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Ås, 29.10.2013 

 
 

Olav Østerås 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 18 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jeanette karlsen.   
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling: 

 

HOK-42/13 
Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 
2014-2017 
Gå til saksliste        Neste sak >> 
Saksbehandler:  Paul Roar Ågedal Saksnr.:  13/00062-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalg   
2 Ås eldreråd   
3 Kommunalt råd for funksjonshemmede   
4 Formannskap   
5 Hovedutvalg for helse og sosial 1/13 07.11.2013 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/13 07.11.2013 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/13 07.11.2013 
8 Kommunestyre   
9 Arbeidsmiljøutvalg   
 

Rådmannens innstilling 30.10.2013: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

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 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

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

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
Ås, 30.10.2013 
 
 
Trine Christensen  
Rådmannen 
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Tidligere politisk behandling: 
F-sak 44/13 12.06.2013 - Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 
F-sak 56/13 25.09.2013 - Handlingsprogram med 2014-2017, investeringsplan 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
HP 2014-17 - Rådmannens forslag.pdf 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 
2014-2017. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023.  
 

Det er i budsjettprosessen innarbeidet innsparinger i alle etater. Videre har 
rådmannen innarbeidet eiendomsskatt på næring i 2014. For at det skal være mulig å 
effektuere skatteinntekten i 2014 vil rådmannen starte en prosess med å innhente 
anbud på taksering. I anbudet vil det tas forbehold om kommunestyrets vedtak.  
 

Budsjettforslaget for 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 %. Utover i planperioden 
forverres driftsresultatet årlig. I 2017 er viser økonomiplanen et netto driftsresultat på 
minus 1,4 %. 
 

Rådmannen har i handlingsprogrammet presentert flere aktuelle innsparingstiltak 
som ikke er innarbeidet i budsjettet. Rådmannen vil invitere politiske utvalg og 
tillitsvalgte til et samarbeid for å finne gode løsninger på kommunens økonomiske 
utfordringer. 
 

Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Rådmannen 
fremmer i denne saken et forslag til økonomiplan for perioden 2014-2017.  
 

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 23. oktober.  
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Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 12. juni 2013: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en videreføring 

av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.  
3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en del 

av etatenes innsparingskrav.  
4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. Dette 

er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved framskriving av dagens 
enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av veksten 
gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av tjenestetilbud.  

5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i 
september 2013.  

 

Formannskapet kom med ytterligere føringer i møtet 25. september 2013  
(F-sak 56/13):  

Budsjett 2014 og Handlingsprogram 2014-17 fremlegges med et netto 

driftsresultat i samsvar med fylkesmannens anbefaling på 3 %. Dette for å makte 

kommunens kommende investeringsbehov. 

 
Alternativer: 
I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat. Enkelte av disse tiltakene må innarbeides dersom 
kommunen skal oppnå et positivt netto driftsresultat i løpet av planperioden. 
 
Rådmannen advarer mot store kutt i dagens produksjon av kjernetjenester. 
Sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene, med unntak av skole. 
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester. 
 
Strukturelle endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt 
sluttresultat. For å gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert 
underskudd forsvares for en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene 
medfører strukturendringer som gir et positivt driftsresultat på sikt. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Etatenes økonomiske rammer i planperioden: 

 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Oppvekst og kultur 336 105 000 341 252 000 343 472 000 345 878 000 

Helse og sosial 303 358 000 303 088 000 313 442 000 323 857 000 

Teknisk etat 72 499 000 72 661 000 72 997 000 71 547 000 

Sentraladministrasjonen 52 568 500 52 570 000 51 918 000 52 462 000 

Felles områder 41 526 000 41 526 000 41 526 000 41 526 000 
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Netto driftsresultat i planperioden: 

 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Netto 
driftsresultat 

0,5 % -0,4 % -0,6 % -1,4 % 

 
Fondsutvikling i planperioden – disposisjonsfond: 

 
 
Utviklingen i lånegjeld i planperioden:

 
 
Kommunestyret vedtok 4. september en tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak med 
850 000 kroner, og tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner. 
Ved en inkurie er prosjektene ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet. Rådmannen 
foreslår derfor at prosjektene innarbeides i det vedtatte handlingsprogrammet. 
Prosjektene vil ikke medføre økt låneopptak men finansieres i 2014 ved å redusere 
midlene til kjøp av eiendom, jf. pkt. 19. i investeringsbudsjettet. 
 
Konklusjon: 
Ås kommune har økonomiske utfordringer i planperioden og det er samtidig behov 
for å gjennomføre nødvendige investeringer. Det er viktig at det iverksettes prosesser 
og vedtas tiltak som varig bidrar til å styrke kommunens økonomiske stilling. 
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HOK-43/13 
MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT" 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Saksnr.:  13/04569-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 43/13 07.11.2013 
2 Kommunestyre   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et ”Lokalsamfunn 

med MOT” fra og med 01.01.2014  

2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  

3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 

4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 

 
Ås, 21.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur, 22.08.2013 
Kommunestyret, 04.09.2013 
Hovedutvalg for helse- og sosial, 26.09.2013 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur, 07.11.2013 
Kommunestyret, 20.11.2013 
 
Vedlegg: 
Referat fra POM 6. februar 2013.doc, TILLEGGSNOTAT MOT.docx 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rådmann 

Oppvekst- og kultursjef 

Helse- og sosialsjef 

SLT- koordinator 

Alle grunnskolene i Ås 

Ungdomshuset Rudolf 

Ungdomshuset Midtgard 
Helsestasjonen for ungdom 
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SAKSUTREDNING: 

 

1.0 Bakgrunn for saken 

Saken har bakgrunn i møtevirksomhet i Arbeidsutvalget for positivt oppvekstmiljø 

(POM) og rådmannens ønske om bedret elevmiljø og økt innsats i det forebyggende 

arbeidet blant barn og unge i Ås kommune.  

 

I arbeidsutvalget POM møtes Ås kommune, med representanter fra oppvekst- og 

kultur og helse- og sosial, og politiet i Follo for å jobbe tverrfaglig med barn- og unges 

oppvekstmiljø. På POM- møtet 11.02.2013 (vedlegg 1) hadde organisasjonen MOT 

en presentasjon. Presentasjonen ble godt mottatt og i referatet anbefaler 

arbeidsutvalget at det utarbeides en sak til kommunestyret, etter innhenting av 

referanser fra andre MOT- kommuner.  

