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HOK-sak 24/12 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016 
Gå til saksliste    Neste sak >> 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 145 Saksnr.:  12/1441 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 49/12 06.06.2012 
Eldrerådet  05.11.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  06.11.2012 
Administrasjonsutvalget  07.11.2012 
Formannskapet 73/12 07.11.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial  08.11.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/12 08.11.2012 
Formannskapet  21.11.2012 
Kommunestyret  12.12.2012 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

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 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. 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. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
F-sak 49/12 06.06.2012, Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
24.10.2012 Formannskapet (presentasjon) 
05.11.2012 Eldrerådet (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for 

utvalget) 
06.11.2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (for behandling av de deler av 

saken som er aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Administrasjonsutvalget (for behandling av de deler av saken som er 

aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Formannskapet (1.gangsbehandling) 
08.11.2012 Hovedutvalg for helse og sosial 
08.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
08.11.2012 Hovedutvalg for teknikk og miljø 
21.11.2012 Formannskapet (2.gangsbehandling - innstilling) 
12.12.2012 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Vedlegg 1ble sendt alle utvalg 26.10.2012) 
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. 
Etter anmodning i formannskapet 26.10.2012 følger vedlagt budsjettvedtak 2010 for 
2012: 
2. Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
3. Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
4. Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 
5. Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
- 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Handlingsprogram 2013-2016 med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede 
mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023). Det er tatt 
utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. 
Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives 
tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene. 
 
Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 24.oktober. 
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Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 6.6.2012: 

 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er i 1000 kr:  

Sentraladministrasjonen:    61 349 
Oppvekst og kultur:   315 414   
Helse- og sosial:  246 232 
Teknikk og miljø:   81 410 

 
Dette har vært førende for arbeidet med handlingsplan og budsjett. 
 

Sentrale utfordringer 
 
Budsjettet for 2013 viser et netto driftsresultat på 1,1 %. Etter bundne avsetninger, 
budsjetteres det med et overskudd på ca. 6,5 mill. kr som foreslås avsatt til styrking 
av kommunens disposisjonsfond. Dette er en økning fra budsjett 2012 og skyldes en 
kombinasjon av høy vekst i frie inntekter og moderat kostnadsvekst. Med andre ord 
har man klart å møte befolkningsveksten og derav økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester, uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette har gitt et bedre økonomisk resultat, 
men har også utfordret både interne støttetjenester og tjenestesteder. 
 
Basert på gjennomgang av regnskapstall og kritisk vurdering av konsekvenser av 
tidligere vedtak, har en rekke enheter fått styrket sine budsjetter gjennom 
konsekvensjusteringer. Samtidig vil rådmannen kommunisere tydelig ut til 
enhetsledere at det er lite rom for tilleggsbevilgninger i 1. og 2. tertial. Fokuset på 
økonomistyring ute i enhetene må fortsatt være høyt, og enheter som ser at 
budsjettrammene står i fare for overskridelser, må umiddelbart gjennomføre 
korrigerende tiltak. Dette for å sikre at netto driftsresultat ikke svekkes.  
 
Ås kommune står overfor stor befolkningsvekst. Dette innebærer økt etterspørsel 
etter tjenester, samtidig som det ikke kan påregnes tilsvarende vekst i inntekter. 
Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, god 
utnyttelse av teknologi samt at veksten i tjenestebehov 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 bli 
desto større i kommende år. 
 
Arbeidet med vurdering av strukturelle endringer må fortsette. Eksisterende 
skolestruktur er vedtatt videreført. Potensialet for innsparinger på dette området 
ligger nå i mer effektiv bruk av eksisterende lokaler. Videre er det 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. 
 
Rådmannen mener det er behov for en satsing på nye investeringer og større 
renovering av bygg. Dette for å sikre verdien i bygningsmassen, samt legge til rette 
for økt effektivisering av tjenesteproduksjonen. Kostnadene per ansatt har økt 
betydelig de senere årene, som følge av økte pensjonskostnader. Samtidig er 
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kapitalkostnadene per krone investert, gått ned som følge av et lavt rentenivå. Dette 
tilsier isolert sett at gjennomføring av investeringer som kan bidra til mer effektiv 
tjenesteproduksjon er blitt mer lønnsomt enn tidligere.  
 
Avklaring vedrørende salg av Dyster Eldor foreligger ikke enda. Inntil videre er det 
derfor lagt til grunn tidligere vedtak om stykkvis salg. Ved en eventuell høyere 
salgsinntekt vil dette kunne finansiere nye investeringer og fremtidig låneopptak 
reduseres. 
 
Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er 
følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 
 

Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   
 
Kvalitet 

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 

 Planlegge utbygging av Solberg skole. 

 Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 
 
Helhetlig og utvidet skoledag 

  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 

 

Helse og sosial 

 
Helse og omsorgstjenesteloven (Samhandlingsreformen) 

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

 Effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 
Folkehelseloven (Samhandlingsreformen) 

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

 
Demografisk utvikling 

 Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 
 
Forebygge fattigdom 

 Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 
bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier. 
 

Tekniske tjenester 

 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 
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 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier). 
 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Medarbeidere/Organisasjon og personal 

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-
avtalen. 

 
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, 
herunder implementering av system for mottak av e-faktura fra leverandører. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.  

 Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 

 Ha økt fokus på innkjøp og starte anskaffelse av system for e-handel. 
 
Service og kommunikasjon 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer. 
 

Plan- og utviklingsavdelingen 

 Utarbeide områderegulering for Ås sentrum og gjennom denne prosessen 
forankre en visjon og strategi som sikrer god og målrettet stedsutvikling. 

 Bidra aktivt i næringsutvikling med særlig fokus på utviklingsprosjekter knyttet til 
Campus Ås.  

 Forberede revidering av kommuneplanens arealdel. 

 Følge opp arbeidet med Regional plan for areal og transport. 
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Vedlegg 2:  

Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
 

    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   299 711 000 299 711 000 299 711 000 299 711 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 2* 4 727 000 4 727 000 4 727 000 4 727 000 

2. Lokale lønnsforhandlinger 2010 2* 728 000 728 000 728 000 728 000 

3. Endring pensjonssatser 2* 1 830 000 1 830 000 1 830 000 1 830 000 

4. Lønnsglidning 2* 1 579 000 1 579 000 1 579 000 1 579 000 

5. Ny giv ungdomsskole 2060 120 000 120 000 120 000 120 000 

6. Driftstilskudd kulturhuset  2082 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

7. Endring tilleggsbevilgningsposter inkl elevtallsvekst 20* -1 349 000 -918 000 -1 284 000 -1 284 000 

8. Utsatt åpning av stengte avd barnehager 23* -538 000 0 0 0 

9. Tilskudd private barnehager 2070 4 603 000 5 766 000 6 929 000 6 929 000 

10. Overføring kostnad BPA 2143 -770 000 0 0 0 

11. Stipend førskolelærere reduseres ifht behovet 2070 0 -100 000 -100 000 -100 000 

12. Økt bosetting av flyktninger gir økt introduksjonsordning 2107 0 91 000 181 000 181 000 

13. Ferdig med etablering IT skole 20* 0 -100 000 -100 000 -100 000 

14. Salg av skoleplass ved Rustadtunet 2143 -408 000 0 0 0 

15. Ny barnehage i drift fra 01.08.2013 2070 0 3 981 000 8 612 000 8 612 000 

16. Utvidelse Solberg skole 2151 0 0 691 000 691 000 

17. Prosjekt helhetlig skoledag 2113 0 -207 000 -450 000 -450 000 

18. Justering ifht nye behov i forhold til befolkningsvekst 20* 0 2 000 000 5 000 000 5 000 000 

19. Justert foreldrebetaling 2070 944 000 944 000 944 000 944 000 

20. Endring refusjoner barnehage 2070 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

21. Enslige mindreårige 2106 336 000 336 000 336 000 336 000 

22. Ekstra valgfag ungdomsskolen 22* 179 000 179 000 179 000 179 000 

23. Endring refusjoner skole 2060 -121 000 -121 000 -121 000 -121 000 

24. Korrigering av momskompensasjon 2* 113 000 113 000 113 000 113 000 

25. Økt inntekt kulturskolen pga økt pris 2410 -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 

26. Økte inntekter pga flere barn SFO 21*2 -607 000 -607 000 -607 000 -607 000 

  Konsekvensjustert budsjett    315 301 000 324 276 000 333 242 000 333 242 000 

              

B. Nye tiltak            

27. Åpen barnehage sentrum 2341 57 000 125 000 125 000 125 000 

28. Økning Sagaskogen barnehage  2350 97 000 233 000 233 000 233 000 

  Sum nye tiltak    154 000 358 000 358 000 358 000 

              

C. Nye besparelser           

29. Idrettsbarnehage Togrenda  2370 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

30. Ikke vedtatt 242* 0 0 0 0 

31. Utsatt driftstilskudd kulturhuset 2082 -1 500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

32. Ikke vedtatt 243* 0 0 0 0 

33. Økte priser kulturskolen 2410 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

34. Økt antall barn kommunale barnehager 23* -460 000 -460 000 -460 000 -460 000 

35. Økt pris SFO 21*2 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 

36. Avslutning helhetlig skole 2113 -200 000 -243 000 0 0 

37. Redusert kostnad private barnehager 2070 -664 000 -664 000 -664 000 -664 000 

38. Redusert spesialundervisning voksenopplæringen 2108 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

39. Åpen barnehage sentrum 2341 -57 000 -125 000 -125 000 -125 000 

40. Ikke vedtatt 21*/22* 0 0 0 0 

41. Kutt skole 21*/22* -1 700 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

42. Økt refusjonkrav elever fra andre kommuner 2060 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

43. Redusert lønn ved åpning av ny barnehage i 2013 2070 0 -500 000 0 0 

44. Økt refusjonkrav Ås Voksenopplæringssenter 2108 -1 500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

45. Redusert lønn SFO 21*2 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

46. Redusert lønnskostnad barnehager 23* -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

47. Økte inntekter PPS 2512 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
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    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

  Sum nye besparelser   -9 511 000 -8 622 000 -7 879 000 -7 879 000 

              

  Ramme 2012-2015 - Kommunestyrets vedtak    305 944 000 316 012 000 325 721 000 325 721 000 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.10 for år 2012. Tallene i 
2013- 2015 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående 
år og endringer. 

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall pr år. 
 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 
1.  Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011.  
2.  Det er tilført midler i løpet av 2011 etter lokale lønnsforhandlinger for 2010.  
3.  Arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i SPK øker fra 10,46 % til 11,24 %.  
4. Lønnsveksten i kommunen er større enn tilføringen etter lønnsforhandlingene. 

Dette skyldes endringer i sammensetning, ansiennitet og kompetanse. 
Voksenopplæringen har økt med 0,89 årsverk pga økning i antall elever. 
Skolemodellen er redusert som følge av lavere elevtall. Pr september 2011 er det 
2108 elever i grunnskolen i Ås. Elevprisen for 2012 for barneskolene er 48 735 
kroner og 60 986 kroner for ungdomsskolene.  

5. NY GIV er et prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom 
stat, fylkeskommune og kommuner for å bedre elevers forutsetninger for å 
gjennomføre videregående skole. Kommunene skal følge opp de svakest 
presterende elevene siste halvdel av 10. trinn. Oppfølgingen baseres på en 
avtale som inngås mellom elev, foresatt og skolen. Gjennom 10 uker vil disse 
elevene få intensiv opplæring i basisferdighetene for å ruste dem til videregående 
skole. Kommunens kostnad dekkes ikke av staten.  For Ås kommune utgjør 
kostnaden 0,120 mill kroner.  

6. I K-sak 34/11 ble det vedtatt at kommunen skulle gi et driftstilskudd på kr 2,5 mill 
til kulturhuset. 

7. Anslaget for elevtallsvekst er justert i forhold til ny befolkningsprognose. Hver 
høst styrkes/reduseres skolenes budsjett i forhold til endringer i elevtallet.  
Prognosen tilsier en økning i elevtallet i hele perioden.  

8. I Ås sentrum holdes en avdeling stengt ved Tunveien barnehage frem til august 
2012.  

9. Private barnehagers inntektskilder er foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Fra 
2011 fikk private barnehager, etter kommunestyrets vedtak, tilskudd tilsvarende 
100% av kommunens kostnader. Dette kan ikke reverseres. UMB stopper sitt 
tilskudd på kr 1,4 mill til Åkebakke barnehage. Dette er kommunen forpliktet til å 
kompensere for. Administrasjonskostnaden var i 2011 beregnet feil. Riktig 
beregning gir et høyere tilskudd. Samlet sett er økningen fra 2011 til 2012 på 
4,603 mill kroner. Familiebarnehager i Ås får midler i henhold til nasjonale satser 
da kommunen ikke har egne familiebarnehager. Familiebarnehagene får i 2012 
92 % av kommunens kostnader. Det er satt av 1 mill kroner til refusjon av 
søskenmoderasjon og gradert foreldrebetaling til private barnehager. Totalt er det 
satt av 63,4 mill kroner til tilskudd private barnehager og familiebarnehager.  

10. Det er overført 0,77 mill kroner fra Rustadtunet til Helse og Sosial for å dekke 
kostnader knyttet til en elev med behov for brukerstyrt personlig assistent.  

11.  Stipend til førskolelærerutdanning reduseres fra 2012 siden behovet er mindre. 
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12.  Økt bosetting av flyktninger fra 2010 gir økt introduksjonsordning.  
13. I 2013 er nytt IT-system OPAD etablert i skoler og barnehager. Fra da fjernes 

kostnaden fra rammen.  
14. Rustadtunet gir videregående opplæring til en bruker fra høsten 2009. Akershus 

fylkeskommune kjøper tjenesten med 0,7 mill kroner i året. Inntekten utgår fra 
høsten 2012.  

15. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden, og fra 
01.08.2013 planlegges en ny femavdelingsbarnehage å være i drift.  For tiden er 
det usikkert hvor den blir lagt. Det er lagt til grunn 22,6 årsverk og mellom 78 og 
100 barn. Nettoutgift vil være 8,6 mill kroner i året.  

16. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden og 
skolekapasiteten utfordres. Solberg skole må utvides i perioden og planlegges å 
stå ferdig med drift fra august 2014.  

17. Ved Brønnerud skole startet prosjekt helhetlig skoledag fra 01.08.11 med 
varighet over to skoleår.   

18. Rammetilskuddet er budsjettert i forhold til økningen i barnetall i perioden. 
Budsjetteknisk legges det også inn beløp for nye behov som følge av 
befolkningsveksten.  

