
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 

1-2, 2.etg 
 

04.05.2011 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
• Orientering om samhandlingsreformen, kl.19.00-19.30 

v/prosjektleder for samhandlingsreformen i Follo, Ingvild Belck-Olsen. 
 

• Orienteringer v/helse- og sosialsjef 
 
 
Saksliste:  
 
HS-sak 13/11 11/1484  

ÅRSMELDING 2010  
 
 
 
 
 
 
Ås, 26.042011 

 
 

Anne Odenmarck 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu,  
tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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REFERATSAKER TIL HHS 04.05.2011. 
Det foreligger ingen referatsaker til møtet. 
 
 
DELEGERTE VEDTAK 
05.03.2011 – 26.04.2011 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
1. SAK NR: 07/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning i 
fbm Kroer-revyen. Dato: 12, 19. og 26.03.2011. Sted: Kroer Samfunnshus, Søker: 
Bjørn Bråte. 

 
2. SAK NR: 08/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 
09.04.2011. Sted: Nordby Idrettshall. Søker: Espen Brox  Edvardsen. 

 
3. SAK NR: 09/11 

Melding om delegert vedtak – serveringsbevilling, Kaffe Bella Royal. Dato: 
01.04.2011. Sted: Kaffe Bella Royal m/lokaler i Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro. 
Søker: Orhan Avara. 
 

4. SAK NR: 10/11 
Melding om delegert vedtak – søknad om forlenget skjenketid og utvidet 
skjenkebevilling – Sprellfestivalen 2011. Dato: 28., 29. og 30.04.2011. Sted: Aud 
Max v/UMB. Søker: Studentsamskipnaden i Ås v/Einride Berg. 

 
5. SAK NR: 11/11 

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for 
russens dag. Dato: 04.05.2011, Sted: Tusenfryd, Søker: Tusenfryd AS v/Kristian 
Sjøseth. 
 

6. SAK NR: 12/11 
Melding om delegert vedtak – endring av styrer og stedfortredere ved Tusenfryd. 
Dato: 14.04.2011. Sted: Tusenfryd, 1407 Vinterbro, Søker: Tusenfryd AS 
v/adm.direktør.  
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HS-sak 13/11 
ÅRSMELDING 2010 
 
 

Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &14 Saknr.:  11/1484 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 13/11 04.05.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur / 04.05.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Administrasjonsutvalget /  
Formannskapet 30/11 04.05.2011 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2010 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 26.04.2011 
 
 
Marit Roxrud Leinardt (sign.) 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 27.04.2011) 
Årsmelding 2010 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Handlingsprogram 2010 – 2013 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ingen 
 
SAKSUTREDNING: 
Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan (2010 – 2013). Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene 
i 2010. 
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Økonomi 
Regnskapet for 2010 viser et netto driftsresultat på 22,4 mill. kr eller ca 2,4 % av 
driftsinntektene. Dette er 11 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes en 
kombinasjon av økte inntekter og lavere utgifter enn forventet. Utgiftene på enhetene 
er lavere som følge av mindreforbruk på varer og tjenester, samtidig som ingen etater 
har store merutgifter. I tillegg er renteutgifter lavere som følge av lavere rentenivå. På 
inntektssiden er både skatteinngangen og rammetilskudd høyere enn forventet. 
 

Økonomistyring har hatt et høyt fokus i 2010. På bakgrunn av merforbruket i 2009 ble 
det våren 2010 gjennomført tiltak for å styrke økonomistyringen, herunder 
månedsrapportering, økt budsjettfokus i ledergruppa og økt satsing på 
økonomirådgivning ut mot enhetene. Videre er økonomiavdelingens analyseressurser 
i større grad prioritert til vurdering på områder som har høy risiko for budsjettavvik og 
samtidig har store konsekvenser ved eventuelle avvik. Løpende vurdering av større 
inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett er derfor prioritert. 
Videre er utvalgte enheter spesielt fulgt opp. 
 
