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Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 
 

09.11.2011 kl. 16.30 
 
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.  
 
Saksliste:  
 
KIRKELIG FELLESRÅD – DIALOG MED FORMANNSKAPET ca. kl. 16.30 – 16.50 
 
• INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 

1. Grunnskoletilbudet til voksne/enslige mindreårige flyktninger. 
2. Dyster Eldor, søndre del, R-151. Prosessvarsel. 
3. Kulturhus – fremdrift. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 09.11.2011 
 
Protokoller: 
1. Plankomiteen 06.10.2011 
 
Innkallinger: 
2. Administrasjonsutvalg 10.11.2011 
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011 
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.11.2011 
5. Hovedutvalg for helse og sosial 09.11.2011 
6. Ås eldreråd 08.11.2011 
7. Kommunalt råd for funksjonshemmede 08.11.2011 
 
Diverse: 
Årsmelding FolloRen 2010  
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F-sak 61/11 
INVESTERINGER I KULTURHUSET - STATUS OG BEHOV 
 
 
Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Arkivnr: 202 D12  Saknr.:  11/3036 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 54/11 28.09.2011 
Formannskapet 61/11 09.11.2011 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det utarbeides ett anbudsgrunnlag for kjøkkendrift i 2. etasje, vestibylen og 
uteservering. 
 
Det bevilges ytterligere 1,2 millioner til oppussing og opprustning av Ås kinoteater, 
inkludert ekstra kostnader ved installering av digital kino med 3D av 4K-kvalitet. 
Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 
 
Rådmannen i Ås, 01.11.2011  
  
 
Trine Christensen 
 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
F-sak 31/11  Kulturtilbudet i Ås kinoteater – Kinodrift, 25.05.2011 
K-sak 34/11  Ås kulturhus – Fremtidig bruk 25.05.2011 
F-sak 41/11  Ås kulturhus - Kommunens anledning til å legge inn anbud,  08.06.2011 
K-sak 40/11  Budsjettregulering 1. tertial 2011 
F-sak 53/11  Disponering av budsjett for kompensering for kommunal- og fritidsbruk 
 av kulturhuset, 28.09.2011 
F-sak 54/11  Gjenstående investeringer i kulturhuset relatert til anbudsprosessene, 
 28.09.2011 
F-sak 57/11  Prinsippsak vedrørende skjenking inne / ute i kulturhuset, 12.10.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Notat fra konsulent Egil Johansen vedrørende kjøkkendrift, 31.10.2011. 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Dokumenter vedrørende tidligere behandlinger 
 
Utskrift av saken sendes til: Kulturhuskoordinator, ledergruppen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Status anbud 
 
Anbud 
Det er gjort følgende avtaler mht å utarbeide anbudsgrunnlag for kommunen på de 
ulike driftsområdene som er vedtatt satt ut på anbud: 

• Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen: Kjøkkendrift i 2. etasje og kjøkkendrift i 
vestibyle + uteservering 

• Nils Gunnerud: Kulturtilbud i kinoteater og kulturtilbud i vestibyle 
• Unique Cinema Systems v/ Tor Brede Michelsen: Drift av Ås kino 

 
Arbeidet er igangsatt, og følgende umiddelbare tilbakemeldinger er gitt fra disse 
faginstansene: 
 
Kjøkkendrift 
Konsulenten, Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen, påpeker at kjøkkenet i vestibylen 
inkludert lager- og kjølemuligheter ikke har nok kapasitet til å driftes som en separat 
enhet som kan dekke de ulike behovene en allsidig bruk av vestibylen og uteområdet 
vil kreve. Med to ulike drivere i 2. etasje og i vestibylen, vil det ikke være tillatt å dele 
på den kapasiteten som er i 2. etasje. Johansen hevder derfor at den beste 
løsningen for helhetlige drift av kulturhuset, er at begge kjøkken driftes av samme 
aktør. Se vedlagt notat fra konsulenten. 
 
Kulturvirksomheten 
Konsulenten, Nils Gunnerud, har hatt ansvar for de aller fleste kulturhusene i 
Akershus og ellers i Østlandsområdet. Han har blant annet hatt ansvar for Ski 
rådhusteater og Kolben i Oppegård. Gunnerud påpeker at ingen kulturhus han 
kjenner til har lagt opp til den driftstypen som Ås kommune ønsker. Det er derfor ikke 
noe erfaringsgrunnlag som er direkte overførbart. Hans umiddelbare reaksjon etter 
befaring er at det ikke er veldig sannsynlig å få inn seriøse anbud på drift av lokalene 
slik de fremstår i dag. Det er behov for større investeringer enn det kan forventes at 
en ekstern driftsansvarlig vil kunne ta på seg, hvis de skal kunne få et økonomisk 
utbytte av det. Administrasjonen har bestilt en tilstandsrapport som utgangspunkt for 
det videre arbeidet. 
 
Kino 
Det er avtalt befaring og møte. 
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Bevilgninger til investeringer i kulturhuset –  
Status og behov for ytterligere midler 
Det gis her en oversikt over de bevilgningene som er gjort til kulturhuset, og hva de er 
benyttet til. 
 
Det gis også oversikt over tiltak som det er behov for, men som det foreløpig ikke er 
finansiering til. 
 
 
1 Kinodrift – kr 270.000 
I 2010 ble det bevilget 270.000 til inngåelse av avtale med Film&Kino om 
digitalisering av Ås kino. Avtalen med Film&Kino innebærer totalt en utgift på 300.000 
som skal betales over 6 år. Kr 100.000 er innbetalt til Film&Kino i depositum. Det 
resterende beløp faktureres kvartalsvis etter at anlegget er installert. 
 
Gjennom tidligere vedtak er det ønsket at den nye digitale Ås kino skal utrustes med 
3D-anlegg av 4K kvalitet. Disse løsningene vil gi Ås den beste digitale kinoløsningen 
man kan få i dag, fullt på høyde med f.eks Ski kino og Drøbak kino. Løsningen vil 
kreve en annen investeringskostnad enn den som lå i Film&Kinos grunnpakke (2K 
uten 3D).  
 
Totalprisen for en oppgradering av anlegget er avhengig av ulike faktorer: 
 
Projektor  
Oppgradering til 3D og 4K: Ca kr 150.000 (står under 1. punkt prioritet 1) . 
 
Lerret  
Med den type projektor som er planlagt for Ås kinoteater, er det mulig å bruke 
eksisterende lerret, så det foreslås at dette prøves før det evt investeres i nytt. 
 
Lydanlegg 
Det eksisterende anlegget er godt, men er stort og uhåndterlig. Ved å flytte 
kinolerretet foran sceneteppet kan det bli mulig å bruke det gamle lydanlegget, men 
med visse modifiseringer. Det må da investeres i et eget lydanlegg for den sceniske 
bruken. Alternativet er å kjøpe et lydanlegg som kan brukes både til kino og scene. 
Ettersom dette er uavklart, bør det budsjetteres med kostnad for nytt lydanlegg for 
begge formål: ca 400.000 (står under 1. punkt prioritet 1).  
 
Film&Kino avtale 100.000 
Restbeløp grunnpakke – 200.000 betales avdragsvis over flere år (kr 
30.000 mangler og må bevilges ekstra) 

170.000 

SUM 270.000 
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2 Investeringsbudsjett 2011 – kr 610.000 
I investeringsbudsjettet for 2011 er det satt av kr 610.000 til kulturhuset. Disse 
disponeres til følgende tiltak som er helt nødvendige for å bruke kinoteateret. De fire 
øverste gjennomføres av eiendomsavdelingen i Ås kommune: 
 
Nytt gulvbelegg utgang øst og siderom – Kinoteateret (igangsatt) 20.000 
Oppussing toaletter og garderobe/dusj 2. etg øst (kjøkkenpersonalet) 
(igangsatt) 

50.000 

Tilrettelegging/ombygging av lagerrom underetasje (igangsatt) 50.000 
Oppussing toaletter og garderober/dusjer, toaletter, gang og lagerrom 
i kjeller kinoteater (igangsatt) 

100.000 

Mobil garderobeløsning 40.000 
Nødvendig fremlegging av ny og større strømkabel til scenebelysning 
og annen scenestrøm (innhenter anbud) 

150.000 

Nødvendig rehabilitering av det elektriske anlegget i 
kinoteater/garderober + arbeidslys over scene 

100.000 

Montering av ny lysbro i salen inkl motorisert trekk 100.000 
SUM 610.000 
 
 
3 Tilskudd til lasteinngang til scenen – kr 200.000 
Det er bevilget kr 200.000 til etablering av inngang direkte til scenen fra 
parkeringsplass med tanke på innlasting av sceneutstyr. 
Ved bruk av kommunens egne ansatte og bruk av dør som kommunen hadde til 
disposisjon ble konkrete utgiftene til tiltaket redusert til kr 68.000. 
På grunn av at det regnet gjennom taket i utgangspartiet mot øst, har det vært behov 
for skifte hele taket over utgangen. Kr 114.000 av tilskuddet på kr 200.000 er brukt til 
å dekke opp deler av dette arbeidet. Kr 18.000 brukes til flytting og skifting av 
scenetrekk som måtte fjernes ved installasjonen av døren. 
 