 

I K-sak 26/13 ″Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013″, 

02.05.2013, konkluderte rådmannen med at barnehager og skoler i Ås blant annet 

bør vurdere følgende satsningsområder for perioden 2013 – 2016: 

- Overganger ved pedagogskifter og mellom barnehage og skole, barneskole og 

ungdomsskole må styrkes.  

- Skolene har gode elev - lærer relasjoner som skaper forpliktelse og motivasjon i 

læringsarbeidet og dermed økt læringstrykk. 

I handlingsprogram for 2013 er dette ett av tiltakene for oppvekst- og kultur, innen 

skolenes elevmiljø:  

Iverksette tiltak for å bedre elevmiljøet på de områder som Ås skårer dårligere enn 

landsgjennomsnittet (hentet fra s. 45 i handlingsprogrammet) 

 

Hva vi må lykkes 

med 

(Kritiske  

suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  

 

(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  

 

(Målemetoder) 

Forrige 

resultat 

Mål 2013 

Ønsket Godt 

nok 

Levende 

lokaldemokrati og 

samfunnsliv 

Medbestemmelse 10. trinn Elevundersøkelsen 2,1 3,0 2,5 

Livsstil som bidrar til 

god fysisk og psykisk 

helse   

Sosial trivsel 7. trinn Elevundersøkelsen 4,3 4,5 4,4 

Sosial trivsel 10. trinn Elevundersøkelsen 4,1 4,5 4,3 

Mobbing på skolen 7. trinn Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,3 

Mobbing på skolen 10.trinn Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,4 

Figur 1: Utsnitt fra tabell 13 Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn i Handlingsprogram 

2013-2016, s. 43.  

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn:  
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Figur 2: Resultat fra elevundersøkelsen skoleårene 2007/2008 - 2011/2012 for 7. trinn. 

Sammenligning mellom Ås kommune, Akershus og nasjonalt. Høy verdi betyr positivt resultat for alle 

indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. 

 

Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn:  

 
Figur 2: Resultat fra elevundersøkelsen skoleårene 2007/2008 - 2011/2012 for 10. trinn. 

Sammenligning mellom Ås kommune, Akershus og nasjonalt. Høy verdi betyr positivt resultat for alle 

indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. 

 

Anbefalingen fra POM, resultater fra elevundersøkelsen og ønskede mål og tiltak er 

til sammen bygrunnen for rådmannens innstilling.  

 

2.0 Hva er MOT? 

MOT er en ideell organisasjon etablert av Johann Olav Koss og Atle Vårvik i 1997. 

Rune Bratseth og Dag Otto LaurIitzen er også to av stifterne. Organisasjonen knytter 

til seg idrettsutøvere og artister for å være positive rollemodeller, som en viktig del av 

strategien for å nå ungdom. 

 

I dag har MOT samarbeid med 221 kommuner i Norge. MOT har ca. 5800 

medarbeidere rundt i landet. Dette er ansatte i organisasjonen og alle som har fått 

såkalt MOT- utdanning. Dette er lærere, elever og andre i kommunen som får 

opplæring i MOT. Pr. juni 2013 har ca. 4600 elever fått 2 dagers skolering og regnes 

http://www.mot.no/?side=o
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da som medarbeidere i MOT. Totalt har ca. 60 000 elever, fra 7. trinn t.o.m. 3. år på 

videregående skole, hatt befatning med MOT pr. juni 2013.   

 

MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler, på fritidsklubber og andre arenaer for 

ungdom. Arbeidet handler om å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de 

mestrer livet. Det vil i hovedsak være på ungdomsskolene de unge vil møte MOT. 

Det krever fokus over tid å bygge holdninger, derfor har MOT programmer i skolen 

som strekker seg over tre år. Noen av temaene MOT jobber med er: valg, 

fremtidsbevissthet, drømmer, mål og ambisjoner, gode forbilder, selvbilde, stolthet og 

mestring.  

 

Det handler om å vise mot; 

MOT til å leve 

MOT til å bry seg 

MOT til å si nei 

 

Dersom kommunen beslutter å bli et ”Lokalsamfunn med MOT” vil våre 

ungdomsskoler blir såkalte MOT-skoler. Det innebærer at skolen knytter seg opp mot 

eller utdanner et visst antall MOT-informatører. Dette er som oftest lærere. MOT-

informatørene skal trene ungdom i å vise MOT, innenfor temaer som drømmer, 

klassemiljø, mobbing, inkludering, ansvar og valg. MOT i ungdomsskolen er et 

helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 15 ganger over 3 år. 

Programmet tar sikte på å skape et godt miljø gjennom å bevisstgjøre og trene 

ungdommene i samhandling og kommunikasjon, i det å sette grenser for seg selv og 

andre, skape mestringsfølelse og gi hverandre følelser av å være betydningsfulle og 

verdifulle. Gjennom formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres 

ungdom på verdien av å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. 

Ungdom med MOT er en del av programmet rettet mot ungdomsskolen, der utvalgte 

elever fra 9.trinn besøker barneskoleklasser for å gjøre overgangen til 

ungdomsskolen lettere. Ungdom med MOT blir også faddere for elever på 7.trinn. 

MOT-programmet omfatter også møter med de foresatte og møter med personalet 

på skolen.  

2.1 Forpliktelser 

Dersom Ås kommune blir et ″Lokalsamfunn med MOT” er det dette vi forplikter oss 

til: 

 Forankring og motivasjon på ledernivå. 

 Et samarbeid for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom. 

 Et bevisst forhold til å jobbe kontinuerlig og målbevisst. 
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Etablering av ″Lokalsamfunn med MOT″ vil innebære: 

 Kontraktsinngåelse med kommunen som avtalepart. 

 Fokus på rekruttering og opplæring av lokal MOT- leder, MOT-informatører, MOT- 

koordinator og kontaktpersoner. 

 

Forpliktelser i et ″Lokalsamfunn med MOT”: 

 Rekruttering av en lokal MOT-leder. Lederen har ansvar for å legge til rette for 

MOT og ha det overordnede ansvaret. Lederen skal også delta på en to dagers 

skolering. 

 Rekruttering av lokal MOT-koordinator som deltar på en tre dagers skolering i regi 

av MOT. Koordinatoren har det praktiske ansvaret for å innføre og gjennomføre 

MOT. 

 Obligatoriske 3 timers lærerforedrag på MOT- skolene i løpet av det første året for 

nye MOT-kommuner. 

 Gjennomføre MOT i ungdomsskolen på MOT-skolene. 

 Ungdom med MOT- skolering 

 Benytte programmet ”MOT i fritid”. 