19. Foreldrebetalingen er justert ned med 0,944 mill kroner grunnet for høyt anslag 
tidligere år. 

20. Netto endring refusjoner fra/til andre kommuner for barn i barnehage øker med 
1,8 mill kroner. Budsjettert krav fra andre kommuner for lavt og færre barn fra 
andre kommuner benytter våre barnehager enn tidligere. 

21. Enslige mindreårige er flyttet til eget ansvar. Ca 90 % av kostnadene dekkes det 
må derfor arbeides inn en kostnad for kommunen på 0,336 mill kroner.  

22. Jf Statsbudsjettet 2012 kom det krav om 1,5 ekstra valgfagtime på 8.trinn. Det 
kommer midler over rammetilskuddet, men for etaten betyr det økt kostnad på 
0,179 mill kroner for 2012. Det er planlagt at 9.trinn får ekstra valgfag fra høsten 
2013. I 2014 kommer også 10.trinn med.  

23. Netto endring i refusjoner fra andre for grunnskolen er en redusert kostnad på 
0,121 mill kroner. Dette skyldes blant annet reduksjon til 8 elever ved Follo Barne 
og u-skole som er det antall plasser Ås kommune er tildelt.  

24. Momskompensasjonen er flyttet ut til budsjettet for enhetene. Endring av vare og 
tjenesteposter fører til korrigeringer i forventet momskompensasjonsinntekter. 

25. Kontingentene ved kulturskolen er prisjustert fra januar 2012 med 3,5 %. 
26. Økt antall barn i SFO gir økte inntekter for enhetene. 
 

Nye tiltak 
27. Åpen barnehage startes opp igjen. Det budsjetteres med 20 % stilling.  
28. Sagaskogen barnehage utvider med 4 barn og 1 ansatt fra høsten 2012.  

 

Nye besparelser 
29. Idrettsbarnehagen som var planlagt under Togrenda blir ikke gjennomført. Dette 

gir en besparelse på 0,7 mill kroner i 2012. 
30. Tilbudet ved fritidsklubbene reduseres fra august 2012. Besparelsen blir 0,5 mill 

kroner i 2012. Ikke vedtatt 
31. Kommunestyrets vedtak: Det ser ut til at det tar noe tid før anbudsprosessen for 

driften av kulturhuset er ferdig. Derfor trekkes det ut 1,5 mill kroner fra 
driftsbudsjettet i redusert driftstilskudd i stedet for opprinnelig foreslått 0,5 mill 
kroner.  
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32. Biblioteket på Nordby får begrenset åpningstid. Besparelsen utgjør 0,5 mill 
kroner. Ikke vedtatt. 

33. Kommunestyrets vedtak: Prisen på tilbudene ved kulturhuset økes til 1800 kr per 
halvår for individuell undervisning og 1550 kr per halvår for undervisning i gruppe. 
Prisen for kurs økes til 800 kr. Dette vil gi 0,3 mill kroner i økte inntekter. 
Opprinnelig forslag ga 0,5 mill kroner i økte inntekter.  

34. Barnehagene tar sin del av besparelsen ved å øke antall barn på avdelingene for 
store barn, eller andre tiltak som vil gi en besparelse på 0,460 mill kroner. 

35. Prisen på SFO økes. Dette gir en besparelse på 0,630 mill kroner.  
36. Helhetlig skoledag på Brønnerud avsluttes ett år tidligere enn planen. 

Besparelsen er 0,200 mill kroner i 2012. 
37. Pga endring i beregning av administrasjonskostnaden til private barnehager har 

de private barnehagene fått 99 % av driftskostnader ved kommunale barnehager 
i tilskudd i 2011. Staten har økt kravet til 92 % og ikke 94% som var planlagt 
opptrapping av tilskuddet. Det foreslås at private barnehager får 99 % i stedet for 
100 % i 2012. Dette gir en besparelse på 0,5 mill kroner. Reduserte kostnader i 
kommunale barnehager gir ytterligere en besparelse på 0,164 mill kroner.  

38. Gruppestørrelsene ved spesialundervisningen på VO økes. Dette gir 0,5 mill 
kroner i reduserte lønnskostnader. 

39. Åpen barnehage i sentrum blir ikke realisert. 
40. Grunnskolen tar sin andel av kuttene. 6 mill kroner fordeles på 9 skoler. Ikke 

vedtatt 
41. Kommunestyrets vedtak: 1,5 mill kr kutt i tilleggsbevilgninger og 200 000 kr i økt 

refusjonskrav for u-skolene. Oppvekst og kulturetaten har fordelt 1,7 mill kroner 
på 9 skoler. 

42. Kommunestyrets vedtak: Refusjonskravet for elever hjemmehørende i andre 
kommuner er økt med 0,5 mill kroner. 

43. Kommunestyrets vedtak: Ved åpning av ny barnehage i 2013 reduseres 
lønnkostnaden 0,5 mill kr.  

44. Kommunestyrets vedtak: Refusjonskrav for Ås Voksenopplæringssenter økes 
med 2 mill. Kostnadene økes 0,5 mill. Netto effekt for 2012 1,5 mill kroner.  

45. Kommunestyrets vedtak: Lønnskostnadene i SFO reduseres 0,1 mill kr. Beløpet 
er fordelt på alle SFO i kommunen.  

46. Kommunestyrets vedtak: Lønnsbudsjettet er redusert med 0,6 mill kroner fordelt 
på alle kommunale barnehager.  

47. Kommunestyrets vedtak: 0,1 mill kroner i økte refusjoner på PPS.  
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Vedlegg 3:  

Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 

 
    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   224 670 000 224 670 000 224 670 000 224 670 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 3* 3 591 000 3 591 000 3 591 000 3 591 000 

2. Lønnsglidning 3* 996 000 996 000 996 000 996 000 

3. Tilførsel vikarmidler 3* 690 000 690 000 690 000 690 000 

4. Økning pensjonskostnader Storebrand 3* 2 893 000 2 893 000 2 893 000 2 893 000 

5. Justering nye behov i forhold til befolkningsvekst 3* 0 0 6 000 000 6 000 000 

6. Lønn og driftskostnader nye institusjonsplasser 3* 0 12 137 000 12 137 000 12 137 000 

7. Inntekt nye institusjonsplasser  3* 0 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

8. Korrigering av momskompensasjon 3* 859 000 859 000 859 000 859 000 

9. Prisjustering av kjøp av andre 3000 77 000 77 000 77 000 77 000 

10. Prisjustering av tilskudd til organisasjoner 3000 38 000 38 000 38 000 38 000 

11. Gjesteoppgjør lege 3010 50 000 50 000 50 000 50 000 

12. Basistilskudd leger 3010 260 000 310 000 310 000 310 000 

13. Overføringer fra andre  3020 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

14. Tilskudd praksiskompensasjon fysioterapeuter 3030 56 000 56 000 56 000 56 000 

15. Rammetilskudd jfr samhandlingsreformen 3030 15 883 000 15 883 000 15 883 000 15 883 000 

16. 1,0 årsverk psykolog 3110 0 290 000 290 000 290 000 

17. 0,4 årsverk Nordby helsestasjon 3110 248 000 248 000 248 000 248 000 

18. Lisenser 3210 8 000 8 000 8 000 8 000 

19. Prisjustering av sosialhjelp 3220 83 000 83 000 83 000 83 000 

20. Prisjustering av bidrag flyktninger 3220 9 000 9 000 9 000 9 000 

21. Bidrag sosialhjelp 3220 400 000 400 000 400 000 400 000 

22. Bidrag flyktninger 3220 600 000 600 000 600 000 600 000 

23. Kjøp fra private - barnevern 3230 500 000 500 000 500 000 500 000 

24. Økt refusjon ressurskrevende tjenester 3342 -3 450 000 -3 450 000 -3 450 000 -3 450 000 

25. Lisenser 3400 10 000 10 000 10 000 10 000 

26. 
Prisjustering av medikamenter og med. 
forbruksmat. 3400 44 000 44 000 44 000 44 000 

27. Økte inntekter sykehjemmet 3400 -1 082 000 -1 082 000 -1 082 000 -1 082 000 

28. Reversering seniortiltak 3400 242 000 242 000 242 000 242 000 

29. Overført lønnsmidler BPA 3401 770 000 0 0 0 

30. Lørd/sønd og kveldstillegg 3401 267 000 267 000 267 000 267 000 

31. Reduksjon kjøp fra andre private 3401 -593 000 -593 000 -593 000 -593 000 

32. Turnuskandidat fysioterapeut 3410 300 000 300 000 300 000 300 000 

33. Prosjekt uønsket deltid 34* 0 -632 000 -632 000 -632 000 

34. Økte inntekter trygghetsalarmer 3640 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 

35. Serviceavtaler på sykehusanlegg og vandrealarm 3640 250 000 250 000 250 000 250 000 

36. Prisjustering av matvarer 36* 195 000 195 000 195 000 195 000 

37. Prisjustering av vare- og tjenesterposter 36* 57 000 57 000 57 000 57 000 

38. Prisjustering av kostnader knyttet til leasingbiler 36* 95 000 95 000 95 000 95 000 

39. Velferdspenger 3600 90 000 90 000 90 000 90 000 

40. Leasingbiler 3640 270 000 270 000 510 000 350 000 

41. Utstyr i forbindelse med samhandlingsreformen  3640 0 100 000 150 000 150 000 

  Konsekvensjustert budsjett   249 348 000 258 923 000 265 213 000 265 053 000 

              

B. Nye tiltak og omprioriteringer           

42. 1,0 årsverk sykepleier til innsatsteam 3000 550 000 550 000 550 000 550 000 

43. 1,0 årsverk ergoterapeut innsatsteam  3000 550 000 550 000 550 000 550 000 

44. 0,2 årsverk kommuneoverlege 3010 170 000 170 000 170 000 170 000 

45. 0,5 årsverk samhandlingskoordinator 3341 279 000 279 000 279 000 279 000 

46. 0,11 årsverk institusjonslege Moer sykehjem 3400 100 000 100 000 100 000 100 000 

47. 1,0 årsverk avdelingssykepleier 3420 660 000 660 000 660 000 660 000 

48. 0,3 årsverk institusjonslege Ås demenssenter 3430 215 000 215 000 215 000 215 000 

49. 0,5 årsverk avdelingssykepleier 3440 340 000 340 000 340 000 340 000 
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    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

50. 0,5 årsverk koordinator BPA/hjemmehjelp 3470 211 000 211 000 211 000 211 000 

51. 1,0 årsverk Fjellveien botiltak 3511 500 000 500 000 500 000 500 000 

52. 0,6 årsverk miljøarbeider 3530 0 257 000 257 000 257 000 

53. 1,0 årsverk miljøarbeider (fra aug 2013) 3530 178 000 429 000 429 000 429 000 

  Sum nye tiltak og omprioriteringer   3 753 000 4 261 000 4 261 000 4 261 000 

              

C. Nye besparelser           

54. Utsette oppstart nye stillinger 3* -300 000 0 0 0 

55. Sosialhjelp - jf. 2 tertial 2011 3220 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

56. Flyktninger - jf. 2 tertial 2011 3220 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

57. Barnevern - jf. 2.tertial 2011 3230 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

58. Utsette eldrekontakt, jf HP 2011-2014 3341 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

59. Økte inntekter korttids og langtidsplasser 3400 -910 000 -910 000 -910 000 -910 000 

60. Salg av langtidsplasser 3400 -4 300 000 -2 150 000 -2 150 000 -2 150 000 

61. Omprioriteringer Solfallsveien/Liaveien 354* -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

62. Tilskudd eldresenter 37* -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

  Sum innsparinger   -7 760 000 -5 310 000 -5 310 000 -5 310 000 

              

  Ramme 2012-2015 kommunestyrets vedtak   245 341 000 257 874 000 264 164 000 264 004 000 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.2010 for år 2012. 
Tallene i 2013-2015 fremkommer som summen av budsjettvedtak 15.12.2010 og 
endringer utover i perioden. 

B. Nye tiltak og omprioriteringer. 

C. Vedtatte besparelser.  
 
 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 2012 
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011. 
2. Lønnskostnadene øker mer enn det som er tilført gjennom sentrale tillegg blant 

annet på grunn av ansiennitet og kompetanse. 
3. Lønnsvekst vikarmidler i henhold til lønnsveksten i 2011.  
4. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5 % til 14,5 %.  
5. Imøtekomme nye behov som følge av befolkningsveksten, jf HP 2011-2014. 
6. Lønn og driftskostnader knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser 

ved demenssenteret med oppstart 1.januar 2013. Basert på lønnsnivå per 2010. 
Jf HP 2011-2014. Demenssenteret gir mulighet for 6 nye dagsenterplasser som 
ikke ligger budsjettert i disse kostnadene.  

7. Inntekter knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser. Inntektene er 
basert på 2010-priser.  

8. Justering av momsutgifter og inntekter på vare og tjenesteposter.  
9. Budsjettposten for kjøp av andre prisjusteres, gjelder plass ved Andebu. 
10. Prisjustering av tilskudd til Åspro. 
11. Dette er kostnader knyttet til innbyggere i Ås kommune som har fastlege i en 

annen kommune.  
12. Basistilskudd til leger øker, jf. 1.tertialrapport 2011 og HP 2011-2014. 
13. Økt inntekt skjenkebevilgning. 
14. Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter øker. 
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15. Det settes av 15,88 mill. kr til medfinansiering og finansiering av utskrivningsklare 
pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. 

16. Opprettelse av psykologstilling, jf HP 2010-2013. Stillingen har blitt opprettet 
gjennom stimuleringstilskuddet i lys av Samhandlingsreformen. Når tilskuddet 
avsluttes overtar kommunen full lønnskostnad. Stillingen evalueres i 2012.  

17. 0,4 årsverk ved Nordby helsestasjon finansieres innenfor rammene til 
Forebyggende helse. 

