående/syklende ved Meierikrysset; rv 152 
10 Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien 
11 Gang- og sykkelvei langs Kongeveien fra krysset Syverudveien til Egget 
12 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 
13 Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei 152 
14 Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- 

Solliveien 
15 Endring/utbedring av Norderåstoppen 
16 Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense 
17 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv 154 
18 Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 152 
19 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien 
20 Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 
21 Utkjørsel til Rv 156 - Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som 

vedtatt i reguleringsplanen. 
22 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 
23 Rundkjøring på rv 152 i x med Osloveien 
24 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken  
25 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo 

grense 
26 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 
27 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 
28 Venstresvingfelt på rv 156 – Nessetveien – som ny atkomst til Vinterbrosenteret 
29 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov 

 
Tabell 3 – Riks- og europaveier (Statens vegvesen er ansvarlig for tiltaksgjennomføring.) 
Prioritet  

01 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Korsegården/ Brønnerud 
02 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 
03 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården 
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Nye innspill om tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk 
avdeling 

Nye skilt som skal vurderes: 

• Parkering forbudt-skilt ved Brønnerud skole 
• Parkering forbudt-skilt (med underskilt ”Kun av- og påstigning”) ved Rustad skole 

(både i Drottveien og Nylenda) 
• Parkering forbudt-skilt ved Kroerveien 58 og 60 (Bjørnebekk) 
• Parkering forbudt-skilt ved innfarten til Søråsteigen barnehage (gjerne også fysiske 

hinder)  

Redusere fartsgrensen på følgende strekninger skal vurderes: 

• Nyveien:    80 km/t � 50 km/t 
• Myrerveien:    80 km/t � 50 km/t 
• Børsumveien:    80 km/t � 50 km/t 
• Askehaugveien (nedre del):  60 km/t � 40 km/t 
• Kongeveien    80 km/t � 50 km/t  (Statens vegvesen) 

• Osloveien    80 km/t � 50 km/t 
• Osloveien    50 km/t � 30 km/t 
• Nygårdsveien    30/40 km/t � 30 km/t 
• Kjærnesveien    50 km/t � 30 km/t  
• Hogstvetveien    Flytte skiltet med 60 km/t til etter avkjøringen til 

Solliveien (når man kommer fra Åshallen) 
(Statens vegvesen) 

 

Innspill vedrørende fartsdumper – fra innbyggere i Ås kommune 
Velforeningene bør samordne innspill om fartsdumper i og med at det er delte meninger om 
dette i nærmiljøet. Innspill om fartsdumper vurderes på kommunalteknisk avdeling. I de 
tilfeller der det gjelder fylkesvei videresendes henvendelsen til Statens vegvesen. 
Kommunalteknisk avdeling vil gå gjennom alle innspill og se på helheten og behovet. Bl.a. bør 
fartsmålinger utføres. 

Innspill vedr. kommunale veier 

• Solfallsveien, fra der fartsdumpene slutter i nedre del og opp til Dysterlia barnehage. 
• Gamle Mossevei 
• Moerveien 
• Opphøyde gangfelt i begge fotgjengerfeltene i kryssene ved Brekkeveien/ Sagaveien/ 

Tunveien 
• Idrettsveien (En del unge går i veibanen i stedet for på fortauet. I tillegg er det ønskelig 

at eksisterende fartsdump merkes. Dersom noen velger å gå i veibanen i stedet for på 
fortauet er det andre virkemidler som bør benyttes for å løse dette. Det er ikke krav om 
å merke fartsdumper i 30 km/t-sone.) 

• Nedre del av Sjøskogenveien – utbedring av eksisterende. Utbedring er utført. 
• Skoleveien – en før og en etter svingen ved Søråsteigen barnehage 
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Innspill vedr. fylkesveier 

• Rv 152 – opphøyde gangfelt ved Nyborgveien og Von Øtkens vei: forslag om at disse 
bør gjøres høyere, i tråd med normen for opphøyde gangfelt på vei med fartsgrense 40 
km/t 

• Kjonebakken – Polleveien 
• Kroerveien – ved Bjørnebekk 
• Kongeveien ved Høyskoleveien – opphøyd gangfelt 
• Egget – Melby 
• Meierikrysset – opphøyd gangfelt 
• Hogstvetveien – videreføring av fartsdumper fra der veien deler seg og bort til 

undergangen 
• Kvestadveien x Gamle Mossevei – opphøyd gangfelt 
• Aud Max og Samfunnsveien – opphøyd gangfelt 
• Rv152 x Osloveien – opphøyd gangfelt 
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Kommunestyret  K-sak 21/11 

 

