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K-sak 46/12 
VEDTAK AV KOMUNEDELPLAN FOR  
E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO, ÅS KOMMUNE 
Gå til saksliste    Neste sak >> 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 142 Saksnr.:  05/241 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 3/02 30.01.2002 
Formannskapet 49/10 22.09.2010 
Kommunestyret 42/10 13.10.2010 
Formannskapet 1/11 19.01.2011 
Kommunestyret 1/11 02.02.2011 
Formannskapet 48/11 24.08.2011 
Formannskapet 11/12 14.03.2012 
Formannskapet 38/12 06.06.2012 
Kommunestyret 28/12 20.06.2012 
Formannskapet 60/12 29.08.2012 
Kommunestyret 46/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremleggelse for formannskapet 29.08.2012:  
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen, se 
vedlegg. Det anmodes om at E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest 
mulig. På bakgrunn av dette fremmes saken for formannskapet.  
 
Dersom formannskapets behandling gir grunnlag for å tro at det politiske flertallet har 
snudd, vil saken bli satt på kommunestyrets saksliste 12.09.2012 med følgende 
innstilling (tilsvarer rådmannens innstilling 29.05.2012):  
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«I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro.»  
 
Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (1H, SV) 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

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

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2012: 
Ordfører orienterte om mottatt opprop og protest mot valg av trasealternativ 3A-4 fra 
Holstad til Nygård, v/Arnold Olsen. 
 
Helge Sjursen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
Ås kommune stiller seg positiv til en eventuell utredning om framføring av vei  
Holstad - Vassum. 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro 
vedtas med alternativ 1a (2-felts vei i eksisterende trase). 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor. 
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 
 
Votering: (32 stemmer) 
SV’s forslag ble nedstemt 28-4 (3SV, 1MDG). 
FrP’s forslag fikk 16 stemmer (7H, 4FrP, 2V, 2SV, 1MDG). 
Formannskapets innstilling fikk 15 stemmer (10A, 1H, 3Sp, 1KrF). 
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FrP’s forslag ble deretter vedtatt 17-15 (10A, 1H, 3Sp, 1KrF) ved alternativ votering 
mot formannskapets innstilling. 
Det ble derfor ikke aktuelt å votere over KrF’s forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2012: Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor. 
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. 
Denne delen av Kommunedelplanen bør samordnes med eventuell kommunedelplan 
fra Nygårdskrysset til Vinterbro. Dette bør skje etter avklaring av Fylkesutvalgets 
forslag om at fremtidig E18 bør gå i strekningen Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-
felts Oslofjordforbindelse. 
Statens vegvesen kan starte arbeidet med reguleringsplan for strekningen fra Ski 
grense til Holstad.  
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Vi ber om at det i det videre arbeidet  

 vurderes om det er nødvendig med avkjøring ved Holstad 

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

 tas betydelig hensyn til vern av dyrket mark 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om følgende tillegg til Sp’s 3. kulepunkt: 
«og kulturlandskap.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (1H, FrP, SV) ved alternativ votering mot FrP’s 
forslag. 
Sp’s forslag kulepkt. 1 ble nedstemt 8-1 (Sp). 
Sp’s forslag kulepkt. 2 og 3 med Ap’s tillegg, ble tiltrådt 8-1(FrP). 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Vi ber om at det i det videre arbeidet  

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

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

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt:  

 Brev av 24.08.2012 fra vegdirektøren 
 
Tidligere separat trykte vedlegg sendt 30.05.2012:  

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

 Notat fra Statens vegvesen: “Behandling av høringsuttalelser – Kommunedelplan 
med konsekvensutredning Ås kommune” 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Høringsutkast, E18 Akershus grense – Vinterbro. Rapport kommunedelplan Ås 
kommune med temarapporter 
Kopi av høringsuttalelsene 
Øvrige dokumenter i saken 
 
Utskrift av møtebok sendes: 
Elin Bustnes Amundsen, Planleggingsleder E18 Akershus grense – Vinterbro, 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
Kristian Larsen, saksbehandler for kommunedelplan i Ski kommune  
 
 
TILLEGG - SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 29.08.2012 OG 
KOMMUNESTYRET 12.09.2012 
 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 20.06.2012 i E18-saken, bad vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen om et møte med Ås kommune. Møtet ble avholdt 21.08.2012 
med vegdirektøren, Statens vegvesen, ordfører og én representant for alle de 
politiske partiene. I møtet redegjorde veidirektøren for konsekvensene av vedtaket. 
De politiske partiene fremla sine synspunkter i saken. Vegdirektøren konkluderte med 
at han ville sende et brev til kommunen med avklaring av forhold som politikerne 
etterspurte, samt anmode om at saken behandles på nytt. Brevet ble mottatt 
24.08.2012, se vedlegg til saken.  
 
I vegdirektørens brev gis det blant annet utfyllende opplysninger om følgende forhold: 
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 Trafikkberegninger/tellinger.  

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

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

 
I brevet gis følgende alternativ til videre prosess: 

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

 
Statens vegvesen ber avslutningsvis om at Ås kommune behandler saken på nytt så 
snart som mulig. 
 
 
 
SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRET 20.06.2012 
 
Fakta i saken 
 
Bakgrunn 
 
Statens vegvesen har i samråd med berørte kommuner og fagmyndigheter 
gjennomført et planarbeid for å avklare trasé og kryssplasseringer for framtidig E18 
med tilhørende lokalvegsystem fra Akershus grense til Vinterbro. Arbeidet er en del 
av utviklingen av E 18 fra Vinterbro gjennom Akershus og Østfold til riksgrensen med 
Sverige ved Ørje. Alle plandokumenter er lagt ut på 
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Akershus+gr-
Vinterbro 
 
I møte 14.03.2012 fattet Formannskapet følgende vedtak: 
“I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, 1. ledd, legges følgende dokument 
fra Statens Vegvesen, datert 01.02.12, ut til høring og offentlig ettersyn:  
E18 Akershus grense-Vinterbro. Rapport Kommunedelplan Ås kommune.” 
 
Høringsperioden var fra 19.03.2012 til 04.05.2012. Varsel om offentlig ettersyn ble 
sendt til berørte grunneiere. Planen i sin helhet ble oversendt Oppegård og Ski 
kommuner, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NVE. 
Offentlig ettersyn ble også kunngjort i Østlandets Blad. Det ble avholdt åpent møte i 
Ås 18.04.12. 
 
I kommunedelplanen inngikk 7 alternative korridorer (1A, 1B, 3A-1, 3A-2, 3A-3, 3A-4 
og 3A-5) som i Ås kommune er delt i to delstrekninger, (A Nygård-Holstad og B 
Holstad-Kråkstad), se figur under. Statens vegvesen anbefalte ett av alternativene, 
3A-4 for begge delstrekningene.   
 

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

 Innsigelse mot 1A – hele strekningen 

 Innsigelse mot 1B, delstrekning B 

 Innsigelse mot 3A-1, delstrekning B og C 

 Innsigelse mot 3A-2, delstrekning B og C 

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

 1B, delstrekning A og C 

 3A-5, delstrekning A 
 
Tabellen under viser en oppsummering av alternativene, der alternativer uten 
innsigelse er vist i celler med grå bakgrunn. 
 
Delstrekning / alternativ Delstrekning A Delstrekning B i Ås 

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

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

Arealbeslag dyrka mark: 40 daa 

Anslått kostnad: 840 mill 

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

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

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

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

Arealbeslag dyrka mark 51 daa 

Anslått kostnad: 650 mill 

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

3A-2 (blå) 
 
 

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

Anslått kostnad: 680 mill 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arealbeslag dyrka mark delstrekning B totalt: 130 daa 

Anslått kostnad delstr. B :1420 mill 

 
Endringer etter offentlig ettersyn 

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

 Gjennom reguleringsplanarbeidet må nødvendige detaljer som atkomster, 
over- / underganger, bussholdeplass, innfartsparkering, kryssplasseringer, 
konstruksjoner, utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak, 
vilttiltak og andre miljøtiltak fastsettes.  

 Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrkamark som bygges ned som 
følge av ny E18.  Disse arealene med ny dyrkamark skal ha tilsvarende 
kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å 
begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som del av 
reguleringsplanarbeidet. Kryssområdet ved Holstad skal vurderes spesielt med 
sikte på å redusere nedbyggingen av dyrka mark. 

 Det skal gjennomføres en behovsanalyse for å vurdere aktuelle tiltak på 
dagens E18 i forbindelse med nedklassifiseringen av eksisterende E18.  

 I områder hvor grunnundersøkelser viser at løsmassene er karakterisert 
av bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, må det gjennomføres en 
geoteknisk vurdering av faren, inkludert en dokumentasjon av 
områdestabiliteten for faresonen, som en del av reguleringsplanarbeidet. 
Konkret gjelder dette alternativ som går langs Østensjøvannet fram til 
Grytlandsbekken (1A, 1B, 3A-1 og 3A-2). 

 Det skal etableres rensedammer for vann fra tunneler og ved påslipp av 
drensvann til bekker / elver i anleggs- og driftsfase. Utforming og 
dimensjonering av rensedammer foretas i neste planfase. Kravene til 
utslipp til vassdrag må tilfredsstille vannområdeforvaltningen basert på 
EU-s vannrammedirektiv. 

 
I kulepunkt 3 inngår også en vurdering av gang- og sykkelveier langs dagens E18 i 
forbindelse med nedklassifiseringen av eksisterende E18.  
 
Når det gjelder kobling mellom E18 og E6 ved Vassum påpeker Statens vegvesen at 
det pågår planleggingsarbeid for en ny Oslofjordforbindelse fram til Vassum. En 
kobling mellom ny E18 og RV 23 bør rapporteres videre i systemet slik at det 
eventuelt kan tas med i NTP-arbeidet. 
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Videre prosess 
 
Ved vedtak av kommunedelplanen og korridoralternativ 3A-4 vil Statens vegvesen 
starte reguleringsplanprosessen for ny trasé for E18 for den totale strekningen i Ås 
kommune fra Ski grense til Vinterbro. Trasé fra Nygårdskrysset til Vinterbro vil følge 
dagens vei og er derfor ikke en del av korridorvurderingen i kommunedelplanen. 
Reguleringsplanen vil inkludere kryssløsning ved Vinterbro, som har inngått i en 
behovsanalyse i forbindelse med utredningsarbeidet av kommunedelplanen.  
 
Gjennom reguleringsplanprosessen vil blant annet nøyaktig plassering av traseen 
innenfor den 400 meter brede korridoren og kryssløsninger avklares. Andre 
planforhold som vil inngå er gitt i bestemmelse i planens kapittel 7.3, 3. kulepunkt. 
Forhold og tema som skal inngå i reguleringsplanen er for øvrig beskrevet i kapittel 8 i 
kommunedelplanen. 
 
Vurdering 
Rådmannen kan ikke se at det gjennom offentlig ettersyn har innkommet uttalelser 
som tilsier noe annet enn at Statens vegvesens anbefalte alternativ 3A-4 kan vedtas. 
Statens vegvesen har tatt hensyn til vesentlige høringsinnspill og gjort nødvendige 
endringer i kommunedelplanen. 
 
Videre vurderer rådmannen at reguleringsplanprosessen med konsekvensutredning 
vil sikre nødvendige avklaringer for å få en hensiktsmessig detaljutforming av 
veitrasé, kryssløsninger og øvrige forhold knyttet til ny E18. Gjennom 
konsekvensutredningen vil det også avdekkes behov for nødvendige avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 
Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, vedtas, med alternativ 3A-4 som 
fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. Statens vegvesen kan 
starte arbeidet med reguleringsplan for den totale strekningen fra Ski grense til 
Vinterbro. 
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R-267 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SENTRUM NORD - 
ÅSTORGET 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-267 Saksnr.:  10/3659 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11/11 17.02.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/11 29.09.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 38/12 12.04.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 71/12 30.08.2012 
Kommunestyret 47/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 30.08.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for del av Sentrum Nord - Åstorget, som vist på kart datert 
02.09.2011, sist revidert 28.06.2012, med reguleringsbestemmelser datert 
02.09.2011, sist revidert 20.08.2012, med følgende endringer: 

 Området merket «parkering» nordøst i reguleringsplankartet tas ut av 
reguleringsplanen. 

 Stikkvei til Raveien tas ut av planen. 

 I pkt. 1.2 legges det inn trinnvis i siste setning: Utenomhusanlegget, 
opparbeidelse av parkeringsplasser, gang- og sykkelvei og fortau skal være 
trinnvis ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk. 

 Pkt. 2.8 endres til: Nye bygninger som oppføres innenfor området skal 
tilknyttes fjernvarmeanlegget.  

 Tillegg til pkt. 3.4: Adkomst skal være til Brekkeveien. Det gis ikke midlertidig 
brukstillatelse for byggetrinn 3 før adkomst til Brekkeveien er etablert. Adkomst 
via Rådhusplassen kan benyttes inntil adkomst til Brekkeveien er opparbeidet.  

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 30.08.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 Området merket «parkering» nordøst i reguleringsplankartet tas ut av 
reguleringsplanen. 

 I pkt. 1.2 legges det inn trinnvis i siste setning: Utenomhusanlegget, 
opparbeidelse av parkeringsplasser, gang- og sykkelvei og fortau skal være 
trinnvis ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk. 

 Tillegg til pkt. 3.4: Adkomst skal være til Brekkeveien. Det gis ikke midlertidig 
brukstillatelse for byggetrinn 3 før adkomst til Brekkeveien er etablert. Adkomst 
via Rådhusplassen kan benyttes inntil adkomst til Brekkeveien er opparbeidet.  

 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Pkt. 2.8 endres til: Nye bygninger som oppføres innenfor området skal 
tilknyttes fjernvarmeanlegget.  
 

Kristin Ohnstad (A) fremmet følgende forslag: 

 Stikkvei til Raveien tas ut av planen. 
 
Votering:  
Innstillingen med FrPs, Sps og Aps endringer ble enstemmig tiltrådt, ved punktvis 
votering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 30.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 30.08.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for del av Sentrum Nord - Åstorget, som vist på kart datert 
02.09.2011, sist revidert 28.06.2012, med reguleringsbestemmelser datert 
02.09.2011, sist revidert 20.08.2012. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Forespørsel om endret reguleringsplan i HTM 17.02.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarsling:  07.12.2010 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang: 29.09.2011 
Offentlig ettersyn:  20.10.-05.12.2011 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang: 12.04.2012 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang: 30.08.2012 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
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1. Oversiktskart i målestokk 1:15 000 
2. Gjeldende reguleringsplan, vedtatt 17.06.2009 
3. Utskrift av møtebok, datert 24.02.2011 
4. Reguleringsplankart i målestokk 1:1000, sist revidert 28.06.2012 
5. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 28.06.2012 
6. Beskrivelse av planforslaget, sist revidert 26.06.2011 
7. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
8. Støyberegninger 
9. Illustrasjoner 
10. Utskrift av møtebok, datert 31.10.2011 
11. Revidert forslag i brev, datert 17.01.2012/01.03.2012 
12. Redegjørelse av 26.06.2012 fra Espen Pay 
13. Redegjørelse av 28.06.2012 fra Hille – Mellbye: Trafikkplan Sentrum Nord Ås  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Adressater i følge liste 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Planområdet tilsvarer den nordligste delen av «Endret reguleringsplan for Sentrum 
Nord – Åstorget», som ble godkjent 17.06.2009 (se vedlegg 2). 
 
Den nordligste delen består av felt 1 og 2. Felt 1 er regulert til byggeområde for 
blokkbebyggelse, fellesområder for felles avkjørsel, felles gangareal, felles 
parkeringsplass og felles grøntanlegg (grøntbelte mot fylkesvei 152). Felt 2 er regulert 
til kombinert formål (bolig, forretning og bevertning). 
 
 

  
 

- ortofoto og basiskart av Sentrum Nord - 

 
I februar 2010 ervervet Ås sentrum AS eiendom gnr 42 bnr 76 fra Drøbakveien 11 
AS. De nye eierne ønsker en annen utforming og innhold av felt 1 og 2, enn hva 
eksisterende reguleringsplan viser. De ønsker en trinnvis utbygging av boligdelen, og 
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det er vanskelig å få til med en sammenhengende boligbebyggelse som vist i 
gjeldende plan. Det er også ønske om å omdisponere felt 2 fra kombinert formål til 
kun å være boligformål. 
 
Det nye forslaget innebærer 3 frittliggende boligblokker. I tillegg til ønsket om en 
trinnvis utbygging, oppgis det at dette vil medføre en bedre løsning på sol- og 
parkeringsforhold. Det er planlagt ca 80 boenheter i de tre boligblokkene. Regulert 
høyde på ny bebyggelse er den samme som i gjeldende plan. 
 
Forhåndsuttalelser: 
Planen ble forhåndsvarslet 07.12.2010, jfr. plan- og bygningslovens § 12-8. Det er 
kommet inn bemerkninger fra 5 berørte parter. I vedlegg 6 refererer og kommenterer 
forslagsstiller de innkomne bemerkningene. 
 
Forespørsel: 
Planen har også vært forelagt Hovedutvalget for teknikk og miljø til uttalelse, jfr. plan- 
og bygningslovens 12-8, i møte 17.02.2011. 
 
Teknisk sjefs kommentarer til opprinnelig planforslag til møte 17.02.2011: 
Teknisk sjef har forståelse for at det nye forslaget gjør området mer fleksibelt med 
tanke på trinnvis utbygging. Det er positivt at parkering for beboerne legges under 
bakken. Det legges imidlertid opp til noe parkering på bakkenivå, i det som er avsatt 
til gatetun. I tillegg vil det bli kjøring til og fra hver enkelt boligblokk i det samme 
gatetunet. 
 
Raveien er en blindvei, og kryssutformingen ved Moerveien og Rådhusplassen gjør 
den ikke godt egnet til inn- og utkjøring av større motorkjøretøy. Det er mange som 
passerer Raveien via gangbruen over fylkesvei 152, både til fots og med sykkel, til og 
fra toget. En god og sikker løsning for myke trafikanter bør derfor prioriteres høyt. 
 
Inn- og utkjøring av varer anser teknisk sjef som uheldig i Raveien, jfr. erfaringene 
med varelevering i forlengelsen av Skoleveien (til Kiwi i Sentrum Øst). Ideelt sett 
burde vareleveringen vært i Rådhusplassen, i kvartalets vestre del, for å redusere 
varetransporten i og gjennom sentrum der myke trafikanter ferdes. 
 
Varelevering til kvartalet vil imidlertid ha atkomst fra Raveien og inn på gatetunet, 
mens utkjørselen vil bli mot Rådhusplassen. Sistnevnte er teknisk sjef positiv til. 
 
