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1 Innledning  
2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter 
samme struktur som handlingsprogram 2009 – 2012, men er noe forenklet sammenliknet med 1. 
tertialrapport. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av viktige saker i 2. tertial.  
 
Økonomi 
Ved budsjettreguleringen etter 1. tertial ble det gjort innsparinger overfor enhetene blant annet 
ved at lønnsveksten fra 01.05.09 ikke ble kompensert fullt ut. I tillegg ble det gjort innsparinger 
på konkrete budsjettposter, jf. rådmannens notat av 17.06.09 til formannskapets medlemmer. De 
samlede innsparinger overfor enhetene ble i alt på 6,7 mill. kroner. Merforbruket som er varslet 
etter 2. tertial er i all hovedsak knyttet til andre områder enn hvor det ble strammet inn ved 1. 
tertial. Imidlertid ble budsjettet til sosialhjelpsutgifter redusert med 0,3 mill. kroner etter 1. 
tertial, men bør nå økes med 0,5 mill. kroner.  
 
Enhetenes skulle ikke få kompensert 0,9 prosentpoeng av lønnsveksten fra 01.05.09. Det viser 
seg nå at det de ikke har fått kompensert er om lag 0,65 prosentpoeng av lønnveksten. Det som er 
lagt ut for mye tilsvarer et beløp i underkant av 1,2 mill. kroner. Det vil bli foretatt 
budsjettkorrigeringer slik at manglende kompensasjon tilsvarer 0,9 prosentpoeng av 
lønnsveksten.  
 
Gjennomgang av driftsbudsjettene for etatene viser at det må finnes dekning for et beløp på 
3,925 mill kroner i forhold til etatenes rammer. Dette er for en stor del knyttet til helse- og 
sosialetaten hvor det må finnes dekning for 3,56 mill. kroner. Av dette beløpet skyldes 1,8 mill. 
kroner mindre salg av sykehjemsplasser og at egenbetalingen innen pleie og omsorg blir lavere 
enn budsjettert.  
 
Gjennom bruk av det som står igjen av beløp for konti for tilleggsbevilgninger, lavere netto 
renteutgifter samt VAR-sektoren andel av Myrveien 16 (fondsmidler), er det funnet finansiering 
for 3,387 mill. kroner av beløpet. Beløpet det så langt ikke er funnet finansiering for er på 0,538 
mill. kroner. Rådmannen fremmer i egen budsjettreguleringssak forslag om inndekning av hele 
beløpet.  
 
Regjeringens tiltakspakke – status i arbeidet 

• Det er vedtatt å bruke ekstraordinære vedlikeholdsmidler til brannsikring av rådhuset. 
Arbeidet er under prosjektering i regi av plankomiteen Det er engasjert nødvendig 
prosjektadministrativ hjelp, og arkitektfaglig bistand. Etter forutgående konkurranse er det 
engasjert nødvendig konsulenthjelp til de tekniske fagene.  

• Det ble søkt om 49 mill. kroner i ekstraordinære ENØK-midler. Ås kommune ble ikke tildelt 
midler innenfor denne bevilgningen. 

• Det er søkt om midler under den utvidete rentekompensasjonsordningen til rehabilitering ved 
Ås ungdomsskole og Rustad skole. Husbanken har i brev av 17.09.09 godkjent begge 
søknadene.  
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• Etter søknad til ”Prosjekt digital fornyelse i kommunene” har Ås kommune mottatt kr 
125 000 til Elin-k Samspill prosjektet. Dette vil føre til at Pleie og omsorgstjenestene og 
fastleger kan utveksle resepter, journalnotater mv. elektronisk. 

 
Salg av eiendom 

• Åslund er solgt og pengene er på kommunens konto 
• Kommunale boliger. 

I handlingsprogrammet for 2009-12 er det vedtatt å selge kommunale boliger for i alt 28 mill 
kroner. Dette tilsvarer omkring 15 boliger. I sak 11/09 vedtok formannskapet at leiere med 
tidsubegrensede kontrakter skulle tilbys å kjøpe den boligen de leier til takst. Salg av øvrige 
salgbare enkeltboliger vurderes ved ledighet. Før enkeltsalg igangsettes, skal 
boligtildelingsutvalget innstille ovenfor formannskapet som avgjør om kommunen, for å 
kunne ivareta sitt boligmessige ansvar, skal beholde boligen. 26 boliger bebos av leietakere 
med tidsubegrensede kontrakter. Disse fikk tilbud om å kjøpe til takst. 6 stykker svarte 
positivt. 4 andre boliger er lagt fram for formannskapet som vedtok at en bolig kunne selges. 
De andre skulle kommunen beholde for utleie til personer kommunen har et særlig ansvar for.  
 
Foreløpig er ingen salg gjennomført. For 7 boliger er det innhentet tilbud på taksering og 
inngått avtale med takstmann. Det er avtalt å holde takstforretning. Dersom disse blir solgt vil 
man realisere ca. halvparten av målet i handlingsprogrammet for 2009.  
 
Det anses vanskelig å nå målet. 

• Fjellveien 
I formannskapsmøte 26.8 ble det vedtatt at Fjellveien skulle beholdes for å dekke 
kommunens eget behov. Samtidig ble det nedsatt et ad-hocutvalg som skulle utrede hvilket 
behov eiendommen bør dekke, hvilken type utbygging som er mulig og finansiering av 
prosjektet. 

 
Flytting av kommunalteknisk 
Kommunen har inngått avtale om leie av Myrveien 16. Bygningen gir plass for hele 
kommunalteknisk avdeling (vei, vann og kloakk, park og idrett og administrasjonen). 
Nødvendige ominnredningsarbeider er under planlegging. 
 
Arbeidet med forbedring av plan- og budsjettprosessen 
Formannskapet besluttet i møte 11.02.09 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare 
hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, samt hvordan 
kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet. Arbeidsgruppas anbefalinger 
knyttet til struktur og prosess ligger til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2010 – 2013. 
 
Gjennomgang av organiseringen av teknisk etat – status i arbeidet 
Det er vedtatt prosjektplan og budsjett for gjennomgangen av organiseringen. Det er engasjert 
konsulent/prosjektveileder. 
 
Etablering av midlertidig asylmottak på Heia 
Formannskapet vedtok i møte 17.06.09 å etablere et midlertidig asylmottak på Heia (tidligere 
Heia sykehjem). Kontrakten med UDI varer til 30.06.11, og mottaket har 50 plasser. Heia startet 
i medio august og drives som en del av Bjørnebekk mottak.  
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Arbeidet med klima- og energiplan 
Forslag til Klima- og energiplan ble sendt på høring 14.05.2009 med frist for innspill 26.06.09. I 
høringsperioden ble det avholdt ett folkemøte og kommunen hadde stand på Ås mart’n. Det kom 
inn 13 uttalelser. Klima- og energiplanen ble behandlet av formannskapet 26.08.09 og skal opp 
til endelig behandling i kommunestyret. 
 
Kommuneplan 2011 – 2023 
Arbeidet med kommuneplanen er nå i gang. Formannskapet vedtok på møte 26.08.09 en 
prosjektplan og en milepælplan for arbeidet. Disse dokumentene beskriver bakgrunn, mål, 
framdrift og budsjett for arbeidet, samt hvordan arbeidet skal organiseres. Milepælplanen er 
utarbeidet med sikte på å få kommuneplanen vedtatt innen 1. tertial 2011.  
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2 Økonomi 

2.1 Driftsstatus 
 
Sentraladministrasjonen 
  

Driftutgifter i hele 1000 
kroner Driftsinntekter i hele 1000 kroner Programområde 

  Utgifter % av budsjett Inntekter % av budsjett 
Politiske styringsorganer f. 100 2 275 36,1 % 0 0,0 % 
Revisjon f. 110 467 40,9 % 0 0,0 % 
Administrasjon f. 120 23 738 67,4 % 1 653 72,5 % 
Resten f. 121,180,201,202, 213, 
222, 242, 234,244,253,254, 283, 
301, 302, 303, 325, 
329,333,345,353,360,370,383, 
390,392 8 438 55,9 % 616 103,7 % 
Totalt 34 918 60,5 % 2 269 78,4 % 

 
Hovedkonklusjoner 
Det ser ut til at sentraladministrasjonen kan få et merforbruk på 0,235 mill. kroner. På konto for 
tilleggsbevilgning står det 0,85 mill. kroner. På konto tilleggsbevilgning lønn står det igjen 0,5 
mill. kroner, men det skulle ha stått i underkant av 1,7 mill. kroner igjen. Det vil bli foretatt 
budsjettkorrigeringer slik at det igjen et beløp i underkant av 1,7 mill. kroner.   
 
Administrasjon 
Blant annet som følge av stor turnover ved økonomiavdelingen er det et behov for å styrke 
avdelingen midlertidig med en stillingsressurs tilsvarende 0,2 mill. kroner. Budsjett for  
vennskapskommunebesøket i juni var uteglemt. Utgiftene til dette er 0,035 mill. kroner.  
 
Politiske styringsorganer 
Konto reservert for tilleggsbevilgninger er på 0,85 mill. kroner. På konto tilleggsbevilgning lønn 
står det igjen 0,5 mill. kroner. Enhetens skulle ikke få kompensert 0,9 prosentpoeng av 
lønnsveksten fra 01.05.09. Det viser seg nå at det de ikke har fått kompensert er om lag 0,65 
prosentpoeng av lønnveksten. Det som er lagt ut for mye tilsvarer et beløp på 1,2 mill. kroner. 
Det vil bli foretatt budsjettkorrigeringer slik at manglende kompensasjon tilsvarer 0,9 
prosentpoeng av lønnsveksten.  
 
 
Oppvekst- og kultur 
 

Driftsutgifter i hele 1000 
kroner 
  

Driftsinntekter i hele 1000 
kroner 
  Programområde 

  Utgifter % av budsjett Inntekter % av budsjett 
Barnehager f.201,211,221 71 441 65,4 85 551 83,9 
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Grunnskole f. 202, 214,215,222, 
223 

106 164 
66,7 

16 449 
96,2 

Fritidstiltak f. 231,234 2 714 60,0 303 140,4 
Kulturtiltak f.370, 375, 377, 383, 
385,386 

7 944 
64,9 

1 080 
57,0 

Andre funksjoner 
f.120,213,242,275,253 

8 287 
74,2 

4 079 
156,2 

Totalt 196 549 66,3 107 461 86,8 

 
Hovedkonklusjoner 
Oppvekst- og kultur ser så langt ut til å gå med et merforbruk på 0,9 mill kroner, men utgiftene til 
gjesteelever/spesialskoler er usikre. Siste tildeling av skjønnsmidler barnehager vil sannsynligvis 
medvirke til at etaten likevel går i balanse.  
 