Hele organisasjonen har tatt inn over seg de økonomiske utfordringene Ås kommune 
står ovenfor og det er gjort en stor innsats ute i de enkelte enheter for å tilpasse 
driften i forhold til disponible ressurser. Det er gledelig at resultatet for 2010 er godt, 
men det er samtidig viktig å understreke at overskuddet delvis skyldes at flere 
eksterne faktorer har slått positivt ut (som reduserte renteutgifer og økte frie 
inntekter). Dette er imidlertid usikre faktorer som kan slå annerledes ut i kommende 
år. Det er derfor viktig å fortsette fokuset på økonomistyring og kostnadskontroll, slik 
at man har robusthet til å møte nye utfordringer i fremtiden.  
 

Kombinasjonen av kostnadskontroll og økte inntekter har medført et solid overskudd i 
2010. Generelt disposisjonsfond er dermed styrket med 16,7 mill. kr og utgjør nå 17,3 
mill. kr.  
 

KOSTRA 
Ut fra KOSTRA-tallene har Ås kommune høye utgifter per innbygger innen pleie- og 
omsorg og skole, mens utgiftene til barnehage, sosial og barnevern per innbygger er 
lave, sammenlignet med gjennomsnittet for Follo og Akershus. Utgiftene til pleie- og 
omsorg per bruker i institusjon er særlig høye i Ås kommune. Noe av årsakene til de 
høyere utgiftene er knyttet til at Ås kommune har større areal på formålsbygg per 
innbygger og høyere utgifter til drift av kommunale eiendommer enn Follo og 
Akershus. Med dagens bygningsstruktur er det begrensede muligheter for å 
effektivisere tjenesteproduksjonen. Kommunens eiendomsstruktur bør derfor 
vurderes med tanke på å få høyere utnyttelse av kommunens eiendommer og en mer 
effektiv tjenesteproduksjon. 
 
Kommuneplan 2011 – 2023 
Framdriften i arbeidet følger milepælplanen som ble vedtatt i formannskapet 26.08.09 
og innebærer en endelig behandling av kommuneplanen i  
april/mai 2011. Det ble arrangert dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgene 
25.08.10 hvor rådmannen la fram et utkast til kommuneplanens arealdel. Forslaget 
ble utarbeidet på grunnlag av: 
� Føringer i planprogrammet vedtatt av kommunestyret 3.03.10 
� Konsekvensutredninger av de arealinnspillene som ble vedtatt utredet 
� Utredningen ”Miljø og samfunnsregnskap for fortetting av stasjonsnære jorder”. 
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På grunnlag av innspillene fra dialogmøte bearbeidet administrasjonen hørings-
forslaget som ble vedtatt sendt på høring av kommunestyret 13.10.10. Høringen ble 
gjennomført i tidsrommet 15. oktober til 20. desember og det kom inn 56 uttalelser. I 
forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i Nordby og Ås tettsted. 
Fylkesmannen, Statens vegvesen og Fylkestinget har fremmet innsigelser til 
kommuneplanens arealdel.  
 
Etableringen av NVH og VI på Ås 
Kommunestyret vedtok i mars 2010 å legge forslag til ”Planprogram for 
reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås” ut på høring. Det 
kom inn 11 uttalelser til høringsforslaget. I forbindelse med høringen ble det arrangert 
folkemøte. Kommunestyret vedtok planprogrammet i oktober 2010 og dette ligger til 
grunn for gjennomføring av utredningene og utforming av reguleringsplanen.  
 
Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må Senter for 
husdyrforsøk flyttes. HTM vedtok i april 2010 å sende planprogrammet på høring. Det 
kom inn 10 uttalelser til høringsforslaget. I forbindelse med høringen ble det arrangert 
folkemøte. Kommunestyret vedtok planprogrammet i oktober 2010 og dette ligger til 
grunn for gjennomføring av utredningene og utforming av reguleringsplanen.  
 