 

3.0 Referanser 

Ås kommune har hentet referanser fra Lørenskog kommune. Noen av skolene i 
Lørenskog begynte med MOT allerede i 2004. Lørenskog kommune som 
lokalsamfunn gikk inn i MOT i 2009. MOT er nå bredt forankret i kommunen.  
Lørenskog har en leder for MOT (rådmann) og en koordinator for MOT (SLT- 
koordinator). Kommunen gir svært gode referanser og trekker fram to ting de er 
spesielt fornøyd med: 
 
1. Ungdom med MOT. Søkeordning der 9.klassinger blir ″faddere″ for nye 

7.klassinger. Dette har gitt en stor bedring rundt overgangen barneskole – 

ungdomsskole og ungdommene forteller om en tryggere og mer hyggelig start på 

ungdomsskolen. 

2. Skolering av politiet. Kommunen har brukt noe av midlene til SLT- koordinator til å 

skolere 4 politibetjenter i MOT. Disse 4 betjentene brukes aktivt på 

ungdomsskolene og ellers i kommunen i det forebyggende arbeidet.  

 

4.0 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

Det er vedtatt i handlingsprogrammet for 2013 at det skal opprettes en hel stilling 

som SLT- koordinator i Ås kommune fra og med august 2013. SLT-koordinatoren 

skal jobbe mot ungdom og koordinere rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for 

ungdom. SLT-koordinator skal arbeide tett opp mot politiet, skolene og de andre 

instansene i kommunen. 
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En stor del av arbeidsfeltet til SLT- koordinator i Ås kommune vil ha sterk forankring i 

oppvekst- og kulturetaten. Rådmannen ser derfor at stillingen SLT- koordinatoren bør 

være organisert under oppvekst- og kultursjefen. 

 

Etter råd fra Lørenskog kommune ser rådmannen for seg at det er SLT- 

koordinatoren som skal bli lokal MOT-koordinator. Han/hun vil da delta på en 

tredagers skolering i regi av MOT. Det vil være SLT- koordinator som drifter mot og 

samordner arbeidet i kommunen. I Lørenskog bruker SLT- koordinator ca. 20 % sin 

stilling til å koordinere MOT.  

 
5.0 Vurdering av saken: 
Med MOT-programmet vil skolene få verktøy som kan være til hjelp for å realisere 

målene som ligger i Kunnskapsløftets generelle del. Utklipp fra den generelle delen: 

 

”Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og 

meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand 

om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.″ 

 

En stor del av forutsetningen for å lykkes i fagarbeidet ligger i den generelle delen av 

Kunnskapsløftet. Her løftes det fram gangs mennesker med motivasjon, arbeidslyst, 

mot til å si i fra og evne til å bry seg om andre. Mange av verdivalgøvelsene som 

brukes ved MOT- besøkene går rett inn i de verdiene som er beskrevet i 

Kunnskapsløftets generelle del.   

 

Rådmannen har en grunnleggende positiv holdning til forebyggende arbeid blant 

barn og unge. Målrettet arbeid med MOT gir kommunen en god mulighet til å bedre 

elevmiljøet som igjen kan gi bedre resultater på elevundersøkelsen. MOT vil også 

kunne bedre overgangen ved pedagogskifter og mellom barneskole og 

ungdomsskole. Trening i samhandling og kommunikasjon kan føre til forbedringer i 

elev - lærer relasjoner som igjen kan gi økt læringstrykk. 

 
6.0 Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Deltakelse i ”Lokalsamfunn med MOT” vil innebære følgende økonomiske 

forpliktelser: 

Minimumsprisen for MOT pr. år er kr. 60.000,- for samlet avtale for hele kommunen. 

Det betales for en lisensdel og en utdanningsdel.  

Lisensdel: kr. 30.000,-  

 

Utdanningsdel:  

kr. 10.000,- pr. MOT-informatør/-koordinator  

kr. 5.000,- pr. MOT-rektor  

kr. 5.000,- for Lokal MOT-leder 

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/
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Prisen betales for et halvt eller et helt år. Det betyr at dersom avtaleinngåelsen skjer 

på høsten 2013 vil Ås kommune bli belastet for et halvt år. Venter vi midlertidig med 

avtaleinngåelsen til januar 2014 kan kommunen betale for ett år av gangen. Ås 

kommune kan uansett starte planleggingen av MOT høsten 2013, selv om selve 

skoleringen og mer av det praktiske arbeidet med MOT vil skje fra januar 2014.  

Kostnadene foreslås derfor innarbeidet i budsjettet for 2014. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2014 
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HOK-44/13 
Status på tiltak i barnehager og skoler 2013 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Saksnr.:  13/04857-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 44/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Status på tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering.  
 
Oppvekst- og kultursjef i Ås, 25.10.2013 
 
 
Ellen Benestad.  
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret, 27.02.13 (Tilstandsrapporter) 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur, 18.04.2013 
Kommunestyret, 02.05.2013 
 
Vedlegg: 
Vedlegg1: Plan for iverksettelse av tiltak_ saksframlegg april 2013   
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rektorene 
Barnehagestyrerne 
Oppvekst- og kultursjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Den 27.02.13 fattet Kommunestyret følgende vedtak:  
 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 tas til orientering.  
Kommunestyret mener det mangler en konkret innstilling på hva som trengs for å 
styrke barnehager og grunnskolen, og ber om at det utarbeides en konkret plan over 
hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes, innen mai 2013.  
 
I saken ″Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013″ utarbeidet 
rådmannen en liste med satsningsområder for barnehagene og skolene i Ås, for 
perioden 2013 – 2016: 
 

 Barnehagebarnas språk - og begrepskompetanse er bedre enn i 2012. 

 Det foretas en systematisk observasjon av barna i barnehagen med henblikk 
på språkkompetanse, sosial kompetanse og motorisk utvikling. Som et 
minimum foretas observasjon/kartlegging av barn man er usikker på.  

 Miljøet i barnehagen tilrettelegges slik at barnas motoriske utvikling ivaretas. 

 Barnehagen tydeliggjør forventninger til foresatte.  

 Overganger ved pedagogskifter og mellom barnehage og skole, barneskole 
og ungdomsskole må styrkes.  

 Ås-elevenes grunnleggende ferdigheter er styrket. (Det er å kunne uttrykke 
seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale 
verktøy, ref. Kunnskapsløftet).  

 Ås-elevenes resultater i engelsk, sett i forhold til 2012, er styrket.  

 Ås-skolen kan dokumentere at tidlig innsats i lesing og regning gir effekt.  