Barnehager 
Budsjetterte inntekter på skjønnsmidler er nådd før 3.tildeling – dette er tilførsel til kommunene i 
henhold til aktivitetsøkninger i 2009. Tildelingen baseres på rapportering av barnetall pr 
september-09, og er først klar mot slutten av året. Tidligere år har denne tildelingen variert 
mellom 0,5 til 1,9 mill kroner.  
 
Grunnskole 
Utgiftene til skoleskyss er høye, og ser ut til å gi et merforbruk på 0,8 mill. kroner til tross for 
tilføringen i 1.tertial.  Kontrakten er gjennomgått og skal ut på anbud på nyåret. Det påregnes at 
en rullering vil gi lavere utgifter i 2010.  
 
Utgifter til gjestelever og spesialskoler er høye og med stadig nye brukere slik at økonomien her 
er anstrengt og usikker.  
 
Kulturtiltak 
Det ser ikke ut til å bli noe utleieinntekter fra kulturhuset da oppussingen ikke er ferdig. 
Inntektssvikten utgjør 0,092 mill kroner. Utgifter til bygdeboka 0,3 mill kroner forutsettes dekket 
av disposisjonsfond.  
 
 
Helse og sosialetaten 
 

Driftutgifter i hele 1000 
kroner 

Driftsinntekter i hele 1000 
kroner Programområde 

  Utgifter % av budsjett Inntekter % av budsjett 
Pleie/omsorg i institusjon f. 253 72 079 67,4 % 10 892 59,7 % 
Pleie/omsorg i hjemmet f. 254 41 808 66,5 % 4 118 92,2 % 
Sosialkontor/Barnevern f. 
233,234,242,243,273,281 20 375 69,1 % 2 240 106,2 % 
Resten f. 
120,232,233,234,241,242,243,244,251,2
52,273,354 19 834 63,1 % 2 010 64,3 % 
Totalt 154 096 66,8 % 19 260 68,9 % 
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Hovedkonklusjoner 
Det ser ut til at helse og sosial kan få et merforbruk på 3,56 mill. kroner. 
 
Pleie/omsorg  
Det ser ut til at inntektene for pleie og omsorg blir 1,8 mill. kroner lavere enn budsjettert.  
Dette fordeler seg med 0,7 mill. kroner på salg av sykehjemsplasser og med 1,1 mill. kroner på 
egenbetaling. 
 
En av avd. ved Moer Sykehjem har i hele 2009 hatt 1-2 pasienter som krever 1:1 bemanning. 
Dette resulterer i et merforbruk på 0,5 mill. kroner.   
 
Timesatsen for ressurskrevende brukere (ULOBA) økte 01.07.09. En bruker av ressurskrevende 
tjenester har fått utvidet tjenestetilbudet fra juli 2009, jf. vedtak i PLO 18/07. Totalt gir dette et 
merforbruk på 0,16 mill. kroner.   
 
Sosial og barnevern 
Utgifter til sosialhjelp er økende som følge av at enheten ikke har klart å oppfylle måltall på 
kvalifiseringsprogrammet på rapporteringstidspunktet. Det er forventet at flere 
sosialhjelpsmottakere vil gå over på kvalifiseringsprogrammet i løpet av høsten, men det ser 
likevel ut til at budsjettet vil overskrides med 0,5 mill. kroner. 
 
Andre 
Helsestasjonen vil få et merforbruk på 0,05 mill. kroner på lønnsbudsjettet som følge av 
nødvendige tiltak ihht. §4-6 i Arbeidsmiljøloven. Inntekt for reisevaksinasjon reduseres med 
inntil 0,05 mill. kroner. 
 
Barneboligen har fått nye administrative vedtak i løpet av året som medfører et overforbruk på 
privat avlastning som det ikke var budsjettert for. Merforbruket antas å bli 0,5 mill. kroner.  
 
 
Teknikk og miljø 
 

Driftsutgifter i hele 1000 kroner 
  

Driftsinntekter i hele 1000 
kroner 
  Programområde 

  Utgifter % av budsjett Inntekter % av budsjett 
VAR f 345, 353, 355, 357 21 442 61,9 28 048 55,5 
Andre funksjoner under 
kommunalteknisk avdeling 

19 355 
73,5 

1 458 
52,5 

Funksjoner under 
eiendomsavdelingen 

46 582 
71,5 

13 077 
74,4 

Andre funksjoner som 
120,301,302,303 

5 413 
55,3 

3 343 
59,6 

Totalt 92 792 68,3 45 926 60,0 

 
Hovedkonklusjoner 
Etaten ser ut til å gå med et mindreforbruk på 0,13 mill kroner.  
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VAR-sektoren  
Området vil gå i balanse med eventuell bruk/avsetning til fond.  
Gebyrinntekter renovasjon ser ut til å bli 0,6 mill kroner høyere enn budsjettert. Årsgebyrer for 
vann og avløp ser ut til å bli tilnærmet som budsjettert. Andre inntekter, hovedsakelig 
tilknytningsgebyr, blir lavere enn budsjettert. I 2008 ble inntekter fra tilknytningsgebyrer for 
vann og avløp betydelig høyere enn budsjettert. Dvs at disse merinntektene bidro til at det ble 
avsatt midler til VA-fond i regnskapet for 2008. I 2009 ser det ut til at boligbyggingen blir 
mindre enn forutsatt (120 nye eneboliger), som igjen medfører lavere gebyrinntekter. 
Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling 
Kommunalteknisk avdeling skal flytte til Myrveien 16, jf. f-sak 19/09. Det påløper 
husleieutgifter fra 1. juli. Husleieutgifter samt utgifter knyttet til vurderinger knyttet til kjøp/leie 
av bygget vil være 0,67 mill. kroner. 40 prosent av dette dekkes av fondsmidler fra VAR-
sektoren.  
 
Det er overforbruk på overtid som følge av vintervedlikehold – brøyting. Overforbruket 
kompenseres med tilsvarende lavere vedlikeholdsutgifter for øvrig. Området forventes å gå i 
balanse. 
 
Eiendomsavdelingen 
Området ser ut til å få merforbruk på lønn med 0,6 mill. kroner i hovedsak knyttet til renhold.  
Energiutgiftene ser ut til bli 0,86 mill kroner høyere enn budsjettert. Disse merforbrukene 
motsvares av reduserte utgifter til kommunale avgifter/tømming containere samt husleieutgifter.  
 
Andre funksjoner 
Kommunen har mottatt 0,8 mill kroner i tvangsmulkt knyttet til bygesaksbehandling. Beløpet 
skal ikke inngå i selvkostregnskapet.  
 
Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag (fellesinntekter og -utgifter) 
 
Hovedkonklusjoner 
Anslaget for netto renteutgifter reduseres med 0,6 mill. kroner. Budsjetterte inntekter fra 
momskompensasjon fra investeringsprosjekter blir lavere enn budsjettert, men vil komme på et 
senere tidspunkt.  
 
Skatt 
Skatteanslaget ble redusert med 6,6 mill. kroner ved 1. tertial. Reduksjonen var basert på visse 
forutsetninger. Andre beregningsforutsetninger tilsa at skatteanslaget burde har vært redusert 
ytterligere. Gjennomgang ved 2. tertial tilsier at det reviderte budsjettanslaget på 349,9 mill. 
kroner kan opprettholdes – selv om det fortsatt vil være en god del usikkerhet knyttet til anslaget.  
 
Momskompensasjon 
Momskompensasjon fra investeringsprosjekter vil trolig bli en del mindre enn budsjettert som 
følge av at investeringsprosjekter kommer senere i gang enn det som er lagt til grunn i budsjettet. 
Dette er inntekter som vil komme på et senere tidspunkt. Redusert momskompensasjon tilsier at 
budsjettert avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskapet bør reduseres.  
 

Renter og avdrag 
Det ble lagt til grunn et rentenivå på 3,5 prosent ved 1. tertial. Det legges nå til grunn et rentenivå 
på 3,25 prosent som et gjennomsnitt for 2009. Nettoeffekten av redusert rentenivå med 0,25 
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prosentpoeng er anslått til 0,9 mill. kroner. Ingen salg av kommunale boliger er gjennomført så 
langt gir 0,3 mill. kroner lavere renteinntekter.  
 
 

 

2.2 Investeringsprogrammet – status 
Konto Navn Rev. 

Budsjett 
2009          

Regnskap 
2009 

Kommentarer 

700.0601 Sjøskogen Skole 
byggetrinn II. 
 

         126 0 Avsluttende byggeregnskap vil bli lagt fram 
for plankomiteen d.å. 
Restmidler, kr. 126.000 vil bli forslått 
overført til investeringsprosjektet -
Frydenhaug barnehage.                                              

0602 Ås Ungdomsskole 
– tilbygg og 

rehabilitering 
 
 

66 127 Overskridelsen, kr. 61.270,- er tenkt dekket 
ved realiserte salg av matjord fra Moerjordet 
i alt kr. 133.150,-. Dermed vil sluttregnskap 
kunne bli lagt fram for plankomiteen  i 
balanse. 

0603. Norbytun U-skole,- 
Delprosjekt 3 - riving av 
eksisterende sydfløy å 
bygge ny fløy i 2. 
etasjer. 

16.520 2.759 Samtlige entreprenørkontrakter er 
utarbeidet og signert av partene. På grunn 
av feil på kommunens kartgrunnlag ble det 
nødvendig med mer sprengningsarbeid enn 
forutsatt, slik at reserven for dette formål er 
belastet med kr. 985.000. Foreløpige 
prognoser tilsier at prosjektet likevel skal 
kunne gjennomføres innenfor avsatt ramme, 
44 mill. kr.                      

7000.0605 Søråsteigen barnehage         411           24 Sluttregnskap vil bli fremlagt for 
plankomiteen d.å. med forslag om å 
overføre gjenstående rest, ca. kr. 387.000, 
til styrkning av prosjektet – Frydenhaug 
barnehage.                   