18. Prisjustering av lisenser ved sosialkontoret. 
19. Prisjustering av sosialhjelpen. 
20. Prisjustering av bidrag til flyktninger. 
21. Bidrag sosialhjelp styrkes, jf. 2.tertial 2011. 
22. Bidrag flyktninger styrkes, jf. 2.tertial 2011. 
23. Kjøp fra private innen barnevernstjenesten styrkes, jf. 2.tertial 2011. 
24. Refusjonskravet for ressurskrevende brukere oppjusteres. 
25. Prisjustering av lisenser ved Moer sykehjem. 
26. Prisjustering av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell ved Moer 

sykehjem.  
27. Økte inntekter på korttids- og langtidsopphold ved Moer sykehjem. 
28. Innsparingstiltak på seniortiltak må tilbakeføres da stillingene har blitt besatt av 

personer uten seniortiltak. 
29. Rustad skole har overført lønnsmidler til Helse og Sosial for å dekke kostnader 

knyttet til en elev med behov for personlig brukerstyrt assistent.  
30. Økning av lørdag/søndag- og kveldstilleggene ved brukerstyrt personlig assistent.  
31. Kjøp fra andre private reduseres som følge av at tiltakene under brukerstyrt 

personlig assistent er endret.  
32. Ås Kommune har fått pålegg fra Fylkesmannen om å ta imot turnuskandidat for 

fysioterapi f.o.m. august 2011.  
33. Prosjekt uønsket deltid gjennomføres som et prøveprosjekt med oppstart april 

2010. Prosjektet går over 2 år og skal evalueres i 2012, jf. HP 2010-2013. 
Lønnsmidlene trekkes ut fra 2013 i påvente av resultatet av evalueringen.  

34. Økte inntekter som følge av prisjustering på trygghetsalarmer. Se eget vedlegg for 
oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.  

35. Garantitiden på sykehjemmet har gått ut og det trengs serviceavtaler som ivaretar 
den daglige driften og vandrealarm. 

36. Prisjustering av matvarer ved kjøkkenet og kantinen på sykehjemmet. 
37. Prisjustering av vare- og tjenesteposter ved driftsenheten på sykehjemmet. 
38. Prisjustering av kostnader knyttet til leasingbiler.  
39. Innsparingstiltak fra HP 2011-2014 der de ansatte ved Moer sykehjem skulle 

betale kaffepenger. Dette viser seg å kreve for mye administrasjon i forhold til 
gevinsten og reverseres.  

40. Korrigering av innlevering av leasingbiler da det er behov for 2 nye biler som følge 
av Samhandlingsreformen.  

41. Samhandlingsreformen – medisinsk teknisk-/ og laboratorieutstyr som kommunen 
er nødt til å anskaffe i forbindelse med reformen, jf HP 2011-2014.   

 

Nye tiltak og omprioriteringer 
42. 1,0 årsverk sykepleier til innsatsteam som må etableres for å styrke 

hjemmetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen 
43. 1,0 årsverk ergoterapeut til innsatsteam som må etableres for å styrke 

hjemmetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen 
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44. 0,2 årsverk kommuneoverlege 
45. 0,5 årsverk samhandlingskoordinator 
46. 0,11 årsverk institusjonslege ved Moer sykehjem 
47. 1,0 årsverk avdelingssykepleier ved Moer sykehjem 
48. 0,3 årsverk institusjonslege ved Ås demenssenter 
49. 0,5 årsverk avdelingssykepleier ved Moer sykehjem 
50. 0,5 årsverk koordinator BPA i hjemmetjenesten 
51. 1,0 årsverk miljøarbeider ved Fjellveien botiltak 
52. 0,6 årsverk miljøarbeider ved Etter Skoletid – Ungdom 
53. 1,0 årsverk miljøarbeider ved Etter Skoletid – Ungdom 
 

 

Nye besparelser 
54. Kommunestyrets vedtak: nye stillinger får utsatt oppstart tilsvarende en reduksjon 

på kr 300.000. 
55. Sosialhjelpen konsekvensjusteres ikke, se punkt 19. 
56. Bidrag flyktninger konsekvensjusteres ikke, se punkt 20. 
57. Kjøp fra andre – barnevern konsekvensjusteres ikke, se punkt 21. 
58. Eldrekontakten som kommunestyre vedtok 15.12.10 utsettes. 
59. Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende 8 dobbeltrom benyttes 

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

perioden.  
61. Ubrukte midler ved Solfallsveien og Liaveien trekkes ut av budsjettet. 
62. Kommunestyrets vedtak: Ås eldresenter vil motta kr 100.000 i tilskudd. 

Kommunen legger fortsatt opp til gratis husleie inkl. oppvarming, lys, telefon, IKT-
tjenester og renhold av lokalene, men kutter tilskudd til stillingsressurser. Dette 
betyr redusert forebyggende tilbud til eldre i Ås og Nordby, og kan/vil føre til 
oppsigelse av stilling.   
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Vedlegg 4:  

Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 

 
    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   77 485 000 77 485 000 77 485 000 77 485 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 6/7 1 241 000 1 241 000 1 241 000 1 241 000 

2. Lønnsglidning 6/7 847 000 847 000 847 000 847 000 

3. Økning pensjonskostnader Storebrand 6/7 686 000 686 000 686 000 686 000 

4. Renhold - barnevernet 7300 175 000 175 000 175 000 175 000 

5. Justering prisøkning kommunale avgifter 6/7 1 081 000 1 081 000 1 081 000 1 081 000 

6. Endring vare- og tjenesteposter Heia  7103 113 000 113 000 113 000 113 000 

7. Indeksøkning husleieinntekter 7420 -234 000 -234 000 -234 000 -234 000 

8. Strøm  7101 998 000 998 000 998 000 998 000 

9. Prisjustering husleieutgifter 7400 1 486 000 1 486 000 1 486 000 1 486 000 

10. Effekt fjernvarme 7* 0 0 -500 000 -500 000 

11. Ny barnehage fra 01.08.2013 71/73 0 295 000 507 000 507 000 

12. Demenssenter fra 01.01.2013 71/73 0 552 000 507 000 507 000 

13. Utvidelse Solberg skole fra 01.08.2014 71/73 0 0 450 000 450 000 

14. Vedlikehold bygninger 7200 0 280 000 560 000 560 000 

15. Økt inntekt Bjørnebekk 7400 -330 000 -330 000 -330 000 -330 000 

16. Økt kostnad brannvesen 6898 277 000 277 000 277 000 277 000 

17. Renhold Helse og sosial, miljøarbeider tjenesten 7300 159 000 159 000 159 000 159 000 

18. Tilbakeføring midler til ubesatt stilling 6800 752 000 752 000 752 000 752 000 

19. Prisjustering bygning/oppmåling 6080 -664 000 -664 000 -664 000 -664 000 

20. Prisjustering forsikringer 7101 142 000 142 000 142 000 142 000 

21. Korrigering av momskompensasjon 6/7 -1 181 000 -1 181 000 -1 181 000 -1 181 000 

  Konsekvensjustert budsjett    83 033 000 84 160 000 84 557 000 84 557 000 

              

  Nye tiltak            

22. Øremerkede midler til legionellabekjempelse 7100 100 000 100 000 100 000 100 000 

23. Ny stilling kommunalteknisk 6800 502 000 502 000 502 000 502 000 

  Sum nye tiltak    602 000 602 000 602 000 602 000 

              

  Nye besparelser           

24. Redusert energiforbruk 7101 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000 

25. Ikke vedtatt 7100 0 0 0 0 

26. Redusert drift og vedlikehold Ås og Nordby stadion 6840 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

27. Ikke vedtatt 7200 0 0 0 0 

28. Økte inntekter reguleringsgebyr 6080 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 

29. Ikke vedtatt 6830 0 0 0 0 

30. Flytting av lønnsmidler til investering 7000 -950 000 -950 000 -950 000 -950 000 

  Sum nye besparelser   -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 

              

  Ramme 2012-2015 - Kommunestyrets vedtak   80 835 000 81 962 000 82 359 000 82 359 000 

              

  VAR-sektoren           

  

Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012 

  

-15 499 

000 

-15 499 

000 

-15 499 

000 

-15 499 

000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 69* 36 000 36 000 36 000 36 000 

2. Økt pensjonssats Storebrand 69* 40 000 40 000 40 000 40 000 

3. Økte kostnader IKS 69* 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

4. Prisvekst strøm  69* 200 000 200 000 200 000 200 000 

5. Lønnsglidning 69* 216 000 216 000 216 000 216 000 
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    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

6. Kjøp fra andre kommuner 69* 400 000 400 000 400 000 400 000 

7. Økning vare/tjenesteposter 69* 197 000 197 000 197 000 197 000 

8. Inntekter og fondsbruk 69* 0 -1 218 000 -1 853 000 -1 853 000 

  

Konsekvensjustert budsjett    -12 610 

000 

-13 828 

000 

-14 463 

000 

-14 463 

000 

  Nye tiltak            

9. Økning inntekter VAR 69* -300 000 -500 000 -500 000 -500 000 

  Sum nye tiltak    -300 000 -500 000 -500 000 -500 000 

              

  

Ramme 2012-2015 -Kommunestyrets vedtak VAR-

sektoren   

-12 910 

000 

-14 328 

000 

-14 963 

000 

-14 963 

000 

              

  Ramme 2012-2015 - Kommunestyrets vedtak                             

Teknikk og miljø 

  67 925 000 67 634 000 67 396 000 67 396 000 

 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.10 for år 2012. Tallene i 
2013- 2015 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående 
år og endringer. 

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall pr år. 
 
 

Kommentarer 
 

Konsekvensjustert budsjett 2012  
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011.  
2. Nyansettelser, endringer i ansiennitet og kompetanse har ført til økning i 

lønnsutgiftene utover generelle tillegg.  
3. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5 % til 14,5 %.  
4. Renholdskostnadene øker etter at barnevernet flyttet inn i Moerveien 10.  
5. Kostnader knyttet til kommunale avgifter er budsjettert for lavt i 2011. Det er derfor 

justert for etterslep fra 2011 samt generell prisøkning 2012.  
6. Det er gjort noen endringer på vare og tjenesteposter for Heia Asylmottak. 

Inntekten er økt og flyttet til 7400.    
7. Husleien på kommunale boliger prisjusteres og det antas en økt inntekt på 0,234 

mill kroner.  
8. I budsjettanslaget for på strøm er det tatt utgangspunkt i prognose basert på 

forbruk fra august 2010 til august 2011. Det tas høyde for en like kald vinter som 
foregående vinter. Det legges inn en økning på 0,998 mill kroner.  

9. Utgifter til husleie er justert i forhold til nye avtaler og priser. 0,730 mill av 
økningen er leie av lokale til barnevernet, Moervn 10.  

10. Etablering av fjernvarmeanlegg i Ås antas å gi en reduksjon av energiutgifter på 
0,5 mill kroner. Det er usikkert når anlegget er klart – innsparingen legges derfor 
budsjetteknisk inn fra 2014. 

11. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til ny 
barnehage som skal tas i bruk 01.08.2013. 

12. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til bokollektiv 
for demente som skal tas i bruk 01.01.2013.  

13. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til utvidelse av 
Solberg skole fra 01.08.2014.  
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14. Budsjettet for vedlikehold av bygninger økes i perioden med 0,28 mill kroner pr år, 
jf. HP 2011-2013.  

15. Husleieinntekter for Bjørnebekk og Heia økes med 0,330 mill kroner. 
16. Tilskudd til brannvesen er økt med 0,277 mill kroner i forhold til gjeldende plan. 

Utgiften til feiervesenet dekkes opp av inntekter i sin helhet.  
17. Kajaveien, Dr. Sødringsvei og Ljungbyveien har hatt renholdet selv. Grunnet 

nedbemanninger overføres oppgaven til 7300. Dette gir økte kostnader for 7300.   
18. Korrigering av besparelsen av kostnad til en ubesatt stilling hos kommunalteknisk 

som kun skulle gjelde for 2011. Lønnskostnadene er tilbakeført.   
19. Økning i gebyrer og økt byggeaktivitet vil gi økte gebyrinntekt på 0,644 mill kr.  
20. Kostnaden knyttet til forsikringene er prisjustert.  
21. Momskompensasjonen er flyttet ut til budsjettene for enhetene. Endring av vare 

og tjenesteposter fører til korrigeringer i forventet momskompensasjonsinntekter.  
 

Nye tiltak 
22. Det settes av midler til legionellabekjempelse. 0,1 mill kroner legges i drift og 

0,250 mill i investeringsprogrammet.  
23. Det er lagt inn en ny stilling som konsulent ved kommunalteknisk avdeling. 

Hovedansvaret for stillingen vil være å holde abonnementsregistrene oppdaterte 
og koordinere abonnentregistrene med innfordringslistene. Dette gjelder vann-, 
kloakk-, slamtømming-, renovasjon- og feiegebyrene. Kostnadene ved stillingen 
finansieres ved økte gebyrinntekter. Beregninger gjort ved avdelingen tyder på at 
inntektstapet ved dårlig ajourhold av abonnentsregistrene er større enn 
lønnsutgiftene til den foreslåtte konsulenten. 

 

Nye besparelser 
24. Kommunestyrets vedtak: Det foreslås å sette fokus på energibruken i kommunen. 

Målet for 2012 er å redusere energibruken med 1,15 mill kroner. Rådmannens 
forslag var 1 mill redusert kostnad.  

25. Svømmehallene avslutter tilbudet tidligere om sommeren og har oppstart senere 
om høsten. Dette gir en netto innsparing på 0,1 mill kroner. Ikke vedtatt 

26. Vedlikeholdet ved Ås og Nordby idrettsanlegg reduseres med 0,250 mill kroner.   
27. Vedlikeholdet av kommunale bygninger er redusert med 0,5 mill kroner. Ikke 

vedtatt  
28. Gebyret for behandling av private reguleringsplaner økes med 0,45 mill kroner. 
29. Vedlikehold av veier i kommunen er foreslått redusert med 0,3 mill kroner. Ikke 

vedtatt 
30. Kommunestyrets vedtak: Lønn knyttet til investeringsprosjekter flyttes over til 

investering. Besparelsen er 0,95 mill kroner.  

 

Kommentarer VAR-sektoren 
 

Konsekvensjustert budsjett  
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011.   

2. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 
Storebrand fra 12,5 % til 14,5 %.  

3. Det er økte kostnader til IKS-er der kommunen er medeier. Renovasjon øker 
med 1,1 mill kroner og avløp øker med 0,7 mill kroner.  

4. Det er lagt til grunn økte strømutgifter.  
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5. Lønnskostnadene øker mer enn det som er tilført gjennom sentrale tillegg 
blant annet på grunn av ansiennitet og kompetanse.  