Teknisk sjef foreslår at kjøring og parkering til boligblokkene gjøres under bakken, 
også mellom blokkene og i minst mulig grad på gatetunet. Det anbefales at det ikke 
parkeres på det som er avsatt til gatetun, men at areal til parkering eventuelt kan 
utvides under bakken vest for boligblokk nr 1 (lengst mot vest). For å få til et trivelig 
gatetun, mellom næringsbebyggelsen og boligblokkene, er det en fordel at gatetunet 
blir bilfritt. Da blir det også lettere å etablere og ta vare på vegetasjon og utemøbler 
m.m. 
 
Teknisk sjef stiller spørsmålstegn ved den arkitektoniske utformingen av ny 
boligbebyggelse. Tre frittliggende boligblokker, som ligger parallelt ved siden av 
hverandre, danner heller ikke en god ramme for trivelige uterom. Illustrasjonene viser 
at det er tenkt svalgang på østsiden av blokkene. Det er erfaringsmessig en uheldig 
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løsning, ved at det blir ferdsel langs hele boligblokkens østside, rett utenfor 
soverommene. Fordelen med svalgang er at leilighetene blir gjennomgående og slik 
sett får bedre lysforhold. Balkonger mot vest gir gode lys- og solforhold på 
ettermiddagen, og det er positivt. 
 
Konklusjon til møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Det nye planforslaget har noen kvaliteter som er bedre enn i gjeldende plan, som for 
eksempel bedre lys- og solforhold og at boligmassen er lettere å bygge ut trinnvis. 
 
Bolig- og utearealene bør vurderes nærmere for å gjøre dem mer attraktive. Den 
opprinnelige hovedideen med reguleringsplanen for Ås sentrum var at 
boligbebyggelsen skulle være sammenhengende ut mot veiene i bakkant, slik det for 
eksempel er blitt i Sentrum Øst, mot Brekkeveien. Det bør vurderes å få til en 
sammenheng i bebyggelsen, men gjerne på en slik måte at det likevel kan bygges ut 
trinnvis. Dette for å få bedre rammer for gode uterom mellom bebyggelsen og for å 
redusere trafikkstøy fra fylkesvei 152. 
 
Teknisk sjef har noen innvendinger mot det nye planforslaget, men vil ikke gå imot at 
man går videre med det, under forutsetning av at man vurderer forholdene som er 
nevnt i kommentarene. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 17.02.2011: 
Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8 godkjenner Hovedutvalg for 
teknikk og miljø at det utarbeides endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord – 
Åstorget, avgrenset som vist på vedlagte kartskisse datert 01.02.2011 fra BAS 
arkitekter AS, etter de retningslinjer som det er redegjort for i teknisk sjefs kommentar 
og konklusjon. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs uttalelse 17.02.2011: 

 Kjøretrafikk på gatetunet tillates ikke. 

 Unødvendig kjøretrafikk i Raveien bør unngås. 

 Veisystemet skal kunne tilpasses mulig forlengelse av Raveien i øst-vest-retning, 
fra til Brekkeveien, jfr. kommunestyrevedtak av 17.06.2009. 

 Utbyggingsavtale bør vurderes. 
 
Se vedlagte utskrift av møtebok i vedlegg 3. 
 
Møte 18.03.2011: 
Etter at forespørselen om omregulering ble behandlet, ble det avholdt et møte med 
partene som er involvert i hele Sentrum Nord-kvartalet, for å koordinere hele 
kvartalet, inkludert parkeringsplasser m.m. Som et resultat av møtet ble det også 
bestemt at arkitektkontoret Hille Melbye Arkitekter AS skulle overta hovedansvaret for 
utarbeidelsen av planforslaget. BAS arkitekter AS skulle følge opp 
utformingen/detaljeringen av utearealet m.m. 
 
 
Revidert forslag med bestemmelser: 
Det vises til vedlegg 6 der Hille Melbye Arkitekter AS beskriver planforslaget mer 
detaljert. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), se vedlegg 7. På 
side 14 i beskrivelsen av planforslaget (vedlegg 6) oppsummeres/konkluderes 
resultatet av ROS-analysen. 
 
Det er også utarbeidet støyberegninger og illustrasjoner m.m., se vedlegg 8 og 9. 
 
Møte 26.08.2011: 
Møtet startet med befaring, og deretter ble planforslaget gjennomgått. Det ble 
foreslått og diskutert noen forbedringer, med tanke på både innhold og utforming. 
 
Kommentarer til revidert planforslag: 
Planbeskrivelsen 
Planbeskrivelsen er blitt bearbeidet og belyser saken på en god måte. 
 
Reguleringsplanen 
Det er foretatt noen endringer av opprinnelig planforslag. Den mest iøynefallende 
endringen er at vestre boligblokk er plassert på langs, i vest-østlig retning. 
Innkjøringen fra nordre del av planområdet og all parkering på gatetunet er fjernet. 
Vareleveringen skal kun ha innkjøring fra Raveien og utkjøring via Rådhusplassen. 
Omleggingen av gang- og sykkelveien er noe justert, og det samme er den østligste 
boligblokken, som er trukket en meter lengre vestover. 
 
Framstilling av reguleringskart i SOSI-standard er en stor utfordring, men er blitt løst i 
samarbeid med reguleringsavdelingen. 
 
Reguleringsbestemmelsene 
Bestemmelsene var noe uklare, og dette er blitt rettet opp. I tillegg er noen 
bestemmelser blitt fjernet og noen nye er kommet til. 
 
ROS-analyse 
Det kan være radon i grunnen. Det skal utredes, og tiltak skal eventuelt utføres før 
bygging. Grunnen kan være ustabil, og det skal foretas grunnundersøkelser. Støy fra 
fylkesvei 152 tilsier støytiltak for utearealene og i boligenes fasader. 
 
Støyberegninger 
Det er utført foreløpige beregninger av støy. Mer detaljerte beregninger utføres når 
endelig planløsning og romgeometri er fastlagt. Bruk av fasadekonstruksjoner og 
vinduer med god lydisolasjon er eksempler på aktuelle tiltak. 
 
Utebodene vil fungere som støyskjermer for utearealene. Nærmere beregninger vil 
vise om de må skjermes ytterligere. 
 
Illustrasjoner 
Illustrasjonene viser hvordan uterommene organiseres i forhold til bebyggelsen og 
hvordan man kan bevege seg mellom disse. De viser også hvordan planområdet kan 
bygges ut trinnvis. Snittene viser hvordan bebyggelsen blir tilpasset terrenget. 
Soldiagrammene viser lys/skyggeforholdene til ulike årstider og tid på døgnet. Det 
gjøres oppmerksom på at det er noe avvik i avstand mellom bygninger og vei). I 
tillegg viser perspektivtegninger hvordan det kan bli når planområdet blir utbygd. 
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Kommunikasjon 
Det har vært avholdt flere møter mellom administrasjonen og tiltakshaver/arkitekter. 
Møtene har vært konstruktive, og løsninger og framstilling har vært gjennomgått og 
diskutert. Vedlagte planforslag er et foreløpig resultat av dette samarbeidet. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Teknisk sjef er positiv til endringene som er foretatt av planforslaget. Bilparkering på 
gatetunet er fjernet, og det blir kun innkjøring av varer fra Raveien. Den vestre 
boligblokken blir liggende i østvestlig retning. Det gjør at det dannes et bedre uterom 
mellom de to vestligste boligblokkene. Det er også positivt at det er mulig å gå under 
blokkene på bakkenivå. Utearealet mellom og rundt boligene blir bilfrie. 
 
Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom tiltakshaver, arkitekter og 
administrasjon, og resultatet er blitt et godt gjennomarbeidet planforslag. 
 
Teknisk sjef anbefaler at Hovedutvalget for teknikk og miljø legger planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtak i Hovedutvalget for teknikk og miljø 20.09.2011 ble saken lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 20.10.2011 – 05.12.2011. Saken ble også sendt berørte 
parter til uttalelse. Det er innkommet 6 bemerkninger, inkludert bemerkning fra 
kommunens administrative Planforum. I vedlegg 11 kommenterer forslagsstiller 
bemerkningene. 
 
Vurdering av planforslaget – forslag til endringer: 
Bemerkningene er gjennomgått av forslagstiller, og endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for del av Sentrum Nord - Åstorget er blitt revidert. 
 
Det er foreslått følgende tillegg i reguleringsbestemmelse nr. 3.3: 
Utomhusplan skal vise belysning. Utbygger skal bekoste møblering av utearealene. 
Det foreslås at denne teksten tilføyes under pkt. 1.2. 
 
Reguleringsplankartet er blitt oppdatert ved at det omkringliggende arealet er blitt 
tydeligere/bedre lesbart. Ellers er plankartet uendret. 
 
Møter: 
Det har vært avholdt to møter i forbindelse med offentlig ettersyn. 
12.01.2012 møttes hjemmelshaverne fra Sentrum Nord og “Megakvartalet” sammen 
med administrasjonen. Veisystemet var hovedtema for møtet. 
 
Kvartalene ligger ved siden av hverandre. Raveien, som er en blindvei, ligger mellom 
dem. Det er ønske om at Raveien skal få en bedre trafikkavvikling med veiforbindelse 
ut til Brekkeveien. Det var et konstruktivt møte, og partene kom fram til et felles 
forslag til løsning. Det ble foreslått at Raveien kunne bli enveiskjørt med utkjøring til 
Brekkeveien. Partene ble enige om å gå videre med forslaget og høre med Statens 
vegvesen om de stiller seg positive til en slik løsning. 
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01.02.2012 møtte partene på ny sammen med representanter fra Statens vegvesen. 
Man kom ikke fram til noen endelig løsning, men i utgangspunktet er partene innstilt 
på å gå videre for å finne en endelig løsning når nabokvartalet skal omreguleres. 
 
Partene ble enige om at en endelig løsning for hvor Raveien skal munne ut i 
Brekkeveien, tas i forbindelse med regulering av “Megakvartalet”. Om Raveien skal 
være enveis- eller toveiskjørt er også naturlig å vurdere nærmere i den 
planprosessen. Østre del av regulert parkeringsplass, i forlengelsen av Raveien fram 
til grøntarealet, avsettes midlertidig til framtidig veiareal, inntil forlengelsen av/traseen 
for Raveien er fastlagt. Berørte parter er innforstått med at det vil bli endring i 
forbindelse med utbedring av Raveiens forlengelse til Brekkeveien. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas, med overnevnte endringer av 
reguleringsplan og bestemmelser. 
 
Rådmannens innstilling til møte i HTM 12.04.2012: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune endret 
reguleringsplan for del av Sentrum Nord - Åstorget, som vist på kart datert 
02.09.2011, sist revidert 01.03.2012, med reguleringsbestemmelser datert 
02.09.2011, sist revidert 01.03.2012. 
 
HTMs vedtak av 12.04.2012: 
I møte 12.04.2012, sak 38/12 ble følgende vedtak fattet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø viser til tidligere vedtak i Ås kommunestyre 
17.06.2009 og i HTM 17.02.2011 (HTM-sak 11/11) samt i HTM 29.09.2011 (HTM-sak 
66/11). Hovedutvalget finner at fremlagt forslag på vesentlige punkter ikke ivaretar de 
hensyn som er vedtatt i den tidligere politiske behandlingen. Dette gjelder primært 
løsninger for parkering/biltrafikk. HTM avviser planen i nåværende form, og ber om en 
justert plan. 
 
Ny plan skal ivareta de hensyn som tidligere er vedtatt i refererte behandlinger. I 
tillegg påpeker HTM at planlagt parkeringsetasje i vesentlige deler av arealet ikke kan 
betraktes som kjeller, men derimot en førsteetasje eller sokkeletasje. I ny plan skal 
dermed: 
 
1. Parkeringskjeller senkes til under dagens terreng (ca. 1-3 meter ned). 
2. Punkt 1 vil gi rom for en ny sokkeletasje, og det skal vurderes å regulere denne til 

næring/kontor/annet offentlig formål. 
3. Det skal sikres inn/utkjøring direkte til parkeringskjeller fra øst. Med innkjøring i 

nordøstrehjørne av planområdet kan innkjøring fra Brekkeveien legges under 
bakken, under gangvei/Raveien. Dette forutsettes tatt inn som en 
rekkefølgebestemmelse. 

4. Det skal (fortsatt) ikke være innkjøring over de felles uteområdene. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler videre at utnyttelsesgraden for 
planområdet økes. 
 
Underretning om vedtaket og oversendelse av planmaterialet ble, i brev datert 
27.04.2012, sendt Hille Melbye Arkitekter AS og Ås sentrum AS for endringer. 
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Møter: 
Det har vært avholdt flere møter i etterkant av møtet/vedtaket i HTM. 
 
25.04.2012 ble det avholdt et møte med ordfører Johan Alnes, leder i HTM Ola 
Nordal og hjemmelshaver Espen Pay. Ingen fra administrasjonen var til stede, men 
saksbehandler er blitt informert om innholdet i ettertid. 
 
10.05.2012 la hjemmelshaver Espen Pay fram en presentasjon for HTM, der han 
blant annet kom med forslag til forbedringer/endringer av planen. 
 
30.05.2012 møttes arkitekt Erik Sevestre fra Hille Melbye Arkitekter AS, 
hjemmelshaver Espen Pay fra Ås Sentrum AS sammen med seksjonsleder Olaug 
Talleraas fra kommunalteknisk avdeling og saksbehandler Greta Løkhaug. Vedtaket 
fra HTM 12.04.2012 ble gjennomgått og forslag til endringer/løsninger ble diskutert. 
 
22.06.2012 ble det avholdt et møte med Espen Pay, Ola Nordal (leder i HTM) og 
saksbehandler der vi forholdt oss til noen nye forslag/utkast til endringer. 
 
Nytt og korrigert planforslag: 
Tilbakemeldinger/møter har ført til at planforslaget med bestemmelser er blitt endret, 
og i tillegg er det laget en trafikkplan. 
 
I reguleringsplanen er det foreslått følgende endringer: 
- En del av arealet som var avsatt til boligformål, 0,2 dekar, er blitt avsatt til 

næringsformål. 
 
I reguleringsbestemmelsene er det foreslått følgende endringer: 
- § 2.2: Garasjeanlegg skal etableres under bakken med underjordisk forbindelse 

mellom blokkene i byggetrinn 1, byggetrinn 2 og byggetrinn 3. 
- § 2.3: Parkeringsadkomst skal følge byggeprosessen. Det vil si at det er først når 

byggetrinn 3 er ferdig, at byggets samlede parkeringsadkomst rett ved Raveien 
blir operativ. 

- § 2.4: Det tillates i tillegg mindre oppbygg for heis, trapp og tekniske anlegg på 
inntil 4,5 meter over tillatt gesimshøyde på inntil 20 % av takflaten. 

- § 2.5: Fasade på sokkeletasje mot gatetun skal vektlegges kvalitet. Det blir 
detaljert på rammesøknad. 

 
Trafikkplan 
- Næringsareal 
- Opparbeide regulert kryss 
- Hele p-arealet er et stort sammenhengende areal 
- Inn- og utkjørsel fra Raveien 
 
Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Blant de større endringene i forslaget er et felles parkeringsrom delvis under bakken, 
med felles innkjørsel rett ved innkjørselen fra Raveien. Det vil føre til redusert 
biltrafikk på gatetunet og gjøre utearealet på gatenivå mer attraktivt for myke 
trafikanter. 
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Krysset Raveien/Rådhusplassen er ikke godt utformet i dag. Det ligger utenfor 
planområdet, men utbygger er innstilt på at dette blir opparbeidet og bekostet slik det 
er i henhold til Endret reguleringsplan for Sentrum Nord – Åstorget, som ble vedtatt 
17.06.2009. Det vil gjøre trafikkforholdene i Raveien mer oversiktlig og vil føre til at 
den økte trafikkavviklingen, som en konsekvens av utbyggingen i planområdet vil føre 
til, vil bli mer oversiktlig. 
 
Det er også tatt inn et næringsbygg i planområdet. Siden det ligger litt bortgjemt, vil 
det nok passe best til tannlegekontor og lignende. 
 
Rådmannen har foretatt justeringer i planbestemmelsene fra arkitekten: 
§ 2.4: Høyden på tekniske takoppbygg reduseres fra 4,5 meter til 3 meter 
§§ 2.5, 2.6: Et par språklige justeringer 
§ 2.8: presisering av tilknytning til fjernvarmeanlegg  
§ 3.4: En mindre språklig endring. 
§ 3.5: Tilføyelse om krav til kantstein 
 
Det nye planforslaget tilfredsstiller ikke alle punktene som ble vedtatt i forrige møte i 
HTM. Det har imidlertid vært en prosess i etterkant av møtet, som har gjort at noen av 
punktene er blitt nedtonet. Man kan si at denne prosessen har gitt forslaget en bedre 
utforming, at det blir en bedre og sikrere trafikkavvikling, og at det totalt sett blir en 
bedre plan. 
 
Rådmannen foreslår at planforslaget vedtas, med ovennevnte endringer av 
reguleringsplan og bestemmelser. 
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K-sak 48/12 
VEISALTING I ÅS KOMMUNE 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: Q03 Saksnr.:  12/463 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/12 12.04.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/12 07.06.2012 
Formannskapet 53/12 29.08.2012 
Kommunestyret 48/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
1. Ås kommune vil redusere veisaltingen på kommunale veier. 
2. Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å iverksette tiltak for 

redusert saltbruk på sine veier i Ås kommune. 
3. Det tas en ny vurdering av utfasing av bruk av veisalt i 2014. 
4. Omfang og iverksetting avklares i forbindelse med Handlingsprogram og 

økonomiplan for 2013 og framover. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Egil Ørbeck (H) foreslo at «betydelig» strykes i innstillingen. 
 
Ivar Ekanger (A) foreslo tillegg om nytt pkt. 4 til innstillingen: 
Omfang og iverksetting avklares i forbindelse med Handlingsprogram og 
økonomiplan for 2013 og framover. 
  
Votering: 
H’s forslag ble tiltrådt 5-4 (V, Sp, SV og KrF) 
Hovedutvalgets innstilling for øvrig, med Ap’s tilleggsforslag, ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende endringer i rådmannens innstilling: 

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

 Punkt 2 og 3 strykes. 

 Punkt 4 endres til: Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å 
iverksette tiltak for betydelig redusert saltbruk på sine veier i Ås kommune. 

 
Votering: Innstillingen med ovennevnte endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.06.2012: 
1. Ås kommune vil redusere veisaltingen på kommunale veier betydelig. 
2. Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å iverksette tiltak for 

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

_____ 
 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 07.06.2012: 
1. Ås kommune vil ha som mål å redusere veisaltingen på kommunale veier. 
2. Ås kommunes forbruk av veisalt på kommunale veier skal rapporteres årlig til 

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

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

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

5. Det tas en ny vurdering av utfasing av bruk av veisalt i 2014. 
_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø, 12.04.2012: Saken utsatt på grunn av ønske om 
et kostnadsoverslag for alternativ vinterdrift. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

 (Separat trykk til F og K sendt begge utvalg 22.08.2012. Publisert her: 
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p40) 
Saksfremlegget ved første behandling av saken (HTM 12.04.2012). 