Saging og installasjon av dør til scenen (utført) 68.000 
Remontering/flytting av scenetrekk i forbindelse med installasjon av 
ny dør 

18.000 

Riving av gammelt, og bygging av nytt tak over utgang øst (under 
utførelse) 

114.000 

SUM 200.000 
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4 Ekstra bevilgning – kr 1.000.000 (juni 2011) 
Tiltak som er nødvendige for å kunne sette kinoteateret i full drift. 
De fire øverste tiltakene utføres av eiendomsavdelingen i Ås kommune. 
Hvis tilstandsrapporten viser at det ikke er mulig å oppgradere den gamle 
sceneriggen, vil det komme til ytterligere kostnader. 
 
Oppussing kontrollrom (igangsatt) 10.000 
Rørleggerarbeider underetasje og 2. etasje kinoteater (igangsatt) 20.000 
Maling og tilrettelegginger etter arbeider med sprinkling og ventilasjon 30.000 
Maling vegger og tak scene 20.000 
Motorisert trekk til kappe forteppe 30.000 
Reparasjon trekk til forteppe 10.000 
4 motoriserte scenetrekk á kr 60.000 240.000 
4 scenetrekk med sveiv 60.000 
Ferdigstilling av dimmerskap til scenelys (igangsatt) 10.000 
Kjøp av lyskontroll (igangsatt) 10.000 
Overbygging av gammel adkomsttrapp til scenen og kjøp av nye 
flyttbare trapper opp til scenen 

50.000 

Oppgradering av gammel scenerigg  100.000 
Ferdigstilling/flytting av nedsenkbart lerret 10.000 
Lydanlegg kino og scene (utredes) 200.000 
Inventar vestibyle (i samråd med den som skal drifte) 200.000 
SUM 1.000.000 
 
 
5 Disponering av resterende driftsmidler for 2011 – kr 498.563 
Fra januar 2012 skal kontoret i 2. etasje i kulturhuset tas i bruk av 
kulturhuskoordinatoren og assistent i 50% stilling (overført fra annen stilling i 
kommunen). Det må kjøpes inn kontormøbler og kontormaskiner. 
Planlagt fleksibel bruk av Store sal i 2. etasje krever at det investeres i bord som er 
lettere håndterbare enn de som er der i dag. Bordene bør kunne være 
sammenleggbare og mulig å stable på traller. Grunner for utskifting: Raskere og 
enklere å flytte, tar mindre plass på lager (mangelfull lagringsplass) og skåner gulvet 
som er dyrt og vanskelig å holde vedlike. De gamle bordene kan brukes i vestibylen 
til det investeres i nye bord der. 
Publikumstoalettet i kulturhuset mangler utstyr til barnestell og speil. 
 
Honorarer utarbeidelse av anbudsgrunnlag 200.000 
Innredning og utstyr for kontor kulturhuskoordinator og assistent 100.000 
Nye bord til Store sal (lettere håndterbare) 170.000 
Rengjøring, rehabilitering og stemming av flygel i Store sal 3.000 
Stellebord og speil publikumstoalett + montering  20.000 
Reserve 5.563 
SUM 498.563 
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6 Behov ut over bevilgede midler 
 
Prioritet 1: 
Tiltak som det i dag ikke er bevilget penger til, men som må være på plass når full 
drift kan settes i gang. 
 

Kostnader digital kino ut over grunnpakken: Oppgradering til 3D/4K, 
lydanlegg og siste 30.000 til nedbetaling av grunnpakken. 

580.000 

Scenetepper/inndekning/mellomteppe 300.000 
Strømforsyning til scene i vestibyle 100.000 
Teknisk utstyr til scene i vestibyle 100.000 
Nye tepper på gulvene i salen  80.000 
Oppussing/maling av vegger i salen kinoteateret 50.000 
Innkjøp av dansematter til scenen 20.000 
SUM 1.230.000 
 
 
Prioritet 2: 
Tiltak som er nødvendige for et oppgradert kulturhus av god standard. Virksomhet i 
lokalene kan settes i gang med plan om hvordan disse tiltakene finansieres etter 
hvert. 
 

Sliping av scenegulv og montering av ny gulvflate scenen 200.000 
Nivåheving lysutstyr 100.000 
Nye seter kinoteateret 2.000.000 
Installasjon av innretninger for variabel etterklangstid 400.000 
Rehabilitering av salbelysning ut over det som er montert 160.000 
Tilrettelegging av utearealene for uteservering 100.000 
Tiltak mot eksisterende ekkoproblem i kinoteateret 100.000 
Konsertflygel 1.000.000 
SUM 4.060.000 
 
 
Konklusjoner 
Anbudsprosessene 
Rådet fra konsulenten på kjøkkendrift er å samle kjøkkendriften i huset til ett anbud 
da det ikke er tillatt for to drivere å dele på kapasiteten i kjøkkenet i 2. etasje. 
Alternativet er å gi den som vinner anbudet på kjøkkendriften i 2. etasje opsjon på 
drift av kjøkkenet i vestibylen og uteserveringen. 
 
Investeringene 
Tilbakemeldingen fra anbudskonsulenten er at standarden på kinoteateret og 
tilliggende lokaler må heves hvis man ønsker å få inn anbud fra seriøse aktører på 
drift av kulturtilbudene. Ut fra det vi vet i dag, kan det se ut som om at det behøves å 
bevilges ytterligere kroner 1.230.000 for å nå et basisnivå for full drift. Andre 
nødvendige investeringer på ca 4 millioner kroner må planlegges over lengre tid i 
samråd med anbudsvinnerne. Det er viktig å klargjøre for anbudsvinnerne hva som vil 
være kommunens fremtidige investeringer i kulturhuset, og hva som ikke er aktuelt 
for kommunen å investere i de nærmeste årene.  Ytterligere 1,2 millioner bevilges, 
finansiert gjennom låneopptak. 
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Vedlegg 

NORSK STORKJØKKEN 
 

KOMMENTAR TIL UTLYSNING AV ANBUD PÅ KJØKKENDRIFT I ÅS 
KULTURHUS. 

 
 
Ved befaring på Ås Kulturhus 26.10 ble det drøftet ulike momenter rundt drift av de to 
kjøkken. 
I e-post 19.10 står det at driften skal deles i to ulike anbud. 
 
Før det utarbeides konkurransegrunnlag for to anbud bør det vurderes om dette kan 
gi drivverdige vilkår for to drivere. 
 
Kjøkkenet i 2. etg. Er et fullverdig produksjonskjøkken med lager og 
produksjonsutstyr for servering av mange personer. Det er også godt egnet for 
cateringvirksomhet. Her er også personalfunksjonene på plass. 
 
Kjøkkenet og serveringen i 1. etg er lite og må betegnes som en kiosk eller lite 
gatekjøkken. Det er svært liten lagerkapasitet og meget begrensede arealer for 
produksjon av mat. Mattilsynets regelverk (Lov om Næringsmiddelhygiene) har helt 
klare krav til lokaler hvor det skal lages mat for salg. Dette i tillegg til de funksjonene 
som skal være for personale i form av garderobe og toalett. 
Totalt sett vil dette gi kafeen svært begrensede muligheter. 
Dersom dette kjøkkenet skal betjene kino og arrangementer vil tilbudet måtte bli 
svært begrenset. Skal man også tilby kalde drikker, finnes det ikke noe lager hvor 
dette kan oppbevares og kjøles ned. 
Det er ikke aktuelt at lagerrom kan deles med andre f. eks. kjøkken i 2. etg. 
Det er vanskelig å se hvordan dette kafekjøkkenet skal gi inntekt nok til at noen kan 
starte en levedyktig bedrift. 
Kjøkkenet i 1 etg vil ikke kunne gi et serveringstilbud til mer enn ca. 30 – 50 
sitteplasser. Større arrangementer enn dette vil kun ha begrenset nytte av servering 
basert på kjøkkenet i 1 etg. 
 