Kommunedelplan for E 18 
Utkast til planprogram for kommunedelplan for E 18 ble vedtatt sendt på høring av 
kommunestyret 13.10.10. Høringen ble gjennomført i tidsrommet 21.10.10 – 6.12.10. 
I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte på UMB. Det kom inn 15 
uttalelser til planprogrammet. 
 
Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid. 
Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet i 2009 og prosjekter er blitt innarbeidet i 
driften fra 2010. Programmet bidro i stor grad til bevisstgjøring rundt helse som 
strategisk satsingsområde, og hvilke faktorer som fremmer helse, utvikler et godt 
arbeidsmiljø og gir kompetente medarbeidere. Freskuke 2010 var vellykket og tiltak 
for å fremme helse, trivsel og samhold er gjennomført. AMU er et stadig viktigere 
organ for arbeidsmiljøet og IA arbeidet fungerer godt og etter forutsigbare 
retningslinjer. Det er gjennomført mange kurs om lov og avtaleverk med tanke på 
forutsigbarhet og forståelse for arbeidsgivers ansvar og hva arbeidstakere må bidra 
med for et godt arbeidsmiljø. I tillegg er det holdt kurs hvor målsettingen var styrking 
av egen mestring. 
 
Kulturhusprosjektet 
Arbeidet med kulturhuset har pågått i hele 2010. Første etappe av arbeidet på taket 
ble ferdigstilt i tide slik at midler stilt til disposisjon gjennom tiltakspakken ble utbetalt. 
Resten av arbeidet på taket med tekniske rom og aggregat ble avsluttet i august. 
Arbeidet med biblioteket, store og lille sal, store og lille salong og eldresenteret vil bli 
fullført våren 2011. Det samme gjelder arbeidet med kjøkkenet som skal bygges som 
et produksjonskjøkken.  
 
Høsten/vinteren 2010 ble det arbeidet med driftskonseptet for huset. Det ble utredet 
samarbeid med private aktører. Det vil bli lagt fram rapport om dette våren 2011. 
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Solbergtunet barnehage 
I desember 2010 ble det åpnet ny barnehage med plass til 100 barn ved siden av 
Solberg skole. Behovet for barnehageplasser i den delen av kommunen var stort, og 
barnehagen ble fort fylt opp. Det har heller ikke vært vanskelig å skaffe personale til 
barnehagen.   
  
Organisering av eiendomsavdelingen 
Organisering av eiendomsavdelingen er vedtatt og det er ansatt ny leder av 
avdelingen. I organisasjonsplanen for avdelingen var det foreslått en rekke tiltak for å 
få bedre styring med og bedre prioritering av ressursene. Det vil bli utarbeidet en 
tiltaksplan våren 2011. 
 
Ny brannstasjon på Haug 
Reguleringsplan for brannstasjonen på Haug ble vedtatt i juni 2010. Arbeidet med 
brannstasjonen ble fullført og stasjonen ble tatt i bruk. Hele Søndre Follo Brann og 
redningsvesen er nå plassert på Haug. Det arbeides med utomhusplan med 
tilhørende øvingsområder for brannvesenet. 
 
Overføring fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til Akershus 
Universitetssykehus (Ahus) 
Det ble gjennomført omfattende forberedelser i 2010 i sammenheng med 
overgangen til nytt universitetssykehus. Det ble blant annet gjennomført en stor 
samarbeidskonferanse mellom Follokommunene og Ahus. 
 
Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 
Saken ble jobbet endelig frem i 2010, og planleggingen av 6 boliger med 
personalbase i Fjellveien ble fullført. 
 
Evaluering av barnevernets plassering i NAV 
En omfattende evaluering av barnevernets plassering i NAV ble gjennomført i 2010. 
Evalueringen konkluderte med å trekke barnevernet ut av NAV. 
 
KONKLUSJON 
Rådmannen er i etter en helhetsvurdering tilfreds med de aktiviteter som er 
gjennomført i 2010, og anbefaler årsmeldingen tatt til orientering. 
 
 
 