 
For øvrig vises det til www.vegvesen.no/saltsmart 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innbyggerinitiativet i Ski 
Saksfremlegget vedrørende innbyggerinitiativet i Ski 
Vedtaket vedrørende innbyggerinitiativet i Ski 
Saksfremlegget i Fylkestinget - “Veisalt – Innbyggerinitiativ om redusert bruk av 
veisalt i Akershus” 
Vedtaket i Fylkestinget - “Veisalt – Innbyggerinitiativ om redusert bruk av veisalt i 
Akershus” 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Se saksfremlegg for HTM 12.04.2012 
 
Vurdering av saken: 
Se saksfremlegg for HTM 12.04.2012 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det er vanskelig å beregne de økte kostnadene ved alternativt vintervedlikehold 
nøyaktig, da de selvfølgelig avhenger av vintrene. Vi har forsøkt å anslå etter beste 
evne, og det er tatt utgangspunkt i at den kvaliteten vi har på vintervedlikeholdet i dag 
skal opprettholdes. 
 
Det nedenstående gjelder for alle kommunale veier utenom Kveldroveien/Myråsdalen 
(industriområde), der det i dag kjøres “bar vei”-strategi grunnet trafikkmengde med 
store kjøretøy i bakker. Kveldroveien/Myråsdalen vil omhandles spesielt. 
  

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p40
http://www.vegvesen.no/saltsmart
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I følge eksisterende brøyteinstruks i Ås kommune, skal det brøytes når det er 10 cm 
tørr snø eller 5 cm våt snø. Skal man satse på mer mekanisk fjerning av snø og is, 
må disse kravene senkes til 5 cm tørr snø og 2-3 cm våt snø. Det vil si at både egne 
mannskaper og eksterne entreprenører må ut og brøyte oftere. Vi har anslått at det vil 
føre til ca. 30 % mer brøyting. For å dekke opp det som kommunens egne 
mannskaper brøyter, må det da ansettes en mann (som man også har oppgaver til 
utenom vintersesongen) og i tillegg må vi sette bort vintervedlikehold i områder 
tilsvarende det en av de eksterne entreprenørene har i dag. 
 
Dersom man ikke skal bruke salt i strøsingelen, vil denne lett feies bort fra veien på 
kalde dager med isføre. Et alternativ kan være varm sand. Frogn kommune har 
tidligere benyttet dette, men de gikk bort fra dette for noen år siden fordi det var veldig 
kostbart. Alternativet da er å strø mer med singel. Man kan anta at det økte behovet 
for strøsingel også vil være ca. 30 %. 
 
Når man strør mer, blir det også mer strøsingel å feie opp om våren. Det er antatt at 
dette også vil øke med ca. 30 %. 
 
Årlige kostnader: 
Merkostnader for eksterne entreprenører (brøyting/strøing): ca. kr. 900 000,- 
Midler til en ansatt på kommunalteknisk:    ca. kr. 500 000,- 
Årlige drift- og vedlikeholdskostnader på nye maskinger:  ca. kr. 200 000,- 
Merkostnader strøsingel:      ca. kr.   50 000,- 
Feiing:        ca. kr. 350 000,- 
 
Totalt vil det være behov for ca. 2 mill. kr. ekstra til vintervedlikehold. 
 
Investering: 

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

Kveldroveien/Myråsdalen 

Som nevnt er dette veier i et industriområde, og det kjøres her “bar vei”-strategi. 
Disse veiene må fortsatt ha “bar vei”-strategi, og alternativet til salt er da CMA (eller 
tilsvarende produkter). 
 
Ut fra det vi har funnet ut selges CMA i Norge i dag kun som “småsalg”, det vil si i 
mengder opp til 1 tonn. Ved småsalg av denne typen er prisen kr. 20,- per kg (kr. 20 
000 per tonn). I følge MK Trading, som er leverandør av CMA, vil prisen gå noe ned 
dersom det kommer henvendelser vedørende større bestillinger til veivedlikehold. 
CMA skal benyttes på en annen måte enn salt. Salt benyttes i dag hovedsakelig som 
issmelter, mens CMA skal legges på tørre veier og forhindre at snø fester seg. 
Dersom man bruker CMA på riktig måte vil man bruke mindre mengde CMA i forhold 
til salt. I og med at CMA ikke er prøvd ut i veivedlikehold i Norge, er det vanskelig å 
vite nøyaktig hvor mye mindre mengde CMA man trenger i forhold til salt, men man 
kan kanskje anslå at man bruker ca 70 % av mengden salt.  
 
I Kveldroveien/Myråsdalen er det de to siste årene brukt i ca. 42 tonn salt årlig. Ut fra 
ovenfor nevnte estimat vil det si ca. 30 tonn CMA. Hvis vi anslår en pris på ca. 13 000 
kr per tonn, vil det å erstatte veisalt med CMA i Kveldroveien/Myråsdalen koste ca. 
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400 000 kr., altså en merkostnad på ca. 375 000 kr. årlig i forhold til salt (salt koster 
ca. 600 kr. pr. tonn). 
 
CMA hindrer som sagt at snø og is fester seg på veibanen. Det er da viktig at man får 
brøytet dette bort, så man må her også regne med økte utgifter til brøyting. Den 
entreprenøren som kjører i Kveldroveien/Myråsdalen i dag kjører også E6 og E18 for 
Statens vegvesen, og tar dette “på veien”. Dersom vi skal starte alternativt 
vintervedlikehold her vil vi måtte endre rutiner, og sette dette bort til noen andre. I og 
med at det ikke er noen som bruker CMA i vintervedlikehold av veier på denne måten 
i dag, kan det bli vanskelig. Det er derfor også vanskelig å anslå kostnadene for dette. 
Et alternativ er at kommunalteknisk avdeling gjør dette med egne mannskaper, men 
da må det ansettes enda en ekstra person (ca. kr. 500 000,- årlig), og det må kjøpes 
inn en brøytemaskin til, for eksempel en traktor. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, 
bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- og betongkonstruksjoner, mer sprekker 
og telehiv i veier og flere andre uheldige følgeskader. Vi er også kjent med at det 
foregår mye forskning på området og at Statens vegvesen i disse tider holder på å 
avslutte hovedrapporten etter SaltSMART-prosjektet. 
 
Det må være et mål å redusere bruken av kjemikalier i vinterdriften så mye som 
mulig, uansett hva slags middel man bruker. Men, å ikke skulle benytte midler for å 
fjerne snø og is i det hele tatt i bestemte tilfeller, synes ikke gjennomførbart med 
tanke på fremkommelig het og trafikksikkerhet. Ut fra den forskningen som foreligger 
er det så langt ikke funnet alternativer som er både like effektive, og som ikke har 
negative effekter når de brukes i tilstrekkelig store mengder. 
 
Vi mener at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som tilsier at å fase ut bruk 
av veisalt er det eneste rette. Vi mener at det må være et mål å redusere bruken av 
veisalt så mye som mulig, og vil følge anbefalingene som kommer i rapporten fra 
SaltSMART-prosjektet. 
 
Når det gjelder Kveldroveien mener vi at det fortsatt må være bar vei strategi her. Så 
lenge Tollvesenet ikke klarer å stanse dårlig skodde trailere på grensa, kan ikke vi 
unngå å ha en bar vei strategi der det kjører over 4000 biler i døgnet. 
 
Vi mener at det bør tas en ny vurdering av utfasing av salt etter at man har sett på 
resultatene av tiltakene for å redusere saltbruken, og foreslår å ta saken opp til ny 
vurdering i 2014. 
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REGNSKAP 2011 - ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 210 A10 Saksnr.:  12/1982 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/12 30.08.2012 
Formannskapet 56/12 29.08.2012 
Kommunestyret 49/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
1. Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 fastsettes til 72 000 kr for store 

barn og 151 000 kr for små barn.  
2. For mye utbetalt tilskudd for 2011 motregnes barnehagenes tilskudd for 2013 eller 

betales ut i 2012, etter hva de private barnehagene ønsker. 
3. For lite utbetalt tilskudd utbetales barnehagene i 2012. 
4. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i 2. tertialrapport 2012. 

____ 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Rådmannen justerte sin innstilling i notat av 29.08.2012 til formannskap og 
hovedutvalg for oppvekst og kultur, jf. 12/1982-2. Notatet ble sendt på e-post til 
utvalgene samme dag. Endring var forhåndsvarslet i e-post 27.08.2012. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.08.2012: 
Rådmannen justerte sin innstilling i notat av 29.08.2012 til formannskap og 
hovedutvalg for oppvekst og kultur, jf. 12/1982-2. Notatet ble sendt på e-post til 
utvalgene samme dag. Endring var forhåndsvarslet i e-post 27.08.2012. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.08.2012: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
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Rådmannens justerte innstilling 29.08.2012:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

 Brev fa Private Barnehagers Landsforbund av 4. juli 2012. 

 Notat av 29.08.2012 til formannskap og hovedutvalg for oppvekst og kultur, jf. 
12/1982-2 

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

Små barn 147 000 148 000 

Store barn 70 000 70 000 
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Endringene i tilskuddssatsene, samt endringer i barnetall medfører justert tilskudd til 
de enkelte private barnehager (tall i 1 000 kr): 
 

Barnehage 
Etterjustert 
tilskudd 2011 

Tildelt 
2011 Differanse 

Trekk i tilskudd 
per måned 2013 

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

Løvstad Naturbarnehage 4 605 4 670 -65 - 

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

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

Haugtussa 
Steinerbarnehage 5 971 6 133 -162 -14 

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

Moerlia 5 727 5 789 -62 -5 

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

Barnehager som har positiv differanse får etterbetalt tilskudd, mens barnehager med 
negativ differanse får trekk i tilskudd.  
 

Tilbakebetaling: 
Rådmannen foreslår at for mye eller for lite utbetalt tilskudd for 2011 motregnes 
barnehagenes tilskudd for 2013. Barnehager som ønsker å betale for mye utbetalt 
tilskudd 2011 inneværendekalender år kan gjøre dette. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
De private barnehagene er tildelt et tilskudd på 56,6 mill. kr for 2011. Rådmannens 
forsalg til etterjustering innebærer et samlet tilskudd på 56,33 mill. kr. Dette er 
270 000 kr lavere enn tildelt beløp.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 beregnes ut fra den metoden som 
Utdanningsdirektoratet har lagt ut på sin hjemmeside 3. juli 2012. Satsenhe for 2011 
fastsettes da til 70 000 kr for store barn og 148 000 kr for små barn. Dette innebærer 
at de private barnehagene må etterbetale 271 000 kr.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja, jf. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager § 12. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart etter at klagefristen er utløpt. 
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K-sak 50/12 
ÅS KOMMUNES DELTAKELSE I EUROPAN 12 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 233 L10 Saksnr.:  12/1864 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 57/12 29.08.2012 
Kommunestyret 50/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i 
sør til Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Saken drøftes med alle berørte grunneiere i 
forkant.  
Til dekning av kommunens andel av deltakeravgiften, settes det av kr. 250 000 på 
inneværende budsjett. Kr. 250.000 innarbeides i budsjettet for 2013. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet tilleggsforslag om ny setning 2: 
Saken drøftes med alle berørte grunneiere i forkant. 
 
Votering:  Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

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

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 29.08.2012 
Kommunestyret 12.09.2012 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt begge utvalg 22.08.2012) 

 Ås kommunes presentasjon fra tomteseminar 27.06.2012 

 Informasjon om Europan 12 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Søknad om midler til deltakelse til Akershus fylkeskommune 
«Book of results, Norway» fra Europan 2009,2010 og 2011 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjefen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 
planleggere. Kommuner og utviklere gis anledning til å komme med forslag til aktuelle 
prosjekter til konkurransen. Europan Norge velger ut de beste prosjektene på at 
nasjonalt tomteseminar. I mai ble kommunen gjort kjent med Europan og tema for 
konkurransen i 2012 via Akershus fylkeskommune. Kommunen innledet dialog og 
avholdt møte og befaring med sekretariatet i Europan Norge. Det ble valgt ut et 
område i sentrum nord-øst som ble ansett som relevant for Europan 12. Etter 
avklaring med ordfører deltok kommunen på det nasjonale tomteseminaret 
27.06.2012 og er i etterkant av dette utvalgt som en av 5 kommuner som er invitert til 
å delta i Europan 12.   
 
Om Europan 
I 2011 deltok 17 land, 49 byer og 2500 team i Europan. Tidligere har 14 norske byer 
og utviklere deltatt, blant annet Trondheim med studentboligprosjekt, Vardø med 
havneutviklingsprosjekt og Oslo med utvikling av Grønmo. Europan Norge er et 
nasjonalt nettverk med et styre bestående av representanter fra alle 
arkitekthøyskolene, UMB, Norsk form og Norske arkitekters landsforbund. 
Kulturdepartementet støtter Europan Norge årlig gjennom statsbudsjettet. Ved å delta 
i Europan gis man muligheten til å samarbeide med internasjonale nyskapende 
miljøer innen arkitektur og byutvikling. Tema for Europan 12 er «Adaptable City», som 
handler om at byer må bruke bymiljø og bygninger smartere og mer bærekraftig. Med 
en endret økonomisk og miljømessig situasjon kreves det grep med fokus på 
transformasjon, gjenbruk og bevaring.  
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Om Ås kommunes deltakertomt 
Med klimautfordringer og høy befolkningsvekst settes Ås sentrum under press. Det 
skal fortettes og transformeres, samtidig som stedets identitet og historie bevares. I 
samråd med Europan Norges sekretariat har rådmannen valgt ut et område i sentrum 
nord-øst for konkurransen, se vedlegg. Dette er det siste arealet i selve 
sentrumskjernen som det gjenstår å omregulere før det kan utvikles. Arealet er vist i 
kart under. Området er særlig spennende fordi det her finnes to gamle hus med lang 
historie som kan bevares (Grøn-Hansen gården/Tandbergs hus og gamle Åsheim), 
ett nyere bygg med muligheter for tranformasjon (Megabygget), samt et ubebygd 
areal i nord som kan utvikles etter ønsker og behov.  
 
I en utvikling av området ligger blant annet følgende muligheter og problemstillinger:  

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

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

vesentlig identitetsfaktor 
• Fortetting og transformasjon samtidig som eksisterende bygninger og 

grøntstruktur bevares 
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Om deltakelse i Europan 12 
På bakgrunn av kommunens presentasjon på tomteseminaret ble Ås valgt ut sammen 
med Oslo kommune, Asker kommune, Bærum kommune og Longyearbyen til å tilbys 
deltakelse i Europan 12. Oslo kommune legger opp til deltakelse med minst ett 
prosjekt hvert år, fordi de ser det som en unik mulighet for læring og utvikling i egen 
organisasjon.  
 
Kommunen (administrativt og politisk), grunneiere og andre samarbeidspartnere 
involveres i hele prosessen og vil være med å påvirke hva som blir vinnerforslaget for 
tomten. Det har vært avholdt møte med den største grunneieren i området, som er 
Raveien 9 AS ved Ørjan Eriksen. De stiller seg stiller seg svært positive til deltakelse 
og ser dette som en unik mulighet for utvikling av deres areal. Øvrige grunneiere er 
tilsendt et orienteringsbrev og er invitert til et presentasjonsmøte 17. september, 
under forutsetning av at deltakelse blir vedtatt politisk. 
 
Fra september 2012 til februar 2013 utarbeides konkurranseprogram for å beskrive 
prosjektet og problemstillinger. I løpet av arbeidet blir det avholdt en lokal workshop. I 
februar 2013 lanseres konkurransen, med frist for innlevering i juni 2013. Ulike team 
av arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere velger ut et prosjekt de vil arbeide 
med. Vi kan regne med at flere team vil velge vårt prosjekt. I løpet av høsten 2013 
kommer juryen på befaring (består av 9 nasjonale og internasjonale eksperter) og det 
avholdes lokale utstillinger med konkurransebidragene. I desember 2013 
offentliggjøres vinnerteamet for hvert av prosjektene i konkurransen. Europan 12 
avsluttes i juni 2014 med en internasjonal workshop for vinnerne og deltakerbyene.  
 
Deltakelse i Europan koster til sammen kr 990.000,- som dekker alt arbeid med 
konkurranseprogram, deltakelse på forum og workshops, befaringer, presentasjoner 
av konkurransebidragene, premiering med mer. Summen blir fordelt på 3 utbetalinger 
over 2 år (2012 og 2013). Rådmannen innstiller på at kommunen setter av midler til å 
kunne dekke halve deltakeravgiften, dvs en øvre ramme på kr. 500.000,-. For å dekke 
den resterende halvparten har kommunen hatt dialog med Akershus fylkeskommune 
og Raveien 9 AS som tidligere har signalisert at de ønsker å utvikle sitt areal. Det er 
søkt om et bidrag på kr. 300.000,- fra Akershus fylkeskommune. Fylkesutvalg for 
plan, næring og miljø skal behandle denne søknaden 12. september. Forutsatt at 
kommunen og fylkeskommunen bidrar som beskrevet, stiller Raveien 9 AS v/Ørjan 
Eriksen seg positive til å dekke det som gjenstår av deltakerutgiftene. 
 
Vurdering av saken: 
Blant kommunens fordeler ved å delta er at man gjennom et utviklingsprosjekt for et 
område etablerer nettverk med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Et areal som 
inngår i konkurransen får en oppmerksomhet og et nyskapende forslag til utvikling 
som gjør det langt mer attraktivt enn ellers. Denne attraktiviteten vil også komme 
stedet og kommunen til gode. Rådmannen ser også at dette prosjektet gir kommunen 
økt kompetanse og anledning til å etablere et unikt samarbeidprosjekt med UMB, 
SiÅs og grunneiere/interessenter. Det er utfordrende å drive tettstedsutvikling med 
stort press på arealene, samtidig som man bevarer eksisterende verdier og identitet. 
Ved å delta i Europan vil kommunen få forslag til måter å løse dette på fra noen av de 
fremste unge arkitektene, landskapsarkitektene og planleggerne i Europa. Prosjektet 
vil gi kommunen mulighet til å skape noe som gir en drivkraft og vitalitet i 
sentrumsutviklingen. 
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det settes av kr 250 000,- i budsjettet for 2012 til Ås kommunes deltakelse i Europan 
12. Tiltaket finansieres av posten for tilleggsbevilgninger, konto 149000 ansvar 1701 
funksjon 100. Budsjettkonsekvenser for 2013 innarbeides i Handlingsprogram 2013-
16. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen er av den oppfatning at deltakelse i Europan 12 er en posistiv profilering 
som gir kommunen mange fordeler og unike muligheter i forhold til det som 
investeres.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING - SLUTTRAPPORT 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Jan Einbu Arkivnr: 273 Saksnr.:  08/2834 

Utvalg Utv.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 
Hovedutvalg for helse og sosial 22/12 30.08.2012 
Kommunestyret 51/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.08.2012: 
Sluttrapport om kommunal vederlagsordning i Ås kommune tas til orientering. 