Det at man får to konkurrenter så tett på hverandre som skal leve av virksomheten i 
huset vil være vanskelig. Restaurantbransjen er en svært utsatt næring og det bør 
legges til rette for en stabil og levedyktig virksomhet. 
 
Slik de to kjøkken er plassert, med heis som forbinder de to etasjene vil det beste 
være at man har samme driver i begge etasjer. Da vil kjøkkenet i 2. etg. kunne 
forsyne kjøkkenet i 1. etg slik at man kan ha et fullverdig tilbud og enhetlig konsept. 
 
Da vil man også tilfredsstille de regelverk som gjelder for næringsmiddelvirksomhet. 
 
Ber om at dette vurderes før vi går videre. Vi kan gjerne ta et møte og drøfte 
problemstillingen. 
 
Rygge 31.10.2011. 
Egil Johansen
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F-sak 62/11 
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 
 

 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145  Saknr.:  11/3471 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Ås Eldreråd /11 08.11.2011 
Kommunalt råd for funksjonshemmede /11 08.11.2011 
Hovedutvalg for helse og sosial /11 09.11.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/11 09.11.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 90/11 10.11.2011 
Administrasjonsutvalget 14/11 10.11.2011 
Arbeidsmiljøutvalget /11 06.12.2011 
Formannskapet 62/11 09.11.2011 
Formannskapet      /11   23.11.2011 
Kommunestyret / 14.12.2011 
 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2012.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2012, jf. vedlegg 10.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 

30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

 

Rådmannen i Ås, 02.11.2011 
 
 
Trine Christensen 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret. 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 1. gang 9.11.11 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9.11.11 
Hovedutvalg for helse og sosial 9.11.11 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.11 
For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget: 
• Ås Eldreråd 8.11.11 
• Kommunalt råd for funksjonshemmede 8.11.11 
• Administrasjonsutvalget 10.11.11 
• Arbeidsmiljøutvalget 6.12.11 
Formannskapet 2. gang 23.11.11 – formannskapets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret 14.12.11 
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Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg) 
Handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2011 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Ledergruppen 
FIKS 
Revisjonen 
 
 

SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
 
Bakgrunn 
Handlingsprogram med økonomiplan 2012–2015 bygger på de forutsetninger som er 
lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende 
handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for 
øvrig.  
 
Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med 
formannskapet og hovedutvalgene i mai og som fortsatte i hovedutvalgene med en 
diskusjon og konkretisering innenfor de respektive ansvarsområdene i august. 
Prosessen ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om arbeidet med budsjett og 
økonomiplan i formannskapet 26.oktober. 
  
Sak i formannskapet 8.6.2011 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, 
samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet.   
Formannskapet fattet på møte følgende vedtak:  
 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr:  

Sentraladministrasjonen:    66 128 
Oppvekst og kultur:   299 815  
Helse- og sosial:  224 300 
Teknikk og miljø:    86 127 

 
Fra kommuneplan til handlingsprogram 
Kommuneplan (2011 – 2023) er kommunestyrets overordnede styringsdokument og 
beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan 
beskriver hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet. Ås 
kommune er en stor og sammensatt virksomhet med nærmere 970 stillinger og et 
driftsbudsjett på nærmere 890 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter 
av statlig lovverk, leverandør av tjenester til innbyggerne, samt være pådriver i 
utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan 
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kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-
årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de 
vesentligste utfordringene. Kommunestyret har definert fire områder som skal ha 
prioritert oppmerksomhet: 
• kommunen som samfunn  
• kommunen som tjenesteleverandør 
• kommunens økonomi  
• kommunens medarbeidere 
 
Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer 
oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som 
utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha 
• effektiv ressursbruk 
• riktig kvalitet på tjenestene 
• kompetente og friske medarbeidere 

 
Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at 
man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre 
oppfølging av disse skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for 
Ås kommunes innbyggere. 
 
Hovedambisjoner i planperioden 
Det er helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og 
tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og 
gjeldende handlingsprogram er følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike 
tjenesteområdene: 
 

Oppvekst og kultur 
• Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   
• Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
• Planlegge utbygging av Solberg skole 
•  Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 
• Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 
 
Helse og sosial 
• Ny helse og omsorgslov fra 1.1.2012 (Samhandlingsreformen) 

� Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i 
forhold til nye oppgaver og nye muligheter.  

� Effektiv implementering av Samhandlingsreformen 
• Ny Folkehelselov fra 1.1.2012 

�  Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i 
forhold til nye oppgaver og nye muligheter. 

• Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 
• Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 

bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier. 
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Tekniske tjenester 
• Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 
• Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold 
• Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og 

ombygging av veilysanlegg 
• Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig vedlikehold 
• Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av 

eiendomsavdelingen (K-sak 5/11). 
 
Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Lokalsamfunnsutvikling 
• Utvikle Ås sentrum gjennom følgende tiltak: 

- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum  
- Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne 
- Etablere fjernvarme i sentrum 
- Etablere et sentrumsforum 

• Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for 
husdyrforsøk.  

• Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som 
skal resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske 
satsingsområdene Utvikling av Ås sentrum og Etablering av kunnskapsbedrifter i 
Ås.  

 
Medarbeidere 
• Videreutvikle en ny arbeidsgiverstrategi 
• Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og implementering av ny IA-

avtale. 
 
Økonomi 
• Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom 

strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. 
• Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser. 
• Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.  
• Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 
• Økt fokus på innkjøp. 
 
Service og kommunikasjon. 
• Innføre fullelektronisk arkiv. 
• Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.  
 
Økonomisk situasjon 
Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette er en nedgang fra 
budsjett 2011 og skyldes en kombinasjon av lav vekst i frie inntekter og høy 
kostnadsvekst. Denne kostnadsveksten skyldes økte kostnader til lønn og 
pensjonsutgifter, konsekvenser av tidligere politiske vedtak, samt tiltak som følge av 
nye lover og forskrifter. Rådmannen foreslår ingen nye tiltak utover dette som øker 
netto kostnader for kommunen. Et netto driftsresultat på 0,2 % innebærer at 
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kommunen ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av 
midler til fremtidige behov og investeringer. Med gjeldende budsjettforslag må det 
brukes av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.  
 
Ås kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og har et omstillingsbehov i 
planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr. Dette krever større strukturelle endringer 
i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i tjenestebehov må møtes uten 
tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med 
sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  Det er viktig at 
det gjøres reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil 
utfordringene møte oss år etter år. 

Noen av forslagene som fremmes vil medføre redusert bemanningsbehov på enkelte 
områder. Reduksjon i bemanningsbehov vil søkes løst ved at ansatte får 
endret arbeidssted, eventuelt andre arbeidsoppgaver. 

Rådmannen vil understreke at dette arbeidet må komme i gang raskt. Det foreslås 
derfor allerede nå strukturelle endringer på skolesektoren. Videre har rådmannen 
startet opp et prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. 
Innen helse og omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering 
av Samhandlingsreformen. 
 
Nærmere om 2012 
Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan viser at kommunens handlingsrom er 
svært begrenset. Likevel skal kommunen utvikle seg videre, bl a innføring av 
samhandlingsreformen, etablering av bokollektiv og dagaktivitetstilbud for personer 
med demente og innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn. I tillegg åpnes en avdeling 
i Tunveien barnehage. Det er også satt av midler til utvikling av kulturhuset og 
fellesarealer som gater, møteplasser og grøntareal i sentrum. For å dekke nye behov 
som følge av den demografiske utviklingen må kommunen være i stadig omstilling.  
 