 
K-sak 21/11 
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014 
- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 
 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145  Saksnr.:  10/3294 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/10 09.11.2010 
Formannskapet 66/10 10.11.2010 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/10 10.11.2010 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/10 10.11.2010 
Administrasjonsutvalget 25/10 11.11.2010 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/10 11.11.2010 
Arbeidsmiljøutvalget 10/10 16.11.2010 
Formannskapet 71/10 24.11.2010 
Kommunestyret 60/10 15.12.2010 
Formannskapet 12/11 02.02.2011 
Kommunestyret 21/11 09.03.2011 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 02.02.2011: 
1. Rådmannens forslag til oppfølging av kommunestyret vedtak, beskrevet i  

pkt 1 – 12, tas til etterretning. 
2. Nye elementer som påvirker vedtatte budsjett, beskrevet i denne saken, tas til 

orientering 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 02.02.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 02.02.2011. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 60, handlingsprogram med økonomiplan 2011 - 2014 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
� Protokoll fra K-sak 60, handlingsprogram med økonomiplan 2011 – 2014 
� Handlingsprogram med økonomiplan for 2011 – 2014, rådmannens forslag datert 

25.1010 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
Kommunestyret vedtok 15.12.10 handlingsprogram med økonomiplan for  
2011 – 2014. Denne saken omhandler rådmannens forslag til oppfølging av 
kommunestyrets vedtak, samt en oversikt over nye elementer som har oppstått som 
påvirker vedtatte budsjett. Det er bare de punktene i kommunestyrets vedtak som det 
knytter seg usikkerhet til og som rådmannen har behov for å foreslå en oppfølging av 
som er beskrevet i saken.  
 
Vurdering av saken 
 
Forslag til oppfølging av kommunestyrets vedtak 
 
1. 2012 Budsjettet: ”Etatenes detaljerte driftsbudsjett” må inneholde en kolonne som 

viser siste års regningskapstall i tillegg til fjordåret og årets budsjett.  
Dette er mulig, men krever ressurser fordi ”tallene” ikke ligger i samme database. 
Frem til budsjettene er endelig godkjent, ligger budsjett-tallene i en egen modul 
som ikke er koplet mot regnskapet. Først når budsjettene er endelig godkjent 
løftes de over i en felles database for budsjett og regnskap. Vi er i dialog med 
leverandøren av Budsjettmodulen for Agresso for å se på mulig løsninger for å få 
til en automatisk prosess for å ta ut en samlet oversikt over regnskap og budsjett i 
en felles rapport. Problemstillingen er ny for leverandøren, men de peker på at en 
mulig løsning kan være å bruke et eget rapportverktøy i Agresso som vi foreløpig 
ikke har tatt i bruk. Dette krever noe opplæring av ansatte, men kan være en god 
investering, med tanke på at det kan styrke kompetansen på generell rapportering 
fra økonomisystemet. Alternativt kan koblingen av regnskap og budsjett gjøres 
manuelt i Excel. Dette krever en del ekstraarbeid for økonomiavdelingen i en 
periode hvor avdelingen har stort arbeidspress og mye bruk av overtid. Således vil 
vi primært forsøke å få utviklet en rapport som automatisk henter opp tallene.  
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Hvis det lar seg gjøre å finne en løsning i budsjettmodulen for Agresso som 
automatisk tar ut en samlet oversikt over regnskap og budsjett i en felles rapport 
anbefaler rådmannen at etatenes detaljerte driftsbudsjett inneholde en kolonne 
som viser siste års regningskapstall. Hvis ikke dette lar seg gjøre anbefaler 
rådmannen at dagens praksis videreføres.  
 

2. Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet vurderes.  
En viktig målsetting i Follosamarbeidet er å få til kvalitets- og 
effektivitetsforbedringer knyttet til samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, 
forvaltning og administrasjon. Satsingsområdene i Follo-samarbeidet er areal og 
samferdsel, næringsutvikling, klima og energi, helse og eldreomsorg, 
støttefunksjoner/administrative oppgaver og vassdragsforvaltning. Ås kommune 
skal være en pådriver for å videreutvikle samarbeidet innenfor disse 
satsingsområdene.  
 
Universitetet og kommunen har i dag etablert samarbeid innefor flere områder. 
Det er inngått avtaler mellom skoler i Ås og universitetet om 
undervisningstjenester. Universitetet utfører konsulentoppdrag for kommunen, bl 
a knyttet til tekniske tjenester, landbruk og arealforvaltning. Studenter bruker Ås 
som case i gjennomføring av semesteroppgaver og masteroppgaver og dette gir 
kommunen et godt grunnlag i arbeidet med ulike utredningstemaer. Universitetet 
sitter i kommunens beredskapsråd og vil være en sentral samarbeidspart hvis en 
større krise skulle skje i Ås. Det er imidlertid behov for å videreutvikle samarbeidet 
og viktige områder vil være samordning av tjenester, utvikling av arealene, 
sentrumsutvikling, næringsutvikling, utvikling av kulturaktiviteter og utvikling av et 
godt kollektivtilbud. Fellesstyret for det nye universitetet har tatt initiativ til å 
etablere et samarbeid mellom det nye universitetet, Ås kommune, Akershus 
fylkeskommune og forskningsinstituttene på Campus Ås. I dette samarbeidet vil 
de ovennevnte samarbeidsområdene stå sentralt. 
 