7000.0606 Vinterbro barnehage          145  
               
 

44,8 Innkalt 3-års garantibefaring ble avholdt 
17.06.2009, uten at totalentreprenøren 
møtte.  Totalentreprenøren hjemler å frasi 
seg et hvert ansvar for videre krav om 
utbedringsarbeider ut fra at dette var forhold 
som var implisitt i rettoppgjøret mellom 
partene. Gjenstående utbedringsarbeider 
spesielt vedrørende utomhusarealene, blir 
gjennomført i egenregi. Gjenstående 
restmidler, ca. kr. 100.000, vil bli benyttet til 
lukking av  protokollførte mangler.                         

7000.0607 Kulturskolen (Bankvn. 
1). 

             0               20 Samlet prosjektavsetning utgjorde 17,18 
mill. kr. etter at prosjektet ble styrket med 
4,7 mill kr. i 2009. Sluttregnskap ble 
behandlet i formannskapet i dets møte 
26.08.2009 sak 54, ved at byggeregnskapet 
formeldt ble avsluttet ved at ubrukte 
restmidler,  kr. 1.688.011 ble vedtatt 
overført til prosjektet Tunveien barneh. med 
1,5 mill. kr, og til styrkning av garanti- og 
oppfølgningskontoen kr. 188.011. Dermed 
er prosjektet å anse som avsluttet.                                            

7000.0608 Moer sykehjem 
 
 

1.986           20                    Økonomien er trygg.  Driftsproblemer med 
bl.a. levert utstyr til storkjøkkenet, medfører 
at sak til plankomiteen vedrørende 
avsluttende byggeregnskap må avvente.  

7000.0609 Frydenhaug barnehage  19.221 14.876 Avsatt, revidert.prosjektr. utgjør kr. 25,25 
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mill kr. Nybygget ble ferdigstilt 26.05.09. 
Gamlebygget inkludert opparbeidelse av 
kom.teknisk veianlegg utenfor 
barnehagetomten, vil bli ferdigstilt  i løpet av 
uke 41/42 d.å. Det ligger an til en 
budsjettsprekk på ca. 950.000. 
gr. uforutsette utgifter på gamlebygget. 
Merkostnadene vil stort sett kunne dekkes 
inn ved overføring av ubrukte restmidler fra 
øvrige investeringsprosjekter som ligger 
under plankomiteens ansvarsområde.                         

7000.0735 Tunveien 1 – Påbygg til 
ungdomsboligene på 
Moer. 

1.100 1.185 Prosjektavsetningen utgjør kr. 1.100 000.  
Kontrakt med gunstigste 
generalentreprenør, slik vedtatt av 
plankomiteen i dets møte 21.09.2009 sak 
02/02, utgjorde kr. 1.062.000. 
Overtagelsesforretning ble avholdt  
03.06.2009. Sluttregnskap, inkl. gebyrer og 
Honorarer, beløper seg til kr. 1.184.521. 
Slutteregnskap vil bli fremlagt for beh. i 
Plank./Formannsakap  d.å.                                                       

7000.0613 Ny barnehage på 
Solberg. 

6.000 188 Samlet prosjektavsetning utgjør 22,25 mill. 
kr. 
Plankomiteen fattet vedtak på 
entrepriseform i dets møte 19.05.2009 sak 
14 og godkjente påfølgende utarbeidet 
totalentreprisebeskr. i dets møte 18.06.2009 
sak 19. Etter tilbudsfristens utløp fattet 
plankomiteen valg på gunstigste 
totalentreprenør i dets møte 17.09.2009 
samt gav videre innstilling til formannskapet 
om å styrke prosjektavsetningen med kr. 
5,65 mill. kr. Formannsk. fattet vedtak i tråd 
med plank. innstilling i dets møte 
23.09.2009.  
 Valgt totalentreprenør, Ove Skår AS, har 
oppgitt 11 måneders byggetid fra tidspunkt 
igangsettingstillatelse måtte være gitt.                                                  

7000. Oppgradering av 
Kulturhuset. 

16.298 20 Kom. styret vedtok i møte 11.02.09 sak 
04/09, å avsette 16,298 mill kr. til prosjektet. 
Av dette utgjør statlig tilskudd kr. 10,5 mill 
kr. og overf. vedlikeholdsm. kr. 5.789.000. I 
følge plankomiteens videre vedtak, er 
innhentet tilbud samt påfølgende inngått 
avtale med byggeleder, arkitekt  og 
prosjekteringsgruppe.  Ut fra sterkt registret 
behov, fastsatte plankomiteen i møte 
18.06.2009 sak 21/09, prioriterte rammer for 
videre prosjektering og gjennomføring. 
Påfølgende, i plankomiteens møte 
17.09.2009 sak 24/09, ble fremlagt 
skisseprosjekt av 16.09.2009 med oppsett 
av kostnader i prioritert rekkefølge.  På 
møtet fattet plankomiteen innstilling til 
formannskapet om ”klargjøring av videre 
bindende føringer.” Det framkommer av 
foreliggende kalkyler, at det er stor 
underdekning mellom avsatte midler og 
nødvendig avsetning for å kunne 
gjennomføre prosjektet. Det er engasjert ny 
brannvernkonsulent for å se på alternative 
løsninger, slik at saken (skisseprosjekt 
m/kostnadsoverslag) vil bli fremlagt i 
revidert form for ny behandling i 
plankomiteen samt  
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formannskap/kommunestyre.                          
     
6800 Biler/ maskiner 900 904  
6830 Asfaltering 0 0 1000 overført til driftsbudsjettet 
6950 Vann 8834 3311 Sluttføring Kaja I, omlegging Kaja II, 

planlegging Lurenga, ny ledning Brønnerud, 
planlegging S.Moer 

6970 Avløp 4000 3305 Omlegging Kaja II, rehab. Togrenda, 
Planlegging Lurenga og S.Moer 

     
 

 

2.3 Finansforvaltning 
 
(Beløp i 1000 kroner) 

   
  
Aktiv kapitalforvaltning  

Beholdning pr 
 01.01.09 

Beholdning pr 
2.tertial 2009 

Endring 
jan- august 

Carnegie 89 338 88 623 -715 
DnB Nor 79 268 82 676 3 408 
Skagen Vekst 9 711 12 020 2 309 
Sum  178 317 183 319 5 002 
Nedsalg av bufferfond grunnet 2008 -9 501 -4 276 5 225 
Bufferfond som ikke er disponert 3 769 3 920 151 
Sum totalt for SFE-midler  172 585 182 963 10 378 

 
Den samlede avkastningen for SFE-midlene var 6 % i 2. tertial 2009. Etter 1. tertial var andelen 
SFE-midler plassert i aksjer 14,1 %, mens 12,8 % av midlene var plassert i aksjemarkedet ved 
årsskiftet. Av denne porteføljen er 43 % plassert i utlandet pr 31.08.09.  
 
Lånegjeld 
Netto lånegjeld er 909 mill kroner. Av dette er 285 mill kroner knyttet til låneopptak for 
selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter normalt utlignes 
ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter fra VAR-sektoren (vann, avløp og 
renovasjon). Tilskuddene og avgiftene baserer seg på rentenivået for statslån.  
 

Låneopptak for beløp hvor det normalt påløper renterisiko er prosjekter som ikke er 
selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 624 mill kroner. Årets 
låneopptak på 29 mill. kroner er ikke foretatt. Pr 31.12.08 var andelen fastrentelån for ikke 
selvfinansierende prosjekter 45 %.  Etter 2 tertial er tilsvarende tall 43 %.  I henhold til reglement 
for finansforvaltning, jfr. k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80%. 
 

3 Fokusområde samfunn 

3.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne 
 
Folkehelse 
Folkehelsegruppa er en tverretatlig gruppe, og har hatt 2 møter i 2. tertial.  
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Gruppen har jobbet med prosjektene: 
1. Etablere ”Aktiv på dagtid i Ås kommune”. Prosjektet er et samarbeid mellom Ås 

kommune inkl. NAV og Frivilligsentralen, Ås IL, Akershus idrettskrets, Follo Futura med 
flere. 

2. Planlegge, gjennomføre og evaluere ”Friskvernuka” i Ås i samarbeid med prosjektgruppa 
for Kvalitetskommuneprogrammet. 

Det er søkt om økonomisk støtte til etablering/gjennomføring av prosjektene fra Akershus 
fylkeskommune, Helsedirektoratet, NAV, Storebrand og arbeidslivssenteret. Kommunen har 
mottatt til sammen 170 000,- fra fylkeskommunen.  
 
Friluftsliv, nærmiljø og idrett 
Det ble gitt statlige tilskudd til veilysanlegg i skolestien ved Askehaug til Nordbyskolene. 
Forhandlinger om tillatelse fra grunneier førte ikke fram, og tilskuddet er søkt overført til andre 
anlegg. 
 

3.2 Gode sosiale og fysiske miljøer  
 
Kulturliv  
På grunn av vannskader har kulturhuset i liten grad vært utleid.  
 
Medvirkning og dialog 
Ny nettside ble tatt i bruk i juni. Oppbyggingen av nettsiden følger LOS strukturen, noe som 
innebærer at oppbyggingen er i forhold til tjenester til innbyggerne og ikke i forhold til 
kommunens administrative organisering. Det er videre lagt stor vekt på kvalitetskriteriene som 
Norge.no setter til internettsider.  
  
 
 
Servicetorget 
Det er inngått avtale med Norsk Eiendomsinformasjon as og bestilling av eiendomsopplysninger 
kommer nå stort sett via Infoland. Servicetorget har fått mer arbeidsoppgaver med bostøtte etter 
at Husbanken endret søknadsprosedyrene og at flere har fått rett til bostøtte. Oppgaver med 
tidligstemming og forhåndsstemming til Sortingsvalget har medført et stort arbeidspress på 
servicetorget i perioden.  
 
Arbeidsliv og næringsliv 
Statsbygg presenterte forslag til utviklingsplan for lokalisering av Veterinærhøgskolen og 
Veterinærinstittutet på møte i formannskapet 17.06.09. Denne planen viser alternative 
lokaliseringer.  Planen skal ligge til grunn for Statsbyggs arbeid med en reguleringsplan for 
lokalisering av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstittutet. 
 