Rådmannen foreslår besparelser og kutt på 4 % for alle etater i budsjettet for 2012.  
Dette vil enten være reduksjoner i forhold til rammen for 2011 eller kutt i form av at 
nye behov ikke kompenseres. Reduksjonene vil være krevende å realisere og vil 
merkes av de ansatte og brukerne. Samtidig er de strengt nødvendige for å få et 
budsjett i balanse. Nedenfor gis en oversikt over rådmannens forslag til besparelser.  
 
Forslag til nye besparelser i oppvekst og kultur: 
• Idrettsbarnehagen som var planlagt under Togrenda blir ikke gjennomført  
• Tilbudet ved fritidsklubbene reduseres fra august 2012  
• Anbudsprosessen for driften av kulturhuset tar mer tid enn forutsatt  
• Biblioteket på Nordby får begrenset åpningstid  
• Prisen på tilbudene ved kulturskolen økes  
• Vurdere å øke antall barn i barnehagene  
• Prisen på SFO økes.  
• Helhetlig skoledag på Brønnerud avsluttes  
• De private barnehagene har fått 99 % i stedet for 100% av driftskostnader til 

kommunale barnehager i tilskudd i 2012  
• Gruppestørrelsene ved spesialundervisningen på voksenopplæringen økes  
• Åpen barnehage i sentrum blir ikke realisert 
• Kutte tilsammen 6 mill. kroner i barne- og ungdomsskolene  
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Rådmannen mener at nedlegging av Brønnerud skole vil være nødvendig, dersom Ås 
kommune skal kunne få redusert kostnadene til skolesektoren uten at kvaliteten på 
undervisningen skal blir vesentlig redusert. Et anslag innebærer en innsparing på 4. 
mill. kr ved nedlegging av Brønnerud skole. Da er ikke innsparing knyttet til frigjøring 
av lokaler medregnet. Ved alternativ bruk av lokalene kan innsparingspotensialet 
være betydelig større. Dette vil utredes nærmere etter vedtak om nedleggelse er 
fattet. 
 
Forslag til nye besparelser i helse og sosial: 
• Sosialhjelpen konsekvensjusteres ikke 
• Bidrag flyktninger konsekvensjusteres ikke 
• Kjøp fra andre – barnevern konsekvensjusteres ikke 
• Eldrekontakten utsettes 
• Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende 8 dobbeltrom benyttes 

som langtidsplasser i stedet for korttidsplasser   
• Salg av 10 langtidsplasser i 2013, reduseres til salg av 5 plasser i resten av 

perioden  
• Ubrukte midler ved Solfallsveien og Liaveien trekkes ut av budsjettet. 
• Kutter tilskudd til stillingsressurs  på eldresenteret.  
 
Forslag til nye besparelser i teknisk etat: 
• Redusere energibruken med 1 mill kroner 
• redusert åpningstid i svømmehallene  
• Redusert vedlikeholdet ved Ås og Nordby idrettsanlegg  
• Redusert vedlikehold av kommunale bygninger  
• Økt gebyrsatser for behandling av private reguleringsplaner  
• Redusert vedlikehold av veier i kommunen  
 
Forslag til nye besparelser i sentraladministrasjonen: 
• På sentraladministrasjonen er det lagt inn et kutt på 4 % på alle områder for hele 

planperioden. Dette må dekkes inn gjennom redusert tjenestetilbud og 
effektivisering av prosesser. For å dekke inn kuttet i 2012 vil ledige stillinger 
vurderes holdt vakante, driftsposter reduseres og inntekter økes. I tillegg må kutt i 
stillinger vurderes. Utgifter til kommunestyret og utvalgsmøter er redusert på lik 
linje slik at de folkevalgte inviteres til å vurdere aktiviteter som kan reduseres. Det 
vil bli arbeidet med tiltak for realisering av innsparingen i 2012 med sikte på å 
innarbeide varige innsparinger f.o.m. 2013. Som en del av dette arbeidet vil alle 
tjenesteytingsavtaler som kommunen har med IKS-er og andre selskaper bli 
revidert og priser justert i forhold til tjenester som tilbys.  

• Bevilgningen til Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn reduseres på lik linje 
med kommunens besparelse på 4 %.  

• Seniorpolitiske tiltak gjennomgås og det forventes å kunne endre på kriteriene 
slik at en innsparing kan oppnås. 

 
Nærmere om 2013-2015 
Netto driftsresultat for 2012 er på 0,2 % av driftsinntektene. I budsjettet for 2011 var 
netto driftsresultat 0,9 %. I de tre siste årene i planperioden vil netto driftsresultat 
være på mellom 0,9% og 1,3%. Det understrekes imidlertid at det er stor usikkerhet 
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knyttet til både kostnader og utgifter utover i perioden og at netto driftsresultat utover i 
perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre endringer i noen av 
forutsetningene.  

 
Forslag til handlingsprogram innebærer at Ås kommune må bruke av 
disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Tilsammen er det de tre første årene i 
planperioden budsjettert med bruk av 13,5 mill. kr av disposisjonsfond. Først i 2015 
kan man igjen avsette til disposisjonsfond. Dette understreker behovet for en stram 
økonomistyring og at enkelte tjenesteområder må redusere tjenestetilbudet for å sikre 
økonomisk balanse.  
 
Konklusjon 
Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes 
handlingsrom er svært begrenset.  
 
Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette betyr at kommunen 
ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av midler til 
fremtidige behov og investeringer. Med gjeldende budsjettforslag må det brukes av 
disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.  
 
Ås kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og har et omstillingsbehov i 
planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr. Dette krever større strukturelle endringer 
i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i tjenestebehov må møtes uten 
tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med 
sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  Det er viktig at 
det gjøres reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil 
utfordringene møte oss år etter år. 
 
Rådmannen vil bemerke at foreliggende handlingsprogram også legger til rette for at  
kommunen kan utvikle seg videre, bl a innføring av samhandlingsreformen, 
etablering av bokollektiv og dagaktivitetstilbud for personer med demens, innføring av 
1,5 timer valgfag på 8. trinn, opprettelse av ny avdeling i Tunveien barnehage, samt 
utvikling av kulturhuset og Ås sentrum.  
 
Rådmannen anbefaler ovennevnte forslag til besparelser og at forslag til 
handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas. 
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F-sak 63/11 
FOLLORÅDET - 
NY ORGANISERING OG UTKAST TIL VEDTEKTER 
 
Saksbehandler: Trine Christensen Arkivnr: 026 &00 Saknr.:  11/3044 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 63/11 09.11.2011 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det vedtas ny strategi, arbeidsoppgaver og organisasjonsstruktur for Follorådet. 
2. Det vedtas ny samarbeidsavtale for organisering og drift av Follorådet. 

Samarbeidsavtalen erstatter vedtektene pr. 01.01.2005. 
3. Ny samarbeidsavtale og vedtekter skal gjelde fra 01.01.2012.  
4. Follorådets budsjett og handlingsprogram for 2012 vedtas av Follorådet i 

november 2011.  
 
Rådmann i Ås, 1.11.2011 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt begge utvalg 2.11.2011) 
1. Forslag til ny samarbeidsavtale for organisering og drift av Follorådet pr. 

01.01.2012 
2. Gjeldende samarbeidsavtale for Follorådet (pr. 01.01.2005) 
3. Notat fra Agenda Kaupang AS om Organisering av det regionale samarbeidet 

mellom kommunene i Follo 
4. Agenda Kaupang AS – lysark - Fremtidig organisering av Follo-samarbeidet – 

refleksjoner og løsninger utarbeidet av Ordførermøtet 10.-11. mai 2011 i 
Stockholm 

5. Agenda Kaupang AS – lysark – Gjennomgang av undersøkelsen blant 
kommunestyremedlemmer i Follo, Follorådet 25. mai 2011 

 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follokommunene 
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SAKSUTREDNING: 
Saken baseres på et felles saksframlegg for Follokommunene. 
På Follorådets møte 20. november 2009 ble det fremmet forslag om å evaluere 
Follorådet. Ordførermøtet presiserte i sitt møte 18.12.09 at evaluering av Follorådets 
organisering ikke begrenses til Follorådets møter 2 ganger pr. år, men vil ta for seg 
rolle, samarbeid og organisering i sin helhet. På Follorådsmøtet 26. mai 2010 ble det 
vedtatt å sette i gang en evaluerings- og strategiprosess med sikte på å avklare 
Follorådets fremtidige strategi og samarbeidsformer.  
 
