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Dialogmøte med kommunestyret 23.09.09 
 

 
Program 
 
Tidspunkt 
Onsdag 23.09.09 kl 18.30 – 20.00 
 
 
Formål  
Få innspill fra kommunestyret om hva som bør være sentrale tema og 
problemstillinger i arbeidet med kommuneplanen. 
 
 
Program 
 
18.30   
 

Kort orientering om oppstart av arbeidet med kommuneplanen 
- prosjektplan, milepælplan og forslag til sentrale tema 

19.00 Hvert parti presenterer synspunkter på forslag til tema i notat datert 
16.09.09 (max 10 minutter hver) 

 
 
Vedlegg:  
� Notat med forslag til sentrale tema i arbeidet med kommuneplan (20011 – 2023) 

datert 16.09.09 
 
 
 
 

 
 
 
 



Utkast pr. 16.09.09  

 
Forslag til sentrale tema i arbeidet med kommuneplan (2011 – 
2023)  
- Diskusjonsnotat til dialogmøte i kommunestyret 23.09.09 
 
Hensikten med dette notatet er å gi et grunnlag for diskusjon i kommunestyret 23.09.09 om 
hva som bør være sentrale tema og problemstillinger i arbeidet med kommuneplanen 2011 – 
2023. 
 
Gjeldene kommuneplan er et viktig grunnlag i arbeidet med rullering av kommuneplanen. 
Mange av de temaene som er omtalt i denne planen vil fortsatt gjelde og de tar vi med oss når 
det endelige kommuneplandokumentet skal utformes. Etter at gjeldende kommuneplan ble 
vedtatt av kommunestyret i juni 2007 er det imidlertid kommet til noen nye utfordringer som 
vi mener det er viktig å ha spesielt fokus på i arbeidet med rulleringen. Disse temaene er 
omtalt under.  
 
Regionalt samarbeid 
Ny plan- og bygningslov legger større vekt på regionalt samarbeid. Mange oppgaver løses i 
dag gjennom samarbeid med de andre Follokommunene. Ås kommune vil være pådriver for å 
videreutvikle dette samarbeidet. Viktige samarbeidsområder er: 
 
� Areal og samferdsel 

Ås kommune ønsker å være en aktiv pådriver i arbeidet med en samordnet 
kommuneplanlegging i Follo. En mer samordnet regional arealpolitikk kan gi fordeler i 
form av mer effektiv ressursbruk, og er viktig i arbeidet for en langsiktig bærekraftig 
utvikling av regionen.  

 
� Næringsutvikling 

Gjennom Strategisk næringsplan har kommunene i Follo utviklet en felles og 
framtidsrettet næringspolitikk. Ås kommune ønsker å være en sterk pådriver for 
iverksetting og operasjonalisering av planen.  
 

� Bærekraftig utvikling 
Folloregionen skal bidra til økt bruk av fornybar energi og en bærekraftig klimapolitikk. 
Ås kommune mener det er viktig å samarbeide om klima- og energispørsmål i Follo. Alle 
kommunene er i ferd med å utarbeide en klima- og energiplan. I et samarbeid i Follo er det 
viktig å fokusere på gjennomføring av tiltak som er beskrevet i disse planene.   

 
� Helse og eldreomsorg 

Staten ønsker å legge mer vekt på samhandling mellom kommune og staten i helse- og 
eldreomsorgsarbeide. Det er viktig at Follokommunene samarbeider om 
samhandlingsreformen og konkretiseringen av denne. 

 
� Elever med spesielle behov 

Det er få spesialskoler/- klasser i Follo i dag. Plassene som finnes, brukes i stor grad av 
den kommunen som driver spesialskolen/-klassen. Når kommunene har ledig kapasitet i 
disse gruppene, selger de plasser til de andre kommunene. Plassene er stort sett opprettet 



etter det behovet som kommunene har. Antall elever med spesielle behov varierer fra ett år 
til et annet og er i tillegg sprikende i sine diagnoser. Det er derfor utfordrende for hver  
kommune å lage et helhetlig tilbud til disse gruppene. Et samarbeid mellom 
Follokommunene, vil øke mulighetene for å utvikle gode og tilpassede skoletilbud som 
kan komme elever med spesielle behov til gode.  

 
Arealbruksstrategier  
Det er forventet at befolkningstallet vil stige i årene som kommer. Behovet for boliger øker og 
konsekvensene i forhold til teknisk og sosial infrastruktur må vurderes. Framtidig utbygging 
skal i hht gjeldene kommuneplan skje på en måte som støtter opp under målsettingen om en 
bærekraftig samfunnsutvikling hvor det legges til rette for et utbyggingsmønster som reduserer 
arealforbruket og transportbehovet.  
 
Kommuneplanens målsetting er i tråd med Follorådets regionale føringer knyttet til 
utbyggingsmønster, hvor boligveksten i hovedsak skal skje i tilknytning til kollektivbetjente 
tettsteder med jernbanetilknytning. Det skal fortettes rundt jernbanestasjonene og søkes skapt 
attraktive steder med helhetlige løsninger for boliger og arbeidsplasser. Dette er igjen i tråd 
med statlige og regionale føringer knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging hvor det 
er et mål å legge til rette for minst mulig transport som gjennomføres mest mulig miljøvennlig. 
Dette er også i tråd med St. meld. Nr. 34 Norsk klimapolitikk hvor det vises til at 
arealplanlegging utgjør det mest langsiktige virkemidlet i norsk klimapolitikk. Ved å 
lokalisere boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester nær kollektivknutepunkt reduseres 
transportbehovet og det kan legges til rette for effektive fjernvarmeløsninger.  
 
For Ås betyr dette at hovedtyngden av boligutviklingen bør skje i tilknytning til Ås sentrum. 
Dette vil på sikt medføre utfordringer i forhold til jordvernet og er en grunnleggende konflikt 
som vil være gjenstand for utredning og drøfting. Ut i fra dette, og spesielt som følge av 
etablering av NVH og VI i 2018 er det behov for å vurdere og fastsette langsiktige 
byggegrenser mellom sentrumsutvikling og jordbruksarealer.   
 
I gjeldene kommuneplan er det lagt til grunn en befolkningsvekst på 2% i gjennomsnitt pr år i 
planperioden 2007 – 2019. I planen er det disponert et framtidig boligareal som 
størrelsesmessig samsvarer med denne befolkningsvekst. For å trygge styringen med 
arealbruken er det viktig å holde fast ved dette. Det innebærer at planen ikke legger ut mer 
areal enn det som er nødvendig for å møte forventet vekst i planperioden.  
 
Befolkningsveksten på 2% anbefales også videreført i neste planperiode 2011 – 2023. I 
gjeldene kommuneplan er det disponert arealer til boligformål som ennå ikke er bebygd på ca 
1500 boliger. Det betyr at kommunen har behov for nye boligarealer tilsvarende ca 650 
boliger. Dette betyr at det er et begrenset behov for å legge ut nye boligarealer i 
kommuneplanperioden.  
 
Etableringen av NVH og VI i 2018 vil med stor sannsynlighet øke etterspørselen etter boliger. 
Selv om det i planen skal legges til rette for et framtidig boligareal som størrelsesmessig 
samsvarer med en ønsket befolkningsvekst på 2% i gjennomsnitt pr år, vil det være behov for 
å utarbeide strategier for hvor kommunen ønsker å legge til rette for framtidig boligvekst. Den 
viktigste avveiningen i denne sammenheng knyttes til langsiktige byggegrenser mellom 
sentrumsutvikling og jordbruksarealer.   
 
Sentrumsutvikling 



Evnen til å lykkes med sentrumsutvikling henger nøye sammen med hvilke 
arealbruksstrategier man velger. Legges det til rette for en boligvekst over hele kommunen, 
reduseres muligheten for å lykkes med en utvikling av Ås sentrum som gjør stedet attraktivt 
og konkurransedyktig. Etableringen av NVH og VI gir kommunen en unik mulighet til å 
profilere kommunen og styrke sentrum. Kommunen bør derfor ved denne rulleringen spesielt 
fokusere på stedsutviklingen knyttet til Campus Ås og Ås sentrum.  
 
Klima og miljø  
I gjeldende kommuneplan er det et mål at Ås kommune skal ha en bærekraftig 
samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet i dag og i framtiden.  Det er nødvendig å styrke 
fokuset på klima og miljø i ny kommuneplan.  Dette er i tråd med ny plan- og bygningslov. 
 
Norge har gjennom Kyotoprotokollen forpliktet seg til å begrense utslippene av klimagasser 
og staten har forventninger til at kommunene tar en sentral rolle i dette arbeidet. Tiltak må 
gjøres på alle nivå, spesielt lokalt i kommunene. Det er vedtatt en klima- og energiplan for Ås 
kommune. De mål og strategier som er beskrevet i planen vil bli innarbeidet og fulgt opp i 
kommuneplanen.  
 
Etableringen av NVH og VI  
Etableringen av NVH og VI gir kommunen nye muligheter og utfordringer, både for 
kommunen som lokalsamfunn og tjenesteleverandør. Ås kommune skal bidra til at NVH og VI 
får en attraktiv lokalisering til beste for disse institusjonene, UMB og lokalsamfunnet. Med 
nærmere 800 nye studenter og 720 nye arbeidsplasser vil etableringen sette sitt preg på Ås 
samfunnet og utfordre kommunen som tjenesteleverandør.  
 
Folkehelse 
Hensynet til folkehelsen skal ligge til grunn for alt arbeid kommunen gjør. I tillegg vil 
følgende innsatsområder innen folkehelse bli prioritert:  

Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet er den viktigste helsefremmende faktoren vi kjenner. Dette 
gjelder for alle deler av befolkningen, uavhengig av alder og kjønn. Kommunen skal legge til 
rette for at alle skal ha muligheten til fysisk aktivitet. 

Kosthold: Sunn mat er viktig for velvære, både sosialt, mentalt og fysisk. Kommune ønsker å 
bidra til sunne matvaner i befolkningen.  

Tobakk og rus: Bruk av tobakk og rusmidler kan gi alvorlige helseskader. Kommunen er 
opptatt av å bidra til å forebygge oppstart, utsette debut og ellers redusere tobakks- og rusbruk, 
særlig blant ungdom.  

Lokalsamfunn: Å trives i hverdagen er viktig for godt humør og god helse. Lokalsamfunn som 
inkluderer alle, som er godt utformet og hvor innbyggerne ønsker å bli boende lenge, gir god 
folkehelse. Kommunen skal bidra i utvikling av gode lokalsamfunn. 

Friluftsliv: Friluftsliv gir økt trivsel og helse. Friluftsliv og rekreasjon er derfor, både i hverdag 
og ferie, svært viktig for mange. Kommunen vil bidra til å bedre friluftsmulighetene for 
innbyggerne. 

 



Utvikling av sentrale tjenesteområder  
 
Helse og omsorg 
Det blir en kraftig økning i antall eldre i planperioden og det er nødvendig å vurdere forhold 
knyttet til kapasitet og kvalitet når det gjelder pleie og omsorg.  
 
Regjeringen la i juni frem en ny kommunehelsereform (samhandlingsreformen) som i korthet 
går ut på at mer av pasientbehandlingen skal skje lokalt i kommunene og forebyggende arbeid 
skal prioriteres. Reformen tar utgangspunkt i utfordringer både i et pasientperspektiv og et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Reformen skal gjøre det lønnsomt å hindre at sykdom 
oppstår.  
 
Barn og unge 
Regjeringen har gjennom St. meld. Nr 16 (2006-2007) …… og ingen stod igjen. Tidlig innsats 

for livslang læring, St. meld nr 31 (2007 – 2008) Kvalitet i skolen og St. meld nr 41 (2008 – 
2009) Kvalitet i barnehagen satt fokus på kvalitet i utdanningssystemet. Målet er å gi en 
grunnskoleopplæring som utvikler barn og unges kunnskaper, ferdigheter, holdninger og 
verdier som vil gjøre dem i stand til å mestre sitt eget liv. Opplæringen som skal gis, skal 
tilpasses elevenes forutsetninger og behov slik at alle får like muligheter til å utvikle sine 
evner og talenter. Det er derfor satt fokus på tidlig innsats, at alle barn og unge skal inkluderes 
og oppleve mestring og at barnehagen skal styrkes som læringsarena.   
 
Det blir en stor økning i antall barn i planperioden og det er nødvendig å vurdere hvordan 
kommunen skal opprettholde kvaliteten knyttet til skole- og barnehagetilbudet. Kommunen 
har en skolestruktur med flere relativt små skoler. Dette bidrar til at kostnadene per elev er 
større i Ås kommune enn i andre kommuner. Skolestrukturen bør ha et fokus i 
kommuneplanen.  
 
De siste årene har det vært en økning i timetallet i barneskolen og spesielt på de lavest 
trinnene. Det pågår en debatt om leksehjelp, gratis kjernetid for SFO i skoletiden, økt fysisk 
aktivitet, samt å få kulturskolen sterkere inn i SFO. Dette kan tyde på at det gradvis går mot en 
heldagsskole hvor også fritidsaktiviteter ligges inne i skoledagen. I 2010 ønsker derfor 
kommunen å utrede muligheter for heldagsskole som en forsøksordning på Brønnerud skole 
fra 2011. Det vil derfor være aktuelt å arbeide videre med dette slik at det kan gjelde alle 
barneskoler i Ås i kommende kommuneplanperiode. 
 