_____ 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.08.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport om kommunal vederlagsordning i Ås kommune tas til orientering. 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Sluttrapport for vederlagsordningen i Ås kommune. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Saksdokumenter vedrørende opprettelse av vederlagsordningen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Vederlagsutvalgets medlemmer 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Kommunestyret vedtok 04.03.2009 i K-sak 8/09 «Etablering av kommunal 
oppreisningsordning». Ordningen trådte i kraft fra 01.01.2010 og opphørte 
31.12.2011.  
  
I kommunestyrets vedtak var det ikke bestilt evaluering eller sluttrapport fra 
vederlagsutvalget. Utvalget avsluttet sitt oppdrag i mars 2012.  
 
Kommunestyret har senere bedt om en sluttrapport/evaluering av kommunens 
vederlagsordning som derfor er utarbeidet av sekretariatet. 
 
Det vises til vedtak i K-sak 24/12 den 23.05.2012 «Akershus fylkeskommunes 
oppreisningsordning - mulighet for tilslutning fra kommunene» som lyder: 
 

1. Ås kommunes kommunale vederlagsordning ble avsluttet 31.12.2011. 
Gjennom ordningen påtok kommunen seg ansvaret for omsorgssvikt begått 
mot tidligere barnevernsbarn for perioden 1945 til 1980. Denne 
tidsavgrensning anses for å ha vært hensiktsmessig ut fra kommunens ansvar 
gitt av lovverket for denne perioden, og med utgangspunkt i de som har tatt 
kontakt med kommunen med krav om oppreisning. 

 
2. HHS avventer evaluering av Ås kommunes egen vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn. 
 

3. Ås kommune takker med begrunnelsen i pkt.1og 2 nei til å delta i 
fylkeskommunens oppreisningsordning, men vil vurdere eventuelle vedtak om 
tildeling i den fylkeskommunale ordningen for årene etter 1980 slik at man 
unngår diskriminering av tidligere barnevernsbarn fra Ås. 
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VEDLEGG 
 

SLUTTRAPPORT, VEDERLAGSORDNINGEN I ÅS KOMMUNE 
 

INNLEDNING/GRUNNLAGET FOR VEDERLAGSORDNINGEN 
Ås kommunestyre fattet den 04.03.2009 i K-sak 8/09 følgende vedtak om opprettelse 
av vederlagsordningen:  

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. 

 
Vedtekter og finansiering for ordningen ble vedtatt av kommunestyret 23.09.2009 i K-
sak 42/09. Vedtekter følger vedlagt (vedlegg 2). 
 
Vederlagsordningen trådte i kraft fra 01.01.2010 og opphørte 31.12.2011. 
 
VEDERLAGSUTVALG OG SEKRETARIAT 

Vederlagsutvalget og sekretariatet ble oppnevnt av rådmannen.  
 
Utvalget bestod av følgende 3 medlemmer som alle er fra andre kommuner: 
 Kato Jahr, utvalgsleder   (tidligere Helse- og sosialsjef i Nesodden) 
 Karin Sandstø    (barnevernkonsulent i Enebakk kommune) 
 Nils-Anders Søyland  (kommuneadvokat i Vestby kommune) 
 
Sekretariat bestod av følgende 3 medlemmer som er/var ansatt i Ås kommune: 
 Sekretariatsleder Mikal Johansen  (økonomisjef i Ås kommune til 2010) 

Sekretariatsleder Marit Kristoffersen      (fung. økonomisjef i en periode i 2010)  
Sekretariatsleder Emil Schmidt   (økonomisjef fra slutten av 2010) 
Saksbehandler Jan Einbu    (konsulent i politisk sekretariat) 
Koordinator Marit R. Leinhardt   (helse- og sosialsjef i Ås) 

 

MØTER 
Det har vært holdt 7 møter i vederlagsutvalget i perioden 07.06.2010 til 12.03.2012. I 
tillegg ble det holdt et samordningsmøte 10.03.2010 mellom vederlagsutvalg og 
sekretariat. 
 
VEDERLAGSBELØP OG UTBETALING 
Det er utbetalt vederlag til 14 av 16 søkere på til sammen kr. 8.675.000,- (se oversikt i 
vedlegg 1) 
 
Utbetalingen av tilkjent vederlag har stort sett skjedd innen 4 uker etter at søker har 
akseptert vedtak. Økonomikontoret v/sekretariatsleder har foretatt utbetalingene. 
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ADMINISTRASJONSUTGIFTER 
Det er utbetalt totalt kr. 61.523,- i møte- og skyssgodtgjørelse til vederlagsutvalgets 
medlemmer. Sekretariatsmedlemmene har benyttet ordinær arbeidstid i arbeidet med 
ordningen. 
 
SØKNADENE 
Antall 
Vederlagsutvalget har mottatt 16 søknader om oppreisning. 9 søkere var menn og 7 
var kvinner.  
 
Om søknadsbehandlingen og søknadene 
Alle søknadene er behandlet i utvalget, og det er fattet vedtak i samtlige saker. Ingen 
søknader er mottatt etter søknadsfrist.   
 
Av vederlagssøknadene som er innkommet, er de aller fleste sakene relatert til 
forhold/overgrep som skjedde på midten av 50-tallet til om lag midten av 70-tallet. Det 
er ikke mottatt søknader fra noen som har falt utenfor avgrensningsperioden 1945-
1980.  
 
Dokumentasjon  
De institusjonene og barnehjem/fosterhjem Ås kommune benyttet for plassering, har 
ikke vært gransket av fylkesmannen, slik tilfellet er for en del kommuner som har hatt 
vederlagsordninger. Det har derfor vært lagt stor vekt på søkers egenerklæringer.   
 
Det har vært arbeidskrevende å innhente nødvendig dokumentasjon i flere av sakene 
både for barnevernet, arkivet og sekretariatet. I 8 av sakene hadde søkere mottatt 
vederlag fra Statens rettferdsvederlag (tidl. Statens billighets-erstatning), og tilgang til 
disse saksbehandlingsdokumentene har gitt vederlagsutvalgets sekretariat et godt 
grunnlag for saksbehandlingen. Dette gjelder både vurderinger av dokumentasjon og 
alvorlighetsgraden av omsorgssvikt og overgrep.  
 
I flere av sakene har sekretariatet etterspurt ytterligere dokumentasjon fra søker. I 
tillegg har vederlagsutvalget via sekretariatet bedt om at søker utdyper forhold som 
har vært vesentlig for fastsettelse av vederlagsbeløp. Dokumentmengden i hver sak 
har gjerne ligget på mellom 100 til 150 sider.      
 
I alle sakene er søkers dokumentasjon sjekket med kommunens egne opplysninger 
om søker. I tillegg er det i flere saker innhentet dokumenter fra Statens 
sivilrettsforvaltning, fylkeskommunen og Statsarkivet. Ved mange av de alvorligste 
sakene er det vedlagt omfattende dokumentasjon blant annet fra helsepersonell. 
 
Ås kommunes egne arkiver viste seg i flere saker å være mangelfulle. Dette gjaldt 
blant annet opplysninger om plasseringsansvaret av søker, tilsynsrapporter og 
tilsynsansvar. Vesentlige mangler av dokumenter i kommunale barnevernssaker kan 
skyldes for dårlige arkivrutiner, manglende overlevering til arkivet eller at materialet 
har gått tapt ved flytting eller omorganiseringer. Dette er også Befringsrapportens 
generelle erfaring. (NOU 2004:23, pkt.1.3. s.9)        
 
Det har likevel vært vurdert at alle sakene har hatt tilstrekkelig dokumentasjon slik at 
vedtak kunne fattes.  
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Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingstiden har vært holdt innenfor 6 måneder. 
 
RESULTATER AV BEHANDLING I VEDERLAGSUTVALGET 
Overgrep og omsorgssvikt 
I de 7 sakene der fullt vederlag er innvilget, har det ikke vært tvil om at vedtektens § 5 
annet ledd er oppfylt: «Ved grove eller gjentatte seksuelle overgrep og/eller grov eller 
gjentatt vold, skal vederlag tilkjennes fra kr.300.000 inntil kr.725.000,-.»   
 
4 av disse 7 søkerne har også fått sin sak vurdert av statens 
billighetserstatningsordning/rettferdsvederlagsordning der alle 4 sakene ble innvilget 
høyeste statlige beløp på kr.300.000.  
 

Avslag  
Det er mottatt én søknad som er avslått av vederlagsutvalget. Grunnen for avslag er 
at det søker har forklart seg om ikke ble ansett av utvalget for å omfattes av 
begrepene omsorgssvikt eller overgrep.  
 
Avvisning 
Én søknad er avvist av vederlagsutvalget fordi søkeren tilhørte en annen kommune. 
Vedkommende ble i dette tilfelle informert om den fylkeskommunale ordningen i sitt 
hjemfylke.  
 
Det har i noen få tilfeller vært tvil om plasseringsansvar for søker i 
barnevernsinstitusjon/spesialskole har vært foretatt av barnevernet eller skolestyret i 
Ås kommune, men det er ikke foretatt avvisning av saker på grunnlag av dette.   
 
Klagesaker 
Forvaltningslovens regler for klagebehandling har vært fulgt. Én klage på tilkjent 
beløp har blitt avvist med hjemmel i forvaltningsloven og vederlagsutvalgets vedtekter 
etter nøye vurdering av utvalget. Avvisningsvedtaket ble ikke påklaget. 
Formannskapet som har vært klageorgan har ikke hatt saker til behandling.  
  
ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING 
Søkere som er blitt tilkjent vederlag har blitt informert om at økonomisk rådgivning 
kan gis. Ingen av søkerne har benyttet seg av dette.  
 
Sekretariatet har innhentet uttalelse fra skatteetaten om at vederlagsbeløp er 
skattefritt. Skatteetatens uttalelse er sendt dem som har fått innvilget vederlag, med 
anbefaling om å vedlegge dokumentet til selvangivelsen. 
 
KONTAKT MED SØKERE  
De aller fleste av søkerne har, i tillegg til skriftlig søknad, hatt kontakt med 
sekretariatet én eller flere ganger. Vanlige henvendelser har vært forespørsler om 
ordningen, søknadspapirer og søknadsprosess, ønske om informasjon om 
saksbehandlingstid, tilføyelse av tilleggsopplysninger til innlevert søknad og om 
utbetaling av vederlag. Utvalget har ikke vært i kontakt med søkerne. 
 
Enkelte av søkerne har vært representert av interesseorganisasjon eller advokat. 
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KONTAKT MED ANDRE ORGANISASJONER OG KOMMUNER  
Sekretariatet har hatt jevnlig kontakt med interesseorganisasjonen PROPP (prosjekt 
oppreisning) og flere andre kommuner i arbeidet med vederlagsordningen. Et godt 
kontaktnett med de som allerede hadde en vederlagsordning, gjorde gjennomføring 
av saksbehandlingen enklere. Sekretariatet har fått flere henvendelser fra andre 
kommuner om hvordan Ås kommunes vederlagsordning er gjennomført. 
 
SAMARBEID MELLOM VEDERLAGSUTVALGET OG SEKRETARIAT. 
Vederlagsutvalget var en viktig ressurs for sekretariatet i saksbehandlingsprosessen, 
da utvalget har hatt stor kompetanse innen jus og barnevern samtidig som de hadde 
lang erfaring fra kommunal virksomhet. 
 
INFORMASJON OM ORDNINGEN TIL POTENSIELLE SØKERE 
Lokale, regionale og landsdekkende aviser ble benyttet for kunngjøring av ordningen. 
Det ble laget eget søknadsskjema som i tillegg til generell informasjon om ordningen 
ble publisert på kommunens hjemmeside. Informasjon ble lagt ut ved bibliotekene, 
Nav og servicetorget i kommunen. Den ble også sendt til interesseorganisasjonen 
Propp (prosjekt oppreisning) og publisert på deres hjemmesider.  
 
I regionale og lokale aviser og i NRK-radios distriktssendinger ble ordningen omtalt 
flere ganger mens den var åpen for mottak av søknader.  
 
VEDERLAGSORDNINGEN I ÅS OG BEFRINGRAPPORTEN (NOU 2004: 23). 
Befringrapporten, NOU 2004:23 (barnehjem og spesialskoler under lupen) har vært 
brukt av sekretariatet som et sentralt bakgrunnsdokument for behandling av 
vederlagssakene. De historiske hovedlinjene i det offentlige barnevernet er her 
detaljert beskrevet, og det er foretatt en kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i 
barnevernsinstitusjonene fra 1945-1980. Sekretariatets begrepsbruk i 
saksbehandlingen har vært tilsvarende som i NOU 2004:23.  
 
Den erfaring vederlagsordningen i Ås har gitt, samsvarer i stor grad med 
kartleggingsfunn gjort i Befringrapporten. Kapittel 1 i Befringrapporten «sentrale 
konklusjoner» (s.9-14) kan derfor fungere som grunnlag for en oppsummering av 
vederlagssakene for Ås kommune.   
 
OPPSUMMERING/HVA KAN VI LÆRE: 
I Befringrapporten pekes det på generelle og konkrete årsaker til at overgrep og 
omsorgssvikt i så stor grad kunne skje ved barnehjem og spesialskoler.  
 
Følgende generelle punkter fra Befringrapportens oppsummering er særlig relevante 
for  vederlagssakene i Ås kommune:  
 
- Mangelfullt tilsyn 
Her nevnes mangelfullt tilsyn med institusjonene, og det tilsynet som ble utført var 
kvalitativt for dårlig (NOU 2004:23, s.11).  
-Tradisjon for fysisk refselse og straff. 
«Selv om det ble totalforbud mot fysisk refselse i barneinstitusjoner etter 
spesialskoleloven av 1951 og barneloven av 1953, hang straffepraksisen ved til langt 
opp på 60-tallet.» (NOU 2004:23, pkt. 1.9, s.11) 



  K-sak 51/12 

«Barnehjemmene ble vurdert som familielignede institusjoner, og langt på vei finner vi 
her en legitimering av korporlig straff som ledd i oppdragelsen. Først i 1972 kom det 
et lovforbud mot fysisk avstraffelse av egne barn.» (NOU 2004:23, pkt. 1.9. s.11) 
-Mangelfulle ressurser 
«Mangelen på personale med adekvat kompetanse, sammensetning av barn og 
unge, mangelfullt utstyr, økonomiske vanskeligheter, overbelegg i institusjonene og 
mangelfullt tilsyn fremtrer som en vesentlig bakgrunn for at omsorgssvikt og overgrep 
kunne skje.» (NOU 2004:23, pkt.1.9.2, s.11). 
-Lukkede institusjoner 
De ansatte og barna levde sammen som i et isolert og lukket samfunn. I mange 
barnehjem kunne det utvikle seg en uheldig institusjonskultur preget av rutiner, 
interne strategier og løsninger som kunne gå på bekostning av barns livskvalitet, 
omsorgsbehov og rettsikkerhet. Spesialskolene var trolig enda mer lukkede miljøer 
enn barnehjemmene, og derfor også vanskeligere å kontrollere og mindre 
tilgjengelige for innsyn.  (NOU 2004:23, pkt.1.9.3, s.12) 
-Myndighetenes passivitet 
Uakseptable forhold ble ikke tilstrekkelig avdekket for de ansvarlige myndighetene på 
en slik måte at det kunne utløse nødvendige politiske initiativ. I perioden 1945 til 1980 
kan det spores en politisk tilbakeholdenhet i oppfølging av regelverket for 
barnevernet. Kunnskaper om hva barnevernets barn trengte av forståelse og 
innlevelse, kjærlighet og omsorg, var ikke et sentralt tema. (NOU 2004:23, pkt 1.9.3) 
 
Fellestrekk ved vederlagssakene i Ås:   
Kommunes tilsynsansvar har vært forsømt overfor de som ble plassert ved 
barnehjem og i fosterhjem. I de tilfeller der tilsyn er registrert i kommunens 
barnevernsprotokoller, er det ikke noe som tyder på at dette innebar direkte kontakt 
mellom de som skulle føre tilsyn og barna i institusjonen/fosterhjemmet.      
 
Enkelte barnehjemsinstitusjoner er nevnt i flere vederlagssøknader med utførlige 
historier om omsorgssvikt og overgrep. Dette gjelder blant annet institusjoner som 
Oslo Indremisjons barnehjem på Ski og Akershus Guttepensjonat på Nannestad. 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet er kjent med at påstander om omsorgssvikt 
og overgrep er framsatt flere ganger mot disse institusjonene gjennom andre 
billighetserstatningssaker.  
 
Alvorlighetsgraden av fysiske og psykiske overgrep som mange av søkerne har vært 
utsatt for, har framkommet som svært alvorlig. I flere av sakene har utfallet for 
barnevernsbarna blitt varig uførhet og et vanskelig liv.  
 
Flere av søkerne som er tilkjent vederlag har gitt tilbakemelding om at oppreisningen 
fra kommunen er av stor betydning for dem. Søkerne har av og til skissert konkrete 
planer for nedbetaling av lån og kjøp av bolig. Det er sekretariatets inntrykk at 
vederlagsordningen har fungert etter intensjonene overfor de fleste av søkerne. 
 
Organisering i dag. 
Det har skjedd viktige endringer i barnevernet etter perioden som omfatter 
vederlagssakene i Ås. Fra 1.januar 2004 overtok staten ansvaret for 
barnevernsinstitusjonene, og institusjonene blir nå tett fulgt opp av det statlige 
regionale barnevernet. Befringrapporten peker på at institusjonsbarn har fått en 
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betraktelig bedret rettssikkerhet, noe som er et uttrykk for at barnevernsbarn i dag har 
en helt annen status. (NOU, 2004:23, s.13)   
 
Barnevernet i Ås kommune ble i 2011 organisert som en egen enhet under helse- og 
sosialetaten, jf. kommunestyrevedtak av 09.03.2011,K-sak 19/11. To-års tidligere 
samorganisering med Nav-Ås, ble grundig evaluert og ikke funnet hensiktsmessig 
verken overfor brukere eller med hensyn til effektivitet.     
 
Med dagens organisasjonsmodell er formålet å styrke barnevernet overfor brukerne, 
og foreløpige tilbakemeldinger fra barnevernet samt helse- og sosialetatens erfaringer 
tyder på at dagens organisasjonsmodell har medført forbedringer.  
 
Et velfungerende barnevern vil være en viktig forutsetning for å unngå framtidige 
omsorgssvikt- og overgrepssaker lik de som er beskrevet av tidligere barnevernsbarn 
gjennom vederlagssøknadene til Ås kommune.  
 
 
 
 
 
Ås, 20.08.2012 
 
 
_______________  _______________   _______________ 
Emil Schmidt   Marit Roxrud Leinhardt  Jan Einbu 
Sekretariatsleder  koordinator for sekretariatet Saksbehandler 
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VEDLEGG 
 
VEDLEGG 1: Oversikt over utbetalinger av vederlagsbeløp etter at ordningen er 
avsluttet. 
 