I 2010 var dette tema på Ordførermøtets arbeidsseminar i mai og på 
Follokonferansen i september. Spørsmålet om etablering av en Samkommune i Follo 
innenfor begrensede områder ble diskutert; uten at det ble vedtatt å utrede videre. 
 
I april 2011 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 
kommunestyrerepresentantene i Follo, og tilbakemeldingene fra denne var nyttige 
innspill i diskusjonen på arbeidsseminaret 9.-11. mai i Stockholm.  
 
Viktigste funn i evalueringen 
Landets kommuner stilles overfor store utfordringer i å løse fremtidige 
velferdsoppgaver og tjenester. Det stilles derfor større krav til mer forpliktende 
samarbeid i regionen. Dagens Folloråd er definert som et regionalt samarbeidsorgan 
for kommunene, og målsettingen for er: 
-  mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder 
-  kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon. 
 
Gjeldende samarbeidsavtale omtaler imidlertid ingen visjon for samarbeidet, 
verdigrunnlag eller konkrete tema/områder det skal jobbes med innenfor såkalt 
interessepolitikk. I stedet nedfelles de prioriterte samarbeidsområdene i de årlige 
handlingsprogrammene.  
 
Evalueringen viser at kommunestyremedlemmene vil fortsette samarbeidet. De vil at 
rådet skal legge vekt på å være talerør for omverdenen. Man ønsker at det arbeides 
med langsiktige regionale saker, at det informeres mer, og at man sikrer en bedre 
forankring rent politisk. Det er stor åpenhet for interkommunalt tjenestesamarbeid der 
samhandlingsreformen synes å samle svært mange av kommunene. 
 
På arbeidsseminaret drøftet Ordførermøtet løsningene og så på oppgaver, 
virkemidler og organisasjonsmessige løsninger. Etter evalueringsgjennomgangen 
konkluderte Ordføremøtet med at: 

• Forankingen er for svak 
• Tydeligheten kunne vært bedre 
• Resultatene er usikre  
• Målene med samarbeidet er litt varierende fra kommune til kommune 
• Omfanget av ønsket samarbeid synes å være svært ulikt fra kommune til 

kommune 
Man drøftet egne erfaringer og konkluderte med at: 

• Ordførermøtet oppfattes forskjellig innenfra og utenfra 
• Rådets sammensetning virker tilfeldig og ulogisk i den kommunale 

styringsstrukturen  
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• Arbeidsutvalg med ordfører og varaordfører og deres rådmenn fungerer ok 
• Prosjekter med egne styrer og ansatte skaper uorden og svekker rådets 

posisjon   
 
 
Forslag til nye samarbeidsområder/strategi 
Oppgaveprioriteringen ble drøftet, og det var enighet om at man ville anbefale 
følgende strategi: 

1. Felles strategier mot stat og omverden for øvrig 
2. Regional planlegging  
3. Kommunesamarbeid etter behov - kollegasamarbeid 
4. Tjenestesamarbeid 
5. Utviklingsarbeid  

Evalueringen la vekt på tjenestesamarbeidet. Det mente ordførerne at man måtte 
vurdere mer fra sak til sak ut fra de erfaringene man hadde. Det vil si at Follorådets 
rolle blir å sikre samspill og koordinering, ikke integrering.  
 
 
Forslag til ny formell struktur 
Det er enighet om at evalueringen må føre til endringer i den organisatoriske 
strukturen. Skillet mellom formannskapsmedlemmer som er rådsmedlemmer og 
formannskapsmedlemmer som ikke er rådsmedlemmer, er ugunstig. Ordførermøtet 
foreslår derfor at det vedtas ny organisasjonsstruktur for samarbeidet mellom 
kommunene i Follo slik: 
 
1 Follomøtet  

Kommunenes formannskap utgjør Follo-samarbeidets øverste styringsorgan. 
Møtet innkalles minst en gang pr år. Follomøtet vedtar prinsipper og strategier 
for samarbeidet og vedtar årlige handlingsprogram og budsjett. Medlemmene i 
Follomøtet har møteplikt, og det betales godtgjørelse.  
Det løpende arbeidet styres av:   

2 Follorådet 
Follorådet består av alle ordførerne. Rådmennene møter med tale- og 
forslagsrett. Lederen og nestleder går på omgang blant ordførerne hvert år 
som nå. 
 

3 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i rådet og deres rådmenn. Det vil 
si fire medlemmer og sekretariatsleder. 
 

4 Sekretariatet  
Sekretariatet samles ett sted. Sekretariatet samarbeider særlig tett med 
arbeidsutvalgets medlemmer.  
Leder av Follorådets sekretariat har møte- og talerett i alle Follorådets 
organer.  
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Forslag til ny samarbeidsavtale 
På bakgrunn av ovennevnte endringsforslag er det utarbeidet forslag til ny 
samarbeidsavtale for regionrådets organisering og drift. Av vedlegg 1 fremgår dette 
forslaget, som i all hovedsak er bygget over samme lest som for gjeldende avtale. 
Avtalens pkt. 3 Follorådets oppgaver er endret i tråd med resultatet av evalueringen. 
Det samme gjelder pkt. 4 Follorådets organer. De viktigste endringene er nåværende 
Ordførermøte skal kalles Follorådet, og at dagens Folloråd, som møtes to ganger pr. 
år, erstattes av et Follomøte, der alle formannskapsmedlemmene møter. Samtidig 
utgår Follokonferansen.   
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser av nyorganiseringen 
Det forventes ingen økonomiske konsekvenser av endringene i Follorådets 
organisering. De foreslåtte administrative endringene er tatt inn i vedlagte forslag til 
ny samarbeidsavtale.  
 
 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 1.1. 2012
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F-sak 64/11 
MEDLEMSKAP I FOLLO NÆRINGSRÅD  
 
 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &12 Saknr.:  11/3078 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 64/11 09.11.2011 
 

 
Rådmannens innstilling: 
• Ås kommune søker medlemskap i Follo Næringsråd  
• Ås kommune synliggjøres i 4 utgaver av Vekst i 2012 
 
Rådmannen i Ås, 02.11.2011 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Orientering fra Follo næringsråd i formannskapet 26.10.11 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Ellen Grepperud 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken 
Follo næringsråd ønsker Ås kommune som medlem av næringsrådet.  På møte i 
formannskapet 26.10.11 orienterte leder av næringsrådet om rådet og hva det kunne 
bistå med i næringslivsarbeidet i Ås.    
 
Mål i næringslivsarbeidet 
I Kommuneplan (2011 – 2023), som ble vedtatt av kommunestyret 06.04.11, er 
næringspolitikk et sentralt tema. I planen er følgende mål beskrevet for kommunens 
næringslivsarbeid:  
� Ås kommune skal være et kraftsenter for kunnskapsbaserte virksomheter knyttet 

til Campus Ås. 
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� Ås kommune skal bidra til å utvikle et attraktivt Ås sentrum med boliger, handels- 
og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser. 

� Ås kommune skal i tillegg til å løse primæroppgavene som myndighetsutøver, 
utbygger og tjenesteyter være en pådriver for at det blir etablert møteplasser 
mellom kommunen, næringslivet i Ås og universitetsmiljøet. 

� Ås kommune skal ta initiativ til at det blir satt i gang et strategisk plansamarbeid 
med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal resultere i mål, strategier, tiltak 
og handling knyttet til satsingsområdene Utvikling av Ås sentrum og Etablering av 
kunnskapsbedrifter i Ås  

 
Skal kommunen lykkes i dette arbeidet er det nødvendig å samarbeide tett med 
næringslivet generelt og universitetsmiljøet spesielt.    
 

Follo næringsråd 
Follo Næringsråd har 110 medlemmer fra kommunene Ski, Ås, Oppegård og Frogn, 
hvorav 10 av medlemmene har adresse i Ås. Universitetet for miljø- og biovitenskap 
er medlem av næringsrådet. Formål med næringsrådet er å fremme medlemmenes 
næringsinteresser. 
 