I forbindelse med innsigelsene som ble fremmet til kommunedelplan for Vinterbro er det 
gjennomført meklingsmøte. Meklingen førte ikke fram. Formannskapet vedtok i møte 26.09.09 
og oversende saken til Miljøverndepartementet til endelig behandling. Saken skal til behandling i 
kommunestyret.    
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Samferdsel 
Det er nå bygd fortau i henhold til godkjent reguleringsplan i krysset Moerveien/Skoleveien. 
Dette har medført ryddigere trafikkforhold i kryssområdet. 
 
Det er fremmet sak i hovedutvalg for teknikk og miljø om nedklassifisering av enkelte grusveier i 
samsvar med vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Utvalget var skeptisk til forslaget og 
utsatte saken. 
 
Eiendomsforvaltning 
Det er vedtatt hvilke kommunale boliger som skal selges. Det er innhentet tilbud på taksering og 
inngått avtale med takstmann. Det er avtalt å holde takstforretning. Tre salgbare boliger er vedtatt 
ikke solgt. Foreløpig er ingen salg gjennomført. 
 
Kommunen har inngått avtale om leie av Myrveien 16. Bygningen gir plass for hele 
kommunalteknisk avdeling (vei, vann og kloakk, park og idrett og administrasjonen). 
Nødvendige ominnredningsarbeider er under planlegging. 
 
Det arbeides med planer for brannsikring/rehabilitering av Kulturhuset. Kostnadene vil bli 
høyere enn forutsatt. 
 
Det er søkt om rentefrie lån til delvis rehabilitering ved Ås ungdomsskole og Rustad skole. 
Husbanken har i brev av 17.09.09 godkjent begge søknadene.  
 
Rehabilitering av fyrrom tak på Nordbytun ungdomsskole er fullført. 
 
Samfunnssikkerhet 
Kommunen arrangerte møte i Beredskapsrådet 22.06.09. Beredskapsrådet er kommunens 
samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål og skal sikre en helhetlig beredskap i kommunen. 
Formålet med møte var å gi hverandre gjensidig informasjon om beredskapsmessig status. 
Spesielt ble kommunens planer for å møte en influensapandemi diskutert. 
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3.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur 
 
Arealforvatning 
Kommunestyret behandlet i juni Follorådets regionale føringer knyttet til utbyggingsmønster, 
grønne områder og transportsystem. I hht vedtaket skal føringene legges til grunn for den 
forestående rulleringen av kommuneplanen.  
 
Utkast til reguleringsplan for Dyster Eldor II har vært på høring.  
 
Prosjektet ”Klimavennlig arealutvikling og boligbygging på Dyster Eldor II” ble igangsatt i 
august 2009. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Grønne energikommuner, Rambøl og 
kommunen. Formannskapet vedtok 26.08.09 at endelig vedtak av reguleringsplanen skal avvente 
resultatene fra dette prosjektet. Prosjektet ferdigstilles ved årsskifte. Det forutsettes at salg kan 
gjennomføres i 2010. 
 
Av kapasitetsmessige årsaker vil det ikke bli utarbeidet en handlingsplan for biologisk mangfold 
i høst.  
 
Teknisk service og infrastruktur 
Arbeidet med å inngå avtaler om ilandføring av va-ledninger på Lurenga har ikke ført fram. Det 
er nå planlagt alternative ilandføringspunkt. 
 
PURA-prosjektet ha utarbeidet forvaltningsplan for vassdragene med tilhørende tiltakspakke. 
Planene er oversendt fylkeskommunen for behandling og vil videre bli sendt Miljødepartementet. 
 
Follo Ren utreder fortsatt ny renovasjonsordning og plassering av avfallsbehandlingsanlegg. 
 
Klima og energi 
Forslag til Klima- og energiplan ble sendt på høring 14.05.2009 med frist for innspill 26.06.09. I 
høringsperioden ble det avholdt ett folkemøte og kommunen hadde stand på Ås mart’n. Det kom 
inn 13 uttalelser. Klima- og energiplanen ble behandlet av formannskapet 26.08.09 og skal opp 
til endelig behandling i kommunestyret. 
 
Søråsteigen barnehage ble miljøsertifisert i mai 2009. Det er utarbeidet fremdriftsplan for den 
videre sertifiseringen av kommunal virksomhet. 
 

4 Fokusområde brukere 

4.1 Barn og unge 
 
Mestring og læring 
 
Sørge for å ha tilstrekkelig med kvalifiserte pedagoger i skole og barnehage 
Kommune fikk tilstrekkelig med pedagoger ved hovedutlysningen i skolene. Det er imidlertid 
noe mangel på pedagoger med videreutdanning i matematikk og naturfag i barneskolene.  
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I barnehagene er det mangel på førskolelærere. Ca 25% av førskolelærerne i kommunale 
barnehager og ca 16 % av førskolelærene i private barnehager har ikke godkjent utdanning og har 
dispensasjon. Det er i dag 7 assistenter i kommunale og private barnehager som får stipend til å 
ta førskolelærerutdanning. De fleste av disse har dispensasjon for å fungere som førskolelærere.  
 
Opptak 
Alle barn som søkte innen fristen til hovedopptaket 1. mars fikk tilbud om barnehageplass. 59 
barn har takket nei til plass fordi de ikke fikk plass i det området de ønsket seg.   De fleste av 
disse bor i Nordby, Vinterbro og Solbergområdet.  
 
Det er gitt tilbud til alle som står på venteliste, også de som har søkt etter fristen, som ønsker 
plass nå og som har riktig alder. Likevel er det 35 ledige plasser i sentrumsområde, men mange 
på venteliste i Nordby, Vinterbro og Solbergområdet. Det har ført til at Frydenhaug barnehage 
ikke åpner den siste avdelingen når den nå står ferdig og at Tunveien barnehage stenger en 
avdeling.  I Frydenhaug barnehage er det ikke ansatt personale til siste avdeling, og i Tunveien 
avvikles vikariatene for å få ned kostnadene.  
 
Fritidstilbud og kulturskolen 
I august ble rapporten om Ungdomspolitikken/Fritidsklubbene lagt fram for Hovedutvalget for 
oppvekst- og kultur. Saken ble utsatt til 3. tertial.   
 
Kulturskolen ble tildelt kr 300.000 i prosjektmidler til et utviklingsprosjekt støttet av 
Kunnskapsdepartementet – Etablering av flerkulturelt kultur- og aktivitetssenter i samarbeid med 
Bjørnebekk asylmottak, voksenopplæringen og andre. Dette vil bli igangsatt i slutten av 2009. 
 
Ungdomshusene i Ås har fått til sammen 145.000 i gave fra Sparebankstiftelsen.. Midtgard fikk 
120.000 til bygging av / utstyr til scene, et prosjekt som for øyeblikket stamper i påvente av 
teknisk avklaring.  
 
På Rudolf er gaven fra Sparebankstiftelsen øremerket nytt discoteklys.  
 
 
Barnevern 
Barnevernet har i perioden gjennomgått en forvaltningsrevisjon, som avsluttes i 3 tertial. 
 
Tjenester til barn med funksjonshemning 
Arbeidet med å etablere personalbase i Liaveien 19 pågår. Ambulerende miljøarbeidertjeneste gir 
nå tilbud til 5 ungdommer. Tjenestene gis ut fra vedtak fattet av forvaltningsenheten. Det er flere 
ungdommer som har behov for denne type tjenester. Tiltaket fungerer også som ettervernstiltak 
jfr Lov om barnevern. Personalgruppa har ikke mer kapasitet, så det er behov for å utvide denne 
tjenesten. 
 
Arbeidet med sysselsettingstiltak er i gang.  Så langt er det ordnet med tilrettelagte tilbud for 2 
personer. 
 
Forebyggende og helsefremmende tiltak 
Enheten har forberedt planer og et større arbeidspress høst-09 på grunn av svineinfluensa 
vaksinering i sept./okt., innføring av ny vaksine (HPV) i det ordinære barne- og 
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skolevaksinasjonsprogrammet fra sept. og den ordinære influensavaksineringen i slutten av 
oktober-09. 
  
Oppstart av samarbeidsforum- rus og psykisk helse. Enhetsleder representert i ”kjernegruppe” 
sammen med enhetsleder for psykisk helse, Nav-leder og fagleder barnevern for å fremme 
samarbeidet i kommunen.  
 
Enheten har fått tildelt ¾ av søkte midler til forebygging av uønskede svangerskap og abort fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddet skal dekke deler av tjenestetilbudet ved 
helsestasjon for ungdom. Kommunen har derfor rettet en henvendelse til UMB om et tettere 
samarbeid for å diskutere fordeling av kostnader nå og i årene som kommer. Studentene utgjør 
over 75 % av brukerne ved helsestasjon for ungdom i Ås kommune.   

 

4.2 Voksne 
 
Pleie og omsorg 

• Ferieavviklingen i år har gått meget bra. Enheten har hatt tilgang på gode vikarer. Både 
ansatte og brukere gir gode tilbakemeldinger. 

• Mellom 13 og 16 korttids - og rehabiliteringsplasser har vært i bruk i løpet av sommeren. 
Alle søknadene om avlastning - og korttidsopphold i sommerperioden har vært innvilget. To 
plasser har vært utleid i en kortere periode. 

• Enheten opplever store utfordringer i forhold til stadig dårlige pasienter. I tillegg til forsterket 
skjermet enhet har langtidsavdelingene også måtte gjennomførte tiltak med en til en 
bemanning. 

• Hjemmetjenesten behandler særdeles dårlige pasienter som krever høy fagkompetanse. 
Tilbud om hospitering og opplæring fra sykehuset har bidratt til at kommunen er i stand til å 
takle utfordringene.  

• På Moer sykehjem er de fleste fagstillingene nå besatt med unntak av noen helgestillinger. 
Skjermet/forsterket enhet arbeider kontinuerlig med rekruttering til ledige stillinger, men er 
fortsatt avhengig av vikarbyrå. 

• Enheten opplever at sykefraværet har gått ned i løpet av 2. tertial. Det rapporteres om lite 
langtidsfravær, men noe korttidsfravær. Kombinasjon av arbeidet med friskvern og at ledige 
stillinger er besatt, kan være årsaken til at færre er syke. 