6. Kjøp fra kommuner innen vann øker med 0,4 mill kroner 
7. Varetjenestepostene øker blant annet pga inngått driftsavtale IT.   
8. Ved inngangen av 2011 var det fondsavsetning på vann, avløps og 

renovasjonsbudsjettene. Det er vedtatt å bruke fondsavsetninger til bl.a. å 
skifte ut vann- og avløpssystemer i Vestbygda. Ved utgangen av 2011 vil det 
derfor være et negativt avløpsfond, mens det fortsatt vil være positivt fond for 
vann og renovasjon. Det har i løpet av 2011 blitt tatt i bruk nytt program for 
beregning gebyrnivåer på VAR-området. Det vil i 2012 vil bli en reduksjon i 
gebyret for vann og renovasjon, mens avløpsgebyret økes for å dekke opp 
fondet.  

 
Gebyrene vil se slik ut for perioden:  

 2012 2013 2014 2015 

Tilknytningsgebyr vann – lav sats 100 kr/m2 100 kr/m2 100 kr/m2 100 kr/m2 

Tilknytningsgebyr vann – høy sats 200 kr/m2 200 kr/m2 200 kr/m2 200 kr/m2 

Abonnementsgebyr  vann 200 kr/år 200 kr/år 200 kr/år 200 kr/år 

Årsgebyr vann 9,07 kr/m3 10,62 kr/m3 11,58 kr/m3 11,85 kr/m3 

Tilknytningsgebyr avløp – lav sats 110 kr/m2 110 kr/m2 110 kr/m2 110 kr/m2 

Tilknytningsgebyr avløp – høy sats 220 kr/m2 220 kr/m2 220 kr/m2 220 kr/m2 

Abonnementsgebyr avløp 350 kr/år 350 kr/år 350 kr/år 350 kr/år 

Årsgebyr avløp 18,48 kr/m3 18,60 kr/m3 18,91 kr/m3 19,15kr/m3 

Renovasjonsgebyr 2240 kr/år 2550 kr/år 2550 kr/år 2550 kr/år 

  
 

Nye tiltak VAR-sektoren 
9. Ved ansettelse av ny konsulent forventes det økte inntekter innen VA. Det legges 

derfor inn 0,3 mill kroner i økte inntekter for 2012.  
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Vedlegg 5:  

Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   59 946 000 59 946 000 59 946 000 59 946 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 1* 725 000 725 000 725 000 725 000 

2. Lønnsvekst fra 2010 1630 190 000 190 000 190 000 190 000 

3. Lønnsglidning 1* 67 000 67 000 67 000 67 000 

4. Økning pensjonskostnader Storebrand 1* 434 000 434 000 434 000 434 000 

5. 1,0 årsverk tjenester til Krisesenteret 1* 0 0 0 0 

6. Justering av momskompensasjon 1* 70 000 70 000 70 000 70 000 

7. Deltager Follo-samarbeidet 1100 35 000 35 000 35 000 35 000 

8. Kostnader knyttet til valggjennomførelse 1110 0 400 000 0 400 000 

9. 0,1 årsverk vakant seniortiltak 1130 77 000 77 000 77 000 77 000 

10. Prisjustering av Infoland 1145 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

11. Økte inntekter og kostnader 1170 0 0 0 0 

12. Follo Distriktsrevisjon 1210 88 000 88 000 88 000 88 000 

13. Kontrollutvalget 1220 72 000 72 000 72 000 72 000 

14. Landbruksformål 1420 26 000 26 000 26 000 26 000 

15. Kjøp fra andre private (BHT) 1500 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

16. 0,2 årsverk arbeidsmiljøutvalget 1502 81 000 81 000 81 000 81 000 

17. Seniorpolitiske tiltak 1504 600 000 600 000 600 000 600 000 

18. Reduksjon i ref fra fylkeskommunen 1505 68 000 68 000 68 000 68 000 

19. Agresso samarbeid 1600 132 000 -163 000 -332 000 -332 000 

20. 0,2 årsverk finansforvaltning 1600 158 000 158 000 158 000 158 000 

21. Portoutgifter 1600 75 000 75 000 75 000 75 000 

22. Prisjustering av service og driftsavtale 1600 36 000 36 000 36 000 36 000 

23. 0,1 årsverk iforb med regnskap menighetsråd 1600 50 000 50 000 50 000 50 000 

24. Efaktura 1600 170 000 170 000 170 000 170 000 

25. Kemner 1600 64 000 235 000 235 000 235 000 

26. Juridiske tjenester 1610 50 000 50 000 50 000 50 000 

27. Overformynderiet 1610 37 000 37 000 37 000 37 000 

28. Bidrag andre trossamfunn 1620 60 000 60 000 60 000 60 000 

29. Bidrag kirken 1620 231 000 231 000 231 000 231 000 

30. KS-kontingenter 1630 151 000 166 000 181 000 181 000 

31. Overføringsavtalen Storebrand  1630 90 000 90 000 90 000 90 000 

32. Kontingent Pensjonskontor Storebrand 1630 20 000 20 000 20 000 20 000 

33. Økning av forsikringspremie 1630 344 000 344 000 344 000 344 000 

34. Tilleggsbevilgning lønn 1701 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

35. Pensjonspremie 1703 0 0 0 0 

36. Styrking av pensjonsutgifter/premiefond 1703 1 000 000 3 500 000 7 000 000 7 000 000 

  Konsekvensjustert budsjett   80 093 000 82 884 000 85 830 000 86 230 000 

              

B. Nye tiltak           

37. 1,0 årsverk controller 1300 400 000 600 000 600 000 600 000 

38. Tjenesteyting Bjørnebekk iht ny avtale 1600 109 000 109 000 109 000 109 000 

39. Innsparing sykefravær 1600 95 000 95 000 95 000 95 000 

40. 0,1 årsverk iforb med regnskap menighetsråd 1600 50 000 50 000 50 000 50 000 

  Sum nye tiltak   654 000 854 000 854 000 854 000 

              

B. Omprioriteringer for finansiering av nye tiltak           

41. Inntekter Bjørnebekk 1600 -164 000 -164 000 -164 000 -164 000 

42. Inntekter Nordre Follo Renseanlegg 1600 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

43. 0,1 årsverk iforb med regnskap menighetsråd 1620 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

  Sum omprioriteringer   -254 000 -254 000 -254 000 -254 000 

              

C. Nye besparelser           

44. Reduksjon tjenestetilbud og effektivisering 1* -1 424 000 -1 424 000 -1 424 000 -1 424 000 
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    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

støttetjenester 

45. Lønn IT  1170 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

46. Refusjon fra arb.mark.etaten 1170 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

47. Lønn plan og utvikling 1410 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

48. Refusjon fra staten 1410 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

49. Lønn tillitsvalgte 1503 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

50. Refusjoner lærlinger 1505 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

51. Reduksjon seniorpolitiske tiltak 1504 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

52. Redusert overføring trossamfunn 1620 -126 000 -126 000 -126 000 -126 000 

53. Lønnsvekst 1701 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 

54. Pensjonsutgifter/premiefond 1703 0 -1 500 000 -4 000 000 -3 000 000 

  Sum besparelser   -3 873 964 -5 500 000 -8 000 000 -7 000 000 

              

  Ramme 2012-2015 kommunestyrets vedtak   76 493 000  77 984 000 78 430 000 79 30 000 

 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.2010 for år 2012. 
Tallene i 2013-2015 fremkommer som summen av budsjettvedtak 15.12.2010 og 
endringer utover i perioden. 

B. Nye tiltak og omprioriteringer. 

C. Vedtatte nye besparelser. 

 

 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 2012 
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011. 
2. En del av lønnsveksten fra 2010 hadde først virkning fra 01.01.2011. 
3. Lønnskostnadene øker mer enn det som er tilført gjennom sentrale tillegg blant 

annet på grunn av ansiennitet og kompetanse. 
4. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5% til 14,5%. 
5. 1,0 årsverk overføres fra Krisesenteret med lønnsmidler. Stillingen fordeles 

mellom arbeidsoppgaver på regnskap 0,50%, lønn 0,30% og arkiv 0,20%. 
6. Justering av momsutgifter og inntekter på vare og tjenesteposter.  
7. Økte kostnader knyttet til Follo-samarbeidet. 
8. Kostnader knyttet til stortings- og kommunevalg. 
9. Tilbakeføring av lønnsmidler til seniortiltak i 2011 da ny leder ikke faller inn under 

seniortiltak ordningen. 
10. Prisjustering av inntekter ved bruk av Infoland. Se eget vedlegg for oversikt over 

kommunale avgifter og gebyrer. 
11. Inntektene ved IT øker men det oppveies mot økte kostnader. 
12. Økt tilskudd til Follo Distriktsrevisjon.  
13. Ås kommunes utgifter til sekretariatet og utvalget øker, se eget vedlegg. 
14. Økt tilskudd til Landbrukskontoret. 
15. Kjøp av tjenester i forbindelse med Bedriftshelsetjeneste nedjusteres. 
16. Arbeidsmiljøutvalget er styrket fra 0,3 årsverk til 0,5 årsverk i 2011. 
17. Seniorpolitiske tiltak styrkes med 0,6 mill kr, tilsvarende 1.tertial 2011. 
18. På grunn av endring av sammensetningen av lærlinger så mottar kommunen 

mindre refusjon fra Fylkeskommunen. 
19. Ås kommune har felles økonomisystem med Frogn, Nesodden og Vestby. 
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20. Vedtak om å styrke økonomiavdelingen med 0,2 årsverk for å øke innsatsen på 
plassering av overskuddslikviditet samt ivareta kravene som stilles i nytt 
finansreglement, jf K-sak 29/11. 

21. Budsjettet for portoutgifter styrkes som følge av for lavt budsjett samt varslet 
prisøkning på 20 % fra Posten.  

22. Kostnaden til service- og driftsavtaler øker som følge av prisutviklingen. 
23. Kommunen skal ta over regnskapsføringen av tre menighetsråd da de må følge 

den kommunale regnskapsloven. Dette krever 0,2 årsverk og vil være et 
spleiselag mellom kommunen og Kirkelig Fellesråd. Kommunens andel vil være kr 
50.000. 

24. Inntekt som følge av oppstart med fakturagebyr i forbindelse med innføring av 
elektronisk faktura må reverseres fordi det kreves vurdering mot lovhjemmel for å 
kreve inn fakturagebyr på kommunale tjenester, jf HP 2011-2012. 

25. Kostnaden til Kemneren øker. 
26. Overformynderiet må dekke advokatbistand for å rydde opp i økonomiske og 

juridiske forhold for klienter, jf 1. tertial 2011. 
27. Økt tilskudd til Overformynderiet. 
28. Kommunen beregner tilskudd til andre trossamfunn på grunnlag av de årlige 

budsjetterte utgiftene til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem 
bosatt i kommunen. 

29. Kirkelig Fellesråd tilføres lønnsmidler i forhold til det sentrale lønnsoppgjøret for 
2011 og økte pensjonskostnader. 

30. Budsjettet for KS-kontingenter er for lavt og må styrkes. Videre i perioden øker 
KS-kontingenten, jf HP 2010-2013. 

31. Overføringsavtalen er en ordning som sikrer at pensjonister med medlemskap i 
flere offentlige tjenestepensjonsordninger får utbetalt pensjon som om de har vært 
medlem i en og samme pensjonsordning. 

32. Tariffestet kontingent for drift av Pensjonskontoret. Pensjonskontoret forvalter, 
informerer og overvåker praktiseringen av pensjonsbestemmelsene nedfelt i 
Hovedtariffavtalen innen KS-området. 

33. Premiene for personforsikringene øker. 
34. Lønnsveksten fra 2011 til 2012 beregnes til 4%, jf Statsbudsjettet 2012. Det er 

behov for en reserve på 3,3% av lønnsbudsjettet for 2011. 
35. Oppstart av egen pensjonskasse må reverseres da forutsetningene ikke ligger til 

grunn. Innsparingspotensialet var 0,8 mill kr jf HP 2010-2014. 
36. Det vil være behov for å styrke premiefondet som følge av økte 

pensjonskostnader. 
 

Nye tiltak 
37. Kommunestyrets vedtak: det opprettes ny stilling som controller fra 2012. 
38. Økte tjenester til Bjørnebekk Asylmottak krever en økning av bemanningen ved 

økonomiavdelingen. 0,25 årsverk som ble redusert i HP 2011-2014 tilbakeføres 
og finansieres med økte inntekter fra Bjørnebekk, se punkt 41. 

39. Det er stor etterspørsel etter økonomiavdelingens tjenester. Ved å reversere 
innsparingen på sykefravær vil avdelingen i større grad klare å møte 
etterspørselen. Reverseringen finansieres med økte inntekter fra Bjørnebekk og 
Nordre Follo renseanlegg, se punkt 41 og 42. 

40. Kommunen er pålagt å ta over regnskapsføringen av tre menighetsråd da de må 
følge den kommunale regnskapsloven. Dette krever 0,2 årsverk og vil være et 
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spleiselag mellom kommunen og Kirkelig Fellesråd. Kirkelig Fellesråd sin kostnad 
vil være kr 50.000, se punkt 43.   

 

Omprioriteringer for finansiering av nye tiltak  
41. Økte inntekter fra Bjørnebekk som følge av økte tjenester til Bjørnebekk ihht ny 

avtale, se punkt 38.  
42. Økte inntekter fra Nordre Follo Renseanlegg. 
43. Kirkelig Fellesråd sin andel av 0,2 årsverk til økonomiavdelingen for 

regnskapsføringen av tre menighetsråd.   
 

Nye besparelser 
44. 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.  

45. Kommunestyrets vedtak: lønnsbudsjettet til IT reduseres med kr 100.000. 
46. Kommunestyrets vedtak: refusjoner fra arb.mark.etaten økes for IT med kr 

50.000. 
47. Kommunestyrets vedtak: lønnsbudsjettet til Plan og utvikling reduseres med kr 

100.000. 
48. Kommunestyrets vedtak: refusjoner fra staten til Plan og utvikling økes med kr 

50.000. 
49. Kommunestyrets vedtak: lønnsbudsjettet til Tillitsvalgte reduseres med kr 

100.000. 
50. Kommunestyrets vedtak: refusjoner for lærlinger økes med kr 50.000. 
51. Seniorpolitiske tiltak gjennomgås og det forventes å kunne endre på kriteriene slik 

at en innsparing kan oppnås. 
52. Kommunestyrets vedtak: foreslått besparelse på kr 276.000 til Kirkelig Fellesråd 

og andre trossamfunn reduseres med kr 150.000. 
53. Kommunestyrets vedtak: avsetningen til lønnsvekst reduseres fra 4,0% til 3,75%. 
54. Kommunestyrets vedtak: styrking av premiefondet for å møte økte 

pensjonskostnader reduseres.  
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/12 08.11.2012 

 
 
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

 Oppvekst- og kultursjefen anmoder hovedutvalget om at de midler hovedutvalget 
disponerer i budsjettet går til stillingen som arbeider med direkte systemarbeid i 
skolene i Nordby området. 

 Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunestyret omgjøre denne stillingen 
til en fast stilling.  

 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Ellen Benestad 
Oppvekst- og kultursjefen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
HOK-sak 5/11 Disponering av HOK-midler til ny toårig stilling i PPS. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
PPS 
 

 



  HOK-sak 25/12 

25 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Oppvekst og kultursjefen viser til 2-årig prosjektstilling på PPS som Hovedutvalget for 
Oppvekst- og kultur bevilget til «direkte systemarbeid ut i skolene for Nordby 
området.» PPS ansatte 1.august 2011 en spesialpedagog med master i 
spesialpedagogikk med fordypning i psyko-sosiale vansker hos barn og unge. 
 
Spesialpedagogen har jobbet etter intensjonen for stillingen. Skolene i 
Nordbyområdet fikk raskt tillit til henne. Hun har oppdrag på alle skolene og på flere 
klassetrinn på hver skole. Hun har også flere systemsaker på vent.  
 
Tre av skolene i Nordby-området har valgt å implementere programmet PALS – et 
program for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. 
Spesialpedagogen har fått opplæring i Pals, og er nå koordinator for dette arbeidet 
på skolene. Skolene som er med i dette programmet er Nordby, Nordbytun og 
Sjøskogen. 
 
I tillegg har hun fått kurs i Webster Stratton program som handler om forebygging og 
behandling av barn i grunnskolen med problematferd. 
 
Alt dette er verdifull kompetanse i systemarbeid. Systemarbeidet omfatter 
observasjon og tilstedeværelse i klasserommet med oppfølgingssamtaler og 
veiledning til lærer, samt samtaler med rektor. 
 

Skoleåret 2011/2012 pr 02.05.2012 
Solberg skole; startet opp 1 systemsak – veiledning ift organisering 
Nordby skole; startet opp 3 systemsaker – på trinn 
Sjøskogen skole; startet opp 2 systemsaker – på trinn 
Nordbytun ungdomsskole; startet opp 3 systemsaker - på trinn 
 
I disse sakene har hun brukt 119,5 time til observasjon i klasserommet. 
77 timer til veiledning av lærere. 
Arbeid med PALS på Sjøskogen skolen 16 timer – 2 timer en gang pr mnd. 
Samt 26,5 time til; PALS team på Nordby, deltagelse på ressursteam, 
samarbeidsmøter, og samtaler med rektor 
Total utetid på skolene er 239 timer i denne perioden. 
 
Forberedelsestid, kurs og lign er ikke tatt med i denne oversikten.  
 

Skoleåret 2012/2013 
Dette skoleåret startet opp med «bestillinger» fra Sjøskogen skole, Solberg skole, 
Nordbytun ungdomsskole og Nordby skole. 
 
De fleste sakene handler om lærere som ønsker hjelp til klassemiljøet samt 
veiledning ift klasseledelse. I tillegg har hun hatt saker som handler om veiledning i 
forhold til organisering av tiltak. 
I veiledningen bidrar hun med forslag til forståelse, strategier, verktøy og direkte 
tilbakemeldinger. 
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En av utfordringene har vært at det i noen tilfeller har vært vanskelig for skolene å få 
fulgt opp avtalene med henne på grunn av sykdom eller annet fravær på skolene.  
Prosessen for veiledning og oppfølging er krevende for lærerne da det oftest leder 
mot en praksisendring eller -utvikling. Endringsarbeid tar tid og det må holdes varmt 
hele tiden. En viktig suksessfaktor har vært at rektor er med i oppfølgingen av sakene 
og prioriterer dette.  
Det har også vært saker der rektor ser behov for veiledning og oppfølging av lærer, 
og lærer sier ja til tilbudet om veiledning og oppfølging, men hvor lærer likevel ikke 
følger opp dette. 
En annen utfordring har vært enkelte voksnes holdninger til elever som har 
atferdsproblemer. I et tett samarbeid blir dette et tema. 
 

Vurdering av saken: 
Skolene har gitt svært positive tilbakemeldinger til denne måten å jobbe på. Og 
lærerne opplever å få nyttig hjelp til håndtering av utfordringer i klasserommet.  
Da denne stillingen også gir mulighet for å jobbe med lærerteamene øker 
samarbeidet mellom lærerne på aktuelle trinn.  De uttrykker å bli tryggere i lærerrollen 
gjennom støtte og at de får lært nye eller egnede verktøy til bruk i klasserommet. 
 

Det er ikke utviklet et egnet verktøy for måling av effekten av dette arbeidet, men 
tilbakemeldingene fra lærere og skoleledere og andre samarbeidspartnere viser at de 
er svært fornøyde. 
 

Et viktig fokus i denne stillingen har vært § 9 a i opplæringsloven som omhandler det 
psykososiale miljøet på skolen. 
 
Spesialpedagogen har til sommeren vært 2 år i stillingen, og bør for å overholde 
stillingsvernet tilbys en fast stilling. I motsatt fall bør engasjementet opphøre. 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har imidlertid ikke anledning til å opprette og 
nedlegge stillinger. Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at hovedutvalget innstiller til 
administrasjonsutvalget og kommunestyret om å opprette denne stillingen. Oppvekst- 
og kultursjefen ser også behovet for dette tilbudet til skolene i sentrumsområdet. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:                                               
Totalkostnad for en 100 % stilling er kr 620.000. Stillingen lønnes i dag med midler 
som er avsatt til bruk for HOK, ca. 700.000.  Det er ønskelig at denne stillingen gjøres 
om til en fast stilling. Dette vil da medføre at hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
ikke lenger har midler til egen disposisjon.   
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rektorene har uttrykt stort behov for å beholde denne stillingen. Denne stillingen har 
også gitt PPS en viktig kompetanse og skolene har fått et tilbud de har etterspurt i 
flere år. Oppvekst- og kultursjefen vil anbefale at denne stillingen gjøres om til fast 
stilling. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Engasjementstillingen varer fram til 31.07.2013. 
Omgjøring til fast stilling fra 01.08.2013. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 

HOK-sak 18/12, av september 2012, ble dette vedtaket fattet: 

«2. tertialrapport 2012 tas til orientering med følgende bemerkning:  
 
Endringer i fritidsklubbenes drift skal ikke gjøres før det legges frem sak for 
hovedutvalget. Saken skal inneholde evaluering av tilbudet, jf. tidligere vedtak, samt 
orientering, begrunnelse og plan for ett foreslått nytt tilbud.» 
 

Det henvises i vedtaket til hovedutvalgets sak fra 11. september 2009. (Sak 24/09) 
I dette møtet ble en rapport (Utredning og evaluering av ungdomspolitikken), datert 
24.06.09, behandlet. 
Hovedutvalget gjorde følgende vedtak:  
 

«Hovedutvalget tar saken til orientering med følgende tilleggspunkter: 
1. Rådmannen bør vurdere om leder av ungdomsklubbene bør ha en større 

andel av sin arbeidstid knyttet til direkte arbeid i ungdomsklubbene i klubbens 
åpningstid enn i dag. I tillegg bør det vurderes om felles ansettelser i 
ungdomsklubbene med personale tilknyttet ungdomsskolene vil bidra til at flere 
benytter seg av ungdomsklubbene. 

2. Det bes om at følgende rapporteres tilbake til HOK i forbindelse med 
tertialrapportene: 
- Antall besøk. 
- Type markedsføringstiltak som er gjort i perioden og effekten av disse. 
- Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes for å nå ungdommen, og hvordan 

har responsen via disse kanalene vært? 
- Hvilke «større» annonserte arrangementer som er gjennomført i perioden 

og antall besøk på disse arrangementene. 
- Hvordan har brukermedvirkningen vært og har ungdom bidratt til 

markedsføring og imagebygging? 
- Rådmannen bes om å vurdere om lokalene til ungdomsklubben kan 

benyttes i forbindelse med etablering av elevbedrifter i ungdomsskolen for 
å skape aktivitet og positiv opplevelse med bruk av lokalene. 

- Utleie av klubblokalene bør vurderes i større grad enn i dag for å skape 
inntekter til kommunen. Hovedutvalget ber om at rådmannen lager en egen 
sak angående utleie av ungdomsklubbene med forslag til eventuelt hvilke 
arrangementer det kan utleies til, hvordan dette håndteres samt vurdering 
av utleiepriser.» 

 

Vurdering av saken: 
På bakgrunn av vedtak 11. september 2009. (Sak 24/09) er det utarbeidet en rapport 
som følger som vedlegg til saken.  
Medfølgende rapports oppbygging følger i hovedsak de punkter og oppbygging som 
vedtaket fra 2009. 
Det vises til rapporten, som ligger vedlagt (Vedlegg 1) 
 
Det fremmes i forbindelse med budsjett og handlingsprogram for 2013, forslag om å 
opprette 100 % stilling som SLT-koordinator. Stillingen er tenkt brukt delvis 
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administrativt og delvis som utekontakt i forhold til ungdom. Fritidsklubbene vil i den 
forbindelse være en viktig arena hvor man både kan møte ungdom og motivere 
ungdom som driver til å ta i bruk klubbene. 
 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
I vedlegget gjøres det rede for de forhold som hovedutvalget ønsker utfyllende 
informasjon om. Rapporten beskriver og vurderer det som er gjort, samt viser veien 
videre. 
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VEDLEGG 1 
 

RAPPORT TILKNYTTET SAK FOR HOK, NOVEMBER 2012.  
 

Videre drift av fritidsklubbene. 

 
Ungdomshusene har de to foregående og inneværende år vært i en prosjektmodus, 
hvor det i forståelse med mandatet fra politikere og administrasjon har vært hensikten 
å prøve ut ulike tiltak i den hensikt å finne bedre driftsformer. Vi fremlegger forsøksvis 
status for arbeidet som ble forespurt. 

 

 

Om organiseringen 
I 2008 / 2009 var det ved fritidsklubbene ansatt en leder i full stilling, 15 
klubbarbeidere i dels svært små brøkstillinger + en litt uoversiktlig mengde vikarer. 
Sykefravær var skyhøyt, og tjenesten fremsto tungrodd og lite hensiktsmessig. Det 
var behov for omorganisering, med færre ansatte i større stillinger, bedre samkjøring 
mellom de to klubbene, og tettere oppfølging og tilstedeværelse fra leder. 
 
Pga. et midlertidig budsjettkutt i 2010 fikk vi ikke prøvd ut ønsket modell jf. rapport fra 
2009, med egen plassleder ved Rudolf og hvor eksisterende leder hadde plassansvar 
på Midtgard + det overordnede ansvar for hele tjenesten. I stedet ble det forsøkt å gi 
to av klubbarbeiderne utvidet ansvar. De gjorde en god innsats, men i så små 
stillinger nytter det likevel ikke å ha grep om kontinuitet og oppfølging i tilbudet. Da 
det ble klart at pengene hadde kommet tilbake i 2011, fikk vi anledning til å ansette 
leder i 70 % ved Rudolf fra høsten 2011 (ref. behandling i HOK våren 2011). 
Erfaringene gjennom dette skoleåret var positive. Både ansatte, ungdom og 
samarbeidspartnere meldte at klubbene fungerte bedre, at det foregikk mer. Som 
følge av at personalet hadde vakter i begge klubbene merket man etter hvert en 
tendens til at flere brukere fulgte med «sine» ansatte til den andre klubben.  
Leder ved Rudolf sa dessverre opp våren 2012, fordi hun ikke kunne fortsette i 
delstilling.  
 
Det anses som nesten umulig å tiltrekke og beholde kvalifiserte ledere i brøkstillinger. 
Leder ved ungdomshusene foreslo å ansette en leder i samarbeid med Nordbytun 
ungdomsskole, hvor 70 % var i klubb og 30% som miljøarbeider ved skolen. Dette 
fikk man ikke til ifb. tilsetting. Ny leder ved Rudolf er derfor ansatt i 100 % stilling i 
klubb fra 01.09.12 ved å bruke noe av stillingsressursen på Midtgard og i prosjekter.  
 
Klubbene disponerer fortsatt 3,7 årsverk. Det er altså ikke merforbruk av 
stillingsressurser, men en justering i brøker for å sikre tettere oppfølging, økt 
kompetanse, bedre kontinuitet og en styrking gjennom større muligheter for 
samarbeid klubblederne i mellom. Andelen av leders arbeidstid i direkte arbeid i 
klubb, i prosjekter og samarbeidsprosjekter og i møter med ungdom er som følge av 
dette økt betydelig begge steder. 
 
Pr dato er det en leder samt to ansatte i ca. 20 % i hver klubb, samt vikarer og en 
ansatt på tidsavgrenset engasjement. Det er ikke ansatt i alle stillinger fordi det stadig 
er utprøving av tjenesten.  Klubbtilbudet er personavhengig, og ledernes ressurser 
bestemmende for hvilken kompetanse man har dekket og hva man trenger i tillegg. 
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Dette regnes med å komme på plass i løpet av inneværende skoleår.  
 

Markedsføring 
Klubbene markedsfører sitt tilbud gjennom sider på Facebook, infoskjermer i 
klubbene og i ungdomsskolenes kantiner, gjennom deltakelse i og initiering av 
samarbeidsprosjekter og kontakt med samarbeidspartnere, i pressemeldinger, ved 
bruk av gatebukker, plakater osv. Brukerne engasjeres også i dette. Det fungerer 
noen ganger bra, noen ganger ikke så bra – våre omgivelser renner over av 
informasjon, og hvorvidt denne når frem er avhengig av at mottakeren har interesse 
nok for budskapet til å sile det ut fra resten.  
 

Positiv image 
Det har ikke vært lett å påvise konkrete «feil» ved tilbudet som fører til redusert bruk, 
på spørsmål om hva ungdom savner svarer de gjerne ting vi allerede tilbyr og har 
muligheter til. Men det har skilt seg ut tre-fire holdningsmessige hovedutfordringer ift 
image og ungdoms bruk av klubbene. Disse er dels mytebasert og vanskelig å 
komme til livs. 
 

1) Klubbene er for barn. 
 

2) Klubbene er for noen andre enn meg, og det er ikke dem jeg liker å omgås. 
 

3) Jeg treffer ikke vennene mine der. 
 

4) De voksne bestemmer alt. Denne tror vi ikke lengre er så sterk, men tas med 
fordi den inneholder noe sentralt om mekanismene i klubb. 
 