Rådmannen mener at vedtaket om å vurdere samordning av tjenester med andre 
kommuner eventuelt Universitetet bør skje gjennom det etablerte 
Follosamarbeidet og det samarbeidet som fellesstyret for det nye universitetet har 
tatt initiativ til.  
 

3. IKT – salgsinntekter budsjetteres på 2010-nivå (+ kr.70’)  
IKT-avdelingen betjener interkommunale enheter og det kjøpes derfor inn IKT-
utstyr som disse enheter betaler for. Regnskapsloven gir ikke anledning til å føre 
disse salgsinntektene tilbake til utgiftskontoen hvor utstyret er fakturert. 
Budsjettvedtaket om økte inntekter på kr 70’ kan derfor kun imøtekommes i form 
av en reduksjon av investert utstyr til kommunens ansatte på kr. 70’ i 2011. Den 
største ”kunden” til IKT-avdelingen er Krisesentret. De har fått redusert sine 
inntekter og har som tiltak redusert utgiftene til IKT. Dette betyr at IKT avd. mister 
til sammen 46.000,- i inntekter pr. år. Konklusjonen er at investeringer til IKT 
reduseres med kr 70 000.  
 

4. Avsetning til pensjon/premieavvik reduseres fra 1 mill til 500’. 
Rådmannen vil understreke at det fortsatt vil være behov for å øke avsetningen til 
premiefondet i planperioden. De senere årene har man tæret på premiefondet, og 
man bør derfor så snart som mulig starte en oppbygging av premiefondet slik at 
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man reduserer risikoen for at avsetning til pensjon må økes drastisk fra et 
budsjettår til et annet.   

 
5. Eldrekontakt opprettes fra 01.05.2011 (kr.300’) 

Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak.  
 
6. Praksiskompensasjon fysioterapeuter reduseres med kr. 100’ 

Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak. 
 

7. Vederlag for tidligere barnevernsbarn reduseres med kr.1.500’ til kr.2.000’ 
Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til denne posten, da man ikke 
kan vite om det vil komme mange nye søknader i 2011.  
 

8. Det vil ta tid å besette ledig stilling som kommuneingeniør. Innsparing kr. 410’. 
Det er over et halvt år siden kommuneingeniøren fratrådte. Dette medfører 
dårligere samordning av enheten. Det får merkbare konsekvenser for 
budsjettutarbeidelse og oppfølging av budsjettet med rapportering. Det har også 
medført sterkt redusert saksbehandlingskapasitet. Rådmannen legger til grunn at i 
2012 tilbakeføres midlene. 

 
9. Dagtilbudet for funksjonshemmede tilføres leieutgifter for 100 nye m2 (kr.150’) 

Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan kostnadene til etablering, 
drift og vedlikehold bør dekkes. 

 
10. Tilskudd til Lions Club Ås for å etablere Frivillighetens Hus i Ås. Til den 

brannskadde Brønnerud gamle skole gis tilsagn om tilskudd på kr.300’ i 2011 og 
ytterligere kr.300’ i 2012 
Etableringen får ikke noen konsekvenser for lokaliseringen av Frivilligsentralen. 
Dialogen med Lions Club om bruk og drift av huset gjenopptas. I etterkant av 
møte med Lions Club vil rådmannen fremme egen sak.  

 
11. Kommunen setter opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å forbedre skiltingen 

til Moer sykehjem og til UMB 
Universitetet har også etterlyst en informasjonstavle ved Ås stasjon. Rådmannen 
vil derfor ta kontakt med UMB for å se på hvordan dette kan konkretiseres. 
 

12. Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge. 
Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning for 
kommunens utleieboliger, f.eks. Follo BBL/SiÅs 
Formannskapet vedtok i F-sak 4/11 at ovennevnte vedtak skulle søkes utredet i 
forbindelse med at det legges fram et tiltaksprogram for å utvikle en bedre 
eiendomsforvaltning og et bedre vedlikehold av bygninger og utomhusanlegg i Ås 
kommune. Det legges til grunn at dette legges fram for behandling i løpet av april 
måned. 