Frivillighetspolitikk 
Det er i dag et økende gap mellom kommunale tjenester og det ansvar, ressurser og muligheter 
kommunen har til å levere disse. Befolkningsvekst og ikke minst demografisk utvikling vil 
ytterligere bidra til å øke dette gapet. Dette er en viktig drivkraft for kommunen i arbeidet med 
å utvikle et samarbeid med frivillig sektor.  
 
Ås kommune må vurdere å styrke samarbeidet med frivillig sektor fordi frivillig innsats er 
viktig som et supplement til de kommunale tjenestene og kan bidra til at brukerne av 
kommunens tjenester totalt sett kan få et bedre tilbud.  
 
Kommunens rolle som arbeidsgiver 
 
Beholde og rekruttere 



Norske kommuner vil i årene framover stå overfor store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig 
arbeidskraft og arbeidstakere med rett kompetanse. Det er derfor viktig at kommunen har en 
langsiktig strategi for å beholde og rekruttere arbeidskraft.  
 
Kampen om fag- og lederkompetanse må møtes ved at kommunen er attraktiv på de områder 
som betyr mest for de fleste arbeidstakere. Undersøkelser viser at dette er et godt arbeidsmiljø 
hvor ansatte opplever faglig og personlig utvikling under et godt lederskap, har innflytelse og 
hvor arbeidsgivers og arbeidstakers behov i stor grad tilpasses. Balanse mellom arbeidsgivers 
krav og ansattes individuelle behov i ulike livsfaser har også betydning for hvordan 
kommunen evner å rekruttere, beholde og utvikle arbeidstakere. Dersom kommunen oppnår et 
omdømme som en slik attraktiv arbeidsplass, vil kommunen stå sterkere i kampen om den 
knappe arbeidskraften.  
 
Helse som et strategisk satsingsområde 
Helse som et strategisk satsingsområde vil føre til bedre tjenestekvalitet, større effektivitet og 
trivsel. Mer ressurser må konsentreres om å forebygge uhelse og systematisk arbeide med 
faktorer som fremmer helse. Ressurser som i dag brukes inn mot rehabilitering i 
sykefraværsoppfølgingen, må i større grad flyttes mot forebygging og friskvernsarbeid. 
Målsettinger knyttet til helse og langtidsfriskhet må defineres og spesifikke helseplaner må 
utarbeides på hvert enkelt tjenestested. Utvikling av en helsefremmende arbeidsplass vil kunne 
føre til et lavere sykefravær og bidra til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsplass. 
 
Organisasjon 
Omstilling i offentlig sektor har ført til større krav til effektivitet og at ansatte må løse flere og 
større oppgaver innenfor de samme rammer. Endringer, forventninger og krav forutsetter 
fleksibilitet i organisasjonen og evne til å utnytte organisasjonens kompetanse. 
Bedre organisering og utnyttelse av de ansattes kompetanse vil gi bedre kvalitet på tjenestene, 
mer fornøyde brukere og mer fornøyde medarbeidere. 
 
Avklaring mellom befolkningens forventninger til kommunens tjenestetilbud og 
tjenestene som tilbys befolkningen 
Kommunen vil i de nærmeste årene stå ovenfor økte forventninger fra befolkningen i forhold 
til hvilke tjenester kommunen skal tilby og til hvilke kvalitet. For å møte dette er det behov for 
å styrke dialogen med innbyggerne gjennom en mer hensiktsmessig kommunikasjons- og 
informasjonsstrategi og eventuelt bruk av serviceerklæringer. Dette bør konkretiseres og 
drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanen.  
 
 
IKT 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien er grenseoverskridende og griper inn i alle 
sektorer og samfunnsområder. IKT er en av de sterkeste drivkreftene i samfunnsutviklingen. 
Det er anslått at IKT står for hele 40 % av produktivitetsveksten i EU og Norge er blant de 
land i verden som har høyest produktivitet, en av hovedgrunnene er utstrakt bruk av teknologi. 
Dette fører til framtidig utfordringer og forventninger. 
� Både innbyggere og næringsliv vil forvente elektroniske tjenester fra kommuner og 

fylkeskommuner.  
� Det forventes elektronisk infrastruktur (bredbånd) for å oppnå digital inkludering for alle 

uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse geografi og kulturell bakgrunn. Ikke 
alle innbyggere i Ås har bredbåndsdekning i dag.  



� Det forventes en helhetlig og samordnt offentlig sektor hvor sikker informasjonsutveksling 
blir viktig for å sikre liv og helse.  

� Økt tjenestekvalitet ved oppdaterte kunnskapskilder for utdanning og raskere 
informasjonsutveksling innen helse og omsorgsektoren (helsenett)   

� Utnytte digitaliseringen til frigjøring av ressurser gjennom elektronisk databehandling av 
saker, fakturering, informasjon og søknadsbehandling.  

� Ta i bruk elektronisk signatur og ID i den elektroniske forvaltningen.  
� IKT som en integrert del av undervisningen i grunnskolen.  
� Energisparende drift av IKT (grønn IKT).  
 
 



REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 23.09.09: 
 
MØTEINNKALLING 
Kontrollutvalget 08.09.09 
Kontrollutvalget 30.06.09 
 
PROTOKOLL 
Kontrollutvalget 08.09.09 
Kontrollutvalget 30.06.09 
 
Fritak av meddommerverv ved Borgarting langmannsrett 2008-2012 – Siri 
Ørbeck Ryan. Opprykk Marianne Norløff Nystrøm. 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 40/09 

 

Utv.sak nr 40/09 
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - RESULTAT AV MEKLING OG 
ANBEFALING OM VIDERE ARBEID 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 140  Saknr.:  08/2047 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 64/09 26.08.2009 
Kommunestyret 40/09 23.09.2009 
 
 
Formannskapets innstilling 26.08.2009: 
Kommunedelplan for Vinterbro oversendes Miljøverndepartementet for endelig 
behandling. 
 
Behandling i Formannskapet 26.08.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (SV, Sp, V). 

___ 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunedelplan for Vinterbro oversendes Miljøverndepartementet for endelig 
behandling. 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
• Formannskapet 18.03.09, F-sak 15/09 - Vurdering av høringsuttalelser og 

anbefaling om videre arbeid. 
• Kommunestyret 15.10.08, K-sak 46/08 - Kommunedelplan for Vinterbro, 

Høringsutkast 
• Kommunestyret 30.01.08, K-sak 02/08 - Planprogram for kommunedelplan for 

Vinterbro, sluttbehandling 
• Kommunestyret 10.10.07, K-sak 44/07 - Kommunedelplan for Vinterbro, Forslag til 

planprogram 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Protokoll fra meklingsmøte 18.08.09 ettersendes når den foreligger 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene, datert 20.02.09 
• Brev datert 13.02.09 fra Riksantikvaren med innsigelse 
• Brev datert 18.12.08 med innsigelse og brev datert 17.02.09 fra Statens vegvesen  
• Brev datert 18.12.08 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med innsigelse 
• Saksprotokoll i fylkesutvalget 18.12.08 
• E-post fra Steen og Strøm datert 5. mars med synspunkter fra NIKU og Rambøll 

på Riksantikvarens og Statens vegvesenets innsigelser. 



  Sak 40/09 

• Høringsuttalelsene 
• Utkast til kommunedelplan for Vinterbro – Oppsummering av folkemøte 
• Kommunedelplan for Vinterbro – Høringsutkast datert 15.10.08 
• Utredningene som ligger til grunn for kommunedelplanen 
• Kommunedelplan for Vinterbro – Planprogram, datert 30.01.08 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjef 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken 
Formannskapet vedtok på møte 18.03.09 følgende:  
Ås kommune ber Fylkesmannen om mekling vedrørende innsigelsene fra 
Riksantikvaren, Statens vegvesen og Fylkesmannen. Ordfører får fullmakt til å ta med 
seg hvem han vil til forhandlingene. 
 
Meklingsmøtet ble gjennomført 18.08.09. Foruten Fylkesmannen var Statens 
vegvesen, Riksantikvaren, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Akershus 
fylkeskommune representert på møte. Delegasjonen fra Ås kommune var ordfører, 
rådmann, plan- og utviklingssjef og en representant fra Norsk institutt for 
kulturminneforskning.  
 
Utgangspunktet for meklingen var innsigelsene fra Statens vegvesen, Fylkemannens 
miljøvernavdeling og Riksantikvaren. Statens vegvesen og Fylkesmannens 
miljøvernavdeling mener en utvidelse av handelsvirksomheten på Vinterbro er i strid 
med overordnede føringer i Rikspolitiske bestemmelser for samordnet areal- og 
transportplanlegging, Akershus fylkesplan, Fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur og Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre og fremmer med 
bakgrunn i dette innsigelse. Riksantikvarens vurdering er at planforslaget vil forringe 
en kulturskatt av lokal, regional og nasjonal interesse og går derfor til innsigelse mot 
kommunedelplanen.   
  
Etter at ordfører, fylkesordfører og innsigelsesmyndighetene hadde presentert sine 
argumenter for og imot forslaget til kommunedelplan for Vinterbro, konkluderte 
Fylkesmann Hans J Røsjorde at det ikke var noe grunnlag for bevegelse i saken. Når 
enighet ikke oppnås må kommunestyret ta stilling til om man skal be Fylkesmannen 
sende planforslaget til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Planforslaget er i grenseland i forhold til nasjonale og regionale føringer. 
Fylkesutvalget i Akershus behandlet saken på sitt møte 18.12.08 og vedtok der at 
planforslaget ikke er i strid med Akershus fylkesplan og fylkesdelplan for handel, 
service og senterstruktur. Fylkesutvalget sier i sitt vedtak at de er positiv til en videre 
utvikling av konseptet slik det er skissert i kommunedelplanen.   
 
Kommunedelplanforslaget er en stor utfordring i forhold til de automatisk fredete 
kulturminnene i planområdet. Riksantikvaren mener verdien av boplassene i 
planområdet er høy og at de foreslåtte tiltakene vil ha store negative konsekvenser 
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for disse kulturminnene. Det er den historiske sammenhengen mellom boplassene og 
landskapet de er en del av som gjør dette kulturmiljøet unikt. Disse kulturminnene er i 
følge Riksantikvaren uløselig knyttet til det landskapet de er plassert i og en 
utbygging i området vil derfor forringe verdien av tilstøtende områder som er foreslått 
regulert til bevaring. I tillegg mener Riksantikvaren at potensialet for ytterligere funn 
av kulturminner i bakkeskråningen ned mot Rv 156 er svært høy, noe som innebærer 
at en nyregistrering i planområdet vil føre til at antallet kulturminner kan bli vesentlig 
høyere innenfor hele planområdet.  
 
Norsk institutt for kulturminneforskning peker på flere faglige diskusjoner som kan 
dras opp i forhold til Riksantikvarens uttalelse. Dette er spørsmål som knytter seg til i 
hvor stor grad tiltakene vil ha negativ konsekvens på kulturminnene i området, hvor 
verdifulle og unike kulturminnene i området egentlig er og prioriteringen av å bevare 
kulturminnene i sitt opprinnelige miljø framfor formidlings- og opplevelsesaspektet.  
 
Både Statens vegvesen og Fylkesmannens miljøvernavdeling er prinsippielle i sine 
innsigelser. Begge myndighetene hevder at forslaget er i strid med overordnede 
føringer uten å gå i detalj på hva konflikten egentlig bunner i. Rådmannen konstaterer 
at både kommunestyret og fylkestinget ser annerledes på dette. Rådmannen 
konstaterer også at det er uenighet i fagmiljøene om hvor konfliktfullt planforslaget er i 
forhold til kulturminnene. 
 
Ved å få en behandling i departementet oppnås både en endelig avklaring i 
plansaken og større forutsigbarhet i framtidige plansaker. Dette er både i kommunens 
interesse og viktig for plansamarbeidet i Follo, samt den løpende dialogen med 
regionale myndigheter.   
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunedelplan for Vinterbro oversendes 
Miljøverndepartementet for endelig behandling.
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Utv.sak nr 41/09 
KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR ÅS KOMMUNE - ENDELIG VEDTAK 
Saksbehandler: Cornelia Solheim Arkivnr: K02  Saknr.:  08/393 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 53/09 26.08.2009 
Kommunestyret 41/09 23.09.2009 
 
Formannskapets innstilling 26.08.2009: 
Forslag til Klima og energiplan datert 13.05.09 vedtas med de endringer som fremgår 
av vedlegget ”Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene” datert 16.08.09 og 
dette saksfremlegget. Konkret oppfølging må skje gjennom kommunens årlige 
budsjett, handlingsprogram og økonomiplan. 
 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 26.08.2009: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av SV, Sp og V som 
tillegg til rådmannens innstilling: 
, med unntak av rådmannens innstilling til FrP's kommentarer til pkt. 9 med 
underpunkt 1.1.1, 1.2.2, 2.2.3, 2.4.2, 3.4.1, 3.6.1. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Konkret oppfølging må skje gjennom kommunens årlige budsjett, handlingsprogram 
og økonomiplan. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med Ap's tilleggsforslag ble tiltrådt 6-3 (SV, Sp, V) ved 
alternativ votering mot fellesforslaget. 
 

____ 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til Klima og energiplan datert 13.05.09 vedtas med de andringer som fremgår 
av vedlegget ”Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene” datert 16.08.09 og 
dette saksfremlegget.  
 