• I tillegg til driften har ledere og ansatte jobbet med diverse prosjekter knyttet til Temaplan for 
helse og omsorg og Kvalitetskommuneprogrammet. 

 
Driftstjenester 
Avtale med Alarm24 vedrørende trygghetsalarmer er nå på plass. 
 
Garantibefaringer på Moer sykehjem er gjennomført. 
 
Forvaltningstjenester 
Tjenesten ser spesielle utfordringer i forhold til tjenestetildeling til hjemmeboende personer med 
demens. 
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Sosialtjenester 
Sosialtjenesten i NAV har hatt en travel periode med store krav til opplæring. Det fokuseres på 
bruk av Kvalifiseringsprogrammet for å redusere antall mottakere av sosialhjelp.  
 
Psykiske lidelser 
Tjenesten i Tunveien 1 er utvidet til heldøgnstilbud, og nyansettelser er gjennomført. 
 
Deltakelse i Follo-prosjekt vedrørende etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende 
psykiatriteam)  
En stor andel av brukerne ved NAV har psykiske lidelser, og det er behov for økt kompetanse 
blant ansatte, i tillegg til samordnede tjenester for enkelte av brukerne. Det er planlagt etablering 
av et samarbeidsforum, som igangsettes i 3 tertial. 
 
Tjenester for personer med funksjonshemninger 
Felles fagdag i miljøarbeidertjenesten er avholdt med tema ”folkeskikk og uskikk på 
arbeidsplassen”. 
 
Delprosjektene ”habilitering og rehabilitering” og ”rekrutteringsstrategi i HS” er avsluttet.  
Rapporter finnes i Temaplan for Helse og sosial. 
 
Koordineringsabeidet mtp. sysseltsetting under/etter avsluttet videregående skole er i gang. 
 

5 Fokusområde medarbeidere  

5.1 Godt arbeidsmiljø 
 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er blitt vurdert av ledere og ansatte og tiltaksplaner 
utarbeidet. Tiltakene er av både kortere og lengre varighet, og noen av tiltakene krever langsiktig 
arbeid over tid.  
 
Det er gjennomført en frokostsamling med tema: ”sykefraværsoppfølging – arbeidsgivers 
tilretteleggingsplikt og styringsrett”. 
 
Statistikken over sykefravær 2008 er blitt vurdert av ledere og blir fulgt opp med tiltak i enheten. 
Sykefraværsutviklingen for 1. og 2. tertial er på totalt 9,65%, hvorav kortidsfraværet er 3,5% 
(egenmeldt 1,3% og legemeldt 1-16 dager er 2,18%), og langtidsfraværet (legemeldt) er 6,13%. 
I 2. tertial var totalt sykefravær ca 1% lavere enn i 1. tertial, og var 9,0%. I 2. tertial var 
korttidsfraværet 2% (egenmeldt 0,7% og legemeldt 1-16 dager er 1,3%), og langtidsfraværet 
(legemeldt) 7%. Det har vært en økning av totalt sykefravær på 1,1% fra 2. tertial 2008 til 2. 
tertial 2009.  
 
Tallene fra NAV foreligger ikke for 2. tertial. Sykefraværet er fortsatt høyt, selv om NAV-tallene 
viser en liten nedgang fra 1. kvartal 2008 på 0,1 prosentpoeng. Arbeidet med oppfølging av 
sykmeldte, opplæring og veiledning av leder fortsetter kontinuerlig. 
 
Helsekontroller/-undersøkelser gjennomføres av Bedriftshelsetjenesten etter oppsatt årsplan 
godkjent av Arbeidsmiljøutvalget. I 2. tertial er det gjennomført kurs for renholdere med tema 
ergonomi og gode arbeidsstillinger (50 renholdere deltok), arbeidsplassgjennomganger for 
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renholdere (12 renholdere), helsekontroll og audiometri (hørselsmåling), slyngetreningsprogram 
på helsestasjonen, dialogmøter og oppfølgingsmøter.  
  
Informasjon og mobilisering til freskuka startet før sommeren og ble intensivert fra 1. august. Alt 
materiell til uka var ferdig i midten av august. Politikere, tillitsvalgte og administrasjon deltok på 
den landsomfattende konferansen for Kvalitetskommuneprogrammet. 
 
Det samarbeides og tilrettelegges direkte med enhetsledere for kvalifiseringsplasser. Avtalene 
gjøres mellom NAV og den enkelte enhet. 
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5.2 God ledelse 
 
I 2. tertial er det gjennomført 2 dagers ledersamling for Lederforum hvor hovedtema var 
Kommunikasjon, kulturbygging og arbeid med tverretatlig samarbeid, og et ½ dags Lederforum i 
juni.  
 
Rådmann og ordfører har jevnlige møter. Kontaktmøter der rådmann og ordfører deltar i møter 
med avdelingene i pleie og omsorg er gjennomført og er nå i gang på skolene.   
 
Av kapasitetsmessige årsaker er arbeidet med å utrede behov og tiltak for å rekruttere og beholde 
kompetente ledere forsinket og vil ikke bli ferdig i høst. Det vises for øvrig til pkt. 5.3. 
 

5.3 Kompetente medarbeidere  
 
Prosjekt ”Rekrutte og beholde arbeidstakere” er ferdig for Helse- og sosial og legges frem til 
politisk behandling høsten 2009. 
Det er utarbeidet stipendordning for sykepleieutdanning i Helse og sosial, og stipendordningen i 
Oppvekst- og kultur er blitt endret slik at den nå også omfatter og barnevernspedagoger/lærere 
som ønsker å jobbe som førskolelærere. For barnevernspedagoger/lærere tar utdannelsen 2 år på 
deltid. Det er nå 7 personer i oppvekst- og kultur som er i gang med utdannelsen.  
 
Profilering av kommunen som attraktiv arbeidsplass gjøres gjennom ovennevnte tiltak og i 
stillingsannonser. 
 
Kompetansemodulen i Agresso er ferdig. I hele 2. tertial har det vært gitt jevnlig opplæring av 
ledere og ansatte slik at de kan foreta innregistrering ute på den enkelte enhet. Registreringen har 
tatt lengre tid pga systemutfordringer og nå er målet at registreringens skal være sluttført 
15.10.2009. 
 
Inntak av nye lærlinger (2 helsefaget og 2 barne- og ungdomsarbeiderfaget) er foretatt. 
Tilskuddene fra staten er av ulik størrelse avhengig av hvilke rettigheter den enkelte lærling har. I 
år betyr det at kommunen får økte kostnader som følge av at flere lærlinger får tilskudd etter 
lavere sats.  

5.4 Organisering av arbeidet 
Samarbeid og løsning av komplekse oppgaver med handling som hovedmål, skal være sentralt i 
Lederforum fremover, blant annet med relevant case-jobbing. Årsplan for Lederforum er under 
utvikling.  Prosjekt ”Rett kompetanse på rett plass” på sykehjemmet er avsluttet.  
 
Kulturutvikling er sentralt i Lederforum, i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og i 
utviklingen av organisasjonen som en helsefremmende arbeidsplass. 

5.5 Lønns- og arbeidstidsordninger 
Pleie- og omsorg avsluttet utredningsprosjekt på turnus. Anbefalingene utprøves i enkelte 
avdelinger i pleie og omsorg og ønsketurnus i Kajaveien.  
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5.6 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy 
Det har ikke skjedd noe av betydning utover det som ble beskrevet i 1. tertialrapport. For øvrig 
følges plan for drift og investering innenfor IT.
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Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak  
 

Kommunestyret (K) 
I kommunestyret i 1. tertial 2009 ble det satt opp 20 saker. 
I kommunestyret i 2. tertial 2009 ble det satt opp 19 saker. 15 saker ble effektuert, 2 saker er 
under oppfølging, 1 saksnummer utgår og 1 sak er utsatt. Det ble holdt 2 møter. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
K-sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

1. tertial 2009 
1/09 28.01.09 Gebyrregulativ etter Plan- og 

bygningslovens §109 
Effektuert 

2/09  Plan for forvaltningsrevisjon 2009-
2011 

Effektuert 

3/09  Forskrift for vann og 
avløpsgebyrer – endring  

Effektuert 

4/09  Standard abonnementsvilkår for 
vann og avløp 

Effektuert 

5/09  Vardåsen antennemast  Saken ble trukket fra sakskartet 

6/09  Søknad om fritak fra kommunale 
verv Stein Johannessen (FrP) – 
suppleringsvalg  

Effektuert 

7/09 04.03.09 Kontrollutvalget årsrapport for 
2008 

Effektuert 

8/09  Etablering av kommunal 
oppreisningsordning 

Vedtatt. Ny sak om vederlagsordning. Se 
HHS-sak 14/09, 29.04.09 

9/09  Lokale forskrifter til 
serveringsloven og alkoholloven 

Effektuert 

10/09  R-233- Reguleringsplan for 
Breivoll 

Saken trukket fra sakskartet 

11/09  R-247- Reguleringsplan for 
Åslund 

Godkjent.  

12/09  R- 132- Reguleringsplan for 
Fjellveien 6, 8 og 10 

Saken sendes tilbake til HTM for høring 
av alternativ 1 og 2. 

13/09  Søknad om fritak fra kommunale 
verv Hanna de Presno – 
suppleringsvalg 

Effektuert 

14/09 01.04.09 Overgrepsmottak Effektuert.  
15/09  Alternative vann- og 

avløpsløsninger for bebyggelse 
mellom Korsegården og 
Holstadkulen 

Vedtatt. Detaljplan er påbegynt.   

16/09  Utvidet virkeområde iht 
forurensningsforskriftens 
bestemmelser om nedgravde 
oljetanker 

Effektuert 

17/09  R-250- Endret reguleringsplan for 
brannstasjonstomta, gnr. 55, bnr. 
55 m.fl. 

Vedtatt. Ingen klager er foreløpig 
innkommet 

18/09  Leie av bygg i Myrveien 16 Vedtatt. Ny sak når vilkår for kjøp er klar. 
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K-sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

19/09  Regjeringens tiltakspakke som 
følge av finanskrisen – prioritering 
av tiltak i Ås kommune 

Vedtatt. Under gjennomføring. 

20/09  Rehabiliteringsarbeider ved Ås 
ungdomsskole og Rustad skole 

Under oppfølging.  