 
Nye elementer som påvirker vedtatte budsjett 
 
Helse- og sosial  
� Kommunen har fått en ny ressurskrevende bruker på Moer sykehjem. Dette 

kommer rådmannen tilbake til i egen sak. 
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� Oppstart av utvidet dagtilbud. Det er ikke tatt høyde for etablerings- og 
driftskostnader av denne utvidelsen i budsjettet. Dette kommer rådmannen tilbake 
til i egen sak. 

 
Teknisk  
� Ny prest er ansatt og vedkommende må tilbys prestebolig. Det er avsatt 4 millioner 

kroner til dette formålet. Det jobbes med saken og det kan være at avsatte midler 
ikke er tilstrekkelig.  

 
Oppvekst og kultur  
� Det er usikkerhet om hvor mange barnehagebarn Ås kommune har i andre 

kommuner. Det går i januar vel 20 barn fra Ås i de andre Follokommunene, men vi 
mangler oversikten over barn i kommuner utenfor Follo. I øyeblikket har vi ca 50 
barn fra andre kommuner som går i private og kommunale barnehager i Ås. Det 
hersker derfor stor grad av usikkerhet rundt inntekter og utgifter på dette området.  

� Det er usikkerhet knyttet til å opprettholde salgsinntekter på 2010 nivået. 
Voksenopplæringen nådde ikke disse salgsinntektene i 2010. Det vurderes derfor 
endringer i aktivitetsnivået. 
 

Økonomi  
� I budsjettet for 2011 er det vedtatt innføring av fakturagebyr fra 1.1.2011, med 

budsjetterte inntekter på 250 000 kr 10. desember 2010 fattet imidlertid 
Fylkesmannen i Hedmark et vedtak om at Kongsvinger kommune ikke har 
lovhjemmel for dette. Etter dette har det oppstått en viss usikkerhet i 
kommunesektoren om hvorvidt kommunene kan innføre fakturagebyr eller ikke. 
Fylkesmannen i Akershus vurderer nå om Frogn kommune har hjemmel for 
fakturagebyr, og hva som eventuelt må være på plass for at fakturagebyr kan 
innføres. Rådmannen foreslår derfor å avvente innføring av fakturagebyr i Ås 
kommune til Fylkesmannen i Akershus har kommet med sin vurdering.  

� Norske kontormøbler AS har gått til sak mot Ås kommune, da de mener det har 
vært mangler ved anbudsdokumenter knyttet til kommunens rammeavtale om 
kontormøbler. Felles innkjøpskontor for Follo håndterer denne saken med bistand 
fra advokat. Det arbeides nå med tilsvar på stevning. Saken kan få økonomiske 
konsekvenser for kommunen.  

 
Service og kommunikasjon  
Kostnader knyttet til drenering rundt rådhuset og utbedring av arkivlokaler på grunn 
av vannskader blir fremmet i egen sak i formannskapet 19.01.2011.  
 
Konklusjon med begrunnelse 
Gjennom denne saken har rådmannen kommet med en anbefaling om hvordan 
kommunestyrets vedtak 15.12.10 om handlingsprogram med økonomiplan for  
2011 – 2014 kan følges opp. Som beskrevet i saken er det etter kommunestyrets 
vedtak kommet nye elementer som påvirker vedtatte budsjett. Dette sammen med at 
bufferne er redusert gjennom kommunestyrets vedtak 15.12.10, gjør at økonomien er 
meget anstrengt i forhold til å møte uforutsette behov.  
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 22/11 

 

 
K-sak 22/11 
RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER I  
ÅS KOMMUNE 
 
Saksbehandler: Per A. Kierulf Arkivnr: 219  Saksnr.:  10/696 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 34/10 16.06.2010 
Kommunestyret 22/11 09.03.2011 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølgingen av 
anbefalingene i rapporten om konsulentbruken i kommunen til orientering. 

_____ 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kontrollutvalget 23.03.2010 
Kommunestyret 16.06.2010 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
• Brev av 24.02.2011 fra FIKS, oversendelse av sak til kommunestyret: 

kontrollutvalgets sak 3/11, særutskrift og saksutredning med vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
• Oversendelse av KU-sak 3/11, 18.01.2011 
• Notat av 03.01.2011 til kontrollutvalget 
• Sakutredning, behandling og vedtak i K-sak 34/10, 16.06.2010  
• Oversendelse av KU-sak 9/10, 23.03.2010 
• Notat av 23.03.2010 til kontrollutvalget 
• Notat av 11.02.2010 til kontrollutvalget 
• Saksutredning, behandling og vedtak i K-sak 58/08, 26.11.2008 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås, v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i brev av 24.02.2011 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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VEDLEGG 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 23/11 

 

 
K-sak 23/11 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2010 
 
Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 033 &14 Saksnr.:  10/652 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunestyret 13/10 03.03.2010 
Kommunestyret 23/11 09.03.2011 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
• Brev av 25.01.2011 fra FIKS, oversendelse av kontrollutvalgets sak 1/11 til 

kommunestyret med særutskrift, saksutredning og vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
• Tidligere årsrapporter fra kontrollutvalget. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i brev av 25.01.2011 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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VEDLEGG 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 24/11 