 Det innføres mottaksklasser for minoritetsspråklige som ikke har tilstrekkelig 
norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen i skolen.  

 Ås-skolen bruker kartleggingsprøver systematisk og har utviklet rutiner for 
systematisk oppfølging av resultatene.  

 Ås-skolen kan vise til en bedring i resultatene mellom nivågruppene på de 
nasjonale prøvene og eksamenskarakterene sett i forhold til 2012.  

 Ås-skolens ansatte har økt sin kompetanse i individvurdering for at elevene 
skal oppnå en høyere måloppnåelse i læreplanens kompetansemål.  

 Faglig sterke elever får faglige utfordringer. 

 Skolene stiller klare faglige krav og forventninger til elevene og tydeliggjør 
forventninger til de foresatte.  

 Skolene har gode elev - lærer relasjoner som skaper forpliktelse og motivasjon 
i læringsarbeidet og dermed økt læringstrykk.  

 Forskningsbasert utvikling i barnehager og barne- og ungdomsskoler skal gi 
kunnskap om effektive tiltak.  

 Samarbeidet mellom skole og pedagogisk psykologisk senter videreutvikles 
når det gjelder veiledning av lærere og oppfølging av elevresultater og 
læringsmiljø. 
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Videre ble det for 2013 valgt ut følgende satsningsområder:  
 

 Språk og begrepskompetanse i barnehagen og grunnleggende ferdigheter i 
grunnskolen 

 Vurdering 

 Overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ ungdomsskole  

 Miljøet i barnehagen tilrettelegges slik at barnas motoriske utvikling ivaretas. 
 
Saken ″Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013″ ble behandlet i 
HOK 18.04.2013 og kommunestyret 02.05.2013, med følgende vedtak: 
 
Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering. 
Behov for eventuelle nye stillingshjemler tas inn i arbeidet med 
handlingsprogrammet. 
Det fremmes sak for hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av oktober, hvor 
status på tiltakene med eventuelle konsekvenser for budsjett redegjøres for. 
 
Rådmannen vil nå redegjøre for hvordan valgte fire satsningsområder for 2013 har 
blitt iverksatt.  
 
 

1. Satsningsområde språk og begrepskompetanse i barnehagen,  
og grunnleggende ferdigheter i grunnskolen: 

Innhold Status oktober 2013 

Felles fagdager for rektorer, kommunale og 
ikke-kommunale styrere med språk som tema. 

En felles fagdag for skoler og barnehage, 
i tillegg til tre styremøter. Eksterne og 
interne foredragsholdere.  

Det utarbeides felles, forskningsbasert språk- 
og leseplan – fra barnehage til skole.  

Gjennomført.  
Språk,- lese og skriveplan for barnehage 
og skole, utarbeidet av Ås PPS. Planen 
er publisert i KSS (kommunens 
intranettsider).  

Ferdigstille revideringen av «TA ORDET» -  
idéperm for leseopplæringen  

Gjennomført. 
Permen er publisert i KSS (kommunens 
intranettsider). 

Begynneropplæring i regning – fra barnehage 
til skole. 
Alle lærere som underviser i regning på 
1. – 3. trinn skal få opplæring i hvordan 
begynneropplæring i Ås skal være. 

Er under gjennomføring.  

Innføre mottaksklasser for minoritetsspråklige 
som ikke har tilstrekkelig norskkunnskaper til å 
følge den vanlige opplæringen i skolen 

Gjennomført.  
Det er igangsatt velkomstklasser på 
Kroer skole for barnetrinnet og på Ås 
ungdomsskole for ungdomstrinnet. 
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2. Satsningsområde vurdering 
Innhold Status oktober 2013 

Vurdering for læring – arbeider med å 
få til kvalitativt bedre 
vurderingsprosesser. 
 
 
 
 
 
 
 
Det utarbeides en strategi for 
resultatoppfølging. 
 
 
Gi pedagogene bedre 
analysekompetanse 
 

Synlig læring- prosjekt: 

 Tema i ledergruppa 

 Felles plandag for alle skolene august 
2013 – jobbes videre med dette på 
skolene 

 Ressursgruppe nedsatt for videre arbeid 

 Vurdering for læring som tema er inkludert 
i alle fagkurs og kurs i grunnleggende 
ferdigheter 
 

Er under gjennomføring, arbeid med kartlegging 
er i gang. 
 
 
Utvikling av analysekompetanse.. 

 er en viktig del av matematikkveiledningen 
på småskoletrinnet ved alle barnehager og 
skoler 

 er en del av fagkurs i grunnleggende 
ferdigheter 

 er en del av PPS’ veiledning ute 

 er sentralt i Synlig læring- prosjektet. 
 

Det utarbeides felles kommunal plan 
for kartlegging. 
 
Det skal fastsette hvilke 
kartleggingsprøver og undersøkelser 
som skal være obligatoriske for alle 
skoler i Ås og når prøvene skal 
gjennomføres. 

Er under utarbeidelse av Ås PPS. 

 
 
 

3. Satsningsområde overganger mellom barnehage/skole, 
barneskole/ungdomsskole 

Innhold Status oktober 2013 

Plan for overgang barnehage – skole 
og barneskole/ungdomsskole er 
revidert. 

Gjennomført.  
Planen er publisert i KSS (kommunens 
intranettsider) og på kommunens hjemmesider.  

 
  

http://www.as.kommune.no/grunnskoler.125523.no.html
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4. Satsningsområde miljøet i barnehagen tilrettelegges 

Innhold Status oktober 2013 

Styrke barnehagepersonalets kunnskap om 
sansemotorikk, grov- og finmotorikk og om 
tilrettelegging av det fysiske læringsmiljøet. 

Er under gjennomføring. Det er avholdt 
kurs for alle barnehageansatte.  
 
 

 
 
Tiltakene har ingen konsekvenser for budsjett. Det fremmes en egen sak om 
strategisk plan for barnehager og skoler, for hovedutvalget våren 2014. Arbeidet med 
å utvikle en strategisk plan er igangsatt.  
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HOK-45/13 
Barnehagebehovsplan 2012-2016, oppfølging av kommunestyrets 
vedtak fra 21.11.12 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  13/05118-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 45/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Saken tas til orientering 
2. Barnehagebehovsplan 2012 - 2016 revideres når endelig vedtak vedrørende 

endringer i barnehageloven foreligger, senest innen høsten 2014 
 
Ås, 29.10.2013 
 
 
Ellen Benestad 
Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken: 
Barnehagebehovsplan 2012-2016    
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Barnehagebehovsplanen for 2012-2016 skulle etter planen revideres høsten 2013.  
På grunn av forslag til endring i barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage, 
samt den nye regjeringens varslede endringer vedrørende kontantstøtte for 2-
åringer, utsettes revideringen av planen til det er gjort endelige vedtak.  
Rådmannen legger isteden frem en sak om kommunens behov for nye 
barnehageplasser, konsekvenser ved endring av barnehagelovens § 12 a og 
gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer, samt administrasjonens oppfølging av 
vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med barnehagebehovsplanen 2012-
2016.  
 