2. tertial 2009 
21/09 13.05.09  Saksnummeret utgår! 

22/09  Tilbud om forvaltningsrevisjon om 
barnevernets rammevilkår 

Effektuert. 

23/09  Økte inntekter – bruk av infoland Effektuert. 
24/09  Reguleringsplan for Fjellveien 

6,8,10 
Effektuert. 

25/09 17.06.09 Forslag til endring av praksis i 
arbeidet med å ivareta barn og 
unges interesser i planleggingen 

Effektuert.  

26/09  Videreføring av avtale om 
interkommunalt landbrukskontor 

Effektuert. 

27/09  Samordnede kommuneplaner i 
Follo 

Effektuert. 

28/09  Søknad om overføring av 
garantistillelse 

Under oppfølging. Husbanken har 
kommet til at de ikke lenger trenger 
kommunal garanti for overtakelse av lån 
på 3,8 mill. kroner. Juridisk vurdering av 
søknad om garanti på 1 mill. kroner er 
ikke avklart. 

29/09  Søknad om utvidet garanti – 
Steinerskolen 

Effektuert. 

30/09  Tunveien barnehage – foreløpig 
byggeregnskap 

Effektuert. 

31/09  Søknad om fritak og 
eiendomsskatt – Follo Futura AS 

Effektuert. 

32/09  Tertialrapport 1. tertial 2009 Effektuert. 
33/09  Budsjettregulering 1. tertial 2009 Effektuert. 
34/09  Brannvernsamarbeid med 

Nesodden kommune – ny 
selskapsavtale 

Effektuert. 

35/09  Årsmelding 2008 Effektuert. 
36/09  R- 253- Forslag til endret 

reguleringsplan for del av 
Danskerud. 

Effektuert.  

37/09  R- 254- Endret reguleringsplan for 
sentrum nord 

Effektuert. 

38/09  Nærmiljøanlegg i Svalestien Under oppfølging 
39/09  Søknad om fritak fra politiske verv 

– Ann-Karin Sneis (Sp) 
Utsatt. Kommer i k-sak 48/09, møte 
23.09.09. 
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Formannskapet (F) 
I formannskapet i 1.tertial 2009 ble det satt opp 23 saker. 
I formannskapet i 2.tertial 2009 ble det satt opp 42 saker. 13 saker ble effektuert, 12 saker er 
videresendt for vedtak i kommunestyret, 14 saker er under oppfølging og 3 saker er utsatt. Det 
ble holdt 4 møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

1. tertial 2009 
1/09 14.01.09 Høringsuttalelse av lovfesting av 

krisesentertilbudet 
Effektuert. 

2/09 28.01.09 Etablering av kommunal oppreisningsordning Se K-sak 8/09, kommunestyret  04.03.2009.    
3/09  Søknad om fritak fra kommunale verv –  

Stein S. Johannessen (FrP). Suppleringsvalg. 
Se K-sak 6/09, kommunestyret 28.01.2009. 

4/09 11.02.09 
 

Regjeringens tiltakspakke som følge av finans-
krisen – Prioritering av tiltak i Ås kommune 

Se K-sak 19/09, kommunestyret 01.04.09. 

5/09  Gjennomgang av finansstrategi Utsatt til F-sak 9/09.  
6/09  Tunveien 1 – Påbygg ungdomsboliger 

 – Valg på tilbyder. (pkt. 2 overføring av midler) 
Effektuert. 

7/09  Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar 
Fossdals (V) uttreden 

Utsatt til F-sak 13/09. 

8/09  Salg av Fjellveien Utsatt til F-sak 10/09. 
9/09 04.03.09 Gjennomgang av finansstrategi Effektuert. Se også ny vurdering F-sak 20/09.  
10/09  Salg av Fjellveien Se F-sak 57/09, 26.08.2009 
11/09  Salg av kommunale boliger  Under oppfølging. 
12/09  Alt.  vann- og avløpsløsninger for bebyggelse 

mellom Korsegården og Holstadkulen 
Se K-sak 15/09, kommunestyret 01.04.2009. 

13/09  Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar 
Fossdals (V) uttreden 

Effektuert. Se også HOK-sak 6 og 8/09. 

14/09  Søknad om fritak fra kommunale verv –  
Hanna de Presno (KrF) – Suppleringsvalg. 

Se K-sak 13/09, 04.03.2009 

15/09 18.03.09 Kommunedelplan for Vinterbro – vurdering av 
høringsuttalelser, anbefaling om videre arbeid 

Se F-sak 64/09, 26.08.2009 

16/09  Rehabiliteringsarbeider ved Ås ungdomsskole 
og Rustad skole 

Se K-sak 20/09, kommunestyret 01.04.2009 

17/09  Leie av bygg i Myrveien 16 Se F-sak 19/09 for tilleggsbehandling. 
18/09 01.04.09 Overgrepsmottak Se K-sak 14/09, kommunestyret 01.04.2009 
19/09  Leie av bygg i Myrveien 16 Se K-sak 18/09, kommunestyret 01.04.2009 
20/09  Gjennomgang av finansstrategi –  

Ny behandling 
Effektuert 

21/09  Ås kommunes reglementer – Revidering 2009. Sendt på høring til råd og utvalg,  
jf. HHS-sak 13/09, HOK-sak 9/09, HTM-sak 32/09, 
ADM-sak 3/09 og 6/09, ER-sak 8/09, FH-sak 5/09.  
Se formannskap/kommunestyre oktober 2009. 

- 15.04.09 Drøftingsmøte uten politiske saker, dialog med 
KS Akershus og dialog med politiet. 

Punkt under eventuelt om videovervåkning av 
bygninger fulgt opp i HTM-sak 55/09 og F-sak 47/09. 

22/09 29.04.09 Årsmelding 2008   Se K-sak 35/09, kommunestyret 17.06.2009 
23/09  Økte inntekter – Bruk av infoland   Se K-sak 23/09, kommunestyret 13.05.2009 

2. tertial 2009 
24/09 13.05.2009 Klima- og energiplan for Ås kommune 

(høringsutsending) 
 Effektuert. Se F-sak 53/09 og K-sak 41/09, 23.09.2009 
for   endelig vedtak 

25/09  Forvaltningsreformen – samarbeid mellom Oslo 
og Akershus om areal og transportplan-
leggingen - Høringsuttalelse 

 Effektuert 
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F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

26/09  Ungdomsrådet – Evaluering - videreføring  Ungdomsrådet videreført ut året administrert av HOK-
leder. Sak om evaluering fremmes høsten 2009. 

27/09 03.06.2009 Klage på tilbud ved hovedopptak 2009  
   – Klage nr. 2/09 

 
 Effektuert 

28/09   "  – Klage nr. 3/09  Effektuert 
29/09   "  – Klage nr. 4/09  Effektuert 
30/09   "  – Klage nr. 5/09  Effektuert 
31/09   "  – Klage nr. 6/09  Effektuert 
32/09   "  – Klage nr. 7/09  Effektuert 
33/09  Forslag til endring av praksis i arbeidet med å 

ivareta barn og unges interesser i planlegging 
 Se K-sak 25/09, 17.06.2009 

34/09  Videreføring av avtale om interkommunalt 
landbrukskontor i Follo 

 Se K-sak 26/09, 17.06.2009 

35/09  Samordnede kommuneplaner i Follo  
Follorådets regionale føringer - høring 

 Se K-sak 27/09, 17.06.2009 

36/09  Søknad om overføring/økning av 
garantistillelse – Orrestien barnehage 

 Se K-sak 28/09, 17.06.2009 

37/09  Søknad om utvidet garanti - Steinerskolen  Se K-sak 29/09, 17.06.2009 
38/09  Tunveien barnehage  

– foreløpig byggeregnskap 
 Se K-sak 30/09, 17.06.2009 

39/09  Søknad om fritak for eiendomsskatt  
– Follo Futura AS 

 Se K-sak 31/09, 17.06.2009 

40/09  Tertialrapport 1. tertial 2009   Se K-sak 32/09, 17.06.2009 
41/09  Budsjettregulering 1. tertial 2009  Se K-sak 33/09, 17.06.2009 
42/09  Brannvernsamarbeid med Nesodden kommune 

- Ny selskapsavtale. Forts. av saknr. 04/2404 
 Se K-sak 34/09, 17.06.2009 

43/09 17.06.2009 Utarbeidelse av handlingsprogram med 
økonomiplan 2010 - 2013 

Under oppfølging 

44/09  Etablering av kommunal vederlagsordning Under oppfølging 
45/09  Nærmiljøanlegg i Svalestien Effektuert 
46/09  Vannområdet Bunnefjorden med Årungen og 

Gjersjøvassdragene 
Under oppfølging 

47/09  ITV overvåkning (videoovervåkning) av 
Nordbytun ungdomsskole 

Under oppfølging 

48/09  Etablering av midlertidig asylmottak på Heia Effektuert 
49/09  Søknad om fritak fra politisk verv – Ann-Karin 

Sneis 
Utsatt Se F-sak 69/09 og K-sak 48/09 23.09 

50/09  Tapsdeling startlån Effektuert 
51/09  Klage – avslag på søknad om startlån Effektuert 
52/09  Salg av kommunale boliger Under oppfølging 
53/09 26.08.2009 Klima- og energiplan for Ås kommune – 

Endelig vedtak 
 Se K-sak 41/09, 23.09.2009 

54/09  Brannsikring og oppgradering av Kulturskolen, 
Bankveien 1. Godkjenning av avsluttende 
byggeregnskap. 

 Effektuert 

55/09  Fontenebassenget i Borggården - 
Utbedringskostnad 

 Behandles i sak om handlingsprogram og budsjett 
2010. 

56/09  Digitalisering av Ås kinoteater   Sak forelegges formannskapet innen november 
57/09  Disponering av Ås kommunes eiendom i 

Fjellveien 
 Utvidet ad hocutvalgs konklusjoner forelegges 
formannskapet for beslutning. 

58/09  Salg av brannstasjonen og lagerbygningen til 
kommunalteknisk avd. 