 

Disse har vi jobbet mye med, dels i bratt motbakke. Generelt er det viktig at klubbene 
er til stede der ungdom er, og gjennom kjennskap reduserer effekten av disse 
mytene. Dette gjør vi bl.a. gjennom nevnte organisering. 
 

Tiltak og fokusområder 
Iht. medbestemmelse (pkt. 4) er det slik at de ansatte sørger for flyt i tilbudet der 
ungdom ikke gjør det. Jo mer ungdom selv engasjerer seg, jo mer inntar klubbens 
personale rollen som hjelpere / tilretteleggere. Dette ser det ut som de fleste ungdom 
skjønner. Utfordringen kan mer være å få dem til å tro på egne ideer, eller rett og slett 
motivere dem til å ville noe – mange av våre brukere vil jo bare «chille», ikke styre så 
mye på fritida. Det er jo også lov. 
 
Myte 1 møtes denne høsten ved å rendyrke ungdomsprofilen i klubbene. Dette gjør vi 
ved å avvikle juniortilbudet (eget kapittel), og ved å fokusere på ungdomsprofilen i 
begge klubbene. Den øvre aldersgrensen utvides av samme grunn som en 
forsøksordning til 20 år - dette har egentlig effekt kun på Midtgard foreløpig. På 
Rudolf er det i all hovedsak ungdomsskoleelever som er potensielle brukere – men vi 
vil ha fokus på at eldre brukere er oppmerksomme på ansvaret for at yngre brukere 
skal trives. Vi har tidligere erfart at de eldste brukerne skremmer de yngste, likevel er 
det slik at det er lettere å trekke 14-åringer til et arrangement av 17-åringer enn 
motsatt. 
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Myte 2 møter vi gjennom fokus på opplysning, samarbeid, kjennskap til ungdommene 
og samarbeidsprosjekter med grupper som ikke ser seg som naturlige brukere. 
Mantraet er at klubbene er for de som bruker dem. Dersom en vennegjeng 
bestemmer seg for å bruke husene, er det jo på mange vis deres, det er de som 
definerer stemning og hva som skjer. «Gulrøtter» er også viktig, vi snakker bl.a. med 
kulturhuset om å gjøre tilbud der billigere for ungdom med medlemskap i kommunens 
fritidstilbud. 
 
Myte 3 er seiglivet. Vi opplever dessverre også at voksne støtter forestillingen om at 
feilen ved klubbene er at vennene til ungdommen ikke sitter der og venter på dem 
som tilfeldigvis stikker innom klubben. Går man på kino, fotballtrening eller kafe må 
man gjerne avtale med dem man vil treffe, slik er det også i klubb. Ungdom er sjelden 
hjelpeløse ofre for sin egen tilværelse - der de avtaler å møte kjente, der er de. Dette 
er ting vi jobber med ift informasjon.  
 
Tiltak for å møte mytene og videreutvikle klubbene er bl.a.  
 
Fleksible åpningstider ved Midtgard. I stedet for å bruke alle ressursene våre på faste 
åpningstider med varierende besøk, fokuserer vi på å utvikle et kafétilbud noen dager 
i uka etter skoletid. For at dette skal lykkes fullt ut trengs bl.a. en oppgradering av 
kjøkken ved Midtgard – og vi vil en periode nå ha åpent fast bare 1 kveld i uka. 
Ressurser brukes heller på å følge opp ungdom og gi dem bedre forståelse av at vi 
med litt planlegging kan få til det de vil. Vi åpner ved arrangementer og etter ønske 
fra ungdom når det skjer spesielle ting. F.eks. var det de siste dagene før høstferien 
over 350 besøkende ungdommer innom Midtgard, i hovedsak etter avtale utenfor de 
faste åpningstidene, fordi vi samarbeidet med elever ved videregående om et 
opplegg som passet dem ift besøk fra Nederland og Belgia. Fokus er å formidle dette 
slik at flere ungdommer også her ser økt anvendelighet ved husene, og linken 
mellom egeninnsats og muligheter. På Rudolf holder vi foreløpig på de faste 
kveldsåpent som har vært onsdag og fredag, men satser også på et godt besøkt etter 
skoletid-tilbud tre dager i uka.  

 
Fokus på prosjekter som går på tvers av brukergrupper, og som på sikt setter 
ungdom i stand til å selv initiere egne prosjekt og bidra til det som skjer i klubben. 
Klubbene er bl.a. medvirkende / støttespillere / drivkrefter i større prosjekter som 
f.eks. UKM, Breivoll Experience, Barnas Verdensdag og Fargespill. Vi vil fra neste 
høst gjennomføre Seek’n’find i Ås siden vi nå har en leder på Rudolf med lang 
kompetanse på bl.a. dette. Vi hjelper ungdom f.eks. med LAN-arrangementer, og vi 
har og er i ferd med å utvikle en rekke samarbeidsprosjekter. 

 
Team Experience er et særskilt fokusområde for oss nå, siden dette går i kjernen på 
det vi ønsker for klubbene med tanke på brukermedvirkning (i tillegg til muligheten for 
uforpliktende bruk, mange ønsker jo faktisk det også). Kulturskolen er flink på å lære 
opp utøvere. Ungdomshusenes bidrag kan være mer i retning kvalifisering av 
arrangører. Festivalen Breivoll Experience har vært arrangert to ganger, med vår 
hjelp, og vi går nå tyngre inn i prosjektet og forsøker å gjøre dette til et årshjul for 
kulturopplæring og produksjon for ungdom. Effektene er både direkte og umiddelbare 
i form av et tilbud til de deltakende ungdommene og derigjennom arrangementer for 
andre ungdom, men også indirekte og langsiktige ved at ungdom kvalifiseres til å 
produsere kultur for ungdom. I år er vi i startgropa, men ungdommer skal lære om 
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booking, markedsføring, lyd/lys, å stå på en scene eller bistå dem som gjør det, 
økonomiarbeid, kafedrift, vakthold, prosjektmedvirkning- og deltakelse, 
konflikthåndtering og mer. Vi vil som en del av dette også etter hvert prøve å komme i 
gang med en plateinnspilling for ungdom i Ås, som en synlig manifestasjon av det 
ungdom gjør. 
 
Ungdommens kulturhus på Midtgard. Huset er laget slik at det innbyr til 
kulturproduksjon og fremvisning, og vi ønsker å fokusere på dette her. Tilbudene i 
klubbene går på tvers av områder – vi jobber også mot Nordbyregionen ift dette. Ved 
etter hvert å fokusere på det som et kulturhus for ungdom, ønsker vi å demonstrere 
at det er ungdommene selv som i hovedsak kan ta styringen og har mulighetene. 
Målet vårt er jo å jobbe mest mulig med, og mindre for ungdom. Dette ser vi på i tett 
samarbeid med kulturhuset og kulturvirksomheten for øvrig, noe som kan gi styrke og 
effekt alle veier. 
 
 

Annen bruk av huset / utleie 
Husene leies ut til barnebursdager, klassefester o.l. for 750 kroner. Prisen er lav fordi 
vi får til dette innenfor eksisterende renholdsplan, og fordi vi ønsker at dette skal 
være et tilbud med lav terskel – behovet er størst blant familier som bor for trangt til å 
ha selskaper hjemme.  Vi har ikke sett det formålstjenlig å prise slik at bare de med 
god økonomi som har råd til å leie. Bursdagene er også en arena for våre ungdoms-
DJ’er til å opptre, altså et indirekte ungdomstilbud til våre brukere. Vi ønsker å 
beholde denne muligheten, men diskuterer hvorvidt vi også her burde sette en nedre 
aldersgrense for feiring for å markere ungdomsfokuset. 
 
Rudolf er for tiden ikke brukt av mange andre enn bursdagsselskaper utenom vår 
egen bruk, men her vil f.eks. Team Experience komme inn etter hvert med møter osv. 
Vi forsøker i begge klubbene heller å få til samarbeid enn utleie når det gjelder 
klassefest. I den grad det er for ungdom i vår målgruppe ønsker vi jo å bli godt kjent 
med dem. 
 
Muligheter for utstrakt utleie av klubblokalene med tanke på generering av inntekter 
ble etterspurt av HOK i 2009. Dette kan kanskje la seg gjøre, men ikke uten vesentlig 
skade for ungdomsvirksomheten. Klubb er mye mer enn åpningstid – band øver 
utenom åpningstider, prosjekter som f.eks. teater, konserter og innspilling krever 
rigging og utstyr som kan stå i visse perioder. Klubbenes ønske om å kunne være 
fleksible ift åpningstidene vil også strande dersom man blir leietaker i eget hus, altså 
slik at huset i store deler av tiden er bundet opp til og må utstyres for ekstern utleie. 
Dette, og alkoholforbud i lokalene også ved utleie, begrenser inntektsmuligheter ift 
ekstern utleie.  
 
På Midtgard lånes / leies huset både sporadisk og over tid ut til annen aktivitet ut fra 
vurdering av om det er ungdomsrettet, og under forutsetning av at bruk som ikke er 
ved enkeltanledninger eller ungdomsrettet må vike ved kollisjoner / prosjekter i 
klubben. Vi snakker her primært om aktivitet innenfor kommunens egen virksomhet, 
noe som ikke generer inntekt men som sparer evt. leieutgifter andre steder. I 
september 2012 har Midtgard utover egen bruk til klubb, kontor, øvingslokaler osv. 
f.eks. vært brukt til ukentlig eldretrim med kommunefysioterapeut, til teaterøvinger i 
regi av kulturskolen og Akershus teater, til øvinger ifb. Fargespill, til møter, til lunsj for 
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Norsk Kulturråd, kulturkveld for nepalske studenter, til verksted, utleie til fire 
barnebursdager og en klassefest med ca. 30 gjester i hver. Midtgard er i daglig bruk 
og huset kan brukes mer., Det sentrale for oss er at ekstern bruk må tilpasses 
ungdomshusets behov, ikke motsatt. Ungdomsarbeid er jo generelt heller ikke 
inntektsbringende. 
 

Elevbedrifter 
Det skal være mulig å få til elevbedrifter i ungdomshusene. Dette har vært oppe i 
samtaler, men uten konkrete resultater. Vi anser som svært positivt at et av Ås 
Ungdomsskoles valgfag nå i høst delvis skal avvikles ved Midtgard, og mener at vi 
med nåværende organisasjon kommer i bedre posisjon for økt samarbeid mellom 
skole og fritidstilbud. Også andre samarbeidspartnere som jobber med ungdom kan 
være aktuelle ift f.eks. ungdomskafétilbud. Dette er områder hvor vi ikke har kommet 
langt, men vil legge økt trykk på. 
 
Et av våre hovedfokus er ellers å knytte mer av aktiviteten ungdom driver med til oss, 
og slik generere trafikk og tilhørighet til huset.  
 

Besøk 
Besøk ved Rudolf er beskrevet i eget kapittel, og viser en økning selv om 
kveldsbesøket ikke er der vi vil. Dette tror vi vil komme etter hvert som ny leder får 
jobbet seg på plass., Vi starter jo på en del måter på scratch igjen der fra i høst. 
Dagtilbudet ser ut til å gradvis øke popularitet og bli den møteplassen vi forutså og 
ønsker for å treffe flere ungdommer. Plassleder på Rudolf gir også leder for 
fritidsklubbenestørre mulighet til å følge opp Midtgard, og til å fokusere på kontakt 
med ungdom, prosjekter og på fremdrift i tilbudet. 
 
Midtgard har i september registrert nærmere 150 unike brukere – noe som er 
suverent ift tidligere - en god del er heller ikke registrert inn pga. tidvis for stor trafikk. 
Besøket er svært vekslende, men dette kan sette seg etter hvert som flere ungdom 
tar til seg at huset er for dem (ikke for barn) og ser at de kan bruke det mer fleksibelt. 
I september har det fordelt på 20 dager med åpent for ungdom vært ca. 655 
ungdomsbesøk, noe som gir et snitt for måneden på 32,75 med 1 besøkende som 
laveste besøk, og 125 som høyeste. Klubben har hatt 2 dager med færre enn 5 
besøk, 9 dager med 30 eller flere og 2 dager med flere enn 100 ungdom innenfor 
dørene. Dette omfatter ikke andre brukere, så den totale trafikken av huset er en god 
del høyere. Bandungdom bruker jo stort sett huset utenfor de faste åpningstidene – 
når vi får med dem også er ungdomsbesøket i september ca. 750. Besøket har ikke 
satt seg. Vi kan ikke være sikre på noen markant varig oppgang, men tendensen er 
svært positiv. 
 

Noen utfordringer 
Arbeidskrevende må 
Å kvalifisere / motivere ungdom til kulturproduksjon og medvirkning er svært ressurs- 
og tidkrevende. Midtgard er også pga. dette utstyrt med tekniske installasjoner som 
krever mye ift kunnskap og tidsbruk hos personale – vi må kunne for å lære videre, 
og rigging og vedlikehold er stadig repeterende sirkler. Samtidig må vi sikre rom for 
de som bare vil være et sted og henge. 
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Lange tidshorisonter 
Effekten av å fjerne junior vil ikke vise seg fullt ut før det har gått ett år eller flere. 
Også arbeidet med Team Experience og fokuset på «ungdom for ungdom» vil vise 
fullt ut resultater om noen år, og i mellomtiden kreve mye tid fra tilsatte. Nå har vi en 
organisasjon som kan gi effektivt rom for dette. Ny leder ved Rudolf er akkurat 
kommet på plass, og selv om vi spiller på tidligere erfaringer, må klubbene bygges på 
den kompetansen vi har i personalgruppa samt stadig skiftende interesser i 
ungdomsgruppa. 
 
Få møtesteder 
 Midtgard er ganske alene som «uorganisert» tilbud til ungdom i Ås sentrum., 
Kommunen eksporterer ungdom til Ski, Kolbotn, Oslo og andre steder. Dette gjør jo 
sentrum rolig, men er i vårt perspektiv bekymringsfullt både ift manglende oversikt og 
ift rekruttering. Hadde ungdom brukt sentrum i større grad, ville også besøket i 
klubben økt. Vi ser ikke at tettstedsutviklingen i Ås i særlig grad vektlegger dette, men 
mener at utviklingen av eksisterende fritidstilbud og nye møtesteder for ungdom vil 
være viktig, ikke minst med tanke på den forventede befolkningsveksten. En positiv 
faktor er kulturhuset, vi ser for oss muligheter for samarbeid på mange nivåer der, 
både fordi vi har utstyr og kompetanse de trenger, fordi begge er naturlige brukere av 
hverandres arenaer, kulturproduksjonen i kulturhuset også kan integreres i 
ungdomsarbeidet f.eks. ved at ungdom får bidra og får opplæring også der. 