Barnetallsutviklingen i Ås kommune 
 
Om prognosen 
Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 
for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 
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gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet. Befolkningsprognosene er fra 
august 2013. 
 
Usikkerhet i befolkningsprognosene 
Prognosene er basert på kommunens boligprogram, der man gjør antakelser om 
følgende 3 variabler: 
1. Byggeperiode for de ulike boligfeltene.  
2. Antall boliger pr år i byggeperioden. 
3. Fordeling på ulike boligtyper i hvert felt. 
 
I antakelsene ligger det også en betydelig usikkerhet da samtlige 3 variabler kan vise 
seg å bli annerledes i realiteten. Utbygginger kan forskyves fremover eller bakover i 
tid, antallet boliger som ferdigstilles pr år kan bli høyere eller lavere, og det kan 
bygges andre boligtyper enn det som er antatt. Dette vil påvirke 
befolkningsprognosene og gjør at det også blir usikkerhet i beregningene av antall 
barn i alderen 1-5 år for hvert enkelt år.  
 
Behov for nye barnehageplasser i Ås kommune 
 
Underskudd/ overskudd på barnehageplasser i Sentrumsområdet/Ås Nord 
I barnehagebehovsplanen for 2012 - 2016 antok Rådmannen at en dekningsgrad på 
95 % ville være tilstrekkelig. Ved hovedopptaket til barnehager i mars 2013 viste det 
seg at dette ikke var nok. Fordi Ås kommune er en presskommune med stor tilflytting 
og usikre tall med hensyn til barn i barnehagealder, legges det fra 2013 til grunn en 
dekningsgrad på 100 % ved beregning av barnehagebehovet. Dette kan imidlertid 
vise seg å være noe høyt.   
 

Private barnehager har mellom 40 til 50 barn fra andre kommuner. Tilsvarende er det 
ca. 20 barn bosatt i Ås kommune som går i barnehager i andre kommuner. Ås 
kommune har også avtale om 10 barnehageplasser for barn fra Bjørnebekk 
asylmottak.  
Åkebakke barnehage skal rives og det skal bygges ny barnehage, muligens med noe 
mere kapasitet, men det er fortsatt usikkert. Ved planlegging av 
barnehageutbyggingen må det tas høyde for antall barn fra andre kommuner samt 
antall plasser for barn fra asylmottaket. 
 
Sentrumsområdet 
Underskudd/overskudd på barnehageplasser i sentrumsområdet ved dekningsgrad 
på 100 % og barnehagekapasitet inkludert barnehageavdeling ved Brønnerud fra 
2013 

ÅR 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antall 
barn 
1-5 år 

732 756 755 760 761 812 835 859 884 910 939 

100 % av 
antall 
barn 

732 756 755 760 761 812 835 859 884 910 939 
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Bhg. 
kapasitet 

755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 

Behov 
for 

plasser 

+22 -1 0 -5 -6 -57 -80 -104 -129 -155 -184 

 
Ås Nord 
Underskudd/overskudd på plasser i Ås Nord ved deknings grad på 100 % og 
barnehagekapasitet inkludert barnehageavdeling i Nordby fra 2013 og utvidelse av 
Solbergtunet barnehage fra 2015 

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Antall 
barn 
1-5 år 

512 519 529 544 570 586 587 587 586 585 585 

100 % av 
antall 
barn 

512 519 529 544 570 586 587 587 586 585 585 

Bhg. 
kapasitet 

468 468 534 534 534 534 534 534 534 534 534 

Behov 
for 

plasser 

-44 -51 5 -10 -36 -52 -53 -52 -52 -51 -51 

 

I Sentrumsområdet er det i følge de siste befolkningsprognosene i perioden fra 
2018 til 2020 behov for ca.104 nye barnehageplasser. Dette tilsvarer en ny 
barnehage innen 2018/2019. Barnehagekapasiteten i tabellen er inkludert 
opprettholdelse av barnehageavdelingen ved Brønnerud med 25 plasser. 
 
I Ås Nord er det i følge de siste befolkningsprognosene i perioden fra 2014 til 2018 
behov for ca. 52 nye barnehageplasser. Selges Togrenda barnehage vil det 
ytterligere være behov for ca. 50 barnehageplasser. Dette tilsvarer en ny barnehage 
innen 2018/2019. Barnehagekapasiteten i tabellen er inkludert opprettholdelse av 20 
barnehageplasser ved Nordby skole og utvidelse av Solbergtunet barnehage med 66 
plasser fra 2015. 
 
Usikkerhetsmomenter ved beregning av behov for barnehageplasser I Ås 
kommune 
 
Innføring av to hovedopptak i barnehageåret: 
Regjeringen varslet i Stortingsmelding 24 (2012-13). Fremtidens barnehage, at den 
ønsket å innfri 2 barnehageopptak i året for å redusere ventetiden for 
barnehageplass.  Kunnskapsdepartementet har nå lagt frem et høringsforslag.  I 
høringsnotatet foreslår departementet å endre barnehagelovens § 12 a om rett til 
plass i barnehagen. Høringsforslaget foreslår å utvide retten til plass i barnehage og 
utvide kravet om antall barnehageopptak til barnehage til minimum 2 opptak per år.  
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Bakgrunn for lovforslaget er å bidra til å sikre en mer likeverdig rett til 
barnehageplass samt og redusere ventetiden for oppfyllelse av retten til 
barnehageplass for barn som fyller ett år i september eller oktober. 
 
Departementet fremmer 2 alternativer, begge omfatter utvidelse av retten til plass for 
barn som fyller ett år i september eller oktober. 

1. Det stilles krav om minimum 2 årlige barnehageopptak og at 
rettighetsbestemmelsene endres slik at barn som fyller ett år i september eller 
oktober har rett til plass innen utgangen av februar året etter. 

2. Det stilles krav om minimum 2 årlige barnehageopptak og at 
rettighetsbestemmelsene endres slik at barn som fyller ett år i september eller 
oktober har rett til plass innen utgangen av oktober, samme år. 