 Ny sak med forslag til salgsprospekt fremmes for 
formannskapet 

59/09  Prosjektplan og milepælplan for arbeidet med 
kommuneplan 2011 - 2023 

 Prosjektplan og milepælplan vedtatt, arbeidet er under 
oppfølging. 
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F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

60/09  Prosjekt "Klimavennlig arealutvikling og 
boligbygging Dyster Eldor II som case" 

 Prosjektet vedtatt, arbeidet er under oppfølging  

61/09  Prosjektplan for vurdering av eiendomsavd.  Prosjektplan vedtatt, arbeidet under oppfølging 
62/09  Suppleringsvalg etter fritak,  A-K. Sneis (Sp)  Utsatt. Se F-sak 69/09 og K-sak 48/09, 23.09.2009 
63/09  Søknad om fritak fra politiske verv til og med 

31.12.2010 – Trine Hvoslef-Eide (V) 
 Utsatt. Se F-sak 70/09 og K-sak 47/09 23.09.2009 

64/09  Kommunedelplan for Vinterbro – Resultat av 
mekling og anbefaling om videre arbeid 

 Resultat av megling er oversendt departementet for 
endelig avgjørelse. 

65/09  Kommunens årsregnskap for 2008  Se K-sak 43/09, 23.09.2009 
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Administrasjonsutvalget (ADM) 
I administrasjonsutvalget i 1. tertial 2009 ble det satt opp 5 saker. 
I administrasjonsutvalget i 2. tertial 2009 ble det satt opp 6 saker, 2 saker er effektuert, 4 saker er 
sendt kommunestyret for endelig vedtak. Det ble holdt 2 møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
ADM-sak 

nr. 
Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

1. tertial 2009 
1/09 15.01.09 Møteplan for administrasjonsutvalget 2009 Effektuert 
2/09  Ansettelsessak/anke  Avvist 
3/09 30.04.09 Ås kommunes reglementer – Revidering 2009 Utsatt til 04.06.2009 
4/09  Revidering av permisjonsreglement   Utsatt til 04.06.2009 
5/09  Årsmelding 2008   Utsatt til 04.06.2009 

2. tertial 2009 
6/09 04.06.09 Ås kommunes reglementer – revidering 2009 Se formannskap/kommunestyre oktober 2009 
7/09  Revidering av permisjonsreglement Effektuert 
8/09  Årsmelding 2008 Se K-sak 35/09, 17.06.2009 
9/09  Tertialrapport 1. tertial 2009 Se K-sak 32/09, 17.06.2009 
10/09 27.08.09 Stipend for førskolelærerutdanning  

– annen pedagogisk utdanning 
Se K-sak 45/09, 23.09.2009 

11/09  Søknad om utvidet permisjon Effektuert 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
I hovedutvalg for teknikk og miljø i 1. tertial 2009 ble det satt opp 45 saker. 
I hovedutvalg for teknikk og miljø i 2. tertial 2009 ble det satt opp 36 saker. 
9 saker ble effektuert, 12 saker er under oppfølging, 4 saker er oversendt kommunestyret og 3 
sak er oversendt formannskapet, 4 saker er til behandling hos fylkesmannen, 3 sak er utsatt og 1 
saker har vært til behandling flere ganger. Det ble holdt 2 møter. 
  
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 
HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

1. tertial 2009 
01/09 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 109 Se K-sak 1/09, 28.01.2009 
02/09 R-254 Endret reguleringsplan for sentrum nord, 

Åstorget 
Se HTM-sak 56/09, 04.06.2009 

03/09 Gnr 26 bnr 18 Holtet, Nyveien 23, forespørsel om 
utvikling av eiendom 

Effektuert  

04/09 Gnr 111 bnr 90 Strandengveien 40, hengebrygge, 
søknad om tillatelse til tiltak 

Effektuert 

05/09 Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende 
bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt 

Under oppfølging 

06/09 

15.01.2009 

Gnr 73 bnr 44 Holstadveien 21, søknad om deling, 
klage på vedtak 

Se HTM-sak 38/09, 30.04.2009 

07/09 Salg av kommunale boliger Se F-sak 11/09, 04.03.2009 
08/09 Alternative vann- og avløpsløsninger for bebyggelse 

mellom Korsegården og Holstadkulen 
Se K-sak 15/09, 01.04.2009 

09/09 R-132 Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10 Se K-sak 12/09, 04.03.2009, og HTM-sak 
33/09, 30.04.2009 

10/09 

12.02.2009 

R-247 Endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Åslund 

Se K-sak 11/09, 04.03.2009 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

11/09 R-233 Reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Breivoll 

Offentlig ettersyn, under oppfølging 

12/09 Gnr 111 bnr 1 Forlengelse av gangvei langs 
Kjærnesveien 

Se HTM-sak 36/09, 30.04.2009 

13/09 Gnr 45 bnr 5 Vardåsen, antennemast og radiokiosk, 
klage 

Sendt fylkesmannen 

14/09 Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, 
ny behandling 

Se HTM-sak 35/09, 30.04.2009 

15/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, nybygg, flermannsbolig, 
situasjonsplan/utomhusplan 

Effektuert 
 

16/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus A 6-mannsbolig Effektuert 
17/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus B 6-mannsbolig Effektuert 
18/09 Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus C 8-mannsbolig Effektuert 
19/09 Gnr 114 bnr 16 Bølstadfeltet 13, oppføring av tilbygg, 

bruksendring til boligformål 
Sak utsatt. Se HTM-sak 42/09, 30.04.2009 

20/09 Utvidet virkeområde iht forurensningsforskriftens 
bestemmelser om nedgravde oljetanker 

Se K-sak 16/09, 01.04.2009 

21/09 Nedre Bekkvei, endelig refusjonsbeløp Effektuert 
22/09 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 a, 

fjernvarme 
Offentlig ettersyn, under oppfølging 

23/09 R-250 Endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for brannstasjonstomta, 
gnr 55 bnr 55 m. fl 

Se K-sak 17/09, 01.04.2009 

24/09 R-249 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved 
Vinterbrokrysset 

Under oppfølging 

25/09 Hafslund nett AS, ny 132 kv kraftledning Dyrløkke – 
Tegneby, konsesjonssøknad 

Under oppfølging 

26/09 Gnr 54 bnr 370 Moer gård, søknad om 
deling/grensejustering 

Effektuert 

27/09 Gnr 107 bnr 90 Slorhøgda 28, ny bolig, forslag til 
tvangsmulkt 

Effektuert 

28/09 Gnr 111 bnr 56/250 Kjærnesstranda 9-11, til-
/ombygging/dispensasjon, bruksendring fritidsbolig til 
helårsbolig 

Under oppfølging 

29/09 Gnr 111 bnr 264 Nebbaveien 1, nybygg enebolig/bod Effektuert 
30/09 

19.03.2009 

Leie av bygg i Myrveien 16 Se K-sak 18/09, 01.04.2009 
31/09 Årsmelding 2008 Se K-sak 35/09, 17.06.2009 
32/09 Ås kommunes reglement, revidering 2009 Under oppfølging 
33/09 R-132 Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10, ny 

behandling i HTM 
Se K-sak 24/09, 13.05.2009 

34/09 R-257 Endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane 

Offentlig ettersyn, under oppfølging 

35/09 Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, 
ny behandling, klage på vedtak i sak 14/09 

Sendt fylkesmannen 

36/09 Gnr 111 bnr 1 forlengelse av gangvei langs 
Kjærnesveien, klage på vedtak i HTM sak 12/09 

Sendt fylkesmannen 

37/09 Gnr 108 bnr 77 Tofaret 8-10, nybygg, garasje for  
10 biler 

Sendt fylkesmannen 

38/09 Gnr 73 bnr 44 Holstadveien 21, søknad om deling, 
klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen 

39/09 Gnr 96 bnr 5 Kongeveien 121, oppføring av garasje Effektuert 
40/09 Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, støyskjerm Se HTM-sak 75/09, 27.08.2009 
41/09 

30.04.2009 

Gnr 107 bnr 291 og 292 Fålesloråsen 1 og 3, 
støyskjerm 

Effektuert 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

42/09 Gnr 114 bnr 16 Bølstadfeltet 13, oppføring av tilbygg, 
bruksendring 

Effektuert 

43/09 Gnr 19 bnr 2 Nyveien 37, Nordre Tokerud, 
jordplanering 

Effektuert 

44/09 R-256 Reguleringsplan for brannstasjon m.m. på 
Haug gård 

Offentlig ettersyn, under oppfølging 

45/09 Gnr 16 bnr 1 Haug Nordre, tilbygg, lokaler til 
brannstasjon, endring av rammetillatelse 

Effektuert 

2. tertial 2009 
46/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 Se K-sak 32/09 
47/09 Forslag til endring av praksis i arbeidet med å ivareta 

barn og unges interesser i planleggingen 
Se K-sak 25/09 

48/09 Fontenebassenget i Borggården, utbedringskostnad Se F-sak 55/09, 26.08.2009 
49/09 Nærmiljøanlegg i Svalestien Se K-sak 38/09 
50/09 Gnr 113 bnr 1 Askehaug massedeponi Under oppfølging 
51/09 Etablering av veilys langs skolesti fra Hesteskoen til 

Nordbyskolene 
Effektuert 

52/09 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen og 
Gjersjøvassdragene, uttalelse til utkast til 
forvaltningsplan 2010-2015 

Se F-sak 46/09, 17.06.2009 

53/09 Gnr 39 bnr 37 Teigen 39, søknad om utsettelse av 
pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg 

Effektuert 

54/09 Gnr 112 bnr 3 klage på frist for gjennomføring av 
pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett 

Sendt fylkesmannen 

55/09 ITV overvåkning (videoovervåking) av Nordbytun 
ungdomsskole, Nordby skole og Sjøskogen skole 

Se F-sak 47/09, 17.06.2009 

56/09 R-254 endret reguleringsplan for sentrum nord 
Åstorget 

Se K-sak 37/09, 17.06.2009 

57/09 Gnr 113 bnr 2 Breivoll friområde, oppgradering 
handikapstrand 

Effektuert 

58/09 Gnr 113 bnr 30 Breivoll friområde, oppgradering 
gangvei 

Effektuert 

59/09 Gnr 111 bnr 277 Kjærneslia 7, ny bolig Effektuert 
60/09 Plan for utearealene i Ås sentrum Under oppfølging 
61/09 R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre del Offentlig ettersyn, under oppfølging 
62/09 R-217/1M reguleringsplan for del av Kjærnes, mindre 

vesentlig endring 
Se HTM-sak 74/09, 27.08.2009 

63/09 R-251 endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Holstadkulen 

Offentlig ettersyn, under oppfølging 

64/09 R-222 endret reguleringsplan for Grenseveien 12 Offentlig ettersyn, under oppfølging 
65/09 R-253 forslag til endret reguleringsplan for del av 