____ 
 
 Tidligere politisk behandling: 
• F-sak 42/08, Framdriftsplan for arbeidet med klima- og energiplan for Ås   

                 kommune 
• F-sak 25/08, Prosjektplan for klima- energiplan for Ås kommune 
• F-sak 24/09, Klima- og energiplan for Ås kommune 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:(sendt formannskap og kommunestyre 19.08.09) 
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1. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene, datert 16.08.09 
2. Inkomne høringsuttalelser (13)  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Prosjektplan 
Fremdriftsplan 
Klima- og energiplan, høringsutkast 13. mai 2009  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og miljøvernrådgiver 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
Formannskapet vedtok 13.05.2009 å sende forslag til Klima- og energiplan på 6 ukers 
offentlig høring. Høringen ble avsluttet 26.06.2009 og det kom inn 13 uttalelser. Disse 
fordeler seg som følger:  
 
Gruppe Avsender 
Offentlige myndigheter 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 2. Akershus fylkeskommune 
 3. Statens vegvesen 
Lag, foreninger og institusjoner 4. UMB 
 5. Naturvernforbundet i Ås 
Privatpersoner 6. Terje Alfnes 
 7. Erik Plathe 
 8. Beate Pettersen Mazzoli 
 9. James M. Greatorex 
Politiske partier 10. Ås KrF 
 11. Ås Senterparti 
 12. Ås SV 
 13. Ås FrP 
 
I forbindelse med høringen ble det arrangert et folkemøte på Texas 8. juni og stand 
på Ås Mart’n 11.-13. juni. På folkemøtet holdt Marianne Røed, leder av klima- og 
energipolitisk forum, og Solveig Viste, prosjektleder i Grønne energikommuner, 
innlegg. Cornelia Solheim, Plan- og miljøvernrådgiver, presenterte planen. De 
fremmøtte ble deretter delt i grupper og utarbeidet innspill til: 

1. Hvilke forventinger og behov har du for tilrettelegging fra kommunen for å leve 
klimavennlig? 

2. Hvilke forventninger har du til politikerne i Ås i tiden fremover? 
3. Hva er dine ideer til hvordan innbyggerne i Ås kan bidra til å få ned utslippene 

av klimagasser? 
Innspillene som ble gitt her synliggjorde at mange er skeptiske til om tiltakene i 
planen kommer til å bli gjennomført. Likevel var møtet først og fremst preget av 
mange gode ideer til oppfølgingen av planen. For øvrig vurderes det ikke som 
nødvendig å endre planen i henhold til disse innspillene, ut over det som foreslås i 
vedlegg til saken. Innspillene er bevart og vil følge prosessen fremover. Ås Mart’n ble 
i all hovedsak en formidling av informasjon til besøkende. 
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Det redegjøres i det følgende kort for hovedtrekk i høringsuttalelsene, samt at de 
mest vesentlige endringene beskrives. En fullstendig gjennomgang av uttalelsene og 
rådmannens vurderinger gis i vedlegg til saken. Samtlige uttalelser følger også i sin 
helhet som vedlegg. 
 
De fleste høringsinstansene mener at forslaget til klima- og energiplan er et 
gjennomarbeidet og godt dokument som er helt i tråd med kommende statlige 
retningslinjer.  
 
Andre uttalelser som er felles for flere instanser er:  

• Manglende prioritering av tiltakene, konkretisering av mål og andre måter å 
sikre at planen følges opp med handling.  

• Viktigheten av at kommunen også vurderer tiltak for klimatilpasning.  
• Viktigheten av planlegging slik at arealbruk og transportbehov begrenses.  
• At planen er for svak i forhold til involvering og mobilisering av innbyggere og 

næringsliv.  
• Viktigheten av holdningsendringer i forhold til redusert forbruk og tiltak for å 

fremme bærekraftig levesett.  
• Manglende mål og tiltak for å fremme et godt lokalt kultur- og fritidstilbud.  
• Manglende mål og tiltak for å formidle resultater fra klimaarbeidet. 

 
I uttalelsene fremkommer også mange innspill til oppfølgingen av planen. Tema som 
går igjen i flere av uttalelsene og som har fremkommet i folkemøte og via kommunens 
stand på Ås Mart’n, er tilrettelegging for syklende/gående og bedret kollektivtilbud. 
Disse områdene synes å være viktig for mange at prioriteres og følges opp med 
konkret handling. 
 
Vurdering av saken: 
 
Ut fra innkomne høringsuttalelser foreslås følgende større endringer, i tillegg til de 
mindre endringer som fremkommer i rådmannens oppsummering og vurdering: 
 

• Klimatilpasning tas inn, men det presiseres at dette ikke dekkes fullstendig i 
denne planen og må følges opp ved neste rullering, se rådmannens 
oppsummering og vurdering under innspill nr 9.  

• Sikre gjennomføringen av tiltakene: Det tilføyes i kapittel 11 i planen at det er 
formannskapet som har det politiske ansvaret for at planen følges opp, se 
rådmannens oppsummering og vurdering under innspill nr 2. 

• Klimaregnskap: Det legges inn følgende endring av Tiltaksmål 1.2.4: 
”Kommunen ber om klimaregnskap og utredning av alternative energiløsninger 
for nye bolig- og næringsbygg av en viss størrelse”. Det foreslås et nytt tiltak 
1.2.5 ”Kommunen gjennomfører klimaregnskap ved alle større utvidelser av 
kommunal bygningsmasse”. Se for øvrig rådmannens oppsummering og 
vurdering under innspill nr 9.  

• Viktigheten av å fremme bruk av sykkel som et virkemiddel for å redusere 
bilbruk innarbeides på følgende måte:  

o Det utarbeides et nytt tiltaksmål 2.5 ”Kommunen skal prioritere 
tilrettelegging og stadig forbedre forhold for syklende og gående”.  
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o Følgende tiltak tilføyes: 2.5.1 ”Det gjøres en gjennomgang av tilstand 
og dekningsgrad ved dagens nett av sykkel- og gangveier. Brukerne 
trekkes med i dette arbeidet”, 2.5.2 ”Det utarbeides en sykkelstrategi 
for kommunen. Statens vegvesen tas med i dette arbeidet” og 2.5.3 
”Kommunen skal anlegge tilfredsstillende antall sykkelparkeringer ved 
alle kommunale virksomheter og i Ås sentrum. Kommunen skal påvirke 
sentrale aktører som Jernbaneverket, UMB, Vinterbrosenteret og 
Tusenfryd til å gjøre det samme”.  

o Under tiltaksmål 7.1 tilføyes nytt tiltak 7.1.3 ”Innbyggernes sykkelvaner 
og muligheter for tilrettlegging i henhold til disse skal vektlegges i 
særlig grad. Holdningsskapende arbeid for å øke andelen gående og 
syklende skal prioriteres”.  

o Det tilføyes nytt tiltak 2.4.3 ”Kommunen skal vurdere å innføre 
incentiver for å øke bruken av sykkel blant de ansatte”. 

Se for øvrig rådmannens oppsummering og vurdering under innspill nr 7 og 12. 
• I tilknytning til å redusere bilbruk endres tiltaksmål 2.3 til ”Bilbruk internt i Ås 

kommune reduseres”. Tiltak 2.3.1 beholdes. Det tilføyes nytt tiltak 2.3.2 ”Det 
skal vurderes om parkeringsrestriksjoner vil være et hensiktsmessig 
virkemiddel”. Se for øvrig rådmannens oppsummering og vurdering under 
innspill nr 3.  

• Det innarbeides et nytt tiltaksmål 2.5 for å vurdere tilrettelegging for 
elektrifiserte kjøretøy i kommunen: ”Kommunens innbyggere har mulighet til å 
benytte mer klimavennlige kjøretøy”. Videre tilføyes nytt tiltak 2.5.1: 
”Kommunen går i dialog med aktuelle parter og kompetansemiljø for å vurdere 
behovsgrunnlag, gevinst og kostnader ved å etablere relevant infrastruktur for 
alternativ til bensin- og dieseldrevne kjøretøy”.  Se for øvrig rådmannens 
oppsummering og vurdering under innspill nr 11.  

• Det innarbeides nytt tiltak 2.3.2 ”Kommunen skal i samarbeid med lag og 
foreninger jobbe aktivt for å sikre et godt lokalt kultur- og fritidstilbud.” Se for 
øvrig rådmannens oppsummering og vurdering under innspill nr 12.  

• For å spesifisere formidling av resultater og informasjon om klimasaker  føyes 
det til nytt tiltaksmål 7.4 ”Resultater av tiltakene i Klima- og energiplanen og 
andre klimasaker skal formidles til innbyggerne” med tiltak 7.4.1 ”Artikler om 
klima og energi legges ut løpende på kommunens nettsider” og 7.4.2 ”Det 
etableres samarbeid med lokale medier for å formidle saker om klima og 
energi”. Se for øvrig rådmannens oppsummering og vurdering under innspill nr 
12.   

• Praktiske og økonomiske betraktninger tas inn som presiseringer for noen av 
tiltakene, se rådmannens oppsummering og vurdering under innspill nr 13. 

• Det foreslås enkelte forbedringer i statistikkfremleggingen i planens kapittel 7 
og 8, se rådmannens oppsummering og vurdering under innspill 13 i vedlegg, 
samt kulepunkt 3 under.  

 
Følgende høringsinnspill forslås ikke å medføre større endringer i planen: 

 
• Når det gjelder prioritering av tiltakene gjøres dette i forbindelse med arbeidet 

med handlingsprogram og økonomiplan 
• Det etterlyses fokus på involvering og mobilisering av innbyggere og 

næringsliv. Dette skal ha fokus i kommende arbeid, men rådmannen mener 
det er et poeng at planen gjenspeiler budskapet om at kommunen skal gå 
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foran som et godt eksempel og som tilrettelegger. Rådmannen mener at 
planen viser at involvering og mobilisering er et viktig tema både gjennom 
presiseringene av hovedmålet, i delmålet ”Ås kommune skal motivere og legge 
til rette for klimavennlig handling blant kommunens innbyggere og næringsliv”, 
samt i tiltakstabell 12.7 i planen. For øvrig vil tiltak for å mobilisere innbyggerne 
og næringslivet i mye større grad innebære et fokus på samfunnsmessige 
endringer og omlegging av levesett, noe som gir komplekse problemstillinger. 
Det er en utbredt oppfatning av at man i mangelen av muligheter til å få gjort 
alt, starter med de ”enkle” tekniske tiltakene. Dette gjenspeiler de fleste 
førstegenerasjons klima- og energiplanene som er lagt frem av andre 
kommuner.  

• Det er svakheter ved tallgrunnlag/statistikk og vurderingene av disse for status 
i Ås kommune, blant annet har SSB, som viktigste kilde, 1,5 års forsinkelse på 
sin statistikk. Det vises til i planen at dette er en åpenbar utfordring som også 
sentrale myndigheter er klar over, og derfor har igangsatt flere prosjekter på. 
Rådmannens anbefaling er at det ikke brukes ytterligere tid på dette nå ut over 
det som foreslås i vurderingen i vedlegg til saken, men at man prioriterer å 
vedta planen og rette fokus mot oppfølgingen av denne. Videre mener 
rådmannen at et slikt arbeid uansett ikke vil få konsekvenser for de generelle 
målsetninger og tiltak som foreslås i dagens utkast til plan. Det fremkommer 
også i planen at bedre statistikk, redskaper for å gjøre analyser, og verktøy for 
å følge opp tallfestede målsetninger vil tas i bruk i tiden fremover. Se for øvrig 
rådmannens oppsummering og vurdering under innspill nr 13. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at høringsuttalelsene er hensyntatt på en god måte og at planen 
kan vedtas endelig med de endringene som foreslås.  
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Utv.sak nr 42/09 
ETABLERING AV KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING 
- VEDTEKTER OG FINANSIERING 
Saksbehandler: Jan Einbu Arkivnr: 273  Saknr.:  08/2834 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 1/09 14.01.2009 
Formannskapet 2/09 28.01.2009 
Kommunestyret 8/09 04.03.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 14/09 29.04.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/09 03.06.2009 
Formannskapet 44/09 17.06.2009 
Kommunestyret 42/09 23.09.2009 
 
 
Formannskapets innstilling 17.06.2009: 
1. Ås kommune vedtar vedtekter til kommunal vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn, alternativ 1, med følgende endringer til ny § 2 i vedtekene:  
Det oppnevnes et vederlagsutvalg bestående av tre uavhengige 
medlemmer og to uavhengige varamedlemmer.  Medlemmer og 
varamedlemmer i utvalget bør ikke ha eller ha hatt politiske verv i Ås, eller 
være ansatt eller ha vært ansatt i kommunen. Medlemmer og 
varamedlemmer bør ha kompetanse blant annet innen psykologi og/eller 
barnevernspedagogikk. 

2. Utgifter til ordningen innarbeides med rullering av kommunens økonomiplan 
2010-2013. 

3. I løpet av 2009, og i god tid før ordningen iverksettes, tar Ås gjennom 
Follorådet initiativ til fellesdrøfting mellom kommuner og myndigheter i 
Akershus (Fylkesmannen og fylkeskommunen) for å se om det er grunnlag 
for samordning eller samarbeid blant annet om felles sekretariatsfunksjon. 
Ordningen kan revurderes når/hvis andre Follo-kommuner etablerer liknende 
ordninger og det er aktuelt med et samarbeid, men dog ikke slik at Ås får en 
dårligere ordning enn den som allerede er vedtatt. 