 

Juniortilbudet 
 
Det har ved flere anledninger blitt stilt spørsmål ved klubbenes juniortilbud fra politisk 
og administrativt hold, ut fra to forhold:  

- Det er et tilbud til barn ikke til ungdom. Barn er ikke vår målgruppe. 
- Det antas at juniorene «bruker opp» tilbudet før de blir ungdom. 

 
Fra klubbhold har vi vernet om junior, ut fra bl.a. følgende: 

- Junior er en viktig rekrutteringsarena for klubben, her blir vi kjent med brukerne 
og det er lettere også å bli kjent med juniorforeldre enn når barna kommer i 
ungdomsskolen. 

- Det har vært ønskelig å teste ut forholdet mellom junior og rekruttering over tid, 
i stedet for å konkludere uten empiri. 

 
Klubbene har de siste årene derfor hatt fokus på junior, ift aldersfordeling, hvilke 
skoler de kommer fra, hvem som følger oss over i ungdomsskolen, hvorvidt 
juniortilbudet påvirker ungdoms forhold til klubben osv. Resultatene er entydige: 

- Vi finner absolutt ingen positiv sammenheng mellom bruk av junior og bruk av 
klubben etter overgang til ungdomsskolen., Snarere oppgir en påfallende stor 
del av ungdommene junior som årsak til at de ikke bruker klubben – «Midtgard 
er et tilbud til barn». «Jeg brukte gå der da jeg gikk på barneskolen». 

- Vi blir ikke kjent med juniorer eller deres foreldre i noen grad. Juniorene er for 
mange – med tidvis over 100 mellomtrinnselever på huset er det svært lite rom 
for individuell kontakt. Når vi inviterer til samarbeid med foreldre oppleves 
dette – med klare unntak - gjerne som en belastning og «enda en ting de må 
gjøre». 

- Interessen ser ut til å avta gjennom mellomtrinnet, vi har flere besøkende fra 5. 
og 6. trinn enn 7.-klassinger, trolig fordi disse er på vei inn i ungdomsidentitet 



  HOK-sak 26/12 

36 

og derfor vil distansere seg litt fra de som er yngre. De vokser altså mentalt fra 
klubben før de skal være her. 

- Når juniorer etter overgang til ungdomsskole besøker klubben, opplever de 
ofte at det er «kjedelig» – de har blitt vant til 100 % voksenstyrte samlinger 
med skyhøyt tempo der alle vennene kommer, og er ikke tålmodige nok til å 
forstå og lære seg å utnytte det reelle klubbtilbudet, hvor pulsen stort sett er 
lavere og en viss egeninnsats er nødvendig f.eks. dersom en vil møte venner 
på klubben. 

 
 
Alle indikatorer peker altså på at juniortilbudet, selv om det i seg selv er populært, gir 
ungdom et feilaktig inntrykk av hva fritidstilbudene er og skader rekrutteringen. Som 
en nødvendig konsekvens av dette, har klubbene gjort følgende grep fra høsten 
2012: 
 

- Det månedlige tilbudet til juniorer, forstått som aldersgruppen 5.-7. klasse, 
opphører. De to yngste kullene anses å være utenfor vår målgruppe*, mens vi 
i rekrutteringsøyemed ønsker en viss kontakt med 7. klasse. 

- I løpet av skoleåret – primært etter nyttår - legges det opp et begrenset antall 
arrangementer for 7.-klassinger, ideelt sett i samarbeid med elevene selv, FAU 
og gjerne skolene. Dette må finne form etter erfaring. Målet er todelt: å gi dem 
noen inputs på hvordan de kan bruke klubbene som sosiale og gjerne kreative 
møtesteder, og å bringe sammen gruppen som skal samles på 
ungdomsskolene fra neste skoleår. 

- * Frigitte ressurser som følge av at vi ikke har juniorkvelder, brukes dels på 
større samarbeidsprosjekter som også kommer den tidligere juniorgruppa til 
gode: klubbene bidrar f.eks. i stor grad til gjennomføring av Barnas 
Verdensdag, Ungdommens Kulturmønstring og Fargespill. 

 
Dette er langsiktige tiltak, effekten lar seg naturlig nok ikke spore tydelig før det har 
gått et kull eller flere over i ungdomsskolen. Det vi kan si, er at tilbakemeldinger vi har 
fått fra ungdom, både faste brukere og andre, på tiltaket er positivt. De tror dette er 
lurt, ungdom vil jo helst distansere seg fra barnestatusen. 
 
 

Kort oppsummering etter første måned fra ny leder ved Rudolf: 
Kafe etter skoletid har så langt vært den største suksessen. Enkel servering, quiz og 
noen aktiviteter. Besøket ser ut til å være økende etter hvert som tilbudet blir mer 
kjent. Ungdomsklubb har vært mindre besøkt, men har noen faste brukere som er 
helt sentrale for driften av klubben. Det er blant annet disse som sørger for at utleiere 
kan bruke diskoteket. 
LAN i høstferien ble også en suksess. 35 ungdommer i to døgn. Team Experience er 
i startgropa. Vi ser for oss at Rudolf vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Både som 
vert for møtevirksomhet og som drivkraft i arbeidet. Lokalene er populære som 
utleieobjekt. Bare i september har det vært 6 utleier, og kalenderen er full i mange 
uker fremover. 
 
Forslag til mål:  
Etablere ungdomskafeen som et vesentlig tilbud til ungdom på Nordby. Rekruttere 
flere brukere til klubbkveldene. Iverksette og organisere «Seek and Find» for 
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ungdomsskolene i Ås. Delta på og være en viktig drivkraft bak Team Experience/ 
Breivoll Experience. Gjennomføre noen arrangementer for 7.klasse. Etablere et godt 
samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet, som skole, idrettslag og frivillige 
organisasjoner. Gjennom dette å være en viktig aktør ved større arrangementer. (For 
eksempel: turneringer og skolearrangementer) 
 
Besøkstall september (uten utleie): 230. Snitt pr uke: 57. Snitt på klubbkvelder: 8. 
Snitt på kafe: 16. Utleie: 6 utleier i september med snitt på 20 personer. 
 

Oppsummering 
Besøket er ikke stabilt der vi vil, men med en klart positiv utvikling. Utfordringene 
krystalliserer seg, og vi mener at vi er i ferd med å sette grep der det trengs. 
 
18.10.2012 
 
 
Ken-Børre Langås  
Leder for frtiidsklubbene i Ås 
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HOK-sak 27/12 

ENDRINGER I LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OFFENTLIG 

TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: 223 A10 Saksnr.:  11/3257 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/11 09.11.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/12 08.11.2012 
 

 
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Endringen i punkt 1. lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager vedtas. 
 

Ås, 31.10.2012 
 
 
Ellen Benestad 
Oppvekst- og kultursjefen 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
K- sak 11/859, 6.4.2011 
HOK- sak 11/859, 4.5.2011 
HOK- sak 11/3257 24.10.2011 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 

 Lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke- 
kommunale barnehager i Ås vedtatt av HOK 24.10.2011. 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Ellen Benestad 
Vigdis Bangen 
Ikke- kommunale barnehager i Ås 
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Viser til K- sak 11859. Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur fikk i myndighet til å 
godkjenne lokale retningslinjer ved tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke- 
kommunale barnehager I Ås.  
 

Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur godkjente i møte 14.5 2011 administrasjonens 
forslag til lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke- kommunale barnehager. 
Det er fastsatt i retningslinjens punkt  9 at kommunens vilkår og retningslinjer kan 
endres hvert år, eventuelle endringer skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.  
 

Etter forskriften § 4 skal tilskuddet til driftskostnader beregnes ut fra gjennomsnittlige 
budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. For 
å komme fram til gjennomsnittlige kostnader per heltidsplass må kostnadene fordeles 
på gjennomsnittlig antall heltidsplasser i løpet av tilskuddsåret. En måte å beregne 
gjennomsnittlig aktivitetsnivå i løpet av året, er å sammenholde årsmeldingen fra 
foregående år med årsmeldingen inneværende år. Gjennomsnittet av barnetallet i 
årsmeldingene for foregående og inneværende år vektes for å finne ut 
gjennomsnittlig aktivitetsnivå inneværende år. Barnetallet i årsmeldingene 
foregående år vektes med 7/12, barnetallet for inneværende år vektes 5/12. For å 
oppfylle kravet om likeverdig behandling i samsvar med barnehagelovens § 14 må 
det telles på samme måte i de ikke- kommunale barnehagene. 
 

Nåværende retningslinje punkt 1. om rapporteringsdatoer: 
- Eiere av ikke-kommunale barnehager i Ås skal hvert år 15.12. gi opplysninger til 

Ås kommune om antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall 
åpningsuker i barnehagene pr år.  

- I tillegg skal det rapporteres 15. april og 15. september  
- Eier skal rapportere antall barn, barnas alder og oppholdstid på eget skjema 

fastsatt av Ås kommune. 
 

Utenom årsmeldingen kan etaten igjennom året hente opplysninger om barnetall i 
den enkelte barnehage gjennom opptakssystemet. 

 

Vurdering av saken: 
På bakgrunn av det ovenstående samt årets erfaring med etterjustering av tilskuddet 
er Oppvekst- og kultursjefen av den oppfatning at det ikke er behov for 
rapporteringsdatoer 15.april og 15.september i tillegg til 15.desember. 
Oppvekst- og kulturetaten anbefaler derfor at disse utgår fra retningslinjens punkt 1. 
og at endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2013. 

 

Nytt punkt 1. vil da lyde: 
- Eiere av ikke kommunale barnehager i Ås skal hvert år 15.12. gi opplysninger til 

Ås kommune om antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall 
åpningsuker i barnehagen per år. 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen 

Kan vedtaket påklages? Nei 

Ikrafttredelse av vedtaket: 1.1.2013 
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Ås kommune 
 

 

Lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke- 

kommunale ordinære barnehager i Ås 2012.  
 
Fastsatt i Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur 9.11.2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 64 
om barnehager § 14 tredje ledd. Ikrafttredelse 1.1.2012. 
 
 
Tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skjer i henhold til barnehage- 
lovens § 14 om tilskudd til godkjente ikke- kommunale barnehager samt Forskrift om likeverdig 
behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager.   
 
Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale 
barnehager § 7 Opplysningsplikt  
Eiere av ikke- kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas 
alder og oppholdstid på fastlagt skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for 
utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunene kan bestemme at slik rapportering skal 
gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. 
Ikke kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer bla. opprettelse eller 
nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til kommunen 

Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer 
 
 

1. Rapporteringsdatoer:  
 
Eiere av ikke kommunale barnehager i Ås skal 15.12 hvert år gi opplysninger til Ås kommune om antall 
barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall åpningstider i barnehagene pr år.  
 
I tillegg skal det rapporteres 15. april og 15. september  
Eier skal rapportere antall barn, barnas alder og oppholdstid på eget skjema fastsatt av Ås kommune. 
 

 

2. Utmåling av vedtak om tilskudd  

 
Rapportering 15.12 danner grunnlag for utmålingen av tilskuddet for året etter. 
Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til 
alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke- kommunale barnehagene 
om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader. Kommunen skal utbetale tilskuddet til ikke- kommunale 
barnehager forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen har fattet endelig vedtak. 
 
Vedtak om ordinært offentlig tilskudd skal foreligge innen utgangen av 1. kvartal. 

 

3. Utbetaling av tilskudd 
 
Utbetalingen skjer forskuddsvis hver måned. 
 

 

4. Vilkår for justering av tilskudd 
 
Dersom det i løpet av året skal foretas en varig større aktivitetsendring i forhold til årsmelding pr. 
15.desember vil tilskuddet bli justert. En større aktivitetsendring må varsles kommunen i god tid før den 
skjer. 
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En varig større aktivitetsendring defineres som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller at det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
En større gruppe med barn defineres som minimum 8 barn over 3 år eller minimum 4 barn under 3 år.  
 
 
Tilskuddet justeres fra måneden etter at endringen har funnet sted. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke utbetales tilskudd til barn utover barnehagens godkjenning eller 
barnehagelovens norm for pedagogisk bemanning. 
 
 

5.  Plikt til å rapportere ved større aktivitetsendringer 
 
Det er barnehageeiers ansvar å rapportere dersom barnehagen i løpet av året og uten om de faste 
rapporteringene har store aktivitetsendringer som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
 
 

6.  Plikt til å rapportere ved nedleggelse 
 
Dersom en barnehageeier velger å avvikle i barnehagens drift er barnehageeier ikke lenger berettiget til 
å motta driftstilskudd. Det gis driftstilskudd ut den siste driftsmåneden. 
Barnehageeier må umiddelbart melde fra til kommunen dersom barnehagen legges ned. Meldingen 
skal skje skriftlig. 
Ved nedleggelse midt i året kan barnehagen ha fått utbetalt driftstilskudd utover siste driftsmåned. For 
mye utbetalt driftstilskudd tilbakebetales uoppfordret. 

 

 

7. Plikt til rapportering av barn fra andre kommuner med barnehageplass Ås 

 

Det vises til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager § 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner, der det 
fremgår at kommunen har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift for barn som er bosatt i andre 
kommuner, og har barnehageplass i Ås kommune. 
 
Barnehager med barn bosatt i andre kommuner skal sende melding til barnehage administrasjonen i 
Ås kommune på fastsatt skjema (kontantstøtte skjema). Barnehagene skal rapportere den hver 
måned. 
 
 

8. Vilkår for kommunalt tilskudd 

 
Det vises til Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager § 9 Vilkår for kommunalt tilskudd, som sier at kommunen kan sette 
rimelige og relevant vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunale tilskudd. 
 

 Ikke- kommunale barnehager skal i likhet med kommunale barnehager ha fokus på  
språkmiljø- og språkstimulering.. 

 Ikke- kommunale barnehager skal i likhet med kommunale barnehager følge ”Plan for  
      overgang barnehage - skole” vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 10.11.2010. 
 
Presisering: 
Vilkårene er knyttet til den delen av tilskuddet som til en hver tid gis utover kommunens 
minimumsforpliktelse. 
 