 
Det er lagt til grunn at plassene som kreves for å utvide retten til barnehageplass vil 
være etablert ved barnehageårets begynnelse i august 2014, uavhengig av hvilket 
alternativ som velges. Kostnadene ved de to alternativene vil derfor være de samme. 
 
Konsekvenser for barnehagebehovet ved to hovedopptak i Ås kommune 
Det er i barnehagelovens § 12a krav om at kommunen skal ha minimum ett opptak i 
året. Kommunen kan selv sette søknadsfrist. Ås kommune har i dag et hovedopptak i 
året med søknadsfrist 1. mars. I mai/juni avsluttes hovedopptaket og det er 
suppleringsopptak resten av året. Kommunen må derfor organisere opptaket noe 
annerledes enn det er organisert i dag. 
Begge forslagene fra departementet innebærer at barnehagene må ha kapasitet til å 
ta i mot barna som fyller ett år september eller oktober, i barnehagen, enten i oktober 
samme år eller i februar året etter. Kommunen må øke barnehagekapasiteten. 
   
Det fødes ca 250 barn per år i Ås, i gjennomsnitt vel 20 barn per måned. For Ås vil 
derfor en utvidelse av retten til barnehageplass for barn født i september og oktober 
føre til at kommunen må ha ca 40 nye barnehageplasser i tillegg til det behovet som 
antas i tabellene over.  
 
Gjeninnføring av kontantstøtte for 2- åringer 
I august 2012 ble kontantstøtteordningen for 2-åringene fjernet. Den nye regjeringen 
har varslet at de ønsker å gjeninnføre denne. Det er usikkert når det vil skje, men 
sannsynlig innen 2014. Gjeninnføring av kontantstøtteordningen for 2-åringer kan 
føre til redusert etterspørsel for de yngste barna og igjen redusere behovet for nye 
barnehageplasser.  
 

Barnehagebehovsplan 2012-2016 

- Oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 21.11.2012: 

 

1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 

bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 Oppfølging: 
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Tiltaket utgikk på grunn av bygningstekniske utfordringer ved uteskuret ved 

Solbergtunet barnehage. Tiltaket ble erstattet ved å opprette 14 midlertidige 

barnehageplasser i Solbergtunet barnehage og 20 midlertidige barnehageplasser 

i Nordby. Plassene ble tatt i bruk 1.august og 1.september 2013 

Barnehageplassene er beregnet inn i kommunens barnehagekapasitet i tabellen 

for underskudd/overskudd på barnehageplasser,  

 

2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 

som erstatning for denne i Nordbyområdet. Plasseringene ved Nordby skole samt 

bruk/ombygging av eksisterende Solberg skole til barnehage utredes nærmere. 

Ferdigstillelse av Solberg skole må ikke bli vesentlig forsinket i henhold til 

planene. 

Oppfølging: 

Det er vedtatt at Solbergtunet barnehage skal utvides med 80 plasser i 2014. De 

midlertidige plassene i Solbergtunet barnehage vil bli Inkludert og utvidelsen gir 

da ca.66 nye plasser. Barnehageplassene er beregnet inn i kommunens 

barnehagekapasitet i tabellen for underskudd/overskudd på barnehageplasser,  

 

De nye befolkningsprognosene fra 30.8.2013 tilsier at Ås kommune, etter 

utvidelsen av Solbergtunet og under forutsetning av at de midlertidige 

barnehageplassene i Nordby opprettholdes, vil ha et underskudd på ca.51 

barnehageplasser i 2018 i Ås Nord. Dersom Togrenda barnehage selges vil det 

være behov for ca.50 barnehageplasser til.  Det vil da være behov for en ny 

barnehage med ca.100 plasser. Barnehagen bør stå ferdig i 2018/2019.  

 

Ås kommune er i disse dager i dialog med grunneier vedrørende muligheter for 

barnehagetomt i nærheten av Nordby skole. Ny Solberg skole er fortsatt under 

utredning. 

 

Den største befolkningsveksten i Ås nord vil i perioden 2014-2014 i følge 

befolknings prognoser, komme i Solberg og Nordby området. 

 

3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 

Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen. 

Oppfølging: 

Behov for nye barnehageplasser i sentrumsområdet fra høsten 2013 gjorde at det 

ble nødvendig å iverksette tiltaket allerede i 2013. Det ble opprettet 25 

midlertidige barnehageplasser ved Brønnerud. Plassene ble tatt i bruk fra 

1.september 2013.  
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Barnehageplassene er beregnet inn i kommunens barnehagekapasitet i tabellen 

for underskudd/overskudd på barnehageplasser,  

 

4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området. 

Oppfølging: 

Det er utarbeidet et planprogram og planen er forhåndsvarslet. Det blir ny 

behandling og planen forventes vedtatt neste år. Tomt til barnehage vil inngå i 

planen.  

 

De nye befolkningsprognosene fra 30.8.2013 tilsier at Ås kommune vil ha et 

underskudd på ca.104 barnehageplasser i 2020 i sentrumsområdet. Dette 

tilsvarer behov for en ny barnehage med ca.100 plasser. Barnehagen bør stå 

ferdig i 2018/2019. 

 

Den største befolkningsveksten i sentrum vil i følge prognosene komme i Rustad    

og Åsgård området. Punkt 4 og 5 bør derfor sees i sammenheng. 

 

5. Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i et noe 

lenger perspektiv. Samtidig må det gjøres en vurdering av bygningenes tilstand 

og behovet for oppussing/rehabilitering.  

 

6. Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av 

nye barnehager i Ås.  

 

 
Oppfølging: 

Administrasjonen kontaktet i høst Private Barnehagers Landsforbund (PBL.) Vi 

henvendte oss til PBL fordi de kjenner det private markedet. Vi informerte om at 

Ås kommune ønsket å kartlegge interessen for utbyggere som ønsket å bygge, 

bygge og drifte, bygge og leie ut barnehager i Ås kommune.  

Etter tilbakemelding fra PBL er Læringsverkstedet, Norlandia, Kanvas, Espira 

samt Borg barnehager kontaktet. Vi har fått tilbakemelding fra 4 av aktørene, alle 

er svært interessert i et eventuelt samarbeide med kommunen. Det finnes flere 

aktuelle aktører i tillegg til disse. 