Follo Næringsråd, som tidligere var Ski næringsråd,  er under oppbygging og ønsker i 
større grad å utvikle rådet med medlemmer på tvers av kommunegrensene i Follo. 
Bakgrunnen for dette er de store nasjonale investeringene i Follo som Follobanen og 
etableringen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Dette gir Follo store 
muligheter i næringslivsarbeidet. I dag taper imidlertid Follo i etableringsattraktivitet i 
forhold til tilgrensende regioner og dette ønsker næringsrådet å gjøre noe med.   
 
De regionene som lykkes i sin næringslivssatsing har samhandling mellom offentlig 
og privat sektor som sitt fokusområde og dette ønsker Follo næringsråd å tilrettelegge 
for. Det er derfor viktig for næringsrådet å etablere møteplasser mellom det offentlige 
og næringslivet.  
 

Vekst er Follos næringsavis og følger næringsutviklingen i Follo. Avisen kommer ut 4 
ganger i året og informerer om Follos næringsliv. Her kan også kommunen komme 
med informasjon om hva den er opptatt av knyttet til næringsutvikling. 
 

Hva kan næringsrådet tilby 
• Vekst 4 ganger i året 
• Etablering av møteplasser og arbeidsgrupper mellom kommunen og næringslivet 
• Tilrettelegge for uformelle bedriftsbesøk  
 

 
 
Vurdering med konklusjon 
Det har i flere år vært et politisk ønske om å satse mer på næringsutvikling i 
kommunen. Både i kommuneplanen og handlingsprogrammet er det ambisiøse mål 
knyttet til næringslivsarbeidet. Skal kommunen lykkes i dette arbeidet er vi helt 
avhengig av et godt samarbeid med næringslivet. Follo næringsråd kan bli en viktig 
samarbeidspartner og bidra i arbeidet med å etablert møteplasser mellom 
kommunen, næringslivet i Ås og universitetsmiljøet. Slike møteplasser er vesentlig for 
å lykkes.   
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Rådmannen anbefaler derfor at kommunen blir medlem av Follo næringsråd fra 2012 
og at Ås synliggjøres i 4 utgaver av Vekst i 2012. Dette utgjør tilsammen kr 22.500. 
Beløpet tas innenfor foreslåtte budsjett i 2012. 
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F-sak 65/11 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2012 
 
 
Saksbehandler: Jeanette Karlsen Arkivnr: 033  Saknr.:  11/3144 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 65/11 09.11.2011 
Kommunestyret /  
 

 
 
Ordførers innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 vedtas i tråd med den alternative 
løsningen, jf. vedlegg 3. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor 
møtestrukturen vedtatt i denne saken. 
 
Ordfører i Ås, 02.11.2011 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap  
Kommunestyre  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Tradisjonell løsning: Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 
2. Tradisjonell løsning: Kalender 2012 
3. Alternativ løsning: Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 
4. Alternativ løsning: Kalender 2012 
5. Skole- og barnehagerute 1. halvår 2012 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Kostnadsoverslag pr. møte 2011 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
Ås IL Orienteringsgruppa v/Gunnar Tenge 
Ås IL Fotballgruppa v/Thomas Tronbøl 
Publiseres på Ås kommunes hjemmeside  
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SAKSUTREDNING: 
 

Tradisjonell løsning: 
 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 er satt opp etter samme mønster 
som tidligere hvor møter i formannskap/hovedutvalg m.fl. og formannskap/kommune-
styre holdes annenhver gang, med ca. to ukers mellomrom.  
 
Budsjettinnstillingen skal ligge til offentlig ettersyn i 14 dager og har derfor tre ukers 
opphold mellom møtene i november/desember. 
 
Møtene er lagt utenom skoleferier. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd: 
For utvalgene/rådene er møteplanen kun retningsgivende. Utvalgene/rådene 
bestemmer selv sine møtedager og tider, men det forutsettes at det holdes i de 
ukene som er satt av til formannskapet/hovedutvalg. 
 
Møtelokaler: 
Lille sal og Store sal i Ås rådhus, kulturhuset, brukes til formannskaps- og 
kommunestyremøter. Det antas at også råd og utvalg vil holde sine møter her, men 
det tas opp når råd og utvalg behandler sine møteplaner. 
 
Vurdering av saken og eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Møteplanmønsteret er kjent og innarbeidet hos politikerne og ansatte.  
 
Det skal unngås mest mulig at en sak behandles samme dag i f.eks. 
hovedutvalg/formannskap eller formannskap/kommunestyre. 
Tidsbruk for en sak som skal behandles i hovedutvalg, formannskap og 
kommunestyre er etter denne møteplanen 6 uker. 2 uker fra hovedutvalg til 
formannskap, og deretter 4 uker til kommunestyrets vedtak. 
 
Det har fra noen politikere vært fremmet ønske om andre møtetider også vurderes. 
F.eks. at det ikke skal være 2 møter samme dag. Det er derfor utarbeidet et 
alternativt forslag. 
 
 

Alternativ løsning: 
 
En alternativ løsning til dagens møtestruktur fremgår av vedlegg 3.  
Rytmen i møtene endres slik at formannskap/administrasjonsutvalg og 
kommunestyre/hovedutvalg holdes annenhver uke. Ukedagene fordeles slik: 
Rådene tirsdag. Administrasjonsutvalg, formannskap, kommunestyre onsdag. 
Hovedutvalg torsdag. 
 
Det legges her opp til at formannskapet som hovedregel har bare 1 møte i måneden 
og at de i tillegg kan ha møte i forkant av kommunestyret ved behov,  
kl. 16.30 som nå.  
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Bare administrasjonsutvalg og formannskap har møter samme dag. Klokkeslettene 
foreslås slik: Administrasjonsutvalget kl. 16.30, formannskap/hovedutvalg/ kommune-
styre kl. 18.00.  Rådene velger selv. 
 
Tidsbruk for en sak som skal behandles i hovedutvalg, formannskap og 
kommunestyre er etter denne møteplanen 4 uker. 2 uker fra hovedutvalg til 
formannskap, og deretter 2 uker til kommunestyrets vedtak. 
 
Møtelokaler: 
Møter i administrasjonsutvalg og formannskap kan holdes i Lille sal. Det kan være 
bespisning i Lille salong.  
Kommunestyrets møter holdes i Store sal. 
For hovedutvalgene foreslås det å benytte Lille sal, Store salong og Eldresenteret 
som møtelokaler med felles bespisning i Lille salong i forkant av møtene.  
 
Vurdering av saken: 
Denne alternative møtestrukturen vil være mer effektiv, og gi mer ro til politisk 
behandling. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører anbefaler at innstillingen med møteplan etter vedlegg 3 vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
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VEDLEGG 1 – Tradisjonell løsning 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2012 

 
1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 Onsdag 18. januar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

5 Onsdag 1. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

7 Onsdag 15. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

9 Onsdag 29. februar Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

11 Onsdag 14. mars Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

13 Onsdag 28. mars Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

15 Onsdag 11. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

17 Onsdag 25. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

19 Onsdag 9. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

21 Onsdag 23. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

23 Onsdag 6. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

25 Onsdag 20. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
2. HALVÅR: 
Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

35 Onsdag 29. august Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

37 Onsdag 12. september Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

39 Onsdag 26. september Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Hovedutvalg 

41 Onsdag 10. oktober Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap 
Kommunestyre 

43 Onsdag 24. oktober Kl. 16.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 
 

45 Onsdag 7. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap          (budsjett 1.gang) 
Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 21. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 
Kommunestyre 

50 Onsdag 12. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 2  Tradisjonell løsning 
KALENDER 2012 

 

Januar 2012 Februar 2012 Mars 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

52                     1  

 1   2  3  4  5 6   7  8  

 2   9 10 11 12 13 14 15  

 3  16 17 18 19 20 21 22  

 4  23 24 25 26 27 28 29  

 5  30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

 5         1  2  3  4  5  

 6   6  7  8  9 10 11 12  

 7  13 14 15 16 17 18 19  

 8  20 21 22 23 24 25 26  

 9  27 28 29    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

 9            1  2 3  4  

10   5  6  7  8  9 10 11  

11  12 13 14 15 16 17 18  

12  19 20 21 22 23 24 25  

13  26 27 28 29 30 31   

April 2012 Mai 2012 Juni 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13                     1  

14   2  3  4  5  6  7  8  

15   9 10 11 12 13 14 15  

16  16 17 18 19 20 21 22  

17  23 24 25 26 27 28 29  

18  30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18      1  2  3  4  5  6  