____ 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
Behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 03.06.2009: 
Tommy Skar(A) fremmet følgende endringer til rådmannens innstilling: 
 
FORSLAG TIL NY § 2 I VEDTEKTER:  

Det oppnevnes et vederlagsutvalg bestående av tre uavhengige medlemmer og 
to uavhengige varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer i utvalget bør 
ikke ha eller ha hatt politiske verv i Ås, eller være ansatt eller ha vært ansatt i 
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kommunen. Medlemmer og varamedlemmer bør ha kompetanse blant annet 
innen psykologi og/eller barnevernspedagogikk. 

FORSLAG OM NYTT PKT 3 I INNSTILLINGEN:  

I løpet av 2009, og i god tid før ordningen iverksettes, tar Ås gjennom Follorådet 
initiativ til fellesdrøfting mellom kommuner og myndigheter i Akershus 
(Fylkesmannen og fylkeskommunen) for å se om det er grunnlag for samordning 
eller samarbeid blant annet om felles sekretariatsfunksjon. Ordningen kan 
revurderes når/hvis andre Follo-kommuner etablerer liknende ordninger og det er 
aktuelt med et samarbeid, men dog ikke slik at Ås får en dårligere ordning enn 
den som allerede er vedtatt. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringsforslag av Tommy Skar (A) ble enstemmig 
tiltrådt.  
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 03.06.2009: 
4. Ås kommune vedtar vedtekter til kommunal vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn, alternativ 1, med følgende endringer til ny § 2 i vedtekene:  
Det oppnevnes et vederlagsutvalg bestående av tre uavhengige 
medlemmer og to uavhengige varamedlemmer.  Medlemmer og 
varamedlemmer i utvalget bør ikke ha eller ha hatt politiske verv i Ås, eller 
være ansatt eller ha vært ansatt i kommunen. Medlemmer og 
varamedlemmer bør ha kompetanse blant annet innen psykologi og/eller 
barnevernspedagogikk. 

5. Utgifter til ordningen innarbeides med rullering av kommunens økonomiplan 
2010-2013. 

 

6. I løpet av 2009, og i god tid før ordningen iverksettes, tar Ås gjennom 
Follorådet initiativ til fellesdrøfting mellom kommuner og myndigheter i 
Akershus (Fylkesmannen og fylkeskommunen) for å se om det er grunnlag 
for samordning eller samarbeid blant annet om felles sekretariatsfunksjon. 
Ordningen kan revurderes når/hvis andre Follo-kommuner etablerer liknende 
ordninger og det er aktuelt med et samarbeid, men dog ikke slik at Ås får en 
dårligere ordning enn den som allerede er vedtatt. 

 
Behandling i Formannskapet 28.01.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Vedtak i Formannskapet 28.01.2009: 
1. Ås kommune etablerer en kommunal oppreisningsordning for personer som 

har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i 
institusjon under Ås kommunes barnevernsomsorg, eller mens de var i 
fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune i perioden 1945-1980. 

Rådmannen fremmer ny sak med forslag til vedtekter og finansiering av 
oppreisningsordningen og som belyser konsekvensene innen 1. mai 2009. 
 
Behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 14.01.2009: 
Tommy Skar (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: 
Ap´s forslag punkt 1 ble tiltrådt med 8-1 (KrF) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling pkt. 1. 
Ap´s forslag punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 14.01.2009: 
2. Ås kommune etablerer en kommunal oppreisningsordning for personer som 

har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i 
institusjon under Ås kommunes barnevernsomsorg, eller mens de var i 
fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune i perioden 1945-1980. 

3. Rådmannen fremmer ny sak med forslag til vedtekter og finansiering av 
oppreisningsordningen og som belyser konsekvensene innen 1. mai 2009. 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar vedtekter til kommunal vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn, jf. vedlegg 1. 
2. Utgifter til ordningen innarbeides med rullering av kommunens økonomiplan 

2010-2013. 
3. Ordningen kan revurderes når/hvis andre Follokommuner etablerer liknende 

ordninger og det er aktuelt med et samarbeid. 
____ 

 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 04.03.2009, K-sak 8/09 
Hovedutvalg for helse og sosial 29.04.2009, HHS-sak 14/09  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Vedtekter for vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn i Ås kommune.  
2. Rådmannens kommentarer til vedtekter. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
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Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Helse- og sosialsjef 
Hovedutvalg for helse og sosial, ref.sak 
Økonomisjef 
Revisor 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 

Ås kommunestyre fattet følgende vedtak i K-sak 8/09, 4.3.2009: 

1. Ås kommune etablerer en kommunal oppreisningsordning for personer som 
har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i 
institusjon under Ås kommunes barnevernsomsorg, eller mens de var i 
fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune i perioden 1945-1980. 

2. Rådmannen fremmer ny sak med forslag til vedtekter og finansiering av 
oppreisningsordningen og som belyser konsekvensene innen 1. mai 2009. 

 
Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak pkt.2. 
 
Saken ble lagt fram som utkast på møte for Hovedutvalget for helse og sosial 
29.04.2009, HHS-sak 14/09, som fattet følgende vedtak:  
”Hovedutvalg for helse og sosial tar saken til orientering og har følgende innspill: 
Saken ble drøftet og innspill til vurdering for ny saksfremstilling ble gitt. 
Eventuelle skriftlige innspill bes sendt helse- og sosialsjefen snarest mulig og 
innen 11.05.2009.” 
 
Det ble mottatt et skriftlig innspill innen fristen fra Tommy Skar (A).   
 
Vedtektene har tatt utgangspunkt i de vedtekter som foreligger for kommunene 
Bærum/Asker, Ullensaker, Oslo og Lier, vurderinger gjort av 
interesseorganisasjonen ”Prosjekt oppreisning” (www.propp.no). Vedtekter som 
nå foreligger har forsøkt å ta hensyn til drøftinger fra HHS-møte 29.04.2009 og 
skriftlige innspill fra Tommy Skar (A). 
 
Kommentarer til punktene i vedtektsforslaget følger som vedlegg 2. 
 
I forslaget til vedtekter er det lagt vekt på at de skal følge god forvaltningsskikk, 
være enkle og ha et rom for skjønn.  
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Vurdering av saken: 
Innspill som ikke tas til følge er kravet om eksternt vederlagsutvalg og 
sekretariat.  Dette vil begrunnes videre i saken. 
 
Ås kommune har 15 863 innbyggere. På grunn av vesentlig lavere innbyggertall 
enn for kommunene Asker, Bærum, Oslo og Ullensaker forventes det færre 
saker i Ås, antagelig maks 15. Det er derfor etter rådmannens vurdering ikke 
hensiktsmessig å legge opp til omfattende og kostbare eksterne administrative 
systemer. Etter rådmannens vurdering vil søkernes rettssikkerhet bli godt 
ivaretatt i vedtektene som her foreslås.  
 
Omfang og finansiering: 
Antall søkere: 
Det anslås at kommunen vil motta omkring 10-15 søknader om vederlag. Dette 
antallet er stipulert med bakgrunn i tall fra Ullensaker kommune, Hamar 
kommune og interesseorganisasjonen Propp (prosjekt oppreisning, nasjonalt 
ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd omsorgssvikt).  
Propp opplyser at man statistisk sett må regne med at 1 pr. 1000 innbyggere vil 
søke. Baserer man seg på statistisk grunnlag fra Propp, vil det for Ås kommune 
bety ca. 15 søkere.  
 
Vederlagsomfang: 
Hamar har omtrent samme innbyggerantall som Ullensaker, og de regner med at 
ordningen samlet sett vil koste kommunen drøyt 3 millioner. (Maks 
erstatningsbeløp var her satt til 300.000,-). Ullensaker antar at kommunens 
samlede kostnader for ordningen vil være det dobbelte av Hamar sine kostnader, 
altså 6 millioner. (Maks erstatningsbeløp er for Ullensaker satt til 725.000,-) 
 
Rådmannen anslår at ordningen i sin helhet inkludert administrasjonskostnader 
med internt sekretariat og vederlagsutvalg vil bli ca. 4 millioner for Ås kommune. 
 
Konklusjon: 
Rådmannens forslag til vedtekter vedtas. Ordningen anslås i sin helhet å koste 
Ås kommune kr. 4.millioner. 
 
Ordningen bør betegnes ”Vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn”. Det 
opprettes et vederlagsutvalg i Ås kommune.  
 
Maksimal erstatning settes til kr. 725.000. Det motregnes ikke mot Statens 
rettferdsvederlag/tidligere Statens Billighetserstatning.  
 
Vederlagsutvalgets avgjørelser kan påklages ordningens klageorgan. 
Ordningen iverksettes 01.01.2010 og avsluttes 31.12.2011. Kun søknader 
mottatt før eller i dette tidsrommet skal behandles.  
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Utgifter til administrasjon av ordningen og erstatningsutbetalinger vil bli 
innarbeidet i rullering av kommunens økonomiplan 2010-2013. 
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VEDLEGG 1 
  

Vedtekter, rådmannens forslag:   
 
Vedtekter for vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn i Ås kommune. 
 

§ 1   Formål 
Formålet med vederlagsordningen er å markere at Ås kommune påtar seg et 
moralsk ansvar og ber om unnskyldning til de barnevernsbarn som har opplevd 
overgrep eller omsorgssvikt under opphold på institusjon, 
spesialskoler/skolehjem eller i fosterhjem mens de var under plassering av Ås 
kommunes barnevern i perioden fra  08.05.1945 - 01.01.1980. 

Disse personene kan søke om å bli tilkjent rettferdsvederlag basert på 
rimelighetshensyn. 

§ 2   Avgjørelsesmyndighet. 
Det oppnevnes et vederlagsutvalg. Utvalget skal bestå av tre medlemmer og to 
varamedlemmer. Medlemmene bør ha kompetanse innen jus, psykologi og/eller 
barnevern.  

Det oppnevnes et klageorgan bestående av tre medlemmer og to vara. 

 

§ 3   Sekretariat for vederlagsutvalget 

Rådmannen oppnevner et sekretariat for vederlagsutvalget fortrinnsvis fra annen 
etat enn helse- og sosialetaten.  

§ 4   Betingelser for vederlaget 
Det skal tilkjennes kommunalt vederlag når dette anses rimelig. Søkers 
saksfremstilling skal tillegges stor vekt med mindre den strider mot andre 
konkrete opplysninger i saken. Det skal også tas hensyn til at det for den enkelte 
kan være vanskelig å sannsynliggjøre eller beskrive detaljert hva man har vært 
utsatt for.  

Ved vurderingen av om rettferdsvederlag skal gis og størrelsen på denne, skal 
det særlig legges vekt på omfanget av og/eller hvor alvorlig overgrepet eller 
omsorgssvikten har vært.  
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For at søkeren skal kunne tilkjennes rettferdsvederlag etter denne ordningen, 
gjelder følgende forutsetninger: 

a) Dersom søkeren tidligere har mottatt erstatning fra Ås kommune for samme 
forhold, skal nevnte erstatning trekkes fra. 

b) Søkeren kan ikke senere søke Ås kommune om rettferdsvederlag for samme 
eller andre forhold som gjelder overgrep eller omsorgssvikt som omfattes av 
denne ordningen. 

c) Dersom søkeren anlegger søksmål for domstolene mot Ås kommune, og får 
medhold, forutsettes det at eventuelt tidligere mottatt erstatning fra kommunen 
for samme forhold trekkes fra. 

§ 5   Vederlagets omfang 
Rettferdsvederlag utmåles ikke med utgangspunkt i søkers økonomiske tap. 

Vederlagsbeløpet skal fastsettes individuelt og skjønnsmessig og med et 
minstebeløp på kr. 200 000 dersom vilkårene for vederlag anses oppfylt. Ved 
grove eller gjentatte seksuelle overgrep og/eller grov eller gjentatt vold, skal 
vederlag tilkjennes fra kr. 300 000 inntil kr. 725 000. 

Vederlagsbeløp skal ikke avkortes fordi søkeren eventuelt har mottattt eller 
senere mottar erstatning fra den statlige rettferdsvederlagsordningen. 

§ 6   Saksbehandlingsregler 

Personer som var plassert i institusjon eller fosterhjem av Ås kommunes 
barneverntjeneste i perioden fra 08.05.1945 -  01.01.1980, og som ble utsatt for 
overgrep eller omsorgssvikt, kan søke om vederlag.   

Søknad om vederlag fremsettes for vederlagsutvalget eller dets sekretariat. 

Søknaden må fremsettes skriftlig, og inneholde navn, adresse og 
fødselsnummer. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for 
kravet om erstatning. Sekretariatet skal gi veiledning og hjelp til søkerne med 
utforming av søknadene, og evt. bistå med innhenting av advokat- eller annen 
ekspertbistand der det er nødvendig.  

Søknaden skal behandles i samsvar med vedtektene og forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler for enkeltvedtak. 

Vederlagsutvalget kan be søkerne om supplerende opplysninger dersom det er 
nødvendig for å sikre at søknaden blir godt nok opplyst til at det er forsvarlig å 
treffe vedtak.  
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Sekretariatet forbereder søknadene og avgir begrunnet innstilling til 
vederlagsutvalget. 