Danskerud, gnr 75 bnr 18 
Effektuert 

66/09 R-247 endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Åslund, klage på vedtak 

Effektuert 

67/09 

04.06.2009 

Bruk av bygningsrehabiliteringsmidler 2009 Effektuert 
68/09 Tiltaksplan for avløp ved UMB Under oppfølging 
69/09 Gnr 44 bnr 11 Brekkeveien 29 søknad om utsettelse 

av pålegg om tilknytning til kommunalt vannledning 
Under oppfølging 

70/09 Gnr 111 bnr 41 Nebbaveien 52 søknad om utsettelse 
av pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg 

Under oppfølging 

71/09 Nedleggelse av kommunale veier Sak utsatt 
72/09 

27.08.2009 

Gnr 113 bnr 1 forespørsel om Ås kommune vil drifte 
massedeponi 

Effektuert 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

73/09 Gnr 121 bnr 15 deponi for rene masser ved RV 152 
mot Ski 

Under oppfølging 

74/09 R-217/1M reguleringsplan for del av Kjærnes, mindre 
vesentlig endring, klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen 

75/09 Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, støyskjerm, klage 
på vedtak 

Sendt fylkesmannen 

76/09 Gnr 43 bnr 53 Skogfaret 9, nybygg garasje og tilbygg Sak utsatt 
77/09 Gnr 69 bnr 8 Kråkstadveien 74, tilbygg garasje, 

klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak 
Sendt fylkesmannen 

78/09 Gnr 66 bnr 37 Tandbergveien 8, nybygg utebod, 
klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak 

Under oppfølging  

79/09 Gnr 42 bnr 293, 296 Ås sentrum nord, Åstorget 
byggetrinn 1, ny-/tilbygg forretningsbygg Meny 

Sak utsatt 

80/09 Gnr 55 bnr 31, 200 og 271 Liaveien 15, ombygging Under oppfølging 
81/09 Orientering om renhold – kostnader Under oppfølging 

 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) 
I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 1. tertial 2009 ble det satt opp 12 saker. 
I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 2. tertial 2009 ble det satt opp 4 saker, 2 saker ble 
effektuert, 1 sak er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak ble utsatt. Det ble holdt 
3 møter. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
HOK-
sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

1. tertial 2009 
 14.01.09 Møtet ble avlyst  
1/09 11.02.09 Oppfølging av vedtak – 

kommunestyret – 
handlingsprogrammet 

Saken utgår og innlemmes i HOK-sak 4/09 

2/09  Bibliotekets budsjett – forslag til bruk 
av ressurser 

Effektuert 

3/09  Forskrift om inntaksområder for 
skolene i Ås 

Effektuert 

4/09  Utredning og evaluering av 
ungdomspolitikken 

Effektuert 

5/09  17. mai 2009 Effektuert 
6/09  Suppleringsvalg til verv etter Carl 

Gunnar Fossdals(V) uttreden 
Utsatt, se HOK sak 8/09 i møte18.03.09 

7/09  Møteplan for hovedutvalg for 
oppvekst og kultur 2009 

Effektuert 

8/09 18.03.09 Suppleringsvalg til verv etter Carl 
Gunnar Fossdals uttreden 

Effektuert 

9/09 29.04.09 Ås kommunes reglement – revidering 
2009 

Videresendt, se kommunestyret for endelig 
vedtak. 

10/09  Årsmelding 2008 Videresendt, se k-sak 35/09, 17.06.09 for 
endelig vedtak.  

11/09  Plan for kompetanseutvikling for 
grunnskolen 2009 

Effektuert. 
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HOK-
sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

12/09  Ungdomsrådet – evaluering – 
videreføring  

Under oppfølging. Høsten 2009 

2. tertial 2009 
13/09 27.05.09 Utfordringer i skolen 2009 –

diskusjonsmøte 
Effektuert. 

14/09 03.06.09 Tertialrapport 1. tertial 2009 Effektuert. 
15/09  Forslag til endring av praksis i 

arbeidet med å ivareta barn og unges  
interesse i planleggingen.  

Videresendt, se k-sak 25/09, 17.06.09 

16/09 26.08.09 Prosjektplan – ungdomspolitikk Saken utsatt til neste HOK møte 14.10.09 
 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
I Hovedutvalg for helse og sosial i 1. tertial 2009 ble det satt opp 14 saker.  
I Hovedutvalg for helse og sosial i 2. tertial 2009 ble det satt opp 4 saker.  
2 saker ble effektuert, 2 saker er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret.  Det 
ble holdt 2 møter.  
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
HS-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

1.tertial 2009 
1/09 14.01.09 Etablering av kommunal oppreisningsordning. Se K-sak 8/09, kommunestyret  04.03.2009.  

Se også  HHS-sak 14/09. 
2/09  Turnover / rekruttering i helse- og sosialetaten 

2008. 
Effektuert 

3/09  Møteplan for hovedutvalget i helse og sosial 
2009. 

Effektuert 

4/09 11.02.09 Lokale forskrifter til serveringsloven og 
alkoholloven. 

Se K-sak 9/09, kommunestyret 04.03.2009. 

5/09  Salg av kommunale boliger. F-sak 11/09, formannskapet 04.03.2009. 
6/09  Prosjektplan for arbeidet med temaplan for 

helse og omsorg 2009-2015. 
Effektuert 

7/09 18.03.09 Budsjettregulering helse- og sosial, mars 2009. Effektuert 
8/09  Økonomisk støtte til sykepleier- og 

vernepleierutdanning. 
Under oppfølging. 

9/09  Prosjektplan rett kompetanse på rett plass. Effektuert 
10/09  Prosjektplan heltid deltid – frihet til å velge. Effektuert 
11/09  Overgrepsmottak Se K-sak 14/09, kommunestyret 01.04.2009 
12/09 29.04.09 Årsmelding 2008 Behandles i kommunestyret 17.06.2009 
13/09  Ås kommunes reglementer – revidering 2009. Utsatt  
14/09  Utkast til sak om: Kommunal vederlagsordning 

– vedtekter og finansiering. 
Under behandling. 
Ny behandling i HHS 03.06.2009. 

2.tertial 2009 
15/09 03.06.09 Skjenkebevilling 2009-2012, Ås Pizza og kafé Effektuert 
16/09  

 
 
 
 
 

Etablering av kommunal vederlagsordning- 
vedtekter og finansiering 

Se HHS-sak: 1/09, 14.01.2009, F-sak: 2/09, 
formannskapet 28.01.2009, K-sak: 8/09, 
kommunestyret 04.03.2009, HHS-sak: 14/09 
29.04.2009, F-sak: 44/09, formannsskapet 
17.06.2009. Behandles av kommunestyret 
23.09.2009. 

17/09  Tertialrapport 1. tertial 2009 Effektuert 
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HS-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

18/09 26.08.09 Samarbeidsavtale mellom NAV og Ås 
kommune – partnerskapsmøte 

Se K-sak 50/08, kommunestyret 15.10.2008 og 
HHS-sak 36/08, 24.09.2008. 
Videresendt for vedtak i kommunestyret 
23.09.2009.  
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Vedlegg 2: Planoversikt 
I hht. handlingsprogram 2009 – 2012 skal 9 nye planer utarbeides og 7 planer rulleres i 2009. Av 
nye planer som skal utarbeides er x planer under arbeid og x plan er ikke igangsatt. Av de 
planene som skal rulleres er x planer under arbeid, x plan er vedtatt og x planer er ikke igangsatt.  
 
NYE PLANER 2009 Politisk 

behandling 
Rapport 2. tertial 

Fokusområde samfunn   
Klima og energiplan 2009 Behandlet i formannskapet 26.08.09 

og i K-styret 23.09.09 
Næringspolitisk handlingsplan 2009 Lagt på is, jf orienteringen i F 

11.02.09. 
Kommunedelplan for UMB 2009 Integreres i arbeidet med rullering 

av kommuneplan 2011-2023 
Kommunedelplan for Vinterbro 2009 Meklingsmøte førte ikke fram 
Handlingsplan for bevaring av biologisk 
mangfold 

2009 Utsettes inntil videre av 
kapasitetsmessige årsaker 

Informasjonsstrategi 2009 Utsatt 2010, prosjektplan utarbeides 
Fokusområde brukere   
Temaplan for helse- og omsorgstjenester 2009-
2019 

2009 Legges fram for politisk behandling 
i 3. tertial 

Plan som synliggjør kommunens kvalitetsmål 
og kriterier for hva som er en god barnehage og 
grunnopplæring 

2009 Arbeidet er påbegynt. Legges fram i 
2010  

Fokusområde økonomi   
Fokusområde medarbeidere   
Plan for ansattes kompetanseutvikling på IKT 2009 Avvente kompetansekartlegging 
 
PLANER SOM SKAL RULLERES I 2009 Vedtatt Rapport 2. tertial 
Fokusområde samfunn   
Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering 
av kommunale bygg 

 Legges fram til politisk behandling  
i 3. tertial 

Fokusområde brukere   
Kompetanseutviklingsplan 2009 
”Kunnskapsløftet” 

2005 Behandlet i HOK 29.04.09  

Temaplan for psykisk helse 2008 Ikke rullert 
Fokusområde økonomi   
Finansstrategien 2004 I f-sak 20/09 ble det vedtatt at Ås 

kommune fortsetter inntil videre 
med sine nåværende plasseringer i 
aksjer og rentepapirer 

Fokusområde medarbeidere   
Plan for drift og investering innenfor IT 2008 Legges fram til politisk behandling  

i 3. tertial 
Arbeidsgiverpolitisk plattform 2002 Utsettes inntil videre pga 

kapasitetsmessige årsaker 
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PLANER SOM SKAL RULLERES I 2009 Vedtatt Rapport 2. tertial 
Livsfasepolitikk med hovedvekt på 
seniorpolitikk 

2006 Prosjektarbeid pågår. AFI-rapport 
presentert i adm.utvalg august 
2009. Behandles i 3.tertial. 

 