19   7  8  9 10 11 12 13  

20  14 15 16 17 18 19 20  

21  21 22 23 24 25 26 27  

22  28 29 30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

22               1  2  3  

23   4  5  6  7  8  9 10  

24  11 12 13 14 15 16 17  

25  18 19 20 21 22 23 24  

26  25 26 27 28 29 30   

Juli 2012 August 2012 September 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

26                     1  

27   2  3  4  5  6  7  8  

28   9 10 11 12 13 14 15  

29  16 17 18 19 20 21 22  

30  23 24 25 26 27 28 29  

31  30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31         1  2  3  4  5  

32   6  7  8  9 10 11 12  

33  13 14 15 16 17 18 19  

34  20 21 22 23 24 25 26  

35  27 28 29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

35                  1  2  

36   3  4  5  6  7  8  9  

37  10 11 12 13 14 15 16  

38  17 18 19 20 21 22 23  

39  24 25 26 27 28 29 30  

   

Oktober 2012 November 2012 Desember 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40   1  2  3  4  5 6  7  

41   8  9 10 11 12 13 14  

42  15 16 17 18 19 20 21  

43  22 23 24 25 26 27 28  

44  29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44            1  2  3  4  

45   5  6  7  8  9 10 11  

46  12 13 14 15 16 17 18  

47  19 20 21 22 23 24 25  

48  26 27 28 29 30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48                  1  2  

49   3  4  5  6  7  8  9  

50  10 11 12 13 14 15 16  

51  17 18 19 20 21 22 23  

52  24 25 26 27 28 29 30  

 1  31   

 
24. oktober kun formannskap 
12. desember kun kommunestyre 
 
Fargekode: 
 
        Møter i formannskap og hovedutvalg Grønn 
        Møter i formannskap og kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 3 – Alternativ løsning 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2012 

 

1. HALVÅR: 
Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 Onsdag 18. januar Kl. 18.00 Formannskap  
3 Torsdag 19. januar Kl. 18.00 Hovedutvalg 

5 Onsdag 1. februar Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

7 Onsdag 15. februar Kl. 18.00 Kommunestyre 
7 Torsdag 16. februar Kl. 18.00 Hovedutvalg 

9 Onsdag 29. februar Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

11 Onsdag 14. mars Kl. 18.00 Kommunestyre 
11 Torsdag 15. mars Kl. 18.00 Hovedutvalg 

13 Onsdag 28. mars Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

15 Onsdag 11. april Kl. 18.00 Kommunestyret 
15 Torsdag 12. april Kl. 18.00 Hovedutvalg 

17 Onsdag 25. april Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

19 Onsdag 9. mai Kl. 18.00 Kommunestyre 
19 Torsdag 10. mai Kl. 18.00 Hovedutvalg 

21 Onsdag 23. mai Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

23 Onsdag 6. juni Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

23 Torsdag 7. juni Kl. 18.00 Hovedutvalg 
25 Onsdag 20. juni Kl. 18.00 Kommunestyre 

 

2. HALVÅR: 
Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

35 Onsdag 29. august Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

37 Onsdag 12. september Kl. 18.00 Kommunestyre 
37 Torsdag 13. september Kl. 18.00 Hovedutvalg 

39 Onsdag 26. september Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

41 Onsdag 10. oktober Kl. 18.00 Kommunestyre 
41 Torsdag 11. oktober Kl. 18.00 Hovedutvalg 
43 Onsdag 24. oktober Kl. 18.00 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 Onsdag 7. november Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

Formannskap          (budsjett 1.gang) 
Kommunestyre 

45 Torsdag 8. november Kl. 18.00 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 21. november Kl. 16.30 
Kl. 18.00 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap        (budsjettinnstilling) 

49 Onsdag 5. desember Kl. 18.00 Formannskap 
50 Onsdag 12. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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VEDLEGG 4 – Alternativ løsning 
KALENDER 2012 

 

Januar 2012 Februar 2012 Mars 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

52                     1  

 1   2  3  4  5 6   7  8  

 2   9 10 11 12 13 14 15  

 3  16 17 18 19 20 21 22  

 4  23 24 25 26 27 28 29  

 5  30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

 5         1  2  3  4  5  

 6   6  7  8  9 10 11 12  

 7  13 14 15 16 17 18 19  

 8  20 21 22 23 24 25 26  

 9  27 28 29    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

 9            1  2 3  4  

10   5  6  7  8  9 10 11  

11  12 13 14 15 16 17 18  

12  19 20 21 22 23 24 25  

13  26 27 28 29 30 31   

April 2012 Mai 2012 Juni 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13                     1  

14   2  3  4  5  6  7  8  

15   9 10 11 12 13 14 15  

16  16 17 18 19 20 21 22  

17  23 24 25 26 27 28 29  

18  30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18      1  2  3  4  5  6  

19   7  8  9 10 11 12 13  

20  14 15 16 17 18 19 20  

21  21 22 23 24 25 26 27  

22  28 29 30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

22               1  2  3  

23   4  5  6  7  8  9 10  

24  11 12 13 14 15 16 17  

25  18 19 20 21 22 23 24  

26  25 26 27 28 29 30   

Juli 2012 August 2012 September 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

26                     1  

27   2  3  4  5  6  7  8  

28   9 10 11 12 13 14 15  

29  16 17 18 19 20 21 22  

30  23 24 25 26 27 28 29  

31  30 31    

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31         1  2  3  4  5  

32   6  7  8  9 10 11 12  

33  13 14 15 16 17 18 19  

34  20 21 22 23 24 25 26  

35  27 28 29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø  

35                  1  2  

36   3  4  5  6  7  8  9  

37  10 11 12 13 14 15 16  

38  17 18 19 20 21 22 23  

39  24 25 26 27 28 29 30  

   

Oktober 2012 November 2012 Desember 2012 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40   1  2  3  4  5 6  7  

41   8  9 10 11 12 13 14  

42  15 16 17 18 19 20 21  

43  22 23 24 25 26 27 28  

44  29 30 31   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44            1  2  3  4  

45   5  6  7  8  9 10 11  

46  12 13 14 15 16 17 18  

47  19 20 21 22 23 24 25  

48  26 27 28 29 30   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48                  1  2  

49   3  4  5  6  7  8  9  

50  10 11 12 13 14 15 16  

51  17 18 19 20 21 22 23  

52  24 25 26 27 28 29 30  

 1  31   

 
18. januar kun formannskap 
7. november både formannskap (budsjettbehandling) og kommunestyre 
5. desember kun formannskap 
 
Fargekode: 
 
        Møter i hovedutvalg Grønn 
        Møter i formannskap og administrasjonsutvalg Blå 
        Møter i kommunestyre Orange 
        Ferier og helligdager Grå 
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VEDLEGG 5 
SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 1. HALVÅR 2012 

 
 

MÅNED 
(Antall skole-

dager) 

  
SKOLEN 

  
SFO 

  
BARNEHAGE 

Januar 
(21) 

Juleferie: t.o.m. 02.01. Juleferie: t.o.m. 01.01.   

Februar 
(16) 

Vinterferie: uke 8  
f.o.m.20.02.t.o.m.24.02. 
  

    

Mars 
(21) 

Fridag: 
Fredag 16. mars 

Plandag: 
Fredag 16. mars 

Plandag: 
Fredag 16. mars 

April 
(14) 

Påskeferie: 
f.o.m. 02.04 t.o.m.09.04 
  

Påskeferie: 
f.o.m.02.04.t.o.m.09.04 
  

Barnehagene stenger kl. 
12.00 onsdag 4.april 
  
Påskeferie: 
f.o.m.05.04.t.o.m.09.04 
  

Mai 
(19) 

Fridager: 
Tirsdag 01.mai, 
Torsdag 17.mai 
Fredag 18. mai 
Mandag 28. mai 
  
  

Fridager: 
Tirsdag 01.mai, 
Torsdag 17.mai 
Mandag 28. mai 
  
Plandag: Fredag 18.mai 

Fridager: 
Tirsdag 01.mai 
Torsdag 17.mai 
Mandag 28. mai 
  
Plandag: Fredag 18.mai 
  

Juni 
(15) 

Siste skoledag: 
Torsdag 21. juni 
  

  
  

  

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

Ferie/stengt: 
Uke 28, 29, og 30 

Plandager Fredag 22. juni (mulig å flytte) 
  

Fredag 16. mars 
Fredag 18. mai (mulig å 
flytte) 
 

Fredag 16. mars 
Fredag 18. mai (mulig å flytte) 
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Tilleggssak 
F-sak 66/11 
UTVIDELSE AV BJØRNEBEKK ASYLMOTTAK 
 
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivnr: F31 &73 Saknr.:  11/3510 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 66/11 09.11.2011 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen får fullmakt til å legge inn anbud på inntil 25 nye plasser på 

Bjørnebekk asylmottak med forbehold om kommunestyrets vedtak. 
2. Økte inntekter disponeres til økt vedlikehold på 600 000 kr, en stilling som 

miljøarbeider/hjelpepleier, 300 000 kr til andre driftsutgifter og 216 000 kr til 
kommunale helsetjenester.  