VEDERLAGSUTVALGET I ÅS KOMMUNE 

 

    Status 
pr.14.03.2012       

  Innstilling vedtatt utbetaling avgjort i v.utv. 

Behandling i 2010       

Søker 1  kr      725 000   kr               725 000  07.06.2010 

Søker 2 0 0 07.06.2010 

Søker 3  kr      725 000   kr               725 000  07.06.2010 

Søker 4  kr      400 000   kr               650 000  20.09.2010 

Søker 5  kr      600 000   kr               600 000  20.09.2010 

Søker 6 
 søknad 
avvises  søknad avvises 02.12.2010 

Søker 7  kr      600 000   kr               725 000  20.09.2010 

Søker 8  kr      650 000   kr               725 000  02.12.2010 

Søker 9  kr      300 000   kr               400 000  20.09.2010 

Behandling i 2011       

Søker 11  kr      725 000   kr               725 000  04.04.2011 

Søker 10  kr      300 000   kr               300 000  25.05.2011 

Søker 12  kr      600 000   kr               650 000  25.05.2011 

Søker 13 (5/11)  kr      400 000   kr               600 000  12.12.2011 

Søker 14 (6/11)  kr      400 000   kr               400 000  12.12.2011 

klage søker 10  klage avvises  
flere opplysninger 
innhentes  utsatt 

Behandling i 2012       

Søker 10  klage avvises   klage avvises  12.03.2012 

Søker 15  kr      725 000   kr               725 000  12.03.2012 

Søker 16  kr      725 000   kr               725 000  12.03.2012 

        

        

Totalt 
2010/2011/2012:    kr            8 675 000    
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VEDLEGG 2 

 
 
 
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 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. 
 
§ 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.  
 
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. 
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§ 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 mottatt 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.  
 
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. 
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§ 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. 
 
 
 
Administrert 
av:  

Helse- og sosialsjef 
v/konsulent Jan Einbu 

Versjon:  

Godkjent av:  Kommunestyret 23.09.2009, K-sak 42/09.  
Saknr.: 08/2834-11 

Godkjent 
dato:  

23.09.2009 
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K-sak 52/12 
SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF OG ÅS KOMMUNE 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 020 G00 

&01 
Saksnr.:  12/1935 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 20/12 30.08.2012 
Ås Eldreråd 16/12 27.08.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 14/12 28.08.2012 
Kommunestyret 52/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.08.2012:  
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus 

universitetssykehus HF.  
2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av 

ikke-prinsipiell karakter.  
3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av 

kommunen.  
_____ 

 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.08.2012:  
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.08.2012:  
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 28.08.2012:  
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling/uttalelse 28.08.2012:  
Tilsvarer hovedutvalg for helse og sosials innstilling. 

_____ 
 
 
Ås eldreråds behandling 27.08.2012:  
Eldrerådet drøftet seg frem til at følgende uttalelse følger saken:  
Eldrerådet merker seg at avtalene ikke tar hensyn til at Ås kommune er en 
«studentby» med ca. 4000 studenter.  
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Votering:  
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.  
Rådet var enig i at uttalelsen følger saken.  
 
Ås eldreråds innstilling/uttalelse 27.08.2012:  
Tilsvarer hovedutvalg for helse og sosials innstilling. 
 
Uttalelse fra eldrerådet som følger saken:  
Eldrerådet merker seg at avtalene ikke tar 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus 

universitetssykehus HF.  
2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av 

ikke-prinsipiell karakter. 
3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av 

kommunen. 
_____ 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedlegg 1: Delavtale 1 – Avtale om gråsoner 
Vedlegg 2: Delavtale 2- Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester 
Vedlegg 3: Delavtale 4 - Avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 

hjelp 
Vedlegg 4: Delavtale 6 - avtale om forskning og innovasjon 
Vedlegg 5: Delavtale 7 - samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling.  
Vedlegg 6: Delavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester 
Vedlegg 7: Delavtale 9 - Samarbeid om lokale IKT-løsninger 
Vedlegg 8: Delavtale 10 - Forebygging 
Vedlegg 9: Delavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer om den 

akuttmedisinske kjede. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Akershus Universitetssykehus HF 
Berørte tjenester v/ enhetsledere i helse og sosial 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Innledning 
Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1.1.2012 pålegger kommunene og 
de regionale helseforetak en plikt til å inngå samarbeidsavtaler, jf.§ 6-1. Loven krever 
at det er kommunestyret selv som inngår samarbeidsavtalene. 
 
Samarbeidet og avtalene skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere 
mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus er et av tiltakene i oppfølgingen av 
samhandlingsreformen.  
 
Det er flere lover/forskrifter som fastsetter ansvars- og oppgavefordeling innen helse- 
og omsorgstjenesten. Lovverket er imidlertid ikke alltid så klart at det i enhver 
situasjon vil være mulig å finne svar direkte i lov- og forskriftsteksten på spørsmålet 
om hvem som ha ansvaret for tilbudet til en pasient. Formålet med 
samarbeidsavtalene er derfor også å fremme samhandlingen mellom kommuner og 
helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplassering, og å etablere gode 
samarbeidsrutiner. 
 
Kommunen kan inngå avtale med helseforetaket alene eller sammen med andre 
kommuner. I Nasjonal veileder om samarbeidsavtaler anbefales det at 
samarbeidsavtalene mellom det enkelte helseforetak og kommunene som det er 
naturlig at helseforetakene samarbeider med, i størst mulig grad er likelydende. Det 
vises til at standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige 
helsetjenester.  
 
Akershus universitetssykehus HF skal inngå avtaler med kommunene i sitt 
opptaksområde. Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, 
Ullensaker, Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, 
Rømskog, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, samt bydelene 
Alna, Grorud og Stovner inngår i opptaksområdet til Ahus. I arbeidet med å få på 
plass samarbeidsavtaler med Ahus har kommunene på Romerike og i Follo 
samarbeidet, se mer om dette nedenfor. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 angir 11 krav til hva samarbeidsavtalene 
minimum skal omfatte.  Kommunen og Ahus har tidligere inngått 2 av de lovpålagte 
avtalene (overordnet samarbeidsavtale og pasientforløpsavtale). Denne saken 
omhandler de 9 siste delavtalene som er lovpålagte. 
 
Hva skal det inngås avtale om? 
I den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og Ahus er 
det avtalt, under henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, at det innenfor 
følgende områder skal utarbeides og inngås avtaler mellom partene: 
 

1. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning habilitering, rehabilitering og lærings- 
og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
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omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester (jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 2). 
- Her er avtalekravet allerede delvis ivaretatt i den inngåtte avtale 

“Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp”. 
2. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og 

for   faglige nettverk og hospitering (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 
nr. 6). 

3. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid (jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 7). 

4. Samarbeid om jordmortjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 
8). 

5. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 
nr. 9). 

6. Samarbeid om forebygging (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 10). 
7. Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede (jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 11). 
8. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 4) 
9. Avklare gråsoner mht. hvilke helse- og omsorgsoppgaver partene er pålagt 

ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 1) 

 
Tidsfrister 
Helse- og omsorgsdepartementet har i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 
6-3 fastsatt frister for når samarbeidsavtalene skal være inngått. Det er satt ulik frist 
for de forskjellige kravene. 
 
Innen 31.01.12 skulle det være inngått samarbeidsavtaler som omfatter:  

 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre. 

 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 

 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 
behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 

 Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede. 
 
For de resterende avtalene er det satt en frist til 01.07.12. Departementet har våren 
2012 gitt uttrykk for at man kan akseptere en administrativ enighet mellom partene 
innen fristen, slik at den kommunale politiske behandling av avtalene og i 
helseforetakets styre først skjer sensommer/tidlig høst 2012.  
 
Arbeidsprosessen  
I møte i administrativt samarbeidsorgan1 (ASU) den 19. mars 2012 ble det besluttet å 
opprette 8 arbeidsgrupper med representanter fra både Ahus og de tre  
kommuneregionene Nedre Romerike, Øvre Romerike og Follo. Arbeidsgruppene fikk i 
oppdrag å utarbeide forslag til delavtaler innenfor de 9 gjenstående områder, jf. 
ovenfor.  
Det var enighet i ASU om at det er nødvendig med like avtaler mellom Ahus og alle 
kommunene for å ivareta kravet om likeverdige tjenester for brukerne. Det skal dog 
inngås en avtale med hver kommune. 
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Det ble laget en framdriftsplan for arbeidet. En så raskt at det ikke ville være mulig å 
få på plass alle avtaleforslagene tidsnok til endelig behandling i den enkelte 
kommune/styret i Ahus innenfor fristen 01.07.2012. Framdriftsplanen la derfor opp til 
at alle delavtalene skulle være anbefalt av ASU innen fristen, mens den endelige 
kommunale vedtakelse og styrebehandling i helseforetaket skjer over sommeren. 
 
Ansvaret for å koordinere arbeidet med arbeidsgruppene har vært ivaretatt av 
Lørenskog kommune v/ juridisk rådgiver Anett Fossum og leder av 
samhandlingsavdelingen på Ahus Anne Marie Lervik  
 
1 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) ble vedtatt opprettet i den overordnede 
samarbeidsavtale. ASU består av seks rådmenn (to fra hver region), tre direktører fra 
Ahus, samt leder av helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg.(SU). 
 
Etter at medlemmene i alle arbeidsgruppene var på plass ble det gjennomført et felles 
oppstartsmøte den 17. april 2012. Arbeidsgruppene ble gitt tiden fram til 25. mai 2012 
for å utarbeide fram de ulike avtaleutkastene som deretter ble sendt på høring til alle 
kommunene og Ahus. Høringsfristen var satt til 6. juni. Etter å ha mottatt og vurdert 
de ulike høringsuttalelsene la arbeidsgruppene fram sine endelige avtaleforslag 12. 
juni 2012. Avtaleforslagene ble deretter lagt fram på møte i ASU 21.06.2012. 
Avtaleforslagene ble med noen ytterst få korrigeringer vedtatt anbefalt av ASU slik de 
var foreslått.  
 
Når det gjelder “Delavtale 1 -Gråsone” klarte ikke den aktuelle arbeidsgruppe å 
komme fram til et omforent avtaleforslag. Det ble derfor lagt fram for ASU et 
mindretalls- og et flertallsforslag. Et nytt avtaleforslag utarbeidet med basis i 
mindretallets forslag er vedtatt anbefalt av ASU. Det omarbeidede forslag er 
utarbeidet av koordinatorene, jf. ovenfor. 
 
Kort om avtaleforslagene 
Avtaleforslagene omhandler, med mindre annet er sagt i den enkelte avtale, alle 
fagområder, dvs. somatikk, psykisk helse og rus.  
 
Nummereringen av delavtalene refererer seg til nummereringen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-2. Punkt 3 og 5 er dekket av pasientforløpsavtalen som 
tidligere er inngått mellom kommunen og Ahus. 
 
Delavtale 1 - Gråsone 
Avtaleforslaget fastslår at partene er enige om at ansvar og oppgaver innen 
pasientsamarbeidet som hovedregel følger direkte av lovgivningen og/eller 
samarbeidsavtaler inngått mellom partene. Videre synliggjør avtalen en felles 
erkjennelse av at det kan oppstå gråsoner hvor ansvar og oppgavefordelingen 
mellom partene er uklar. 
Avtalen etablerer en samarbeidsarena for å avklare gråsoner ved å opprette et 
rådgivende organ, en gråsonegruppe, som partene kan benytte når det oppstår tvil. 
Videre synliggjøres en enighet om å etablere generelle retningslinjer og/eller 
særskilte avtaler vedrørende enkeltpasienter på områder hvor partene mener det 
foreligger et behov for dette. 
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Delavtale 2- Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester 
Forslag til delavtale 2 forplikter partene til å samarbeide og til å etablere nødvendige 
rutiner vedrørende pasienter/pasientgrupper med behov for koordinerte tjenester. 
Avtalen må sees i sammenheng med avtale om helhetlige pasientforløp 
(Pasientforløpsavtalen) som tidligere er inngått mellom partene. 
 
Delavtale 4 - Avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 
Kommunen er fra 01.01.2016 forpliktet til å gi tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, 3. ledd.  
Forslaget til delavtalen sikrer at pasientene får et fullverdig tilbud ved å klargjøre at 
partenes ansvar for øyeblikkelig hjelp og akuttmedisinske tjenester iht. dagens lov- og 
forskriftsverk ligger fast inntil nytt kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp er etablert.   
  
Videre klargjør avtalen partenes ansvar og oppgaver for å planlegge og å etablere det 
kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  
 
Delavtale 6 - avtale om forskning og innovasjon 
Kommunene er i helse- og omsorgstjenesteloven pålagt et medvirkningsansvar for 
forskning. 
Forslag til delavtale om forskning og innovasjon inneholder bestemmelser om 
hvordan partene skal samarbeide på dette felt bl.a. ved å etablere et 
samarbeidsforum. 
 
Delavtale 7 - samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling.  
Kommunene er i helse- og omsorgstjenesteloven pålagt et medvirkningsansvar hva 
gjelder undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell herunder videre- og 
etterutdanning. Forslag til delavtale 7 inneholder bestemmelser om hvordan partene 
skal samarbeide på dette felt bl.a. ved å etablere et samarbeidsforum. 
 
Delavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester 
Forslag til delavtale 8 regulerer samarbeidet kommune og Ahus i forbindelse med 
svangerskap, fødsel- og barsel, samt etterfølgende oppfølging av mor/barn. 
Også denne avtale må sees i sammenheng med den tidligere inngåtte avtale om 
helhetlig pasientforløp. 
 
Avtaleforslaget er i vesentlig mer detaljert enn de øvrige delavtalen. Dette skyldes at 
man i praksis på dette området har sett et stort behov for nærmere klargjøring av 
partenes ansvar og oppgaver og at denne avtale i vesentlig større grad enn de andre 
avtaleforslagene er knyttet til en bestemt pasientgruppe. 
 
Delavtale 9 - Samarbeid om lokale IKT-løsninger 
Elektronisk meldingsutveksling er nødvendig for å ivareta intensjonene i 
samhandlingsreformen. Delavtalens formål er å legge til rette for sikker og effektiv 
elektronisk samhandling av god kvalitet mellom partene. Partenes felles mål er at 
elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger skal være fullt utbredt innen utgangen av 
2013. 
 
Avtaleforslaget beskriver partenes plikter til å utarbeide felles rutiner og prosedyrer og 
skal bidra til å sikre at den elektroniske samhandlingen følger nasjonale standarder.  
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Delavtale 10 - Forebygging 
Den nye folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.2012, gir kommunen hovedansvaret 
for det forebyggende arbeidet i egen kommune.  
Avtalen avklarer ansvarsforholdet nærmere og regulerer hvordan Ahus og 
kommunene skal samarbeide i det helsefremmende og forebyggende arbeid.  
Det er enighet om å etablere faste møteplasser for utveksling av kompetanse og 
erfaring. 
 
Delavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede. 
Delavtale 11 etablerer et samarbeid mellom kommunen og Ahus om planer innenfor 
krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Partene 
pålegges et gjensidig ansvar for å informere, oppdatere og involvere hverandre. 
 
Vurdering av saken: 
På tross av den korte tiden man har hatt til disposisjon og det omfattende arbeid dette 
har vært har det lykkes partene å framforhandle forslag til delavtaler som dekker de 
lovpålagte områder. Delavtalene vil, sammen med tidligere inngått overordnet 
samarbeidsavtale og avtale om helhetlig pasientforløp, bidra til å sikre at kommunens 
innbyggere mottar helhetlige helse- og omsorgstjenester ved at oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom kommune og Ahus er/blir konkretisert, og ved at det er 
etablert gode samarbeidsrutiner.  
 
Likelydende forslag til delavtaler vil bli lagt fram til vedtakelse i de øvrige kommunene 
i Ahus sitt opptaksområde og for styret ved Ahus rett over sommeren 2012. At man 
har utarbeidet likelydende avtaleforslag for alle kommunene er hensiktsmessige både 
av hensyn til kvalitet på tjenestene, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. 
 
Selv om det er viktig å være klar over at de fremforhandlede delavtaler er 
førstegenerasjon avtaler som det må forventes vil bli gjenstand for reforhandling etter 
noe tids anvendelse er de etter rådmannens vurdering gode instrumenter for å skape 
forutsigbarhet mellom partene i tillegg til å avklare oppgave- og ansvarsfordeling 
etablere gode samarbeidsrutiner.  Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir 
sin tilslutning til de vedlagte forslag til delavtaler.  
 
Dersom noen av kommunene eller styret ved Ahus ikke godkjenner avtaleforslagene, 
jf. ovenfor, vil tilslutningen fra kommunen i forhold til den aktuelle avtale bortfalle og 
det vil bli lagt fram nytt forslag til avtale på et senere tidspunkt. 
 
Både i helse- og omsorgsloven og i overordnet samarbeidsavtale er det lagt opp til 
involvering av pasienter og brukere. Rådmannen legger derfor denne sak fram for råd 
for funksjonshemmede, eldrerådet og i hovedutvalg for helse og sosial (HHS). 
Rådenes og HHS vedtak vil følge saken til kommunestyre.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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VEDLEGG 1 
 
Samarbeidsavtale 

Delavtale 1 – Avtale om gråsoner  

 
 
1. Parter 
Avtalen er inngått mellom Ås kommune (heretter kommunen) og Akershus 
Universitetssykehus HF (heretter Ahus). 
 
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne avtale er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale punkt 5. Avtalen 
har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 1, og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd.  
 
 
3. Ansvar og oppgaver 
Partene er enige om at ansvar og oppgaver innen pasientsamarbeidet som 
hovedregel følger av relevante lover og forskrifter og/eller samarbeidsavtaler inngått 
mellom partene; først og fremst overordnet samarbeidsavtale og avtale om helhetlige 
pasientforløp.  Partene erkjenner dog at det kan oppstå gråsoner hvor ansvar og 
oppgavefordelingen mellom partene er uklar. 
 
 
4. Formål 
Formålet med avtalen er å etablere samarbeidsarenaer for derved bl.a. å kunne 
avklare grenseflater og gråsoner i pasientsamarbeidet, for eksempel hvor det er 
mangler og hvor det er overlappinger i kommunenes og helseforetakets tilbud. Dette 
kan være forskjellig hos ulike pasientgrupper, behandlingskjeder eller i faser av 
pasientforløpet. 
 
5. Partssammensatt arbeidsgruppe for gråsoneproblematikk1 
Partene er enige om å etablere en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gi 
partene medisinsk- faglig råd i forhold til for eksempel: 
 

 Gråsoneproblematikk knyttet til innholdet i begrepet 
utskrivningsklar/innskrivningsklar pasient. 