 
Vurdering/konklusjon: 
Ås Kommune vil i følge befolkningsprognosene og med dagens barnehagekapasitet 
inkludert utvidelse av Solbergtunet barnehage, ha behov for to nye barnehager med 
til sammen ca. 200 plasser i perioden 2018 - 2020. Det er behov for en barnehage i 
sentrumsområde og en barnehage i Ås Nord.  
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Kunnskapsdepartementet har lagt frem et høringsforslag hvor departementet foreslår 
å endre barnehagelovens § 12 a om rett til plass i barnehagen. Høringsforslaget 
foreslår å utvide retten til plass i barnehage og utvide kravet om antall 
barnehageopptak til barnehage til minimum 2 opptak per år.  
Kommunen må dersom dette gjennomføres øke barnehagekapasiteten. For Ås 
kommune vil en utvidelse av retten til barnehageopptak og innføring av 2 opptak per 
år, medføre et behov for flere barnehageplasser  enn beregnet med utgangspunkt i 
befolkningsprognosene og barnehagekapasiteten i tabellene.  
 
I august 2012 ble kontantstøtteordningen for 2-åringene fjernet. Den nye regjeringen 
har varslet at de ønsker å gjeninnføre denne. Det er usikkert når det vil skje. 
Gjeninnføring av kontantstøtte for 2-åringer kan føre til redusert etterspørsel for de 
yngste barna og redusere behovet for nye barnehageplasser.  
 
Utvidet rett til barnehage, krav om minimum 2 opptak i året samt gjeninnføring av 
kontantstøtteordning for 2 åringer, vil påvirke kommunens behov for 
barnehageplasser. For å sikre at beskrivelsen av behov for nye barnehageplasser  
fremstilles mest mulig korrekt, utsettes politiske behandlingen av  revidert 
barnehagebehovsplan  for 2012-2016 til politiske vedtak foreligger, senest innen 
høsten 2014. 
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HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, 
forslag til supplerende vedtekter for den enkelte kommunale 
barnehage 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  13/04555-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 46/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtekter for kommunale barnehager § 6 Opptaks kriterier innledes med: 

«Opptak i kommunale barnehager skal foregå i samsvar med kommunens 
fastsatte opptakskriterier. 
For opptak ved hovedopptak gjelder opptakskriteriet 1 til og med 9.  
For suppleringsopptak gjelder opptakskriteriet 1 og 9.» 

2. Supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage fastsettes i 
henhold til vedlegg 3 til og med 8. 
 

Ås, 29.10.2013 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
1. Vedtekter for kommunale barnehager i Ås gjeldende fra 1 8 2011, 2. Endring av § 
6 i vedtekter for kommunale barnehager i Ås , 3. Supplerende vedtekter Frydenhaug 
barnehage, 4. Supplerende vedtekter Sagaskogen barnehage, 5. Supplerende 
vedtekter Søråsteigen barnehage, 6. Supplerende vedtekter Solbergtunet 
barnehage, 7. Supplerende vedtekter Tunveien barnehage, 8. Supplerende vedtekter 
Vinterbro barnehage 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås 
§ 6 Opptakskriterier  
 
Bakgrunn for saken: 
Ved supplerende opptak er det ønskelig at plassen tildeles raskt. For å forenkle og 
for å få fortgang i prosessen ved suppleringsopptak for de kommunale barnehagene, 
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har Oppvekst- og kultursjefen delegert ansvaret for dette gitt til den enkelte 
barnehage. 
Rådmannen foreslår også at vedtektens § 6 Opptakskriterer, starter med å fastslå at 
opptak i kommunale barnehager skal foregå i samsvar med kommunens fastsatte 
opptakskriterier, hvilke opptakskriterier som skal gjelde ved hovedopptaket og hvilke 
som skal gjelde ved suppleringsopptak. 
Oppvekst- og kultursjefen foreslår videre at kun opptakskriteriet 1. Søsken og 
opptakskriteriet 9. Alder, legges til grunn ved tildeling av plass ved 
suppleringsopptak. 
 
Vurdering/ konklusjon: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Ås skisserer 9 ulike opptakskriterier i prioritert 
rekkefølge. 
 Opptakskriterie 1. Funksjonsnedsettelse/ barnevern som gir barn med nedsatt 
funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester, er 
lovpålagt etter § 13 i barnehageloven. 
 Opptakskriterie 9. Alder, er for den gruppen som ikke faller under de prioriterte 
opptakskriteriene 1-8, og skisserer utvalgsmetode for tildeling av barnehageplass 
generelt. 
Den enkelte barnehagemyndighet skal jf. Forskrift om saksbehandlingsregler ved 
opptak i barnehage § 2, foreta barnehageopptak i samsvar med de fastsatte 
opptakskriteriene. Søkernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt under selve 
opptaket og foreldrenes valg må være styrende så langt det er mulig. Det er av 
betydning for foreldrenes rettssikkerhet og avgjørelsens legitimitet at de fastsatte 
opptakskriteriene lojalt følges.  
 
Ås kommune har, og vil forhåpentligvis også fremtiden ha god barnehagedekning, 
noe som gjør at de aller fleste som ønsker barnehageplass mottar tilbud om dette. 
Med unntak av opptakskriteriet 5. Søskenprioritet, er de øvrige opptakskriteriene 
sjelden aktuelle utenom hovedopptaket.  
 
 
Forslag til supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunene skal, jf. barnehagelovens § 10 og 11 og barnehagelovens § 7 fjerde 
ledd, i forbindelse med godkjenning av barnehager, vurdere vedtektene til den 
enkelte barnehage. Den enkelte barnehages arealnorm skal fremgå av vedtektene, 
jf. kunnskapsdepartementets merknader til barnehagelovens § 10 første ledd. Dette 
gjelder også vedtektene i de kommunale barnehagene. Det er kommunen som skal 
fastsette vedtekter for den enkelte kommunale barnehage. 
 
Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til den 
konkrete barnehagen der barna har plass. Dette innebærer at Ås kommune som i 
dag kun har felles vedtekter for de kommunale barnehagene, i tillegg til dette må 
fastsette supplerende vedtekter for den enkelte barnehage hvor bl.a. den enkelte 
barnehages arealnorm fremkommer.  
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I vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 10 fremkommer veiledende leke- og 
oppholdsareal for kommunale barnehager, arealnormen er fastsatt med 
utgangspunkt i kunnskapsdepartementets arealnorm. Arealnormen for den enkelte 
barnehage kan ikke selv være en veiledende norm. Dersom det er andre 
opplysninger som er særskilte for den enkelte barnehage, og som er av betydning for 
foreldrene/foresatte, skal disse også fremgå av supplerende vedtekter.  
 