3. En eventuell ytterligere utvidelse av Bjørnebekk utredes nærmere og det legges 
frem egen sak om dette i 2012.  

 
 
Rådmannen i Ås, 07.11.2011  
 
 
Trine Christensen 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 26.10.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Økonomisjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Formannskapet fattet følgende innstilling/vedtak den 26.10.2011: 
2. Bjørnebekk asylmottak. 

2.1  Rådmannen får fullmakt til å legge inn anbud på inntil 20 nye plasser på 
  Bjørnebekk asylmottak innen fristen 27.10.2011. 
2.2  Endelig vedtak treffes av kommunestyret. 
2.3  Rådmannen legger frem en helhetlig sak for kommunestyret som omfatter 
 både utvidet drift, nødvendige forbedringer og løpende vedlikehold. 

 
UDI har utlyst 500 plasser i form av tilleggsplasser på eksisterende mottak for hele 
landet som en nasjonal konkurranse. Tilleggsavtalene må ha minimum 25 plasser, 
hvorav 20 faste og 5 stykkprisplasser.  
  
I Formannskapet 26.10.2011 ble det gitt fullmakt på å legge inn anbud på inntil 20 
plasser. Men det viser seg nå at tilleggsavtalene må ha minimum 25 plasser. Fristen 
for anbud er 16.11.2011 kl. 12.00. Rådmannen må derfor legge inn anbud på 25 
plasser, men med forbehold om kommunestyret vedtak den 23. november 2011. 
 
 
Vurdering av saken: 
Utbygging av nytt atrium, nye handikapleiligheter og nye administrasjonslokaler som 
er samlet i et eget bygg, har frigjort betydelig arealer i hovedbygningene på 
Bjørnebekk.  
 
Rådmannen foreslår nå at Bjørnebekk asylmottak utvides med 25 plasser. Dette for å 
få en effektiv utnyttelse av ledige lokaler. Videre vil dette gi økte inntekter som kan gå 
til økt vedlikehold og styrking av miljø- og helsetjenester til beboere på mottaket.  
 
På bakgrunn av at det på landsbasis har vært en nedgang i behovet for 
mottaksplasser de senere år, kan det gå lang tid ført det utlyses nye plasser. Det vil i 
tilfelle medføre at arealer på Bjørnebekk blir stående ubrukt over lengre tid. 
Rådmannen anbefaler derfor at man legger inn anbud nå, og ikke venter på 
eventuelle nye utlysninger.  
 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Med eksisterende avtale får Ås kommune 3,6 mill. kr i kontraktsfestet overføring til 
husleie fra UDI. Disse overføringene inntektsføres på etat for Teknikk og Miljø, og går 
til dekning av bygningsmessig drift og vedlikehold av Bjørnebekk, samt til dekning av 
husleie på Heia. Faste overføringer til driften på Bjørnebekk er på 7,65 mill. kr. Disse 
overføringene inntektsføres på Bjørnebekk asylmottak (ansvar 4000) og går til 
dekning av lønn og andre driftsutgifter på asylmottaket. Administrative støttetjenester 
som asylmottaket kjøper fra Ås kommune dekkes også av disse midlene.  
 
I tillegg mottar kommunen et vertskommunetilskudd, til dekking av økte kommunale 
tjenester som følge av at asylmottaket, herunder helse, psykiatri m.m. Dette 
tilskuddet vil utgjøre 1,35 mill. kr i 2012 med dagens plasser (200 mottaksplasser). 
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De økonomiske ordningene er dermed utformet slik at kommunen skal få dekket alle 
utgifter som følge av man har et asylmottak. En eventuell oppgradering av 
eiendommene på Bjørnebekk kan anses som en tilleggsgevinst for Ås kommune.  
 
Investeringsbehov ved utvidelse med 25 plasser. 
Eiendomsavdelingen har gått gjennom bygningsmassen og vurdert nødvendige 
ombygginger for å øke kapasiteten med 25 plasser. Disse kostnadene er anslått til ca 
50 000 kr og omfatter ombygging av tidligere kontorer til 2 familieleiligheter. 
Resterende rom kan tas i bruk uten ombygging.  
 
Investeringsbehov ved utvidelse utover dette vil medføre relativt sett høyere 
kostnader, da det vil kreve deling av rom og opprettelse av flere bad. Videre må 
behovet for elektrisitet da vurderes. Rådmannen vil vurdere dette nærmere i en egen 
utredning i 2012, slik at man ved neste kontraktsperiode har dette klarlagt. Blant 
annet kan man ved en oppgradering og utvidelse av hovedbygningen på Bjørnebekk 
kunne frigjøre bruken av Heia. Dette kan gi en mer rasjonell drift.  
 
 
Anslag på økte inntekter 
Det legges til grunn at en utvidelse med 20 faste plasser og 5 stykkprisplasser vil gi 
samme døgnpris per beboer som dagens avtale. Dette innebærer følgende økninger i 
inntekter: 
Husleieinntekter:   Ca kr    500 000 
Driftstilskudd:   Ca kr 1 000 000,- 
Vertskommunetilskudd:  Ca kr    116 000,-  
 
Nye kostnadsbehov  
Ved en utvidelse med 25 plasser vil det være behov for følgende økninger i 
dritsutgifter: 

- 1 hjelpepleier/miljøarbeider: 500 000 kr inkl sosiale utgifter 

- Økte driftsutgifter til miljøarbeid, kjøring og administrasjon: 300 000 kr 

- Økningen i vertskommunetilskuddet avsettes til kommunens helsetjeneste. I 
tillegg settes det av en styrking på 100 000 på dette området, slik at 
kommunens helsetjeneste styrkes med 216 000 kr. 

 
Resterende midler på 600 000 kr foreslås avsatt til styrking av det årlige vedlikeholdet 
på Bjørnebekk. Dette vil gå til renovering av byggingen, herav tiltak knyttet til ENØK 
og sikringsarbeid. En økning i årlig vedlikehold på 600 000 kr vil gi et betydelig løft i 
vedlikeholdsarbeidet, noe som både gir mer verdige forhold for beboerne og som 
sikrer verdiene av kommunens eiendom. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
En utvidelse med 25 plasser på Bjørnebekk vil gi betydelige økte inntekter uten 
tilsvarende økning i kostnadene, på grunn av at man kan utnytte ledig kapasitet. 
Vedlikeholdsbehovet på Bjørnenekk er omfattende. For å sikre inntekter til nødvendig 
vedlikehold, anbefaler Rådmannen en utvidelse med 25 plasser på Bjørnebekk. Økte 
driftsutgifter som følge av dette dekkes inn gjennom økt tilskudd. Inntekter utover 
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dette settes av til dekning av tidligere investeringer og økt vedlikehold av 
bygningsmassen. Med de økonomiske utfordringene kommunen står overfor, kan 
ikke Rådmannen se at det er mulig å sikre nødvendig vedlikehold av 
bygningsmassen innenfor kommunens eksisterende økonomiske rammer.  
 
Rådmannen mener at en styrking av bemanningen på Bjørnebekk, samt styrking av 
kommunens helsetjenester, samlet sett vil gi et bedre tjenestetilbud til beboerne.  
 
På lengre sikt er det potensial for en ytterligere utvidelse, Dette krever imidlertid 
større investeringer og en nærmere konsekvensutredning. Rådmannen vil utrede 
dette nærmer og komme tilbake til kommunestyret med en egen sak om dette.  
 
 