 

 
K-sak 24/11 
SUPPLERINGSVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-2012  
- VALG AV 3 MENN, SAMT VALG TIL FELLES RESERVELISTE 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  07/2696 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 63/07 05.12.2007 
Formannskapet 5/08 16.01.2008 
Kommunestyret 6/08 30.01.2008 
Formannskapet 76/10 24.11.2010 
Kommunestyret 65/10 15.12.2010 
Formannskapet 14/11 16.02.2011 
Kommunestyret 24/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for resten av 
perioden 2008-2012 velges ytterligere 3 menn: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.  Jørgensen Thor Arne 1963 
2.  Herrmann Ronny 1974 
3.  Søberg Jan Erik 1961 

 
På felles reserveliste for meddommere til lagmannsrett, 
tingrett m.m. tilføyes: 
Kvinner Etternavn Fornavn Fødselsår 

1.  Borgen Jorunn Spord 1956 
2.  Ascheoug Marit Synnøve 1947 
3.  Torvik Ann Hilde 1975 

 
_____ 

 
 
 
 
Formannskapets behandling 16.02.2011: 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 16.02.2011. 

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
• Kommunestyret 15.12.2010, K-sak 65/10 – Ytterligere 8 kvinner og 7 menn ble 

valgt. I tillegg ble 3 kvinner valgt på reserveliste. 
 http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2010.4809951-99329.html#p54 

• Kommunestyret 30.01.2008, K-sak 6/08 – 11 kvinner og 11 menn ble valgt til 
nåværende utvalg ved lagmannsretten: http://www.as.kommune.no/index.php?id=4448987#p11 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversikt over personer med meddommerverv o.l. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
K-sakene 65/10 og 6/08. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Borgarting lagmannsrett 
• Valgte personer med vedlagt informasjon: Veiledning for lekdommere 2010,  

lenke: http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-i-retten/Lekdommer/ 
• Personer valgt på reserveliste med informasjon om at de vil få brev fra kommunen 

dersom de rykker opp til medlem. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Domstolloven ble endret 08.06.2010 slik at det er gitt anledning til å utvide med-
dommerutvalget i valgperioden. Borgarting lagmannsrett besluttet å øke utvalgene 
slik at utvalget blir totalt på 38 personer med lik fordeling mellom kvinner og menn.  
 
Kommunestyret valgte opprinnelig 11 kvinner og 11 menn i K-sak 6/08. Enkelte er 
siden fritatt og plassene er supplert fra reserveliste valgt i samme sak. 3 menn fritatt 
uten å bli erstattet fordi det ikke var flere navn på reservelisten. 
Ved suppleringsvalget 15.12.2010 i K-sak 65/10 ble det valgt ytterligere 8 kvinner og 
7 menn. Det var ikke mulig å finne flere mannlige kandidater da. 
For at Ås kommune skal ha et komplett meddommerutvalg på totalt 38 personer, likt 
fordelt mellom kvinner og menn, må det velges 3 menn til.  
 
På Ås kommunes Internettsider har det vært annonsert etter flere meddommere. Det 
er kommet inn følgende forslag, alle er folkeregistrert som bosatt i Ås: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.  Jørgensen Thor Arne 1963 
2.  Herrmann Ronny 1974 
3.  Søberg Jan Erik  1961 
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Kvinner Etternavn Fornavn Fødselsår 

1.  Borgen Jorunn Spord 1956 
2.  Ascheoug Marit Synnøve 1947 
3.  Torvik Ann Hilde 1975 

 
Funksjonstiden for dem som velges er fra den dato Borgarting lagmannsrett 
bestemmer og til 1. januar 2013. 
 
Domstolloven setter bl.a. følgende vilkår for valgbarhet: 
 
§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være 
personlig egnet til oppgaven.  
       I tillegg må vedkommende  

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 
folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  
 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:  
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,  

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske 
rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som 
er tildelt begrenset politimyndighet,  

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og 
dens styre,  

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,  

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner 
med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som 
tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

 
Det vil bli foretatt vandelskontroll. 
 
For nærmere opplysninger om domstollovens regler, se K-sak 65/10. 
 