Vederlagsutvalget holder møte for behandling av søknadene etter innkalling fra 
utvalgets leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal 
begrunnes. Et vedtak om kommunalt vederlag innebærer en erkjennelse av 
kommunens moralske og etiske ansvar for mulig svikt i kommunens tilsyns- og 
oppfølgingsansvar og tar derfor ikke stilling til om påstått overgriper har begått de 
handlinger han/hun blir beskyldt for. 

Vederlagsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen. 

Søknadsbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 6 måneder, ekskl. 
eventuell klagebehandlingstid.  

Utfyllende regler følger av forvaltningsloven og Ås kommunes reglementer så 
langt de passer. 

§ 7   Klage 
Vederlagsutvalgets vedtak kan påklages til kommunens faste klageorgan, jf. 
Forvaltningslovens § 28. Klageinstansens vedtak kan ikke påklages. 

§ 8   Informasjon om ordningen  
Denne ordningen skal på hensiktsmessig måte kunngjøres for allmennheten. 

§ 9   Ikrafttredelse og varighet 
Vederlagsordningen trer i kraft 01.01.2010 og virker i 2 år før den bortfaller. 
Søknader som ikke er mottatt av kommunen innen 31.12.2011, vil ikke bli 
behandlet. Søknader som er innkommet før dette tidspunkt behandles ferdig. 

§ 10  Vedtektsendringer 
Myndighet til å foreta vedtektsendringer tilligger kommunestyret selv. 
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VEDLEGG 2 
 
Kommentarer til de enkelte vedtektsparagrafer i rådmannens forslag.  
(Se foreslåtte vedtekter for Ås kommune, vedlegg 1) 
 
Kommentar til § 1 (Formål) 
Det er plasseringsansvaret Ås kommune påtar seg ansvaret for. Det er dermed 
uten betydning for vederlagskravet hvor i landet institusjonen eller fosterhjemmet 
befant seg.  

 
Kommentar til § 2 (Avgjørelsesmyndighet)  
Rådmannen anbefaler at et vederlagsutvalg delegeres myndighet til å avgjøre 
søknadene innenfor rammen av vedtekten. 
Utvalget bør rekrutteres med hensyn på å gi størst mulig tillit overfor 
vederlagsordningen og den enkelte avgjørelse. Vederlagsutvalget skal ikke ha  
medlemmer fra Ås kommunestyre eller formannskap. 
Utvalgene bør ikke bestå av flere enn 3 personer da det dreier seg om svært 
sårbare opplysninger for søker. Til sammenligning har lovgiver bestemt at 
folkevalgt organs sammensetning i klientsaker kun skal ha 3-5 medlemmer, jf. 
sosialtjenesteloven        § 8-5 a.   
 
Kommentar til § 3 (sekretariatsfunksjonen) 
Sekretariatsfunksjonen: 
Bortsetting av sekretariatsfunksjonen til eksternt sekretariat for eksempel 
advokatkontor er vurdert. Det kan være en utfordring å finne et advokatkontor 
som har spesialkompetanse til å håndtere denne typen saker. Hamar kommune, 
der sekretariatfunksjonen er lagt til et eksternt advokatkontor, har brukt om lag 
kr.500.000 på dette. Ullensaker kommune har etablert et eksternt sekretariat 
med jurister og barnevernspedagoger/psykologer og har budsjettert dette til 
kr.600.000 i løpet av den toårs perioden ordningen skal bestå.  
 
For Ås kommune vil ikke et eksternt sekretariat nødvendigvis bli rimeligere enn 
for Hamar og Ullensaker kommuner. Det administrative arbeid for kommunen for 
å få på plass en ekstern ordning vurderes som mer komplisert, og en slik ordning 
vil trolig ta lenger tid å få på plass. Oslo kommune er et eksempel på en 
kommune som i dag har opprettet eget sekretariat i egen kommune til å ta hånd 
om ordningen. Fordelen er at dette nok vil ivareta integritet og uavhengighet best 
mulig overfor søkerne. Ulempen er tidsperspektivet, for sterkt juridisk preget 
ordning, administrative og kostnadsmessige sider ved en slik ordning. 
Interesseorganisasjonen Propp er kritiske til en for sterk juridisk ordning, lik den 
Hamar kommune har valgt. 
  
En løsning med intern sekretariatfunksjon er at ekstern ekspertise (f. eks med 
spisskompetanse innen jus eller psykologi) kan nyttes ved de mest kompliserte 
sakene. Juridisk bistand kan muligens hentes fra Follo overformynderi. Dette har 
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vært drøftet med overformynderiets leder som er jurist og har 
dommerkompetanse. 
Dersom flere av Follokommunene følger etter Ås kommune med oppretting av en 
vederlagsordning, vil det trolig kunne bli aktuelt med samarbeid om felles 
sekretariatfunksjon og om et vederlagsutvalg.   
 
Rådmannens forslag:  
Sekretariatsfunksjonen ivaretas internt. Rådmannen utpeker saksbehandler fra 
annen etat enn helse og sosial. Sistnevnte foreslås, til tross for at vår beste 
ekspertise på saksområdet sitter i helse og sosial, for å få en mest mulig uhildet 
vurdering.  
Juridisk eller annen faglig bistand innhentes ved behov, for eksempel fra 
Kommunenes sentralforbund (KS) eller Follo overformynderi. Den 
etatsjef/stabssjef rådmannen utpeker, innstiller til vederlagsutvalget – for å 
ivareta rådmannens habilitet ved evt. klage.  
Rådmannen innstiller til klageorganet.  
 
Kommentar til § 4 (Betingelser for vederlaget) 
Bevisvurdering 
De institusjoner og fosterhjem Ås kommune har benyttet til plassering har ikke 
vært gjenstand for en systematisk gransking av fylkesmannen, som tilfellet er for 
flere andre kommuner som har opprettet vederlagsordninger. Ås kommune har 
ikke et slikt forutgående granskningsgrunnlag å legge til grunn for sine 
vurderinger. Dette innebærer i større grad at søkerens saksfremlegging må 
tillegges vekt.  
 
Kommentar til § 5 (vederlagsbeløpets omfang) 
Ved fastsettelsen av størrelsen på vederlagsbeløpet, har de fleste kommunene 
med unntak av Hamar og Mandal valgt å sette høyeste beløp til kr.725.000,- slik 
Bergen kommune gjorde dette som første kommune. Minste vederlagsbeløp er 
satt til kr. 200.000 noe som gjelder for Akershus kommunene Ullensaker, Bærum 
og Asker.   
 
Rådmannen foreslår at det høyeste vederlagsbeløp i Ås kommune settes til kr. 
725.000 der det kan legges til grunn at det har funnet sted grove seksuelle 
overgrep eller på annen måte grov vold, men at det ellers overlates til 
vederlagsutvalget å skjønnsmessig fastsette vederlagsbeløpene. Dersom 
vilkårene for vederlag først er til stede settes minmumsbeløpet til kr.200.000. 
Vederlagsutvalget vil her kunne innhente erfaringer fra andre kommuner som 
allerede har ordningen, om hvordan nivået på vederlagsbeløpet fastsettes i 
sammenlignbare tilfeller. 
 
Avkorting ved mottatt statlig rettferdsvederlag.  
Det råder i dag ulik praksis på dette feltet. Ullensaker, Bærum og Asker er 
kommuner har valgt en avkorting av kommunalt vederlag når utbetaling av statlig 
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rettferdsvederlag (tidligere: Statens billighetserstatning) er gitt. Oslo, Stavanger 
og Trondheim kommuner m.fl. praktiserer derimot ikke avkorting. 
 
Interesseorganisasjonene er kritiske til en bestemmelse om motregning. 
 
Rådmannens vurderinger omkring avkorting.  
Under dette punktet er det vurdert både fordeler og ulemper ved avkorting.  
 
Vederlagsordningens intensjoner (gitt i vedtektene § 1) oppfylles best dersom det 
ikke praktiseres avkorting. En avkorting mot statlig rettferdsvederlag kan virke 
urimelig for søkere som allerede har mottatt statlig rettferdsvederlag.  
 
Saksbehandlingen kompliseres dersom man skal gå inn på vurderinger som 
ligger til grunn for statens rettferdsvederlag hos søkere. Besparelsen for 
kommunen vurderes dessuten som minimale dersom avkorting blir praktisert.  
 
Argumenter som taler for en avkorting er at Akershuskommunene som allerede 
har opprettet ordningen (Asker, Bærum og Ullensaker) praktiserer avkorting, og 
det vil være nærliggende for Ås å følge disse kommunene. Ordningen kan bli noe 
rimeligere og således vil andre Follokommuner finne det enklere å opprette 
samarbeid om ordningen med Ås kommune. 
 
Med bakgrunn i vurderinger over har rådmannen kommet til at det ikke gjøres 
avkorting mot statens rettferdsvederlag. 
 
Kommentar til § 6 (Saksbehandlingsregler) 
Det er viktig at gode saksbehandlingsrutiner etableres før ordningen iverksettes. 
Dette gjelder ikke minst for sikring av sensitive opplysninger i forhold til 
personopplysningsloven og de krav som Datatilsynet stiller. Det er av stor 
betydning for søkerne at saksbehandlingen er betryggende, grundig og at 
sakene får en snarlig behandling. Normal saksbehandlingstid, fra søknaden 
kommer inn til avgjørelse treffes, bør som hoveddregel ikke overstige 6 måneder. 
 
Det vektlegges at et vedtak om rettferdsvederlag innebærer en erkjennelse av 
kommunens moralske avsvar for mulig svikt i kommunens tilsyns og 
oppfølgingsplikter, og at det ikke skal tas stilling til om påstått overgriper har 
begått de handlinger han/hun er beskyldt for.  
 
Søkerens egen beskrivelse og opplevelse av eventuell omsorgssvikt eller 
overgrep vil være sentralt i vurderingen. Påståtte overgrep eller omsorgssvikt må 
sannsynliggjøres, men uten de beviskrav som skal til i ordinære 
erstatningssaker. 
 
Utfyllende regler følger av forvaltningsloven og av Ås kommunes regelmenter. Av 
sistnevnte er blant annet reglene om møtebok og reglement for klagebehandling 
aktuelt. 
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Kommentar til § 7 (Klageordning) 

Det foreslås at klager over vederlagsutvalgets avgjørelser kan påklages til 
vederlagsordningens klageinstans, der rådmannen har innstillingsmyndighet. 

 
Kommentar til § 8 (Informasjon om ordningen) 
Ordningen bekjentgjøres på en slik måte at aktuelle personer gis mulighet til å 
fremme krav. De som allerede har fremmet krav mot kommunen vil i denne 
anledning tilskrives. Videre vil relevante interesseorganisasjoner bli informert 
særskilt. Informasjon om ordningen vil bli publisert på kommunens nettside og 
annonsert i lokalpressen. 
 
Kommentar til § 9 (Ikrafttredelse og varighet) 
Rådmannen foreslår at vedtekten gjøres gjeldende fra 01.01.2010 forutsatt at 
kommunestyret vedtar ordningen på kommunestyretmøtet i juni 2009. Det 
vurderes da som tilstrekkelig tid til å fremskaffe egnede kandidater for et 
vederlagsutvalg og til å etablerere et sekretariat. 
 
Kommentar til § 10 (Vedtektsendringer) 
Det vil kunne oppstå spørsmål ved gjennomføring av ordningen som ikke 
vedtektene belyser, eller at vederlagsutvalget ser at endringsbehov er 
nødvendige for søknadsbehandlingen. Rådmannen foreslår at kommunestyret 
beholder myndigheten til å foreta endring
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23.09.09. 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.06.09.  
2. Revisjonsberetningen for 2008 
3. Ås kommunes årsregnskap for 2008 datert 03.04.09, herunder oppdatert note om 

vesentlige prinsipper og føringer. (Aggregert regnskap, separat trykk, sendes kun 
til medlemmer). Formannskapet har fått dette vedlegget i posthyllen 24.08.09. 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ås kommunes årsregnskap for 2008 datert 03.04.09 (detaljert og aggregert) 
Ås kommunes årsmelding for 2008 
Revisors kommentarer til regnskapet (brev av 28.07.09) 
Rådmannens svar på revisors kommentarer (brev som vil bli besvart innen 28.08.09) 
Oversikt over ubrukte investeringsmidler som overføres til 2009 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Økonomisjef 
Revisor 
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FIKS 
 
SAKSUTREDNING:  
 
Kontrollutvalget behandlet Ås kommunens årsregnskap 30.06.09 i sak 19/09 og ga 
følgende uttalelse:  
 
”Kontrollutvalget finner det ikke akseptabelt at kommunens årsregnskap ble avlagt 1 
½ måned etter den lovbestemte fristen. Kontrollutvalget beklager at dette førte til 
forsinkelser med avgivelse av revisjonsberetningen og utvalgets behandling av 
årsregnskapet.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra kommunerevisoren datert 23. juni 2009 og rådmannens 
årsmelding.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt med ett forbehold. 
Utvalget finner det svært kritikkverdig at administrasjonen ikke har rutiner som sikrer 
at krav om trygderefusjoner blir levert innen fristene.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunens 
årsregnskap for 2008.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret, med forbehold om en avklaring av 
trygderefusjonskravene, godkjenner det framlagte regnskapet for Ås kommune for 
2008.”  
 