 

 Avklaring av diagnose/pasientkategorier som vil egne seg for behandling i 
kommunen før, istedenfor eller etter sykehusbehandling 

 

 Samarbeid om- og styring av henvisningspraksis i elektive pasientforløp 
 

 Samspill mellom sykehus (leger, sykepleiere, koordinatorer) og kommunalt 
nivå (legevakt, fastleger, helseinstitusjon, hjemmesykepleie) 

 

                                                           
1
 Besluttet opprettet i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 19.3.12  
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 Arbeidsgruppen skal ikke saksbehandle tvister eller uenighet i saker vedr. 
enkeltpasienter.  

 
 
6. Særskilte avtaler ved gråsoneproblematikk 
Partene er enige om å fastsette retningslinjer og inngå avtaler mht. samarbeid som 
ikke følger klare skillelinjer mellom kommune- og spesialisthelsetjenestens 
ansvarsområder. Slikt samarbeid skal være knyttet til konkrete 
pasienter/pasientgrupper og skal ha en tidsmessig avgrensning.  
 
 
7. Håndtering av uenighet 
Uenighet mellom partene håndteres i samsvar med overordnet samarbeidsavtale 
punkt 9.  
 
 
8. Ikrafttredelse, evaluering, reforhandling og oppsigelse 
Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet krav om reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd. skriftlig varsel, 
 
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel. 
 
Partene vil utarbeide system for årlig evaluering av avtalen. 
 
 
9. Denne avtale er inngått i to eksemplar, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver. 
 
 
 
Dato,      Dato, 
 
 
Ås kommune     Akershus Universitetssykehus HF 
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VEDLEGG 2 
 
Samarbeidsavtale. 
 
Delavtale 2 - Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester 
 
 

1. Samarbeid om koordinerte tjenester 
 

Samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og 
lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 
 
Samarbeid dreier seg i stor grad om pasienter/brukere som har rett til Individuell plan, 
koordinator og tjenester fra Koordinerende enhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 
kap.7 
 
 

2. Parter 
 

Avtalen er inngått mellom Ås kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 
 
 

3. Bakgrunn og lovgrunnlag 
 

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5. 
Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 2, og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd.  
Avtalen må sees i sammenheng med avtale om helhetlige pasientforløp 
(Pasientforløpsavtalen) som tidligere er inngått mellom partene.  
 
Denne avtalen omfatter ikke generelle rutiner for inn/utskriving og rutiner knyttet til 
pasientforløpsavtalen, men koordinering på spesielle områder. 
 
 

4. Formål 
 

Formålet med avtalen er å sørge for at det til en hver tid eksisterer forpliktende 
samarbeidsrutiner og samarbeidsarenaer for å ivareta pasienter/brukere med behov 
for koordinerte tjenester, rehabilitering, habilitering og læring og mestring. 
Pasientene/brukerne skal involveres og ha reell innflytelse i saker som omhandler 
egen behandling.  
 
 

5. Samarbeidsavtalens virkeområde og begrepsavklaringer. 
 

Samarbeidsavtalen regulerer ansvarsfordeling og samhandling mellom Kommunen 
og Ahus i forbindelse med behov for samarbeid for å sikre helhetlige og 
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sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte 
tjenester, rehabilitering, habilitering, læring og mestring. 
 
Partene er enige om følgende begrepsavklaring i denne avtalen: 
 
Koordinering: Samhandling om pasienter/brukere med flere diagnoser og 
problemstillinger som trenger utredning og behandling innen flere fagområder og på 
tvers av tjenestenivåene.  
 
Læring og mestring: Samhandling om pasienter/brukere med kronisk/ langvarig 
sykdom og/eller funksjonshemming og deres pårørende, med behov for informasjon, 
kunnskap og bistand til å håndtere/ mestre langvarig sykdom og 
helseforandringer. Lærings- og mestringstilbudene utvikles i et samarbeid 
mellom tverrfaglig helsepersonell/fagpersoner og pasienter/brukere. Fokus er på 
pasientenes/brukernes ressurser og muligheter 
 
Rehabilitering og habilitering: Samhandlingen om pasienter/bruker med behov for 
tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i 
samfunnet. Rehabilitering og habilitering skal være en integrert del av utredning, 
diagnostikk og behandling. Rehabilitering omhandler pasienter/brukere med sen-
ervervede sykdommer/skade. Habilitering gjelder pasienter/brukere med 
medfødte/tidlige ervervede sykdommer/skader. 
 
 

6. Ansvar 
 

Partenes ansvarsområder følger av gjeldende helse- og 
informasjonssikkerhetslovgivning, og overordnet samarbeidsavtale. Uenighet mellom 
partene om ansvar, om forståelse av lovgivningen og av bestemmelsene i 
samarbeidsavtalen, og i enkeltsaker behandles iht. pkt. 9 i den overordnede 
samarbeidsavtalen.  
 
Avtalepartene kan ikke love tjenester eller tilbud på vegne av den annen part, men gi 
relevant og oppdatert informasjon og derved sette den andre part i best mulig stand til 
å iverksette riktig tiltak/behandling/tjeneste. 
 

7. Samarbeidsområder  

7.1 Koordinering ved utredning og behandling ved flere fagområder og tjenestenivåer 

Kommunen og Ahus skal samhandle om pasienter/brukere med mange diagnoser og 
problemstillinger som trenger utredning og behandling innen flere fagområder og på 
tvers av tjenestenivåene. Kommunen har ansvar for å sikre gode henvisninger. 
Videre skal kommunen legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fastlege og 
andre tjenesteytere i kommunen ved utforming av henvisninger. Det skal tilbys en 
koordinator ved behov.  
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Ahus har ansvar for å sikre koordinert planlegging av innleggelse og poliklinisk 
oppfølging, der pasienten trenger utredning og behandling ved flere 
avdelinger/fagområder. Ved behov skal det opprettes en koordinator som samhandler 
med tilsvarende koordinator i kommunen. (Jmf. Forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator. http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-
20111216-1256.html#21 ) 
 
Partene plikter: 

 Å ha fungerende rutiner for oppnevning og opplæring i koordinatorfunksjonen  
 

7.2 Læring og mestring 

Kommunene skal vurdere behov for og iverksette lærings- og mestringstilbud i forhold 
til identifiserte målgrupper.  
 
Ahus har ansvar for å gjennomføre lærings- og mestringstilbud som krever 
spesialisert fagkunnskap, og som det ikke er naturlig at kommunene selv utvikler. 
Ahus skal også sørge for å bistå kommunene med å planlegge å gjennomføre 
lærings- og mestringstilbud.  
 

Partene plikter: 

 Å samarbeide om lærings- og mestringstilbud  

 Å etablere lærings- og mestringsarenaer for pasienter/brukere, pårørende og 
helsepersonell 

 Å sikre nødvendig informasjon om tilbudene til pasienter/brukere, pårørende 
og helsepersonell 

 Å samarbeide med brukerorganisasjoner  
 

7.3. Habilitering og rehabilitering 

Avhengig av aktuell problemstilling, vil rehabilitering/habiliteringsprosessen starte i 
enten kommunal- eller spesialisthelsetjeneste. I spesialisthelsetjenesten vil denne 
prosessen være en integrert del av utredning, diagnostisering og behandling. 
Kommunenes tilbud vil ofte bygge på de faglige uttalelser som utarbeides av 
spesialisthelsetjenesten og egne faglige vurderinger knyttet til observasjoner og 
kartlegginger. I kommunene skal man ha ansvar for ivareta viktige forhold i 
hverdagslivet som skole/arbeid, hjemmesituasjon og fritid. Samhandling ved 
rehabilitering og habilitering må ta utgangspunkt i hver enkelt pasient og dennes 
problemstillinger og behov. 

 
Partene plikter: 
 

 Å samarbeide ved utarbeidelse av pasientforløp 

 Å inngå individuelle avtaler når det er nødvendig 

 Å utvikle/etablere nødvendige møteplasser 
 
 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1256.html#21
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111216-1256.html#21
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8. Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 
 

Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 
 
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.  
 
Partene vil utarbeide system for evaluering av avtalen. 
 
 

9. Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver.  

 
 
Dato,……………..     Dato,…………………. 
 
 
Ås kommune        

 Akershus Universitetssykehus HF 
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VEDLEGG 3 
 
Samarbeidsavtale. 
 
Delavtale 4 - Avtale mellom NN kommune og Ahus om kommunalt tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 
 
 
1.  Partene 
Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen) og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus).  
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt 5. 
Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse og omsorgstjenestelovens § 6-2 nr 4, og 
spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 e annet ledd.  
 
3.  Formål 
Gjennom denne avtalen skal partene bidra til at kommunen senest innen 2016 
etablerer kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  Partene har ulike 
roller, og det er kommunen som er ansvarlig for at døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 
etableres. 

Partene skal utarbeide revidert avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp senest innen 01.01.2016, slik at kommunen på bakgrunn av denne, 
kan sende søknad til Helsedirektoratet om tilskudd før 01.01.2016. 
 
Denne avtalen skal sikre at pasientene får en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges 
opp i kommunene. Den skal sikre at kommunalt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden2. 
Krav til forsvarlighet innebærer at sykehuset ikke kan redusere sine tilbud før 
tilsvarende tilbud i kommunene er etablert. 

 
4.  Avtalens virkeområde 
Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for å planlegge og etablere kommunalt 
tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 og § 3-1 forplikter kommunen til å yte 
øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen. Denne plikten utvides 
til også å omfatte døgnopphold jfr tredje ledd i § 3-5 fra 01.01.2016: 
 

”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og 
omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. 
Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til 
å utrede, behandle eller yte omsorg til.” 

 
Kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal i hovedsak gjelde 
pasienter som har en kjent sykdom som ved forverring kan observeres og få 

                                                           
2
 AMK-sentral og ambulansetjenesten eies av Oslo universitetssykehus og er ikke part i saken. 
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behandling som er avtalt på forhånd og hvor pasientens tilstand tilsier at et 
kommunalt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus. Pasienten 
skal henvises til spesialisthelsetjenesten om den ikke kan behandles forsvarlig på 
kommunalt nivå.  
Denne avtalen gjelder somatiske pasienter, men kan ved revisjon også inkludere 
pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet. 

 
5. Beskrivelse av partenes ansvar frem til etablering av kommunalt tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 

Partenes ansvar for øyeblikkelig hjelp og akuttmedisinske tjenester i hht dagens lov- 
og forskriftsverk ligger fast inntil nytt kommunalt tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp er avtalefestet og etablert.   
 
6. Partenes plikter i planlegging og etablering av kommunalt tilbud om 

døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  

 Partene skal samarbeide om planlegging av kommunalt tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.   

 

 Partene skal bidra med statistikk og analyser for å kartlegge dagens situasjon, 
samt vurdere, analysere og avklare framtidens behov.  

 

 Ahus skal bidra med nødvendig kompetanse i tråd med føringer i nasjonal 
veileder. 

 

 Partene skal involvere brukerorganisasjoner og ansatte i planleggingen.  
 

 Partene skal planlegge sine tilbud på en slik måte at pasienten ivaretas 
helhetlig i den akuttmedisinske kjeden. 
 

 Partene utarbeider en felles kommunikasjonsplan for å sikre at innbyggere og 
tjenesteytere kjenner til tilbudet og kan gis trygghet for at nytt tilbud er like godt 
eller bedre enn innleggelse i sykehus. 

7.  Plikt til gjennomføring og forankring 
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. 

8.  Tvist om avtalens innhold 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale, pkt 9.  

9.  Ikrafttredelse, endring og oppsigelse av avtalen 
Avtalen trer i kraft ved undertegning og skal revideres seneste innen 01.01.2016, jf. 
punkt 3. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd. Skriftlig varsel. 
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Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel. 

10. Underskrift 
Denne avtalen er inngått i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 
 
 
Dato,       Dato, 
 
 
 
Administrerende direktør      
        Ahus HF         ÅS kommune  
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VEDLEGG 4 
 
Samarbeidsavtale. 
 
Delavtale 6 – avtale om forskning og innovasjon  
 
1. Parter 
Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5 og 
11. Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 6 og 7, 
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd. 
 
3. Samarbeidsforum for forskning og innovasjon 
 
Partene er enige om å etablere et samarbeidsforum for forskning og innovasjon. (SFI) 
 
4. Samarbeidsforumets formål  
Samarbeide om forskning og innovasjon i kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, med særlig fokus på å styrke forskningsaktivitet på tvers av 
tjenestenivåene (samhandlingsforskning). Forumet skal arbeide på et strategisk og 
overordnet nivå.  
 
5. Samarbeidsforumets oppgaver 
Samarbeidsforumet for forskning og innovasjon skal  
• Arbeide for å sikre økt kvantitet og kvalitet på helseforskning3 for å bedre 
helsetjenestetilbudet og pasientforløpet (overgangene internt på sykehuset, og 
mellom tjenestenivåene). Bla vurdere felles økonomiske ordninger for forskning og 
innovasjon. 
• Koble sammen komplementære fagmiljøer.  
• Arbeide for å fremme innovasjon som et virkemiddel for å oppnå helsepolitiske mål 
om å skape gode og dynamiske helse- og omsorgstjenester.  
 
6. Samarbeidsforumets sammensetning  
• Kommunerepresentasjon: 2 representanter fra Follo, 2 fra nedre Romerike, 2 fra 
øvre Romerike og eventuelt én fra bydelene i Oslo.  
• Ahus har to representanter.  
• Relevante forsknings – og utdanningsinstitusjoner inviteres inn som medlemmer i 
samarbeidsforumet.  
 
7. Etablering og gjennomføring av samarbeidsforumet 

                                                           
3
 I forslaget til ny forskningsstrategi i Helse Sør-Øst (HSØ) erstatter begrepet Helseforskning det som tidligere ble 

kalt ”medisinsk og helsefaglig forskning”, og som bla ble benyttet i HSØ sin forskningsstrategi for 2008-2012. 

Helseforskning utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som på kort eller 

lang sikt er relevant for pasientbehandlingen. Forskning kvalitetssikres og formidles gjennom eksterne 

fagfellevurderte publikasjoner.  
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Forumet ledes av en representant fra Ahus.  
 
Samarbeidsforumet skal avholdt minst 2 møter årlig og sende referat fra avholdte 
møter til samarbeidsutvalget (SU) 
 
Forumet skal være etablert innen 31.12.2012 og Ahus tar initiativ til etablering. 
 
Avtalepartene dekker sine egne utgifter tilknyttet forumet. 
 
8. Håndtering av uenighet.  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale p. 9. 
 
9. Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 
Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 
 
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.  
 
Partene vil utarbeide system for årlig evaluering av avtalen. 
 
10. Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver.  
 
 
Dato,      Dato, 
 
ÅS kommune     Ahus HF 
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VEDLEGG 5 
 
Samarbeidsavtale. 
 
Delavtale7- samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling.  
 
1. Parter 
Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5. 
Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 6 og 7, og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd.  
 
3. Samarbeidsforum  
Partene er enige om å etablere et samarbeidsforum for utdanning og 
kompetanseutvikling. (SUK) 
 
4. Samarbeidsforumets formål  
1. Legge til rette for gjensidig kunnskapsoverføring og utvikling, for å styrke 
kompetansen blant ansatte i kommune og sykehus. Hensikten er å kunne tilby 
pasientene et kvalitativt godt helsetjenestetilbud på beste effektive omsorgsnivå. 
  
2. Legge til rette for å styrke utdanning og læretid og samarbeid om praksis. Spesielt 
å ivareta det som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.  
 
5. Samarbeidsforumets oppgaver 
1. Foreslå tiltak for hvordan Ahus, kommunene i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner/Akershus fylkeskommune kan sikre og bedre et godt 
samarbeid om utdanning av lærlinger, bachelorgrader, mastergrader og aktuelle 
videreutdanninger.  
 
2. Utarbeide felles strategisk kompetanseutviklingsplan 
Henviser til Overordnet samarbeidsavtale punkt 11.  Dette arbeidet skal være 
påbegynt før 01.03.13.  
 
3. Ambulerende virksomhet 
Ahus har etablert ambulerende tjenestevirksomhet innen flere fagområder. Denne 
tjeneste-/behandlingsformen bidrar til en kompetanseoverføring gjennom å gi råd, 
støtte, veiledning og undervisning. Partene er enige om å utvikle dette som 
virkemiddel til gjensidig overføring av kompetanse og for bedring av samhandlingen. 
Tjenesten utvikles i samarbeid mellom partene med gjensidig forpliktelse. 
  
4. Gjensidig hospiteringsordning 
Det etableres en gjensidig hospiteringsordning mellom Ahus (kirurgisk og medisinsk 
divisjon) og kommunene, etter tilsvarende program innen psykisk helsevern. 
Planarbeidet skal startes innen 01.05.13 
 
E-læring  
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E-læring er en velegnet og effektiv metode for kompetansedeling og 
kompetanseoverføring.  
 

 Partene skal ha hver sin kontaktperson som koordinerer e-læring. 
Kontaktpersonene danner et e-læringsnettverk mellom partene 

 

 Vurdere å etablere et e-læringsnettverk mellom partene og ev relevante 
utdanningsinstitusjoner. Avklart innen 01.06.13 

 
6.   Samarbeidsforumet for utdanning og kompetanseutvikling foreslår selv tiltak, 
saker eller oppgaver som er nødvendige innenfor samarbeidsforumets formål. 
 
6. Samarbeidsforumets sammensetning  
• Kommunerepresentasjon: 2 representanter fra Follo, 2 fra nedre Romerike, 2 fra 
øvre Romerike og eventuelt én fra bydelene i Oslo.  
• Ahus har to representanter.  
• Relevante forsknings – og utdanningsinstitusjoner inviteres inn som medlemmer i 
samarbeidsforumet.  
 
7. Etablering og gjennomføring av samarbeidsforumet 
Forumet ledes av en representant fra Ahus.  
 
Samarbeidsforumet skal avholde minst to møter årlig og sende referat fra avholdte 
møter til samarbeidsutvalget (SU) 
 
Forumet skal være etablert innen 31.12.2012 og Ahus hus tar initiativ til etablering. 
 
Avtalepartene dekker sine egne utgifter tilknyttet forumet. 
 
8. Håndtering av uenighet 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale p. 9.  
 
9. Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 
 
Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 
 
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.  
 
Partene vil utarbeide system for evaluering av avtalen. 
 
10. Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver. 
 
Dato,      Dato, 
 
ÅS kommune     Ahus HF 
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VEDLEGG 6 
 
Samarbeidsavtale. 

Delavtale 8 - ”Samarbeid om helhetlig svangerskaps- fødsels- og 
barselsomsorg, - herunder jordmortjenesten” 

 
1. Parter 
Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen) og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus)  
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5. 
Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6 — 2. nr. 3 og 5, og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-le annet ledd og § 2-6 første ledd.  
 
Denne avtalen må sees i sammenheng med avtale om helhetlig pasientforløp. 
 
3. Formål 
Formålet med denne avtalen er å sørge for at fødende kvinner/par og barn får et 
faglig forsvarlig og sammenhengende tilbud i forbindelse med svangerskap, fødsel og 
barsel. Tilbudet skal være differensiert, og i tråd med ”Nasjonal faglig retningslinje for 
Svangerskapsomsorgen”. 
 