Vurdering av saken: 
De tre foreslåtte mennene kan enten velges inn som meddommere ved lagmanns-
retten eller ved tingretten, jf. neste sak.  
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Ved alle rettsinstanser er det mulighet for at enkelte kan bli fritatt. Det er derfor 
praktisk i tillegg å velge personer på en felles reserveliste slik at rådmannen kan 
supplere fra listen i den nummerorden de er valgt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører tilrår at de tre mannlige kandidatene velges som meddommere og lagrette-
medlemmer ved Borgarting lagmannsrett. De foreslåtte kvinnene velges på felles 
reserveliste. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Dato fastsettes av Borgarting lagmannsrett. 
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VEDLEGG 
 

2011 02 16 Oversikt over personer med meddommerverv og lignende  
(linjenr) Medd.type Kjønn Etternavn Fornavn 
Valgt 2008 
1 AL (tingrett) K Adamiak Aimée Lind 
2 AL K Arends Carmen Gricelda Fuentes 
3 AL K Arends Ruth Elisabeth Fuentes  
4 AL K Englund Grazyna 
5 AL K Eriksen Signe Guri 
6 AL K Hauken Marit 
7 AL K Hillestad Birgitta 
8 AL K Holm Anne Berit  
9 AL K Holmen Agnes-Marie 
10 AL K Johansen Tone Merete 
11 AL K Jønvik Bente Haukalid 
12 AL K Jørstad  Stine 
13 AL K Kirkeby Ragna 
14 AL K Kjær Siri  
15 AL K Korbi Hilde 
16 AL K Langaard Mette Kari 
17 AL K Løkhaug Greta Elin 
18 AL K Munthe Kari Margrethe 
19 AL K Nakken Jorunn 
20 AL K Olafsen Irén Lundteppen 
21 AL K Sandfeld Inger 
22 AL K Stavnes Hildegunn 
23 AL K Sæstad Lisbeth 
24 AL K Sæther Bjørg Reidun Hoel 
25 AL K Tønder Mary 
26 AL K Vestby Else Jorunn  
27 AL K Viste Solveig 
28 AL K Værdal Aud-Helén 
29 AL K Westland Inger-Lise 
30 AL K Aas Wenche 
1 AL M Alm Carl Birger 
2 AL M Bergvik Arne Haldor 
3 AL M Bjørneby Nikolai 
4 AL M Brække  Håkon Petter 
5 AL M Dale Øystein 
6 AL M Daler Vetle 
7 AL M Devold-Haagensen Nils 
8 AL M Edvardsen Espen Brox 
9 AL M Eldorhagen Einar 
10 AL M Eriksen Svein Westbye 
11 AL M Guttormsen Dag 
12 AL M Hammeraas Bonsak 
13 AL M Hågensen Arne  
14 AL M Johansen Jon Erling 
15 AL M Larsen Olav Bernhard 
16 AL M Lilleby  Odd Ivar 
17 AL M Lundbland Stein Erik 
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18 AL M Nordhagen Eirik 
19 AL M Roll-Hansen Trygve 
20 AL M Rønningen  Odd 
21 AL M Røysland Kristian Juel 
22 AL M Seeser-Hoff Helge Ragnvald 
23 AL M Skarsbak Pål Einar 
24 AL M Skinnes Helge 
25 AL M Stolsmo Arne Kristian 
26 AL M Sæveraas Ivar Magne 
27 AL M Torgersen Tom Erik 
28 AL M Ur Morten 
29 AL M Walstad Hans Petter 
30 AL M Willumsen Kåre Jakob 
1 LA (lagmannsrett) K Haug Gro Monica 
2 LA K Hjørnegård Sigrid 
3 LA K Hvoslef-Eide Anne-K (Trine) 
4 LA K Kjus  Turid 
5 LA K Kvarme Elen Marie Grøneng 
6 LA K Løken  Ellen Marie 
7 LA K Nystrøm Marianne Norløff 
8 LA K Pytte Irene 
9 LA K Reisæter Magnhild 
10 LA K Røed Marianne 
11 LA K Vedhugnes Wenche 
1 LA M Brynildsen Kjell Ivar 
2 LA M Dalberg Jan Egil 
3 LA M Ekanger Ivar 
4 LA M Kolstad Oddvar 
5 LA M Petterson Harry 
6 LA M Randem  Kjetil 
7 LA M Skutlaberg Arve 
8 LA M Thirud Kjell 
9 LA M Aas Øivind 
Supplert desember 2010: 
1 AL (tingrett) K Siegel Marianne  
2 AL K Dikkanen Yvonne Ekas 
3 AL K Ruud Inga 
4 AL K Torp Hanne 
5 AL K Mathisen May-Sølvi 
6 AL K Gran Hanne Marit 
7 AL K Utvik Åshild Kolderup 
8 AL K Torgersen Kristin Hegvik 
9 AL K Nordsveen Laila Pettersen 
10 AL K Sandvik Hildegunn 
11 AL K Dagsvold Tone Holm  
12 AL K Lavik Ragnhild Berg 
13 AL K Foss Viviann 
14 AL K Hauger Katrine Legg 
15 AL K Wolff Annette 
1 AL M Vestby Harald Ludvig 
2 AL M Haarberg Kristian 
3 AL M Strindin Robert 
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4 AL M Nilsrud Trygve 
5 AL M Hellevang Christian 
6 AL M Ferstad Jan Arild 
7 AL M Mackenzie Alexander Grant 
8 AL M Sjølli Jan Henry 
9 AL M Øiestad Jon Kristian 
10 AL M Winnem Ole Herman 
11 AL M Rognli Erling  
1 LA (lagmannsrett) K Thoresen Guro 
2 LA K Mushtaq Rubina 
3 LA K Telneset Stine Hanne 
4 LA K Langseter Karianne 
5 LA K Gray Linda Merete Skarnes 
6 LA K Øien Reidun 
7 LA K Schou Jeanette 
8 LA K Holten Bjørg 
1 LA M Ekhaugen Stein Gunnar 
2 LA M Opedal Torbjørn Olav 
3 LA M Berge Jan 
4 LA M Vedeld Pål Olav 
5 LA M Øien Freddy Arild 
6 LA M Heggdal Per Øyvind 
7 LA M Rovik Åge Emanuel 
                    Reserveliste: 
1   K Røsseland Julia Magritt 
2   K Hansen Aud Magnhild 
3   K Hansen Toril Hennie 
          