 
Rådmannens kommentarer 
På bakgrunn av kontrollutvalgets merknader vil rådmannen i denne saken 
kommentere to forhold:  
 

1) Etter kommunelovens bestemmelser skal regnskapet være avlagt innen 15. 
februar i året etter regnskapsåret. Regnskapet for 2008 ble først avlagt 3. april, 
dvs. halvannen måned etter fristen. Årsaken til at regnskapet ble levert så sent 
skyldes overgangen til ny lønnsmodul og bemanningsmessige problemer.  

 
 Ås kommune har de to siste årene skiftet til nytt økonomisystem (Agresso 5.5). 

Lønnsmodulen i dette systemet ble tatt i bruk i januar 2008. Overgangen til nytt 
lønnssystem viste seg etter hvert å bli en betydelig utfordring for 
økonomiavdelingen. Det har blant annet tatt lang tid å lære og forstå hvordan 
systemet fungerer fullt ut. En av årsakene til dette skyldes den 
bemanningsmessige situasjonen som har vært ved avdelingen. 
Lønningsseksjonen har vært spesielt preget av dette. Blant annet fikk man ikke 
stillingen som lønningssjef besatt etter at den som hadde stillingen sluttet i 
april 2008. Først i begynnelsen av april 2009 var ny lønningssjef på plass. I 
mellomtiden ble det gjort flere forsøk for å få tak i personer med relevant 
kompetanse blant annet fra vikarbyrå, men slike personer var ikke mulig å få 
tak i. Det ble kjøpt inn konsulenthjelp fra leverandør i betydelig grad på 
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områder som lønnskjøringer, sykepengerefusjon og årsavslutning for å 
avhjelpe på den vanskelige situasjonen man har hatt.  

 
 I tillegg måtte ressurspersoner på andre områder ved økonomiavdelingen 

trekkes inn i lønnsarbeidet i stor grad. Likevel måtte en del avstemmingsarbeid 
knyttet til lønn og sykepenger utsettes og ble først tatt i forbindelse med 
regnskaps-avslutningen. I begynnelsen av mars måned var det dette arbeidet 
som gjenstod før regnskapet kunne avlegges til revisor. Dette arbeidet tok 
dessverre lengre tid enn det man hadde regnet med i utgangspunktet.  

 
2) Høsten 2008 hadde man en periode der man ikke klarte å levere alle 

refusjonskrav for sykepenger og fødselspenger innen fristen på tre måneder. 
Dette skyldes dels problemene som er nevnt under punkt 1 og dels at verken 
administrasjonen eller leverandøren av økonomisystemet i en periode klarte å 
produsere inntekts- og skatteopplysninger gjennom lønnssystemet. Det ble 
lagt ned et betydelig arbeid i begynnelsen av 2009 for å bli à jour igjen. Etter 
dette har man klart å holde seg innenfor fristen på tre måneder. Målet er nå at 
inntekts- og skatteopplysninger for den aktuelle måned skal være sendt i løpet 
av neste måned.  

 
Revisor har i brev av 29.07.09 til rådmannen pekt på at regnskapet til Ås 
kommune viser et refusjonskrav på til sammen kr 7.177.802,82  pr. 31.12.08. 
Dette må anses å være et betydelig beløp, og skyldes i hovedsak at 
refusjonskrav for august-desember 2008 ble sendt til NAV først i midten av 
januar, jf. forrige avsnitt. Det ble brukt konsulent i betydelig grad for å få så 
korrekt krav som mulig. 
 
Økonomiavdelingen er nå blitt à jour med å utligne refusjoner fra NAV. Ut fra 
erfaringer med tidligere system har det vist seg at i en del tilfeller blir det 
mottatt mer i refusjon eller mindre i refusjon enn innsendt krav. Det gjenstår pr 
24.08.09 et beløp på kr 2.350.894,08 for 2008 som så langt ikke er mottatt. 
Beløpet modifiseres noe ved at det er mottatt i 2009 om lag kr 350.000 i 
refusjoner som ikke er blitt ført som refusjonskrav for 2008. Gjenstående krav 
vil nå bli gjennomgått sammen med NAV forvaltning. Rådmannen vil før 
behandlingen av regnskapet i kommunestyret 23.09.08 redegjøre i notat til 
formannskapet for status i dette arbeidet.  
 

Rådmannen beklager både at årsregnskapet ble avlagt halvannen måned etter 
lovebestemt frist, og at man ikke klarte å levere refusjonskrav innen fristen. Dette 
skjedde til tross for en betydelig innsats for å takle en høyst unormal situasjon.  
 
Rådmannen har i møte med kontrollutvalget 31.03.09 redegjort for situasjonen man 
har hatt ved økonomiavdelingen og hvordan det påvirker kommunens 
regnskapsarbeid. Økonomiavdelingen har siden våren 2008 hatt store utfordringer 
med å få kontinuitet i flere sentrale stillinger ved avdelingen. I tillegg til problemene 
med å rekruttere lønningssjef bør det her nevnes at regnskapssjefen sluttet i april 
2009. Også i denne stillingen har det vært vanskelig å få rekruttert kvalifisert 
personale. Denne stillingen er imidlertid nå besatt og økonomiavdelingen er inne i en 
god utvikling med flere nye medarbeidere. Rådmannen vil likevel påpeke at det 
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fremdeles vil ta noe tid på å konsolidere situasjonen og for at økonomiavdelingen skal 
fungere optimalt.  



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 44/09 

 

 
Utv.sak nr 44/09 
RAPPORT FRA FIKS OM SELSKAPSKONTROLL 2009 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/2392 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 21/09 08.09.2009 
Kommunestyret 44/09 23.09.2009 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 08.09.2009: 
1. Kommunestyret tar Rapport om selskapskontroll 2009 til etterretning.  
2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens 

representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. 
 
Kontrollutvalgets behandling 08.09.2009: 
Sigvalde Neerland understreket betydningen av at styrene har vedtatt instrukser for 
sitt arbeid og for daglig leder. Kari Munthe pekte på at Ås kommune ikke har 
eierinteresser i kommunalt heleide aksjeselskaper.  
 
Votering: 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å ta inn i presiseringene fra Neerland og Munthe i 
vedtaket.  
 
Kontrollutvalgets vedtak 08.09.2009: 
Kontrollutvalget tar Rapporten om selskapskontroll 2009 til etterretning. I forhold til 
saksutredningen vil kontrollutvalget presisere at Ås kommune ikke har eierinteresser i 
kommunalt heleide aksjeselskap. Utvalgene vil understreke ønsket om at alle selskap 
skal ha styreinstrukser.  
 
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar Rapport om selskapskontroll 2009 til etterretning.  
2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens 

representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. 
 

____ 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar Rapporten om selskapskontroll 2009 til etterretning.  
 
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar Rapporten om selskapskontroll 2009 til etterretning. 
2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens 

representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. 
 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kontrollutvalget sak 26/08 
Kommunestyret sak 60/08 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Rapport fra FIKS om selskapskontroll 2009 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Kommunestyret vedtok i sak 60/08, etter innstilling fra kontrollutvalget, jf. sak 26/08, 
en handlingsplan for selskapskontroll for perioden 2009 – 2012. Følgende hovedtema 
ble prioritert for 2009: ” Utøver selskapets organer sin myndighet i tråd med gjeldende 
rammebetingelser, gis styret opplæring”. Planen forutsatte at alle heleide kommunale 
selskaper i Follo skulle kontrolleres dette året. De andre kommunestyrene innen FIKS 
gjorde tilsvarende vedtak og vedlagte rapport er derfor en fellesrapport for alle 
kommunene.   
 
Kontrollutvalgene vedtok at FIKS skulle gjennomføre kontrollen og 11 
interkommunale selskaper (IKS) og 8 aksjeselskaper er kontrollert.  Ås kommune har 
eierinteresser i følgende kommunalt heleide selskaper: 
 

• Follo legevakt IKS 
• Follo Ren IKS 
• Krisesenteret i Follo IKS 
• Incestsenteret i Follo IKS 
• Søndre Follo Brannvesen IKS 
• Søndre Follo Renseanlegg IKS 
• Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 
Kontrollen har tatt for seg følgende spørsmål: 
 
1. Har selskapet selskapsavtale eller vedtekter og er disse i tråd med loven krav? 
2.  Hvor lang tid i forveien innkalles til representantskapsmøte eller 
generalforsamling? 
3.  Har representantskapet vedtatt økonomiplaner for de fire neste årene? 
4.  Hvor ofte informerer daglig leder i aksjeselskapet sitt styre om virksomheten? 
5.  Har selskapet instrukser for styret og daglig leder? 
6.  Får eierne kopier av innkallinger og saksdokumenter fra selskapet? 
7.  Har styrets medlemmer deltatt i opplæring i styrearbeid i 2008/2009?    
8.   Har styret gjennomført en evaluering av eget arbeid i løpet av 2008/2009?    
9.   Har selskapet tatt opp lån som løper i dag?  Hvilken hjemmel har selskapet for 
event. låneopptak? 
 
Kontrollen ble gjennomført via en spørreundersøkelse hos de daglige lederne i 
selskapa og ved dokumentgjennomgang. . Samtlige svarte. Utkastet til rapport er i 
tråd med kontrollutvalgsforskriften § 15  sendt på høring til selskapenes daglige 
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ledere med frist for merknader satt til 27. august. En feil ble påpekt og rettet opp, 
ellers hadde ingen selskap merknader. 
 
Vi har følgende anbefalinger: 
 

1. Alle aksjeselskapene bør sette fristen til å sende innkalling til 
generalforsamlingen til minst fire uker. IKS-selskapene bør bli flinkere til å 
følge opp lovens krav til innkallingen til representantskapsmøtene. 

2. Alle styremedlemmer bør jevnlig delta på ekstern styreopplæring 
3. Styrene bør en gang pr år sette egenevaluering på dagsorden. 
4. Alle styrene bør vedta egen styreinstruks og instruks for daglig leder. 

 
Kontrollutvalgsforskriften § forutsetter at kontrollutvalget rapporterer til 
kommunestyret om selskapskontrollen, men bestemmer selv hvordan dette skal 
gjøres. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 45/09 

 

Utv.sak nr 45/09 
STIPEND FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNING- ANNEN PEDAGOGISK 
UTDANNING  
Saksbehandler: Vigdis Bangen Arkivnr: A10  Saknr.:  09/2266 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Administrasjonsutvalget 10/09 27.08.2009 
Kommunestyret 45/09 23.09.2009 
 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 27.08.2009: 
Det gis stipend til ansatte i kommunale og ikke kommunale barnehager med annen 
pedagogisk utdanning på høgskolenivå som tar videreutdanning i 
barnehagepedagogikk, slik at deres utdanning blir likeverdig som 
førskolelærerutdanning.  
Kriterier for tildeling av stipend for førskolelærerutdanning opprettholdes uendret. 

____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 27.08.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
Rådmannens innstilling: 
Det gis stipend til ansatte i kommunale og ikke kommunale barnehager med annen 
pedagogisk utdanning på høgskolenivå som tar videreutdanning i barnehagepedagogikk, slik 
at deres utdanning blir likeverdig som førskolelærerutdanning.  
Kriterier for tildeling av stipend for førskolelærerutdanning opprettholdes uendret. 
 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Administrasjonsutvalget 24.4.08 
Formannskapet 7.5.2008 
Kommunestyret 7.5.2008 
Administrasjonsutvalget 29.5.2008 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Administrasjonsutvalget  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger ved saksmappen: 
K-sak 23/08 Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning 
ADM- sak 12/08 Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning  
                             – kriterier for tildeling 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Vigdis Bangen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret fattet følgende i k- sak 23/08; 

Det settes av kr. 500.000 pr. år i stipend til barnehageassistenter i kommunale 
barnehager som tar førskolelærerutdanning på deltid. 
Det lages kriterier for tildeling av stipendet til neste møte i administrasjonsutvalget. 

 
Den ressursmessige tildeling til private barnehager må vurderes ved budsjett revisjon 
også med hensyn til muligheter for tilsvarende endringer i private barnehager 

 
Kommunestyrets fattet følgende i budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012; 

Rammen for stipend til førskolelærerutdanning for barnehageassistenter økte med  
kr. 200.000. Også barnehageassistenter i private barnehager fikk anledning til å søke 
om stipend til førskolelærerutdanning. 

 
Bakgrunnen for å opprette stipendordningen er stor mangel på førskolelærere i  
Ås kommune og i landet for øvrig. Målgruppen for rekrutteringen til deltidsutdanning er 
barnehageassistenter og barne- og ungdomsarbeidere. 
 
Stipendet deles ut etter følgende kriterier: 
 

� Det gis maksimalt kr 50.000 i stipend per student per skoleår og i inntil 4 år. Stipend 
tildeles for 1 år av gangen. 

� Det må sendes ny søknad for hvert år.  
� Dokumentasjon på at eksamen er bestått må leveres innen 01.08.10 
� For å unngå en evt. tilbakebetaling av stipendet ved utsatt eksamen eller ikke bestått 

eksamen, må det sendes skriftlig søknad med begrunnelse til oppvekst- og 
kultursjefen I Ås via styrer.  

 
Hvem kan søke: 

� Søkere må ha vært ansatt i en kommunal eller privat barnehage i Ås i minimum ett år 
for å komme i betraktning. Ved studiestart må søkeren være i en fast stilling i en 
kommunal eller privat barnehage i Ås.  