 

9. Iverksettelse, evaluering og endring av retningslinjene. 
    Retningslinjene gjelder fra 1.1.2012. Kommunens vilkår og    
    Retningslinjer kan endres hvert år. Barnehagene vil bli gitt en måneds varsel. 
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HOK-sak 28/12 

SYKEFRAVÆR - KOMMUNALE BARNEHAGER 

 
Gå til saksliste << Forrige sak 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: 461 Saksnr.:  12/2510 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28/12 08.11.2012 

 
 
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
Ås, 31.10.2012 
 
 
Ellen Benestad 
Oppvekst- og kultursjefen 

 
 

Tidligere politisk behandling:  
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Arbeidsmiljøet i barnehagen, AFI-notat 9/2008 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Ellen Benestad, Oppvekst- og kultursjef 
Vigdis Bangen, Fagkonsulent 
Styrere i kommunale barnehager 
Wenke Vedhugnes, leder Organisasjon- og personal avdelingen 
 
 

 

 

 

 

 



  HOK-sak 28/12 

43 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur ba Oppvekst- og kultursjefen i møtet 30.8.2012 
om å legge frem en sak om sykefraværet i de kommunale barnehagene. Bakgrunnen 
er at det er høyt sykefravær i barnehagene og at det har kommet tilbakemeldinger fra 
foresatte i enkelt barnehager om mange syke ansatte, lite personale, mangel på 
vikarer og vikarmidler.  

 

Generelt om sykefravær i barnehager; 
Barnehagesektoren sliter tradisjonelt med høyt fravær. Barnehagene har høy 
brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet samtidig som sykefraværet er høyt i 
forhold til resten av kommunesektoren. 
 
Det har vært vanskelig å finne en god oversikt over sykefraværet i barnehagene på 
landsbasis. Det vises til fraværsstatistikk fra KS pr fylke og kommune som viser 
sykefraværsprosenten for alle tjenesteområder, bl.a. barnehager, i alle landets fylker 
og kommuner over flere år fra 4 kvartal ett år t.o.m. 3 kvartal året etter. 
 
Oppstillingen viser det totale sykefraværet i barnehagene fra 4 kv.tom  

3 kv. fra 2008 til og med 2011. Tilsvarende det totale sykefraværet for barnehagene i 
Akershus samt for Ås i samme periode Det finnes ingen tall for barnehagene i Ås 
kommune 4.kv 2008 tom 3 kv.2009  

 

 

Fraværsstatestikk  

4 kv. 2008 

tom 

3 kv.2009 

4 kv.2009 

tom 

3 kv. 2010 

4 kv. 2010 t 

om 

3 kv.2011 

Hele landet 11,8 %           11,0 %   12,2 %. 

Akerhus 12,4 % 10,8 % 12,8 % 

Ås  11,2 % 13,1 % 

 
Statistikken viser at barnehagene i Ås hadde en noe høyere sykefraværsprosent i 4 
kv. 2010 tom 3 kv. 2011 enn landet forøvrig, og en høyere sykefraværsprosent enn 
snittet for barnehagene i Akershus i samme periode. Av kommunene i Follo, har 
barnehagene i Ski og Oppegård i denne perioden et høyere fravær enn barnehagene 
i Ås. 
 
Private barnehager har på landsbasis et noe lavere sykefravær enn kommunale 
barnehager, men forskjellen er marginal. Om det er forskjell mellom kommunale og 
private barnehager i Ås vet vi ikke da barnehagemyndigeten ikke har samlet inn data 
om dette fra de private barnehagene. 

 

Om sykefraværet i de kommunale barnehagene i Ås; 
Oppvekst- og kultursjefen ba i sommer den enkelte barnehage om en oversikt over 
sykefraværet for 2011 samt foreløpige tall for 2012. Samtidig ble de bedt om å lage 
en sammenstilling over årsaken til fraværet og hva de har gjort for å redusere 
fraværet.  
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Sykefravær 2011/ 2012 tom september samlet: 

År Totalt fravær Kortidsfravær  Langtidsfravær 

2011 11,99 %, 3,75 % 8,29 %. 

2012  10,91 %, 3,78 % 7,12 %. 

 

Sykefravær 2011 pr enhet:                                               

Barnehager Fravær totalt Korttidfravær  Langtidsfravær  

Sagaskogen     9,81 % 6,11 %   3,70 % 

Togrenda 15,00 % 3,61 %, 11,38 % 

Frydenhaug 15,63 % 3,30 % 12,33 % 

Vinterbro    14,65 % 3,84 % 10,85 % 

Tunveien   9,08 % 3,21 %   5,87 % 

Solbergtunet         8,51 % 3,31 %   5,20 % 

Søråsteigen    10,03 % 4,07 %   5,96 % 

 

Årsaker til fraværet: 
Hovedårsakene til sykefraværet er infeksjonssykdommer, graviditeter, private forhold 
som samlivsbrudd/syke barn/syke foreldre/dødsfall i familien, psykiske lidelser, 
muskel- og skjelett sykdommer samt ulike operasjoner. Årsakene går igjen i alle 
barnehager.  
 
NAV sin rapport om utviklingen i sykefraværet, 2 kvartal 2012 viser for øvrig at 
sykefrafravær grunnet lettere psykiske lidelser på landsbasis har økt. 
 
Lederne mener at svært lite av fraværet er knyttet til arbeidsplassen. Kommunens 
medarbeiderundersøkelser viser også at de ansatte i de kommunale barnehagene i 
opplever arbeidet som interessant, at de har mulighet for medvirkning, mulighet til å 
utvikle seg og at de trives godt. Samtidig utrykker noen at de opplever 
arbeidssituasjonen i barnehagen som krevende og at rammene begrenser. Det er 
spesielt størrelsen på enkelte barnegrupper, høyt støynivå og dårlig luft som påpekes 
som negativt i arbeidsmiljøet. 
 

Barnehagenes gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet 2011/2012: 

 Oppfølging av IA avtalen med oppfølgingsplan, oppfølgingsmøter og dialogmøter 
med de sykemeldte 

 Tilrettelegging av arbeidet og/eller arbeidstid der det er mulig 

 Tilretteleggingstiltak gjennom NAV  

 Tilretteleggingsmidler gjennom AMU  

 Prosjekt «Trivsel i Travelhet» sammen med organisasjons- og 
personalavdelingen med fokus på trivsel helse, organisering, samarbeid og 
kommunikasjon (Frydenhaug og Sagaskogen våren 2012) 

 Prosjekt «Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd» sammen med 
organisasjons- og personalavdelingen med fokus på barnehageansattes 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø (Alle barnehager 2011) 

 Personalmøter med arbeidsmiljø som tema, fokus på nærvær, verdier, holdninger 
og bevisstgjøring av den enkeltes forhold til fravær 

 Tilrettelagt for samtaler med Follo bedriftshelsetjeneste for enkelt personer 
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 Besøk av Follo bedriftshelsetjeneste, fokus på ergonomi, løfteteknikk og 
arbeidsstillinger samt tilrettelegging av fysiskmiljø  

 Tilrettelegging av det fysiske miljøet f.eks. stige til stellebord, påkledningsbenk, 
støvlenekt, stoler mm. 

 Installering av slynge og eller massasjestol 

 Hørselskontroll alle barnehager ved Follo Bedriftshelsetjeneste 2011 

 Sosiale aktiviteter gjennom hele året 

 Bruk av vikarer så langt det er mulig, avhengig av tilgang og barnehagens 
økonomi 

 

Vurdering og konklusjon: 
Vi vil i denne sammenheng trekke frem en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet fra 
juni 2008. I rapporten har man sett nærmere på om årsaker til det høye sykefraværet 
i barnehagesektoren er å finne i arbeidsmiljøet. Man har også forsøkt å finne ut av 
paradokset at de ansatte i norske barnehager generelt har høy trivsel i arbeidet 
samtidig som sykefraværet er høyt.  
 
I rapporten viser man til at det generelt er liten tvil om at sykefraværet blant ansatte i 
barnehagesektoren er høyere enn det gjennomsnittlige sykefraværet blant norske 
yrkesutøver, og at kvinner i det norske arbeidslivet er mer syke enn menn. Man viser 
også til at sykefraværet er også noenlunde likt fordelt mellom aldersgrupper og 
mellom ulike grupper innen barnehagesektoren. (Oppgitt kilde; SSB) 
 
I rapporten vises det til at det er ulike faktorer som hemmer og fremmer god 

arbeidshelse. De to viktigste helsefremmende faktorene innen barnehagesektoren 
er arbeidet med barna og samarbeidet med kollegene (derav høy trivsel). De 

helsehemmende faktorene er som oftest knyttet til fysisk arbeidsmiljø, status, 

lønn, faglig oppfølging og utvikling. Samlet sett mener man at en ubalanse 
mellom det som er helse fremmende og helsehemmende kan forklare hvorfor 
sykefraværet er høyt innen for en sektor hvor trivselen også er høy. 
 
Rapporten oppsummerer med at det ser ut til at det ser ut til å være det korte (1-5 
dager) og mellomlange (under 2 uker) sykefraværet som i størst utstrekning kan sees 
i sammenheng med disse arbeidsmiljøfaktorene. Barnehager er en arbeidsplass der 
både barn og voksne er utsatt for smittsomme sykdommer og dette fraværet dreier 
seg stort sett om eksponering for smitte. I rapporten vises det også til at man har fått 
indikasjoner på at det korte og mellomlange fraværet også av noen brukes som en 
buffer for å forebygge lengere sykefravær eller for å hindre at en generell «slitenhet» 
utvikler seg til diagnostiserbar sykdom.  
 
Det å ha mange baller i lufta samtidig i kombinasjon med det relasjonelle og 
umiddelbare arbeidet med barna, samt manglene muligheter til å trekke seg bort, 
fører til en slitenhet både på kort og lang sikt. En av de store utfordringene i de 
barnehageansattes arbeid ligger i aldri å kunne «ha en dårlig dag». Barnas behov er 
umiddelbare og kan ikke utsettes til i morgen. 
 
En annen faktor det vises til og som på sikt kan bidra til en økt «slitsomhetsfølelse» 
er at det i liten grad finnes rom for refleksjon over egen praksis – kollegene i mellom. 
Kombiner med manglende tilbakemeldinger og en veiledningssituasjon som foregår i 
arbeidets hete vil på sikt bidra til man i altfor liten grad får anledning til å forbedre 
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egen arbeidsutøvelse og rutiner, noe som igjen gjør at arbeidet kan oppleves mer 
slitsomt og intensivt enn det som kanskje er nødvendig.  
 
Det lange fraværet ser for øvrig ut til å være lite forbundet med forhold som direkte 
kan tilskrives forhold ved den enkelte barnehage. Stort sett kan det lange fraværet 
forklares med private anliggende som en vanskelig sosial situasjon eller alvorlig ikke- 
arbeidsrelatert sykdom. Rapporten ser på som et problem at barnehagene i adskillig 
grad rekrutterer ufaglærte ansatte med nedsatt arbeidsevne fra andre ufaglærte 
yrker. Dette kan skape spesielle utfordringer i det forebyggende arbeidet, fordi slike 
årsaker er vanskelig å gjøre noe med fra arbeidsgivers side. I rapporten tas det også 
til orde for at det rett og slett ikke er plass til arbeidstakere med store helseplager 
eller alvorlige sykdommer i barnehagen. I rapporten vises det til at alle barnehagene 
som var med i undersøkelsen lå opp mot og i perioder over, grensen av det 
tillatte/og/eller forsvarlige med hensyn til bemanning. Et slikt system, som yter 
maksimalt over tid, kan bli både sårbart og utsatt for slitasje. Det vises også til 
sykefraværets «dominoeffekt»; fravær hos noen kan medføre fravær hos andre pga. 
økt arbeidspress på dem som blir igjen. 
 
Mangelfull bevissthet i forhold til ansattes arbeidsmiljø og HMS- krav antas å bidra til 
sykefravær over tid. Sider ved det fysiske og /eller ergonomiske miljøet kan bidra til 
sykefravær dersom man ikke jobber godt nok med det forebyggende arbeidet.  
 
Til slutt trekker rapporten frem noen innsatsområder som bør prioriteres i det 
kontinuerlige forbedringsarbeidet i norske barnehager: 

 Bevisstgjøring av arbeidsmiljøproblemstillinger og HMS- arbeidet blant ansatte 

 Bedre utnyttelse av bedriftshelsetjenesten til å forebygge helseproblemer 

 Ledelse  
o Bedre innsikt om kobling mellom arbeidsmiljø og helse 
o Bedre lederkompetanse 

 Assistenter som satsingsfelt 
o Tettere relasjoner mellom assistenter og pedagogiske leder 
o Nyttiggjøre seg assistentenes kompetanse 

  Bemanning 
o Høyere bemanning/bemanningsnorm  
o Bedre vikarordninger (tilstrekkelig/ egnet kompetanse) 

  Rekruttering 
o Heve inngangskravet for å jobbe i barnehage  

  Kompetanseutvikling 
o Videre-/etterutdanning med lønn 

  Gravide 
o Tilrettelegging for gravide 

 
Ås kommune og oppvekst- og kulturetaten har hatt mye fokus på sykefravær og 
arbeid med bevisstgjøring av arbeidsmiljøproblemstillinger og HMS- arbeidet blant de 
ansatte de siste årene. Alle barnehager har eget friskvernombud og det blir laget 
helseplaner for den enkelte enhet hvert år. Lederne har god lederkompetanse og skal 
ha god innsikt i koblingen mellom arbeidsmiljø og helse. Det er mer tilbud om 
kompetanseutvikling i barnehagene enn i mange andre kommuner.  
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Allikevel kan man ikke se bort i fra at det som er beskrevet i rapporten også gjelder 
de kommunale barnehagene i Ås, og kommunen bør derfor se nærmere på tiltakene 
samlet og i forhold til den enkelte barnehage.  
 
Tiltak som styrerne i de kommunale barnehagene i Ås selv fremhever og som 
de tror på sikt kan reduserer sykefraværet i barnehagene:  

 Et realistisk vikarbudsjett med mulighet for å sette inn vikar før 
arbeidsgiverperioden er over 

 Tilgang på vikarer med tilstrekkelig kompetanse  

 Mer fokus på nærvær, bla. oppmuntring / belønning til de som er på jobb 

 Redusere antallet barn på de avdelingene som har flest barn   

 Bedre samarbeid med Bedriftshelsetjenesten i Follo, bla. kontakt med jordmor  
 
Arbeid med sykefraværet i de kommunale barnehagene er satt inn som et forslag til 
tiltak i Handlingsprogrammet for 2013-2016. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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