  Skjønnsmenn       
1   M Andresen Thorleif 
2   K Hjemltveit Ramou Jammeh 
3   M Langaard Truls 
4   K Nakken Jorunn 
5   M Rellsve Truls 
6   M Steinsholt Håvard 
7   K Sæther Bjørg Reidun Hoel 
          
  Ås forliksråd         
1 Medlem, formann M Brynildsen Kjell Ivar 
2 Medlem M Holt Leif Peter 
3 Medlem K Sandvik Hildegunn 
1 Vara K Lille Beathe 
2 Vara K Røed Marianne 
3 Vara M Vedeld Pål 
  Faste møtefullmektiger ved Ås Forliksråd  
1   M Guttormsen Dag 
2   K Magnus Kristine Victoria 
3   K Odenmarck Anne 
          
  Jordskifterett       
1   K Alkan Anne Gro 
2   K Arends Carmen Fuentes 



  K-sak 24/11 

 

3   K Belbo Siv Merethe Gederaas 
4   K Hjelmtveit Ramou Jammeh 
5   K Sneis Ann-Karin 
6   K Sæther Bjørg Reidun Hoel 
7   K Viste Solveig 
8   M Bjørnstad Ola 
9   M Dalberg Jan Egil 
10   M Engeseth  Kjell-Ove 
11   M Moen Hans Olav 
12   M Roll-Hansen Trygve 
13   M Sæveraas Ivar Magne 
14   M Thirud Kjell 
15   M Vangen Odd 
16   M Wetlesen Tom 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 25/11 
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SUPPLERINGSVALG MEDDOMMERVERV VED FOLLO TINGRETT 2008-2012 
- VALG AV 4 MENN 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  07/2699 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 64/07 05.12.2007 
Formannskapet 6/08 16.01.2008 
Kommunestyret 7/08 30.01.2008 
Formannskapet 77/10 24.11.2010 
Kommunestyret 66/10 15.12.2010 
Formannskapet 15/11 16.02.2011 
Kommunestyret 25/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Som meddommere ved Follo tingrett for resten av perioden 2008-2012 velges 
ytterligere 4 menn: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.  Michaelsen Terje 1942 
2.  Wilberg Ivar Edvard 1959 
3.  Thorsteinsen Jan Roger 1978 
4.  Holmqvist Jan Fredrik 1953 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 16.02.2011: 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Michaelsen, Terje, 1942 
Wilberg, Ivar Edvard, 1959  
Thorsteinsen, Jan Roger, 1978 
Holmqvist, Jan Fredrik, 1953 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Ordførers innstilling: 
Som meddommere ved Follo tingrett for resten av perioden 2008-2012 velges 
ytterligere 4 menn: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.     
2.     
3.     
4.     

 
_____ 

 
 
Tidligere politisk behandling: 
• Kommunestyret 15.12.2010, K-sak 66/10 – Ytterligere 15 kvinner og 11 menn ble 

valgt.  http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2010.4809951-99329.html#p54 
• Kommunestyret 30.01.2008, K-sak 7/08 – 30 kvinner og 30 menn ble valgt til 

nåværende utvalg ved tingretten. http://www.as.kommune.no/index.php?id=4448987#p11 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over personer med meddommerverv o.l. 
(se vedlegg til sak om valg til lagmannsretten) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
K-sakene 66/10 og 7/08. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Follo tingrett  
• Valgte personer med vedlagt informasjon: Veiledning for lekdommere 2010,  

lenke: http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-i-retten/Lekdommer/ 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Domstolloven ble endret 08.06.2010 slik at det er gitt anledning til å utvide med-
dommerutvalget i valgperioden. Follo tingrett besluttet å øke utvalgene slik at utvalget 
blir totalt på 90 personer med lik fordeling mellom kvinner og menn.  
 