� Søkere må jobbe i gjennomsnitt minimum 50 % i en kommunal eller privat barnehage i 
Ås gjennom hele studietiden med unntak av praksisperioder og evt. i perioder med 
fulltidstudium. 

 
Utbetaling 

� Stipendet utbetales hvert halvår til den ansattes bank eller post konto.  
� Stipendet er skattbart og vil bli oppgitt til skattemyndigheten som personinntekt. 

 
Bindingstid 

� Søkeren må binde seg til å arbeide i 2 år etter eksamen som pedagogisk leder i en av 
kommunens kommunale eller private barnehager.  

 
Avbrytelse av studiet 

� Hvis studiet avbrytes uten dokumentert sykdomsårsak, må søkeren betale tilbake 
100% av hva vedkommende  har fått i stipend.  

 
 
 
Overholdelse av bindingstiden 
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� Ved avbrytelse av bindingstiden før det er gått 1 år etter fullført studium, må 50% av 
hva vedkommende har fått i stipend tilbakebetales.  

� Ved avbrytelse av bindingstiden når det er gått meir enn 1 år, men mindre enn 2 år 
etter fullført studium, må 25% av hva vedkommende har fått i stipend tilbakebetales.  

 
Det er i midlertidig en annen gruppe som også er svært aktuell å rekruttere til 
førskolelæreryrket. Barnehagelovens § 18 Barnehagens øvrige personale sier at 
pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærere, men at likeverdig med 
førskolelærer utdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå 
(barnevernspedagoger, lærere og fagarbeidere) med videreutdanning i 
barnehagepedagogikk.  
 
Barnehagene i Ås har flere barnevernspedagoger og lærere i stillinger som pedagogiske 
ledere. Alle disse har midlertidig dispensasjon fra kravet som førskolelærer. For å kunne 
fortsette i jobben som pedagogisk leder må de ta videreutdanning i barnehagepedagogikk for 
at deres utdanning skal bli likeverdig som førskolelærerutdanning. 
Utdannelsen tar til sammen to år, det meste av undervisningen er nettbasert slik at det er 
mulig å jobbe 80-90 % i barnehage i tillegg til å ta videreutdanning.  
Reduksjon av stilling på 10 % samt semesteravgift og bøker utgjør ca. 50.000,- pr år.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
For å utdanne flere pedagogisk ledere til kommunens barnehager samt å beholde de med 
annen treårig høyskoleutdanning som tar videreutdanningen i barnehagepedagogikk i noen 
år framover, kan en ordning der også de kan søke stipend til virke positivt. 
Kriteriene for tildeling av stipend opprettholdes. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart etter vedtaksdato 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 46/09 

 

Utv.sak nr 46/09 
VALG AV REVISJONSORDNING I ÅS KOMMUNE 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/2393 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 20/09 08.09.2009 
Kommunestyret 46/09 23.09.2009 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 08.09.2009: 
Revisjonen i kommunen konkurranseutsettes. Regnskapsrevisjonen avtales med en 
leverandør, mens forvaltningsrevisjonen konkurranseutsettes for hvert prosjekt. 
 

____ 
 
Kontrollutvalgets behandling 08.09.2009: 
Håkon L. Henriksen foreslo at utvalget innstiller om at revisjonen i kommunen 
konkurranseutsettes. Regnskapsrevisjonen bør avtales med en leverandør, mens 
forvaltningsrevisjonen, i likhet med i dag, konkurranseutsettes for hvert prosjekt.  
 
Mari Munthe forelso at utvalget innstiller om at kommunen søker om å bli tatt opp 
som deltaker i Follo distriktsrevisjon.  
 
Votering: 
Håkon L. Henriksens forslag fikk to stemmer (Håkon L. Henriksen og Sigvalde 
Neerland) 
Kari Munthes forslag fikk to stemmer (Kari Munthe og Reidun Aalerud). 
 
Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt og Henriksens forslag ble dermed 
vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 08.09.2009: 
Kontrollutvalget innstiller om at revisjonen i kommunen konkurranseutsettes. 
Regnskapsrevisjonen avtales med en leverandør, mens forvaltningsrevisjonen 
konkurranseutsettes for hvert prosjekt.  
 

___ 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kontrollutvalget  sak 3/09, sak 9/09, sak 14/09, sak 16/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
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1. Alternativer for revisjon i Ås kommune fra FIKS, datert 9. februar 2009.  
2. Vedtekter for Follo distriktsevisjon, datert 10.10.08. 
 
SAKSUTREDNING: 
Kommunerevisor Bjørn Auren fyller 70 år i juli  2010. Kontrollutvalget vedtok på 
denne bakgrunn i sak 3/09 en framdriftsplan for valg av ny revisjonsordning for Ås 
kommune.  Utvalget har senere behandlet forskjellige aspekter av denne saken i 
møtene den 17.2, 31.3 og 28.4.  Sekretariatet har etter anmodning fra utvalget 
innhentet mer dokumentasjon og den 28. april hadde utvalget møte med Follo 
distriktsrevisjon og BDO Noraudit for blant annet å få innsyn i forskjellene mellom 
kommunalt eid og privat revisjon. 
 
Vedlagt følger på ny FIKS` utredning om ”Alternativer for revisjon i Ås kommune”  
datert 9. februar 2009, lagt fram ved behandlingen av sak 9/09. 
 
I arbeidet med saken har kontrollutvalget kommet til at de mest aktuelle alternativene 
for revisjon enten er å konkurranseutsette dette arbeidet eller å søke om opptak i 
Follo distriktsrevisjon. Alternativet med fortsatt egen kommunerevisor så utvlget på 
som mindre aktuelt. 
 
Kommunestyret kan velge å søke om å få delta i Follo distriktsrevisjon uten å gå 
veien om konkurranseutsetting. Ved valg av privat tilbyder må saken 
konkurranseutsettes, jf. Anskaffelsesforskriftens regler. 
 
Follo distriktsrevisjon (FDR) kan pga. egenregi-reglene ikke levere tilbud ved en 
eventuell konkurranseutsetting.  Se for øvrig vedlagte vedtekter fra FDR. 
  
Ellers vil vi informere om at antall årsverk i avdelingen for forvaltningsrevisjon i FDR 
er redusert fra tre til to etter møtet med kontrollutvalget den 28.4 d.å.. Styret har 
vedtatt at en stilling skal stå ubesatt til eierne har signalisert sine framtidige 
ambisjoner på dette området.  
 
I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 16 avgjør kommunestyret selv 
revisjonsordning, men etter innstilling fra kontrollutvalget.  Når valget av ordning er 
gjort, innstiller kontrollutvalget overfor kommunestyret om hvilken revisor som skal 
velges. Innenfor de rammer som kontrollutvalget bestemmer, gjennomfører 
sekretariatet (i samarbeid med administrasjonen) den praktiske utlysing av 
stilling/innhenter anbud og innstiller om dette overfor kontrollutvalget. Dersom 
kommunestyret vedtar å søke om å få delta i Follo distriktsrevisjon, kan 
kommunestyret ta endelig stilling til dette når svaret på en eventuell søknad foreligger 
fra dette selskapet.  
 
Argumenter som taler for velge konkurranseutsetting av revisjonen er blant annet 
følgende: 
 
Valget av revisjonsordning bør baseres på selskaper som kan kombinere god kvalitet 
med en lavest mulig pris på sine tjenester. 
Erfaringen fra konkurranseutsetting av revisjonen i blant annet Vestby viser at 
kommunen, i forhold til dagens situasjon i Ås og i Follo distriktsrevisjon, vil få en 
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betydelig reduksjon av kostnadene til disse oppgavene. For Vestby ble besparelsen 
anslått til kr 300 000 pr. år, eller 1,2 mill. kr. over fire år.  
Kvaliteten på revisjonen ivaretas ved at både private og offentlig eide selskaper er 
bundet av de samme lover og regler og detaljerte standarder for revisjon og 
selskapene bruker den samme metodikken i sitt arbeid. En konkurranseutsetting vil 
derfor bidra til større kostnadsbevissthet og effektivitet i revisjonsarbeidet.  
Selv om innsparinger i den størrelsesorden som vist ovenfor ikke er store i forhold til 
kommunens totale utgifter, er det et godt prinsipp å velge det rimeligste alternativet 
dersom kvaliteten ikke svekkes.  
Dersom kommunen ved avtale med ekstern leverandør ikke overholder sine 
leveringsfrister etc. til revisjonen, må en regne med å bli tilleggsfakturert. Denne 
”trusselen” vil være et godt incentiv for kommunen for å sikre kvaliteten på eget 
arbeid. Etter det vi er kjent med, har Follo distriktsrevisjon så langt ikke sendt faktura i 
slike situasjoner, men vi går ut fra at heller ikke dette selskapet i lengden kan la de 
andre deltakerkommunene betale for at en kommune ikke overholder tidsfristene.  
En avtale om revisjon bør inngås for minst en periode på fire år til indeksregulerte 
priser. Vilkåret for å inngå avtale bør være at prisen blir lavere en alternativet ved å 
velge distriktsrevisjonen.  I konkurransen bør det også stilles som vilkår at tilbyderne 
har allsidig erfaring med revisjon av kommuner og kommunale virksomheter og at de 
oppgir flere referanser fra denne sektoren. Vi mener erfaringer fra revisjon utenfor 
Follo kan gi positive innfallsvinkler til revisjonsarbeidet. Videre bør det settes av tid til 
møter og opplæring fra revisoren i avtalen.  
Ås kommune har positive erfaringer med å sette ut forvaltningsrevisjonen på anbud 
og vi foreslår at revisjonsoppdraget også deles, med en fast revisor for regnskapet og 
innhenting av anbud fra gang til gang ved forvaltningsrevisjon. Da kan kommunen 
også sikre seg rimeligst mulig forvaltningsrevisjon kombinert med valg av 
leverandører som har særlig innsikt på det området som skal revideres 
 
Konklusjon: Vi foreslår at kontrollutvalget innstiller om at revisjonen i kommunen 
konkurranseutsettes.  Dersom kommunestyret vedtar dette, bør den samtidig vedta å 
sende saken tilbake til kontrollutvalget for videre oppfølging. 
 
Begrunnelsen for å velge Follo distriktsrevisjon som revisor kan være: 
 
God revisjon er viktig for kommunestyrets kontroll med økonomiforvaltningen og for 
innbyggernes tillit. Kostnadene til revisjon har kun utgjort ca 1,6 promille av 
kommunens driftskostnader og kvaliteten på revisjonen må derfor være viktigere enn 
om kostnadene kan reduseres noen tidels promille. Private tilbyderes praksis med 
tilleggsfakturering kan lett føre til store ekstrakostnader, jf. forsinkelsene med 
framleggingen av årsregnskapet i vår kommune i de siste årene. Det foregår 
dessuten et arbeid i FDR som på kort tid har senket deltakerkommunenes kostnader 
gjennom redusert omfang av forvaltningsrevisjon. 
 FDR er et selskap opprettet i medhold av § 27 i kommuneloven og har som 
overordnet mål å bidra til en effektiv og troverdig kommunal virksomhet. FDR er eid 
av deltakerkommunene og drives etter selvkost-prinsippet. Hver innbygger i 
deltakerkommunene betaler like mye til selskapets drift. Kommunestyrene oppnevner 
et styremedlem hver. Deltakelsen sikrer godt innsyn i selskapets arbeid og innflytelse 
på selskapets videre utvikling. Selskapet har sitt hovedkontor i Ski og de fleste 
ansatte er bosatt i Follo. Dette letter kommunenes kontakt med revisor. Ås kommune 
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vil som deltaker i dette samarbeidet også bidra til å sikre flere kompetansebaserte 
arbeidsplasser i regionen.  
I dag reviderer selskapet, foruten fire kommuner, flere selskaper i regionen: seks IKS-
selskap, flere kommunale foretak, overformynderiene (inkl. Ås), kirkelige 
organisasjoner, en rekke stiftelser etc.  
I henhold til de nye vedtektene for revisjonen forplikter deltakerkommunene seg til 
kun å betale for det lovpålagte minimumet med ett forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 
Kommunene kan også be om få utført flere slike revisjoner av Distriktsrevisjonen eller 
andre, men da vil dette bli fakturert særskilt. Denne ordningen sikrer kommunene god 
innflytelse på omfanget av denne revisjonen.   
Follo distriktsrevisjon har tidligere stått for en forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Ås 
kommune.  Våren 2009 valgte kommunestyret Distriktsrevisjon som revisor for en 
gjennmgang av barnevernet. Arbeidet med disse rapportene gjør at 
distritksrevisjonen allerede har god kompetanse om Ås kommunes virksomhet. 
En mer indirekte kvalitet med dagens revisjonsordning er Follo distriktsrevisjon som 
et symbol for regionens vilje til å samarbeide. Vi mener en deltakelse fra Ås 
kommune på denne måten har positive virkninger for samarbeidet mellom 
kommunene på andre områder.  
 
Konklusjon: Vi foreslår at kontrollutvalget innstiller om at kommunen søker om å bli 
tatt opp som deltaker i Follo distriktsrevisjon. Dersom kommunestyret vedtar dette, 
bør den samtidig vedta å sende saken tilbake til kontrollutvalget for videre oppfølging. 
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Utv.sak nr 47/09 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TIL OG MED 31.12.2010 
-TRINE HVOSLEF- EIDE (V) 
Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: 033 &16 Saknr.:  09/1930 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 63/09 26.08.2009 
Kommunestyret 47/09 23.09.2009 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling vil bli lagt frem i møtet 23.09.2009: 
 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 26.08.2009: 
Ordfører foreslo at saken utsettes slik at den behandles både i formannskap og 
kommunestyre 23.09.2009 av tidsmessige årsaker.             
 