4. Avtalens virkeområde 
Avtalen regulerer samarbeidet mellom helsepersonell/tjenestesteder i kommunene og 
helsepersonell/tjenestesteder ved Ahus i forbindelse med svangerskap, fødsel- og 
barsel, samt behov for videre oppfølging. 
 
5. Ansvarsfordeling i svangerskapsomsorgen  
 
5.1 Kommunen har følgende ansvar 

1. Ha et tilbud til alle gravide om oppfølging hos fastlege/jordmor i løpet av 
svangerskapet i tråd med Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg. 
Gravide skal ha en reell valgmulighet til oppfølging hos fastlege eller jordmor.  

2. Informere gravide om hvilke problemstillinger henholdsvis fødeavdelinger og 
kommunen skal ta hånd om i svangerskapet. 

3. Informere gravide om rutiner for å søke fødeplass til ønsket fødeinstitusjon.  
4. Sikre at helsekortet blir fullstendig og korrekt utfylt.  
5. Sikre at skriftlig kopi av blodprøvescreening og evt. andre nødvendige 

blodprøvesvar alltid følger kvinnen (”blant annet MRSA-sykdom eller 
bærertilstand”).  

 
5.2 Ahus har følgende ansvar 

1. Sørge for at kommunen er oppdatert når det gjelder fødetilbud 
2. Gi tilbud om fødeplass og ultralydscreening 
3. Sende epikrise til henvisende lege, fastlege og jordmor. Av epikrisen skal det 

fremgå hvem som har det videre oppfølgingsansvaret. 
4. Sikre at viktig informasjon skrives på Helsekortet.  
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6. Innleggelse ved Ahus i forbindelse med fødsel 
1. Kommunen skal informere den gravide om å ta direkte kontakt med 

fødeavdelingen ved tegn på at fødsel er i gang, og at svangerskapspapirer og 
prøvesvar skal medfølge. 

2. Kommunen skal informere gravide med risiko for rask fødsel om transporttid til 
fødestedet. Ahus skal på sin side ta hensyn til dette i sine vurderinger.  

7.  Ansvarsfordeling i barselomsorgen 

 
7.1 Ahus har følgende ansvar  

1. Sende epikrise til fastlege, jordmor og helsestasjon. Epikrisen skal fortrinnsvis 
sendes elektronisk.  

2. Gjennomgå fødselsforløp og dokumentasjon som kvinnen får med ved 
utskrivning.  

3. Informere kvinnen/paret om å ta kontakt med helsestasjon for oppfølging av 
barnet etter hjemkomst.   

4. Informere/kontakte fastlege, jordmor og helsestasjon i forkant av utreise av 
kvinner/par/barn med særlige behov.  

5. Informere om hvem kvinnen/paret kan kontakte ved behov for bistand etter 
hjemkomst. 

6. Tilby vaksinasjon til nyfødte som oppfyller retningslinjer for dette. 
7. Sørge for at nyfødtscreening blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer. 

  
7.2 Kommunen har følgende ansvar 

1. Ha et system for å etablere kontakt med den nyfødte og barselkvinnen i tråd 
med Nasjonale retningslinjer 

2. Gjennomføre tidlig hjemmebesøk i tråd med retningslinjer 
3. Sørge for vaksinasjon til nyfødte etter retningslinjer 
4. Bidra til nødvendig samarbeid mellom helsesøster, jordmor, fastlege og 

helsestasjonslege. 
5. Sørge for oppdatert kontaktinformasjon for helsestasjoner mv. til Ahus iht. 

gjeldende rutine.   
6. Sikre tilgjengelighet for sine samarbeidspartnere ved Ahus. 

 
8.  Partenes ansvar for fødende med særlige behov 

1. Ansvaret for å ta et initiativ ligger alltid hos den som har det faktisk ansvaret for 
pasienten når behovet avdekkes, og samarbeidet skal starte tidligst mulig.  

2. Sikre tidlig samarbeid om sårbare kvinner/familier, eksempelvis sosiale, 
helsemessige behov eller usikker omsorgsevne. 

3. Sikre samarbeidet om kvinner med psykiske helseplager knyttet til 
svangerskap, fødsel og barsel. 

4. Sikre likeverdige helsetjenester til innvandrerkvinner 
 

9.  Samarbeidsarenaer 
1. Det skal avholdes faste samarbeidsmøter minimum 2 ganger pr. år. Partene 

har felles ansvar for møtene. 
2. Kommunen arrangerer annen hver måned møte for jordmødre i kommunene. 

Møtene arrangeres i Kvinneklinikkens lokaler, og ledere og fagpersonell ved 
Kvinneklinikken inviteres. 

3. Ahus arrangerer fagdager hvor kommunen inviteres til å delta. 
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10. Veiledning, rådgivning og kompetanseoppbygging  

1. Ahus og kommunen har avtaler om hospitering for helsepersonell. 
2. Det er opprettet felles Perinatalkomite for Helse Sør Øst med medlemmer fra 

kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
 

11. Behov for utvikling av tjenestetilbudet 
Partene er enige om at det er store utfordringer knyttet til: 

1. Kvinnenes valgmulighet pga mangelfullt tilbud på jordmortjeneste i mange 
kommuner. 

2. Organisering av svangerskapsomsorgen med mange og forskjellige 
fagpersoner å forholde seg til og ulik kvalitet i tjenestetilbudet.  

3. Barselomsorgen med stadig kortere liggetid på sykehus. Utfordringene er blant 
annet tilbud om tidlig hjemmebesøk, ammekyndig helsestasjon og rutiner for 
nyfødtscreening. 

 
Partene er enig om det bør arbeides videre med disse utfordringene for å understøtte 
en helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselomsorg. 
 
12. Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 
Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.  
 
Partene vil utarbeide system for årlig evaluering av avtalen. 
 
Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar 
hver.  
 
Dato        Dato 
 
ÅS kommune      Akershus Universitetssykehus 
HF 
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VEDLEGG 7 
 
Samarbeidsavtale. 
 
Delavtale 9 - Samarbeid om lokale IKT-løsninger 
 
1. Parter 
Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5. 
Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 9, og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd.  
 
3. Formål 
Formålet med avtalen er å etablere gode samarbeidsrutiner, og sørge for sikker og 
effektiv elektronisk kommunikasjon innenfor helsetjenesten.  
 
4. Ansvar 
Partenes ansvarsområder følger av gjeldende helse- og 
informasjonssikkerhetslovgivning, og overordnet samarbeidsavtale. Uenighet mellom 
partene om ansvar, om forståelse av lovgivningen og av bestemmelsene i 
samarbeidsavtalen, og i enkeltsaker behandles iht. pkt. 9 i den overordnede 
samarbeidsavtalen.  
 
Partene er gjennom tilknytning til Norsk Helsenett forpliktet til å følge Norm for 
informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren4.  
 
5. Avtalens virkeområde 
Avtalen regulerer ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunen og Ahus ved 
bruk av IKT-løsninger.  
 
Avtalen regulerer samarbeid både om administrativ (ikke-personsensitiv) 
kommunikasjon og kommunikasjon om enkeltpasienter.  
 
Avtalen omfatter de virksomheter/tjenester som avtalepartene har driftsansvar for 
eller avtaler med, så langt andre avtaleforhold ikke begrenser.   
 

 For helseforetaket: Sengeområder og poliklinikker innenfor somatikk, psykisk 
helse og rus  

 For kommunen: Helse- og omsorgstjenestene, herunder helsestasjon, fastleger og 
fysioterapeuter med driftsavtale, konkurranseutsatte pleie- og omsorgstjenester og 
legevakt.  

 
6. Administrativ kommunikasjon 

                                                           
4
 Partene er juridisk forpliktet til å etablere interne rutiner og felles rutiner i samsvar med Kravdokument 1, Krav 

til meldingsutveksling, i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektor.  
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Partene forplikter seg til å ha fungerende rutiner for mottak og fordeling av elektronisk 
post (postmottaksfunksjon). Partene forplikter seg til å betjene, bekjentgjøre og 
vedlikeholde e-postadresser til avdelinger/funksjoner. 
 
Partene forplikter seg til å informere hverandre om kommunikasjonskanaler og 
kontaktinformasjon, som telefonsystemer/mobiltelefoner, også av beredskapshensyn.  
 
7. Informasjon og brukerorientering 
Partene forplikter seg til å utarbeide og vedlikeholde sine internettsider for 
pasienter/brukere, pårørende, samarbeidsparter og andre instanser. Når praktisk 
mulig bør det legges til rette for selvbetjeningsløsninger for pasientinformasjon, 
timebestilling med mer.   
 
8. Elektronisk samhandling om pasienter / meldingsutveksling 
Partene forplikter seg til å legge til rette for å ta i bruk meldingsutveksling og direkte 
elektronisk kommunikasjon mellom de respektive EPJ-systemene. 
Meldingsutveksling skal skje ved bruk av standardiserte elektroniske meldinger 
gjennom Norsk helsenett.  
 
Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger er et viktig felles satsingsområde. Partenes 
felles mål er at elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger skal være fullt utbredt innen 
utgangen av 2013. 
 
Partene er enige om at telefaks som nødprosedyre ved nedetid i pleie- og 
omsorgsmeldinger erstattes av telefoni når pleie- og omsorgsmeldinger er utbredt til 
alle aktører. 
 
Partene er enige om å prioritere utbredelse av standardiserte meldinger hvor det er 
store meldingsvolum og/eller rask og sikker elektronisk kommunikasjon er viktig.  
 
Partene er enige om at telemedisinske løsninger er et utviklingsområde som partene 
vil arbeide videre med.   
 
9. Endring og oppgradering 
Partene forplikter seg til vedlikehold og oppgradering av programvare og sertifikater, 
samt tjenesteinformasjon i Norsk Helsenetts adresseregister.  
 
Partene forplikter seg til å ha rutiner for endring, oppgradering og testing av løsninger 
som inngår i elektronisk samhandling. Dette inkluderer også informasjon til den annen 
part i forbindelse med endringer, oppgraderinger mv.. Oppgradering og verifikasjon 
av produksjonssetting må kunne påregnes å skje utenfor ordinær arbeidstid. Partene 
dekker selv sine kostnader i forbindelse med test og oppgradering.  
 
10. Håndtering av feil og avvik 
Partene forplikter seg til å ha prosedyrer for håndtering av feil og avvik knyttet til 
samhandling ved bruk av alle typer informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den 
annen part skal informeres om prosedyrene. 
 
11. Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 
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Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 
 
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.  
 
Partene vil utarbeide system for årlig evaluering av avtalen. 
 
12. Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver.  
 
 
Dato,       Dato, 
 
ÅS kommune      Ahus HF 
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VEDLEGG 8 
 
Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 
 
 
1. Parter 
Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus 
universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 
 
2. Bakgrunn og lovgrunnlag 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5. 
Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 10, og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd og folkehelseloven mv. 
 
3. Formål 
Avtalen skal bidra til at verdier, strategier og standarder for forebyggende og 
helsefremmende arbeid innarbeides i partenes organisasjon. Partene forplikter seg til 
gjensidig samordning og utvikling av forebyggende helsearbeid innenfor sykdom, 
livsstilssykdom, helsesvikt og tiltak for fysisk og psykisk folkehelse.  
 
Partene skal vektlegge systemer som støtter samhandling gjennom blant annet 
kliniske møteplasser, tverrfaglige arbeidsgrupper og prosjekter. 
 
Avtalen skal bidra til å få en bedre oversikt over befolkningens helsetilstand for å 
forebygge og redusere sosial ulikhet i helse. 
 
4. Områder for samarbeidet 
Avtalen skal regulere samhandling og ansvarsavklaring mellom kommunen og Ahus 
vedrørende helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 
Alle forebyggingsområder omfattes av avtalen:  

 Primærforebygging, dvs. hindre at sykdom eller helsesvikt oppstår 
 Sekundærforebygging, dvs. hindre at sykdom eller helsesvikt som har oppstått 

men blitt behandlet, gjenoppstår 
 Tertiærforebygging, dvs. hindre at sykdom eller helsesvikt som er bestående, 

forverres 
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer det forebyggende arbeidet. 
Rutiner og prosedyrer for samhandlingen som følger av felles planer for det 
forebyggende arbeidet, er førende for partene. 
 
Tiltakene skal fremme egenmestring og livskvalitet hos pasienter, brukere og 
innbyggere.  
Innbygger- og brukermedvirkning skal sikres i utvikling av tiltak.  
 
Kommunens ansvar som særlig fremheves: 

a) Ha hovedansvaret for å utvikle forebyggende strategier og tiltak på kommunalt 
nivå for å fremme folkehelse og forebygge sykdom. 
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b) Samordne kommunens mange helsearenaer i kontakten med Ahus for å sikre 
effektiv informasjonsflyt mellom kommunen og helseforetaket knyttet til 
forebyggende helsearbeid. 

c) Ha dialog med Ahus om hvilke faktorer/indikatorer/data som er av særlig 
interesse for kommunen at Ahus utvikler. 

d) Samarbeide med Ahus om tiltak og tjenester som forebygger sykdom og 
helsesvikt, og sikrer bruk av helsetjenester på riktig tjenestenivå. 

e) Forebygge problemer hos barn som er pårørende ved foreldre/foresattes 
sykdom, skade eller avhengighet, og sikre samarbeid med Ahus om dette. 

f) Kommunen tilstreber å etablere pasient-, bruker- og pårørendeopplæring/ 
lærings- og mestringstilbud. 

 
Ahus ansvar som særlig fremheves: 

g) Ha dialog med kommunene om hvilke faktorer/indikatorer/data som er av 
særlig interesse for Ahus at kommunen utvikler 

h) Samarbeide med kommunen og bistå med råd/veiledning om tiltak og 
tjenester, herunder allmennlegetjenesten, som forebygger sykdom og 
helsesvikt, og sikrer bruk av helsetjenester på riktig tjenestenivå. 

i) Forebygge problemer hos barn som er pårørende ved foreldre/foresattes 
sykdom, skade eller avhengighet og sikre samarbeid med kommunen om 
dette. 

j) Samarbeide og bidra med kompetanseoverføring ved oppbygging av 
kommunale lærings- og mestringstilbud 

 
Partene er enige om å avdekke felles behov for statistikk og hvordan partene i 
fellesskap kan sikre best mulig behovsdekning, f.eks. i form av felles henvendelser til 
statlige myndigheter med ansvar for utarbeidelse av helsestatistikk. 
 
5. Spesielle samarbeidsforhold 
Partene er enige om å etablere aktuelle møteplasser og møtes en gang årlig. 
Kommunen tar initiativ til dette.  
 
Partene plikter å:  

 Stimulere utvikling av lokalmedisinske sentra og frisklivsarbeid der kommuner 
og Ahus samarbeider om å bygge opp lokale tjenester 

 Utveksle kunnskap og kompetanse om folkehelse, helsefremming og 
forebyggingstiltak 

 Fokusere på mulighetene for sykdomsforebygging og helsefremming som 
ligger i datamateriale fra spesialisthelsetjenesten, medisinske kvalitetsregistre, 
Norsk pasientregister, IPLOS/Kostra. 

 Bruke indikatorer på livsstil for å forebygge komplikasjoner, forbedre prognose 
og hindre tilbakefall ved alvorlig sykdom.  

  
Partene forplikter seg til å evaluere tiltak og eventuelt samarbeide om evaluering der 
det er hensiktsmessig. 
 
Det vurderes løpende om det er behov for underliggende avtaler, herunder smittevern 
og miljørettet helsevern. 
 

6. Plikt til gjennomføring og forankring 
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Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. 
 
Partene skal sette av ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for 
samarbeid. 
 
7. Uenighet 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt. 9.  
 
8. Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 
 
Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 
videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 
 
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 
 
Avtalen kan sies opp med ett års varsel.  
 
Partene vil utarbeide system for årlig evaluering av avtalen. 
 
9. Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver.  
 
 
 
 
 
Dato,      Dato, 
 
ÅS kommune     Ahus HF 
 

 

 



  K-sak 52/12 

VEDLEGG 9 

 

Samarbeidsavtale. 

 

Delavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske 

kjede. 

 

Parter 

Avtalen er inngått mellom ÅS kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus 

universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus) 5. 

 

Bakgrunn og lovgrunnlag  

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5. 

Avtalen har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr.11, og 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd, Lov om helsemessig og sosial 

beredskap med forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, 

smittevernlov og aktuelle forskrifter som Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus og 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene mv.  

I henhold til overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal 

kommuner og helseforetak samordne sine beredskapsplane. 

 

Formål 

Formålet med avtalen er at partene forplikter seg til å samarbeide om planer innenfor 

krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede.  

 

Når det gjelder samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i 

andre tjenesteavtaler.  

 

Ansvar 

Partenes ansvarsområder følger av gjeldende helselovgivning og overordnet 

samarbeidsavtale.  

Uenighet mellom partene om ansvar, om forståelse av lovgivningen og av 

bestemmelsene i samarbeidsavtalen, og i enkeltsaker behandles iht. pkt. 9 i 

samarbeidsavtalen.  

 

Fylkesmannen har en koordinerende rolle og ansvar i fylket. I særskilte situasjoner vil 

han kunne ha styrende fullmakter. 

                                                           
5
 Ambulansetjeneste og AMK-sentral for kommunene i Ahus opptaksområde er eiet av Oslo universitetssykehus, 

som ikke er part i denne avtale. 
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Avtalens virkeområde 

Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske kjeden, samt 

krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som ligger 

under Justis- og beredskapsdepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). 

Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 

 

Den akuttmedisinske kjede består av fastlege, legevakt, kommunal legevaktsentral, 

akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral), bil-, båt- og luftambulanser, 

samt akuttmottak i sykehus. 
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Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 

Partene plikter: 

1. å samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større 
ulykker, epidemier, kriser og katastrofer. Dette gjelder bl.a. å: 

 
1.1. utarbeide Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS- 

analyser) innen 1.april 2013 
o Kommuner har ansvar for utarbeidelse/oppdatering av ROS-analyser for 

egen kommune og opp mot bedrifter omfattet av Storulykkeforskriften 
o Ahus har ansvar for utarbeidelse/oppdatering av ROS-analyse for egen 

virksomhet 
o Begge parter har gjensidig ansvar for å informere, oppdatere og involvere 

hverandre 
1.2. sikre tilgjengelighet for begge parters planverk 6 
1.3. beskrive varslings- og krisekommunikasjon  
Partene forplikter seg til 

o løpende å ajourholde og utveksle kontaktinformasjon som e-postadresser, 
telefonsystemer/mobiltelefoner og telefaks 

o å etablere felles kommunikasjonsstrategi ved større ulykker og hendelser 
2. Partene har ansvar for egne planer for forsyning og forsyningssikkerhet for 

legemidler, materiell og medisinsk utstyr. 
3. Ahus forplikter seg til å 

3.1. utarbeide egne avtaler med kommuner med spesielt beredskapsansvar 
(Internasjonalt helse reglement (IHR)/hovedflyplass, Kjeller reaktor)  
Den aktuelle kommune har ansvar for å innkalle til oppstartsmøter 

 
4. Partene forplikter seg til å 

 
samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, redningstjeneste), 
samfunnssektorer, Sivilforsvaret, Forsvaret og frivillige organisasjoner for å sikre 
helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering 
 

 

                                                           
6 evt. plassering i  CIM – krisestøttesystem med sikring av tilgangsstyring 
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Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede 

1. Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at 
tilbudet samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet 7 ved å  

 
1.1. holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som 

sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig 
behandlingssted/-nivå 
o  avklare innhold og kvalitet i tilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner  
o  drøfte planer i forkant av eventuelle endringer  

1.2. etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 
øyeblikkelig hjelp situasjoner8 

1.3. sørge for at eget vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 
kunnskap om system, ansvar og rolle. Trening i samhandling skal skje 
regelmessig og kan bl.a sikres ved 
o  etablering av gjensidige hospiteringsordninger for nøkkelpersonell 
o  utvikling av E-læring program 

2. Områder i den akuttmedisinske kjeden som partene er enige om at må ytterligere 
avklares innen utgangen av 2013 (Ahus innkaller partene): 
2.1. akutt og krisetjeneste for pasienter med psykiske lidelser 
2.2. grenseoppgang mellom allmennmedisinsk- og kirurgisk skadebehandling 

3. Partenes personell skal ha kjennskap til og benytte aktuelle prosedyrer og rutiner 
innen den akuttmedisinske kjede som: 
3.1. Henvisningsrutiner jf pasientforløpsavtalen 
3.2. Avansert hjerte- lungeredning inklusiv bruk av hjertestarter.  
3.3. Intravenøst adkomst og -terapi 
3.4. Nødnett      
 

                                                           
7
 Jfr. Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus 

8
 Jfr. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp 
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Rutiner ved overbelegg – somatiske pasienter 

Dersom det er fare for at sykehuset ikke kan overholde plikten til å yte øyeblikkelig 
hjelp på grunn av overbelegg, tar kommunene ut utskrivningsklare pasienter samme 
dag. 

Møtearena 

Partene forplikter seg til å møtes årlig og innen 1.mars (representanter fra Follo, 

Øvre- og Nedre Romerike og Ahus) for  

o å sikre oppdatering og samordning av beredskapsplanverk 
o å sikre utveksling av oppdaterte kontaktlister 
o planlegging og gjennomføring av felles øvelser 
o opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i krisehåndtering  
o utveksling av erfaring og revisjon av felles rutiner i den akuttmedisinske 

kjede 
  Oslo universitetssykehus (OUS), prehospitale tjenester inviteres til møtene.  

         Ahus har ansvar for innkalling. 

 

Ikrafttredelse, evaluering, revidering og oppsigelse 

Avtalen trer i kraft ved undertegning og gjelder for 1 år om gangen med automatisk 

videreføring dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling. 

Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd skriftlig varsel. 

Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel.  

 

Partene vil utarbeide system for årlig evaluering av avtalen. 

 

Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett 

eksemplar hver.  

 

 

Dato,      Dato, 

 

ÅS kommune     Akershus universitetssykehus HF 
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Valgstyrets innstilling 29.08.2012: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 (2) at det holdes valg også 
søndagen før den offisielle valgdagen. Valget i Ås kommune holdes dermed  
søndag 8. og mandag 9. september 2013. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
Valgstyrets behandling 29.08.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Valgstyrets innstilling 29.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 (2) at det holdes valg også 
søndagen før den offisielle valgdagen. Valget i Ås kommune holdes dermed  
søndag 8. og mandag 9. september 2013. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Brev av 27.03.2012 fra Kommunal og regionaldepartementet 
 
Lenke til valgloven: http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-009.html#9-2 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Referatsak valgstyret (formannskapet) 
Administrativ valggruppe 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 27.03.2012 orientert om at 
valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. 
september. 
 
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det 
på et eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen, jf. valgloven § 9-2 (2). Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet 
for det året valget skal holdes. 
 
Sametingsvalget er uaktuelt på valgdagen i Ås. Kommuner som har færre enn 30 
personer registrert i samemanntallet holder bare forhåndsvalg. Ås kommune har 13. 
 
Søndagsvalg 
I Ås kommune har det vært vanlig praksis å holde valg over to dager. Valglokalene 
har tidligere holdt åpent i 4 timer. Å holde søndagsvalg innebærer mer planlegging og 
tilrettelegging hos valgadministrasjonen, samt økte kostnader. 
 
Ved valget i 2009 og i 2011 ble ca. 1/3 av alle stemmer mottatt på valgting avgitt på 
søndagen. 
 
Stemmestyrer 
Etter endringer i valgloven kan ikke listekandidater til stortingsvalget være 
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunen i vedkommende 
fylke, jf. valgloven § 9-3 (4) som lyder: 

(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke 
oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i 
vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved 
stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker 
eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. 

 
I Ås har det vært listekandidater/kommunestyremedlemmer som har blitt oppnevnt i 
stemmestyrene ved alle valg. Ved stortingsvalget 2013 vil ikke mange bli utelukket fra 
å sitte i stemmestyrene, men ved kommunestyrevalget 2015 vil listekandidater være 

http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-009.html#9-2


  K-sak 53/12 

utelukket. Det er derfor svært viktig at vi allerede ved dette valget både oppnevner 
lokalpolitikere, ansatte og rekrutterer andre innbyggere til stemmestyrer i en 
overgangsfase, slik at erfaring kan videreføres.  
 
Det er til sammen ca. 55 personer som kontinuerlig sitter i stemmestyrene, fordelt på 
de 6 valgkretsene både søndag og mandag. Det er også 3-5 personer som sitter som 
vara på hvert stemmested. Det kan bli en utfordring å rekruttere nok personer utenom 
de folkevalgte til å delta i stemmestyrer både søndag og mandag i valget. Vi ser for 
oss å rekruttere tidligere politikere, ansatte og andre innbyggere som er interesserte. 
 
Stemmekretser  
Ås kommune har 6 stemmekretser: Brønnerud, Åsgård, Rustad og Holstad, Kroer, 
Nordby, Solberg. Antallet ble sist endret ved at Holstad og Rustad ble slått sammen i 
2005, berørte kretsgrenser som følge av sammenslåingen ble sist justert i 2010. 
 
En reduksjon i antall stemmekretser vil kunne medføre økonomiske besparelser og 
administrativ effektivisering. Stemmekretsendringer er imidlertid følsomt overfor 
innbyggerne/velgerne og administrativt krevende. 
 
I følge valgloven § 9-3 (1) avgjør kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. I følge Ås kommunes 
reglementer er dette delegert til valgstyret (formannskapet), jf. pkt. 6.2. 
 
Frist for melding til Folkeregisteret om endringer i antall eller grenser er 31.03.2013. 
Et tidkrevende arbeid i GAB-registeret må utføres av kommunen før fristen utløper. 
Dersom valgstyret eller kommunestyret ønsker sak om endring av valgkretsene, bes 
bestilling gitt rådmannen i forbindelse med behandling av denne saken. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser 
Kostnader knyttet til å holde valg også søndagen før den offisielle valgdagen, vil mest 
sannsynlig tilsvare kostnadene ved valget 2011: 
 

- Stemmestyrer (kun søndag) 

o (Kun folkevalgte: ca. kr 50 000,-) 

o Folkevalgte, innbyggere og ansatte: ca. kr 110 000,-  

Folkevalgte mottar ordinær møtegodtgjørelse for deltagelse i stemmestyrene. 
Dersom ansatte i kommunen oppnevnes i stemmestyrene vil utgiften bli 
vesentlig større når det vil bli utbetalt timelønn med tillegg 100 %. Kostnaden 
for å rekruttere innbyggere vil være lavere enn kostnaden ved å rekruttere 
ansatte, tilsvarende godtgjøring til folkevalgte. 

- Bevertning til stemmestyrene (kun søndag) 

o Ca. kr 5 000,- 

- Administrasjonen (kun søndag) 

o Lønnskostnad: ca. kr 14 000,- 

Det er 4 personer som arbeider denne dagen i til sammen ca. 20 timer. Dette 
for utdeling av utstyr og manntall m.m., mottak av stemmesedler og annen 
bistand. 



  K-sak 53/12 

Kostnaden for også å holde søndagsvalg utgjør derfor ca. kr 129 000,-.  
 
Det går også flere timer i forkant av valgting hos administrasjonen til planlegging og 
tilrettelegging ved å holde valgdag en ekstra dag. 
 
I følge Kommunal- og regionaldepartementet tas det ikke hensyn til om kommunen 
har et eller todagers valg ved tildeling av tilskudd.  
 
Vurdering av saken 
I utgangspunktet vil det gi en økonomisk og arbeidsmessig besparelse ved ikke å 
holde søndagsvalg. Det kan bli en større utfordring enn tidligere å rekruttere personer 
til stemmestyrene til både søndag og mandag, fordi vi ved dette valget bør oppnevne 
både lokalpolitikere, ansatte og andre innbyggere. 
 
Ås kommune ønsker først og fremst å tilrettelegge valget best mulig for velgerne. Det 
har vært et godt oppmøte på søndagsvalget, og 1/3 av alle avgitte valgtingsstemmer 
er avgitt denne dagen ved tidligere valg. For å sørge for fortsatt god valgdeltagelsen 
bør man opprettholde 2-dagers valg i 2013. 
 
Konklusjon   
Rådmannen anbefaler å opprettholde tidligere praksis med å holde valg både søndag 
og mandag, for å tilrettelegge for best mulig valgdeltakelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket 
Umiddelbart. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 54/12 
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MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 033 Saksnr.:  12/1827 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 59/12 29.08.2012 
Kommunestyret 54/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. vedlegg 1 med 
følgende endring: Administrasjonsutvalg og formannskap har møter på onsdager, 
hovedutvalgene på torsdager. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at de eksisterende møtedager opprettholdes 
ved at formannskapet har møter på onsdag og hovedutvalg på torsdag.  
 
Votering: Ordførers innstilling med FrP’s endringsforslag ble tiltrådt 7-2 (1A, 1H). 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 
Ordførers innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 

_____ 
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Tidligere politisk behandling:  
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 
2. Kalender 2013 
3. Skole- og barnehagerute 1. halvår 2013 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd 
Ås IL Orienteringsgruppa (distribuerer sakspapirer) 
Ås IL Fotballgruppa (distribuerer sakspapirer) 
Publiseres på Ås kommunes hjemmeside  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for 2013 er satt opp etter samme mønster som i 2012, med unntak av at 
dagene til formannskap og hovedutvalg er byttet om. Hovedutvalgsmøter foreslås 
holdt på onsdag og formannskapsmøter på torsdag. Møtestrukturen blir da best 
tilpasset saksflyten i saker som skal sluttbehandles i kommunestyret;  
hovedutvalg – formannskap – kommunestyre. 
 
Møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd, som 
selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Vurdering av møtestruktur 2012: 
I møteplan for 2012 ble antall formannskapsmøter omtrent halvert ved å kutte ut 
formannskapsmøter i forkant av kommunestyremøter. Dette har vist seg så langt å 
være uproblematisk. Formannskapet har ved behov innkalt til ekstraordinære møter i 
forkant av kommunestyret.  
 
Kommentarer til møteplan 2013: 
I mai holdes ett kommunestyremøte på en torsdag. Det er fridag på onsdag (1. mai). 
 
Møtestart på det siste kommunestyremøte før sommeren er satt til kl. 16.30, fordi det 
ofte er en del saker til behandling på dette møtet. 
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Det gjøres oppmerksom på at det er stortingsvalg i uke 37. Erfaringsmessig bør det 
ikke legges opp til utsending av sakspapirer eller avholdes møter denne uken. 
 
Det er tre ukers opphold mellom møtene i formannskap og kommunestyre i 
november/desember. Dette er fordi budsjettinnstillingen skal ligge til offentlig ettersyn 
i 14 dager. 
 
Det holdes heldagsmøte i kommunestyret 12. desember, med behandling av 
handlingsprogram og økonomiplan. Møtet starter derfor kl. 09.00. 
 
Alle møtene er lagt utenom skoleferier bortsett fra kommunestyrets siste møte før 
sommeren. 
 
Møtelokaler: 
Møter formannskap kan holdes i Lille sal, og kommunestyrets møter holdes i Store 
sal. Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd kan benytte Lille sal, Store salong, 
Store sal eller Eldresenteret som møtelokaler. 
 
Konklusjon: 
Ordfører anbefaler at møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. 
vedlegg 1. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
2013. 
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VEDLEGG 1 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 

 
1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 
Onsdag 16. januar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 17. januar 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

5 Onsdag 30. januar Kl. 18.30 Kommunestyre 

7 
Onsdag 13. februar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 14. februar 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

9 Onsdag 27. februar Kl. 18.30 Kommunestyre 

11 
Onsdag 13. mars Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 14. mars 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

14 Onsdag 3. april Kl. 18.30 Kommunestyre 

16 
Onsdag 17. april Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 18. april 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

18 Torsdag 2. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

20 
Onsdag 15. mai Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 16. mai 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

22 Onsdag 29. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

24 
Onsdag 12. juni Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 13. juni 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

26 Onsdag 26. juni Kl. 16.30 Kommunestyre 

 
 
2. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 
Onsdag 21. august Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 22. august 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

36 Onsdag 4. september Kl. 18.30 Kommunestyre 

39 
Onsdag 25. september Kl. 18.30 Hovedutvalg 

Torsdag 26. september 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

41 Onsdag 9. oktober Kl. 18.30 Kommunestyre 

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

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

Torsdag 7. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

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

47 Onsdag 20. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 

50 Onsdag 11. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 2 
KALENDER 2013 

 

Januar 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 1      1  2  3  4  5  6 

 2   7  8  9 10 11 12 13 

 3  14 15 16 17 18 19 20 

 4  21 22 23 24 25 26 27 

 5  28 29 30 31 

  
 

Februar 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 5               1  2  3 

 6   4  5  6  7  8  9 10 

 7  11 12 13 14 15 16 17 

 8  18 19 20 21 22 23 24 

 9  25 26 27 28 

 
 

Mars 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 9               1  2  3 

10   4  5  6  7  8  9 10 

11  11 12 13 14 15 16 17 

12  18 19 20 21 22 23 24 

13  25 26 27 28 29 30 31 

  
 

April 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

14   1  2  3  4  5  6  7 

15   8  9 10 11 12 13 14 

16  15 16 17 18 19 20 21 

17  22 23 24 25 26 27 28 

18  29 30 

 
 

Mai 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

18         1  2  3  4  5 

19   6  7  8  9 10 11 12 

20  13 14 15 16 17 18 19 

21  20 21 22 23 24 25 26 

22  27 28 29 30 31 

 
 

Juni 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

22                  1  2 

23   3  4  5  6  7  8  9 

24  10 11 12 13 14 15 16 

25  17 18 19 20 21 22 23 

26  24 25 26 27 28 29 30 

  
 

Juli 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

27   1  2  3  4  5  6  7 

28   8  9 10 11 12 13 14 

29  15 16 17 18 19 20 21 

30  22 23 24 25 26 27 28 

31  29 30 31 

 
 

August 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

31            1  2  3  4 

32   5  6  7  8  9 10 11 

33  12 13 14 15 16 17 18 

34  19 20 21 22 23 24 25 

35  26 27 28 29 30 31 

 
 

September 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

35                     1 

36   2  3  4  5  6  7  8 

37   9 10 11 12 13 14 15 

38  16 17 18 19 20 21 22 

39  23 24 25 26 27 28 29 

40  30 
 

Oktober 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

40      1  2  3  4  5  6 

41   7  8  9 10 11 12 13 

42  14 15 16 17 18 19 20 

43  21 22 23 24 25 26 27 

44  28 29 30 31 

  
 

November 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

44               1  2  3 

45   4  5  6  7  8  9 10 

46  11 12 13 14 15 16 17 

47  18 19 20 21 22 23 24 

48  25 26 27 28 29 30 

  
 

Desember 2013 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

48                     1 

49   2  3  4  5  6  7  8 

50   9 10 11 12 13 14 15 

51  16 17 18 19 20 21 22 

52  23 24 25 26 27 28 29 

 1  30 31  
 

 
(Stortingsvalg 9. september) 
 
24. oktober kun formannskap 
20. november formannskap og kommunestyre 
 
Fargekode: 
 
        Møter i hovedutvalg Grønn 
        Møter i administrasjonsutvalg og formannskap Blå 
        Møter i kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 3 
SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 1. HALVÅR 2013 

 

 

MÅNED 
(Antall skole-

dager) 

SKOLEN SFO BARNEHAGE 

 Fridager Fridager Fridager 

Januar 
(21) 

Juleferie: t.o.m. onsdag 
02.01. 

Juleferie: t.o.m. 01.01.  

Februar 
(15) 

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

  

Mars 
(16) 

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

Påskeferie: 
f.o.m.25.03.t.o.m.01.04 

Barnehagene stenger kl 
12.00 onsdag 27.mars 
Påskeferie: 
f..o.m.28.03.t.o.m.01.04 

April 
(20) 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Fridag: Fredag 19. april 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Plandag: Fredag 19. 
april 

Påskeferie 
Mandag 01.april 
Plandag: Fredag 19. april 

Mai 
(18) 

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

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 
Plandag: Fredag 10.05 
(kan flyttes) 

Fridager: 
Onsdag 01.mai, 
Torsdag 09.mai, 
Fredag 17.mai 
Mandag 20.mai 
Plandag: Fredag 10.05 
(kan flyttes) 

Juni 
(14) 

Siste skoledag: 
Torsdag 20. juni 
Plandag: Fredag 21.06 
(kan flyttes) 

  

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

Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

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

Fredag 19. april 
Fredag 10. mai 

 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 55/12 

 
K-sak 55/12 
BEHANDLING AV TERTIALRAPPORTER 
 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 004 &11 Saksnr.:  12/1671 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 55/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 12.06.2012: 
Tertialrapportene forelegges kontrollutvalget som vurderer rapportene i et 
kontrollperspektiv. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret. 

_____ 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

 Brev av 19.06.2012 fra FIKS, oversendelse av sak fra kontrollutvalget til 
kommunestyret, KU-sak 20/12 særutskrift. 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i brev av 19.06.2012 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 56/12 

 
K-sak 56/12 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016 
 
Gå til saksliste << Forrige sak  
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 217 &58 Saksnr.:  12/1668 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 56/12 12.09.2012 

 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 12.06.2012: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for 2012-2016. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 

_____ 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

 Brev av 19.06.2012 fra FIKS, oversendelse av sak fra kontrollutvalget til 
kommunestyret, KU-sak 18/12 med særutskrift, saksfremlegg og vedlegg 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i brev av 19.06.2012 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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