Kommunestyret valgte 30 kvinner og 30 menn i K-sak 7/08 den 30.01.2008. Enkelte 
er siden fritatt og plassene er supplert fra reserveliste valgt i K-sak 6/08. 
Ved suppleringsvalget 15.12.2010 i K-sak 66/10 ble det valgt ytterligere 15 kvinner og 
11 menn. Det var ikke mulig å finne flere mannlige kandidater da. 
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For at Ås kommune skal ha et komplett meddommerutvalg på totalt 90 personer, likt 
fordelt mellom kvinner og menn, må det velges 4 menn til.  
 
På Ås kommunes Internettsider har det vært annonsert etter flere meddommere. Det 
er ikke kommet inn flere forslag enn dem som er ført opp som forslag i sak om valg til 
lagmannsretten. 
 
Funksjonstiden for dem som velges er fra den dato Follo tingrett bestemmer og til 1. 
januar 2013. 
 
Domstolloven setter bl.a. følgende vilkår for valgbarhet: 
§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være 
personlig egnet til oppgaven.  
       I tillegg må vedkommende  

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  
 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:  
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,  

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 
ansatte ved Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 
begrenset politimyndighet,  

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 
styre,  

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,  

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

 
Det vil bli foretatt vandelskontroll. 
 
For nærmere opplysninger om domstollovens regler, se K-sak 66/10. 
 
Vurdering av saken: Det bør velges 4 menn til som meddommere i tingretten. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Dato fastsettes av Follo tingrett. 
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K-sak 26/11 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANN-KARIN SNEIS (SP) 
- NYTT VALGOPPGJØR 
 
Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 033 &16 Saksnr.:  09/1473 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 49/09 17.06.2009 
Kommunestyret 39/09 17.06.2009 
Formannskapet 62/09 26.08.2009 
Formannskapet 69/09 23.09.2009 
Kommunestyret 48/09 23.09.2009 
Formannskapet 16/11 16.02.2011 
Kommunestyret 26/11 09.03.2011 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Ann-Karin Sneis fritas fra sitt verv i kommunestyret fra vedtaksdato og ut 
valgperioden. 
 
Som konsekvens av vedtaket foretas det nytt valgoppgjør i kommunestyret for 
Senterpartiet: 
• Leif Sundheim blir fast medlem i kommunestyret på plass nr. 4 etter opprykk. 
• Oddvar Nordnes blir vararepresentant i kommunestyret på plass nr. 7 etter 

opprykk. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 16.02.2011: 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 16.02.2011. 

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 48/09, 23.09.2009 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknad om fritak med begrunnelse, datert 02.02.2011 
Politisk behandling av søknad, vedtaks dato 23.09.2009 
Søknad om fritak, datert 30.04.2009 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ann-Karin Sneis 
Leif Sundheim 
Oddvar Nordnes (med vedlagt informasjon iht. valgloven 11-13 og taushetserklæring) 
Kommunestyret 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, Internett og styrevervregister 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken 
Ann-Karin Sneis søker i e-post av 02.02.2011 om fritak fra sitt verv i kommunestyret. 
Begrunnet søknad ligger i saksmappen. 
 
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet, jf. koml. § 15. 
 
I kommunestyrets vedtak av 23.09.2009 ble Ann-Karin Sneis innvilget fritak fra verv i 
hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalget, plankomiteen, 
representantskapet AL Liahøy og styret i Søndre Follo Brannvesen, jf. K-sak 48/09. 
 
Opprykk og nyvalg 
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt, jf. koml. § 16. 
 
Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt 
valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom ordføreren finner 
dette nødvendig, jf. valgl. § 14-2. 
 



  K-sak 26/11 

 

Senterpartiets liste i kommunestyret pr. 02.02.2011: 
 
Senterpartiet  
1. Marianne Røed Varaordfører 
2. Odd Rønningen 
3. Annett H. Michelsen 
4. Ann-Karin Sneis 
 

1. Leif Sundheim 
2. Siv Merethe Gederaas Belbo 
3. Kjell Andreas Tutturen 
4. Tom Erik Torgersen 
5. Arne Ellingsberg 
6. Morten Gultvedt 
7. Karl Mikkelsen 

 
Konklusjon 
Ordfører anbefaler at søknad om fritak innvilges, og finner det nødvendig å supplere 
senterpartiets varaliste i kommunestyret. 
 
Kan vedtaket påklages av parter?  
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket 
Vedtaksdato. 
 