Votering: Utsettelsesvedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet 26.08.2009: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. Den behandles både i formannskap og 
kommunestyre 23.09.2009.             
 

____ 
Ordførerens innstilling: 
1. Trine Hvoslef-Eide (V) fritas fra sine politiske verv i kommunestyret, 

formannskapet og som Ås kommunes representant for Oslofjordens friluftsråd, fra 
vedtaksdato og ut 2010. 

2. Som nytt midlertidig varamedlem til formannskapet (til og med 31.12.2010) på 
plass nr. 4 velges: 

3. Som ny midlertidig representant til Oslofjordens friluftsråd (til og med 31.12.2010) 
velges: 

4. Som nytt midlertidig medlem av takstnemnden (til og med 31.12.2010) velges: 
 
Konsekvensen av vedtaket: 
• Ivar Magne Sæveraas rykker opp som midlertidig fast medlem av kommunestyret 

til og med 31.12.2010 på plass nr. 3 for venstre.  
 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversikt over aktuelle utvalg per august 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
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E-post fra Trine Hvoslef-Eide (V) av 14.06.09. 
  
Utskrift av saken sendes til: 
Trine Hvoslef-Eide (V) 
Ivar Magne Sæveraas (V) 
Marte Brynildsen 
Valgte personer 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU/Internett/Styrevervregisteret 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Trine Hvloslef-Eide (V) søker om midlertidig fritak fra sine kommunale verv i Ås 
kommune ut 2010. Trine skal jobbe ved University of Minnesota skoleåret 2009/2010.   
 
Trine Hvoslef- Eide (V) har følgende verv: 

• Medlem av kommunestyret 
• Vara til formannskapet 
• Ås kommunes representant til Oslofjordens friluftsråd 
• Medlem av takstnemnden 

 
Fritaksregler 

Fritaksregler,  jf. Kommunelovens §15, 2. ledd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.  
  

Opprykk og nyvalg 

Kommunestyrets medlemmer, jf. Kommuneloven §16, 1. ledd 1. Har medlemmer 
forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den 
nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er 
forfall.  

 
Varamedlem, jf. kommuneloven §§ 8, punkt 2 og 16, punkt 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, eller 
et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
Formannskapets varamedlemmer må velges av og blant medlemmer av 
kommunestyret. 
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Oslofjordens friluftsråd 
Representantene fra Ås kommune oppnevnes av kommunestyret. 
 
 
 
Takstnemnden 
Takstnemnden skal oppnevnes av kommunestyret, men ble valgt av formannskapet 
07.02.07 etter fullmakt i f-sak 13/07 ”Eiendomsskatt på verk og bruk – valg av 
takstnemnder m.m. oppnevning av overtakstnemnd og vurdering av valgt 
takstnemnd”. De valgte har blitt sittende fra sist valg til nytt er valgt.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter ordførerens vurdering kvalifiserer søknadsgrunnen til midlertidig fritak. Ordfører 
tilrår derfor at søknaden innfris og at valg foretas for gjeldende periode.  
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Vedlegg 1. 

Kommunestyret 

Venstre  
1. Jorunn Nakken 
2. Kjell Ivar Brynildsen 
3. Trine Hvoslef-Eide 
 

1. Ivar Magne Sæveraas 
2. Olav Haugdahl 
3. Jenny Rognli 
4. Eirik Nordhagen 
5. Inger Ekern 
6. Olav R. Skage 

 

Formannskapet (valgstyret) 

Medlemmer:  Varamedlemmer:  
1. Johan Alnes Ordfører 
2. Ivar Ekanger 
3. Eli Kolstad 

A 
A 
A 

1. Morten Lillemo 
2. Anne Odenmarck 
3. Bjørn Bråte 
4. Wenche Jahrmann 
5. Torger Gillebo (K-sak 13/09) 

KrF 
A 
A 
A 
KrF 

4. Hanne Marit Gran SV 1. Håvard Steinsholt 
2. Saroj Pal 
3. Karsten Nordal Hauken 

SV 
SV 
SV 

5. Egil A. Ørbeck 
6. Arne Hillestad 
7. Gro Haug 

H 
FrP 
H 

1. Torill Horgen 
2. Hilde Kristin Marås 
3. Ove Haslie 
4. Ole Fredrik Nordby 
5. Kjetil Barfelt (K-sak 6/09) 

FrP 
H 
FrP 
H 
FrP 

8. Marianne Røed Varaordfører 
9. Jorunn Nakken 

Sp 
V 

1. Odd Rønningen 
2. Kjell Ivar Brynildsen 
3. Annett H. Michelsen 
4. Trine Hvoslef- Eide 

Sp 
V 
Sp 
V 

Takstnemnd  valgt av formannskapet 07.02.07 etter fullmakt, f-sak 13/07 

(valgt av forrige k.styre og sitter til nytt blir valgt)  
 

Medlem Varamedlem 
Håvard Steinsholt Anne Holten 
Trine Hvoslef-Eide Joar Solberg 
Per Eivind Killingmo Leder Bjørg Sæther 

 

Oslofjordens Friluftsråd    
Medlem  Varamedlem  
Anne Odenmarck A Siv Merethe Gederaas 

Belbo 
Sp 

Trine Hvoslef-Eide V Håvard Steinsholt SV 
Gunnar Kvande-Pettersen H Jens Aune KrF 



  Sak 47/09 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 48/09 

 

 
Utv.sak nr 48/09 
SUPPLERINGSVALG ETTER FRITAK - ANN-KARIN SNEIS (SP) 
Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: 033 &16 Saknr.:  09/1473 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 49/09 17.06.2009 
Kommunestyret 39/09 17.06.2009 
Formannskapet 62/09 26.08.2009 
Formannskapet /  
Kommunestyret / 23.09.2009 
 
 
Formannskapets innstilling og behandling 23.09.2009 legges frem i møtet. 
 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 26.08.2009: 
Ordfører foreslo at saken utsettes slik at den behandles både i formannskap og 
kommunestyre 23.09.2009 av tidsmessige årsaker.             
 
Votering: Utsettelsesvedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet 26.08.2009: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. Den behandles både i formannskap og 
kommunestyre 23.09.2009.             
 

____ 
Ordførerens innstilling: 
1. Ann-Karin Snei(Sp) fritas fra sine politiske verv i administrasjonsutvalget, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø, plankomiteen, representantskapet for AL Liahøy 
og styret i Søndre Follo Brannvesen fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

2. Ann-Karin Sneis(Sp) beholder sin plass i kommunestyret. 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for teknikk og miljø velges: 
4. Som ny 3. varamedlem av administrasjonsutvalget velges:  
5. Som ny 3. varamedlem av plankomiteen velges: 
6. Som nytt medlem av representantskapet AL Liahøy velges: 
7. Som nytt medlem av styret i Søndre Follo Brannvesen velges: 
 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap  
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversikt over aktuelle utvalg per mai 2009 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Søknad om fritak datert 30.04.09 og 
Legeerklæring, unntatt offentlighet jf. Offl.§ 13/FVL§13 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ann-Karin Sneis (Sp) 
Valgte personer 
Aktuelle utvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, internett og styrevervregister 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ann-Karin Sneis(Sp) søker i brev av 30.04.09 om fritak fra sine politiske verv med 
unntak av kommunestyret på grunn av helsemessige årsaker.  
 
Ann-Karin Sneis (Sp) har følgende verv: 
Medlem av: 

• Kommunestyret 
• Hovedutvalg for teknikk og miljø 
• Representantskapet AL Liahøy 
• Søndre Follo Brannvesen - styret 

Varamedlem til: 
• Administrasjonsutvalget 
• Plankomiteen 

 
Fritaksregler jf. Kommuneloven §15, 2. ledd: 
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. 
 
I følge kommentarutgaven til kommuneloven innebærer fritaksregelen i første rekke 
søkerens arbeidsforhold, dårlige helse eller andre velferdsgrunner som gjør det 
ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
Finner kommunestyret at lovlig fritak er til stede, må det deretter vurderes om det 
rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 
situasjon.  
 

Opprykk og nyvalg: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, jf. Kommuneloven §16, 3. ledd ” Dersom et 
medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv 
om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den 
uttrådte tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt 
det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn”. 
 
Varamedlem, jf. kommuneloven § 16, 5.ledd: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, eller 
et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
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varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
Administrasjonsutvalgets varamedlemmer må velges av og blant formannskapets 
medlemmer og varamedlemmer, jf. Kommunens reglement pkt. 8.2.1.3. 
 
Plankomiteen – Varamedlem må velges av kommunestyret, jf. Kommunens 
reglement pkt. 8.2.1.6. Ordfører ser det som nødvendig at vararekken suppleres og 
nyvalg foretas. Se avsnitt om varamedlem over. 
 
Representantskapet til AL Liahøy og styret i Søndre Follo Brannvesen. Nye 
medlemmer velges av kommunestyret. 
   
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter ordførerens vurdering kvalifiserer søknadsgrunnen til fritak av omsøkt verv i og 
med at det kan bli vanskelig å skjøtte alle politiske verv. Ann-Karin Sneis har ikke 
søkt om fritak fra kommunestyrevervet. Plassen som medlem av kommunestyret 
forblir uforandret.  
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Vedlegg  

Aktuelle utvalg – Ann-Karin Sneis verv per 05.05.09 

Kommunestyret 

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 

 

Administrasjonsutvalget  

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Johan Alnes - Leder 
2. Eli Kolstad 

A  
A 

1. Anne Odenmarck 
2. Ivar Ekanger 
3. Bjørn Bråte 
4. Morten Lillemo (K-sak 13/09) 

A 
A 
A 
KrF 

3. Håvard Steinsholt - Nestleder SV 1. Hanne Marit Gran 
2. Saroj Pal 
3. Karsten Nordal Hauken 

SV 
SV 
SV 

4. Arne Hillestad FrP 1. Torill Horgen 
2. Ove Haslie 
3. Kjetil Barfelt (K-sak 6/09) 

FrP 
FrP 
FrP 

5. Egil Ørbeck H 1. Gro Haug 
2. Dag Guttormsen 
3. Hilde Kristin Eide Marås 

H 
H 
H 

6. Marianne Røed Sp 1. Annett H. Michelsen 
2. Ann-Karin Sneis 
3. Odd Rønningen 

Sp 
Sp 
Sp 

7. Eli Stokkebø          
 

FF 

8. Anne Gro Abrahamsen NSF 
9. Roald Westre UDF 

1. Astrid Svingen  
2. Anne Mari Hojem Borge  
3. Audun Johannessen  
4. Ulrika Oterholm  

FF 
FF 
UDF 
UDF 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)   
(inkl. Det faste utvalg for plansaker, lovpålagt) 

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Bjørn Bråte A 2. Kari Petterson A 
3. Grete Grindal Patil - 

Nestleder 
KrF 4. Kristin Ohnstad A 

  5. Morten Lillemo KrF 
  6. Bonsak Hammeraas A 
4.  Håvard Steinsholt - Leder SV 1. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
  2. Ingunn Ramsfjell Taksdal SV 
  3. Trygve Roll-Hansen SV 
5.  Kjetil Barfelt FrP 1.  Bjørn Leivestad H 
6.  Ole Fredrik Nordby H 2.  Arne Hillestad FrP 
7.  Kristin H. Torgersen FrP 3. Kristian Sverre H 
  4. Terje Michaelsen FrP 
  5. Monica Langfeldt, jf.k-sak43/08 H 
8.  Ann-Karin Sneis Sp 1. Siv Merethe Gederaas 

Belbo 
Sp 

9.  Ivar Magne Sæveraas V 2. Solveig Schytz (F-sak 13/09) V 
  3. Morten Gultvedt Sp 
  4. Inger Ekern V 

 

Plankomite  

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Bjørn Bråte A 
2. Jan Sjølli SV 2. Inger Sandfeld SV 
3. Grete Grindal Patil - Leder KrF 3. Jan Aksel Næss A 
  4. Terje Eknes A 
  5. Bjørg Malme KrF 
4. Hilde Kristin Marås H 1. Bjørn Leivestad H 
  2. Arne Hillestad FrP 
  3. Jan Ove Rikheim (K-sak 20/08) H 
5. Odd Rønningen - Nestleder Sp 1. Ann-Karin Sneis Sp 
  2. Kim Tilley Sp 
  3. Siv Merethe Gederaas 

Belbo 
Sp 

Representantskapet for AL Liahøy    
Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes A Eli Kolstad A 
2. Ann-Karin Sneis Sp Aina O. Falsen Sp 
3. Ulf Oppegård H Gro Haug H 
4. Jan Sjølli SV Joar Solberg A 

 



  Sak 48/09 

SFB (Søndre Follo Brannvesen) – Styret   

 Styret Personlig vara 
Frogn 
kommune 

Jørn Beldring (H) Leder Kjell Engebretsen (A) 

Frogn 
kommune 

Rita Hirsum Lystad (A) Trine Tomter (H) 

Ås kommune Arne Hillestad (FrP) 
Nestleder 

Ivar Ekanger (A) 

Ås kommune Ann-Karin Sneis (Sp) Gro Haug (H) 
 
 