Vurdering/ konklusjon: 
Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å føre tilsyn med underlagte virksomheter 
på barnehageområde. For å tilfredsstille kravet i lovverket om at vedtektene skal gi 
opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til den konkrete barnehagen 
der barna har plass, foreslår rådmannen at det i tillegg til vedtekten for kommunale 
barnehager i Ås fastsettes supplerende vedtekter for den enkelte barnehage. 
Supplerende vedtekter skal inneholde opplysninger om fastsatt norm for leke- og 
oppholdsarealet, barnehagens åpningstid og vedtektsendringer. 
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HOK-47/13 
Forslag til endringer i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014  
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  13/05186-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 47/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Endring i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd, vedtas.  
 
Ås, 29.10.2013 
 
 
Ellen Benestad 
Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken: 
Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ordinære ikke-kommunale 
barnehager 2013 
Endrede retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ordinære ikke-kommunale 
barnehager 2014   
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Bakgrunn for 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 tilskudds året 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 
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beregne gjennomsnittlig aktivitetsnivå i løpet av året, er å sammenholde 
årsmeldingen fra foregående år med årsmeldingen inneværende år.  
 

Eiere av ikke- kommunale barnehager i Ås skal da hvert år 15.12. gi opplysninger til 
Ås kommune om antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall 
åpningsuker i barnehagene pr. år. Utenom dette har kommunen valgt ikke å ha 
tellinger.  Dette gir ikke- kommunale barnehager mulighet til å ha ledig kapasitet i 
perioden mellom tellingene.  
De ikke- kommunale barnehagene skal i følge dagens retningslinje rapportere til 
kommunen når de har en varig større aktivitetsendring som opprettelse/nedleggelse 
av en avdeling, eller at det begynner/slutter en større gruppe med barn 
I lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager i Ås 2013 defineres en større gruppe med barn 
som minimum 8 barn over 3 år eller minimum 4 barn under 3 år. 
 

Nåværende retningslinje, punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd lyder: 
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. 
 

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. 
 

Vurdering/ konklusjon 
For å sikre kommunens barnehagekapasitet og redusere muligheten for å kunne 
motta tilskudd til barn som ikke faktisk går barnehagen mellom tellingene, foreslås 
det å endre definisjonen i retningslinjen for hva som er en større gruppe barn. 
 

Endret punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd vil da lyde: 
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. 
 

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 4 barn over 3 år eller 
minimum 2 barn under 3 år.  
 

Tilskuddet justeres fra måneden etter at endringen har funnet sted. 
    



 

Ås kommune  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

 

  Side 32 av 47 

HOK-48/13 
Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Saksnr.:  13/04268-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 48/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 01.08.2014” (Vedlegg 1) vedtas som 
erstatning for ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 27.09.2012 (Vedlegg 2). 
 
Oppvekst- og kultursjef i Ås, 25.10.2013 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune_ 01.08.2014.docx;Vedlegg 2: 
Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune_ 27.09.2012.doc 
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 

Utskrift av saken sendes til: 

Rådmannen 

Oppvekst- og kultursjef 

Alle skolene i Ås 

Steinerskolen i Ås 

 
 

 
SAKSUTREDNING:  
 
Bakgrunn for saken: 
Rådmannen ønsker å revidere retningslinjene for skoleskyss for å kunne gi tilbud om 
vinterskyss i den mørkeste perioden av året, og omdefinere noen av kommunens 
strekninger som særlig trafikkfarlige/ ikke særlig trafikkfarlig. 
 
1.0 Fakta i saken: 
Rådmannen ønsker å gi Hovedutvalg for oppvekst- og kultur en oversikt over hvem 

som har rett til skoleskyss: 
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1. Elever på 1. trinn som bor mer enn to kilometer fra skolen har rett til gratis skyss, 

jf. opplæringsloven § 7-1. Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler 

med rett til statstilskudd.  

 

2. Elever i 2.- 10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis 

skyss, jf. oppl.l. § 7-1. Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med 

rett til statstilskudd.  

 

3. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten 

hensyn til veglengden, jf. oppl.l. § 7-1. Bestemmelsen gjelder også for elever i 

private skoler med rett til statstilskudd.  

 

4. Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom 

har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og 

opplæringsstedet, jf. oppl.l. § 7-3. 

Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. Bestemmelsen gjelder også for elever i 

private skoler med rett til statstilskudd.  

 

5. Barn med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til 

og fra SFO, uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet, jf. 

opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7.  

Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. 

 

6. Ungdommer med funksjonshemming på 8. – 10. trinn som benytter seg av et 

kommunalt etter- skole- tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette 

tilbudet, jf. vedtatte retningslinjer for skoleskyss i Ås.  

Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. Dette er et kommunalt vedtak for Ås, 

ikke et lovpålagt tilbud. Tilbudet gis via et samarbeid mellom oppvekst- og kultur 

og helse- og sosial.  

 

7. Voksne som ikke har fullført grunnskolen og får grunnskoleopplæring har rett på 

gratis skyss dersom de bor mer enn 4 km fra skolen, jf. opplæringsloven § 4A-7.  

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade har behov for 

skyss til grunnskoleopplæringen, har rett til gratis skyss uavhengig av avstanden 

mellom hjemmet og opplæringsstedet, jf. opplæringsloven § 4A-7. 

 

I tillegg til dette har også kommunen ansvaret for at elever blir skysset til 

svømmeopplæring.  

 

Rådmannens ønske om revidering av retningslinjene for skoleskyss dreier seg om 

punkt 3; elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Denne skyssen kalles 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-7
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-7
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″kommunal skyss″ da rektorene (med delegert myndighet fra oppvekst- og 

kultursjefen) etter søknad innvilger skoleskyss ut i fra kommunale retningslinjer for 

skoleskyss. Elever som bor langs en strekning som er definert særlig trafikkfarlig, 

eller som må krysse en vei definert særlig trafikkfarlig, kan i hele eller deler av året få 

tilbud om skoleskyss.  

 

Da retningslinjene for skoleskyss ble endret i 2010 (K-sak 61/10, 15.12.2010), hadde 
oppvekst- og kultursjefen en befaringsrunde med en representant fra Trygg Trafikk. 
Hensikten med befaringen var å gå igjennom det som i reglementet fra 2007 ble 
ansett som trafikkfarlig strekninger/ særlig farlig skolevei i Ås.  
Retningslinjene som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2010 har siden da 
vært revidert tre ganger, senest i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur den 
27.09.2012. Da premissene for en av strekningene som har utløst skoleskyss er 
endret (Skuterudsletta), samtidig som det har vært tilbakemeldinger fra foresatte i 
form av søknad om skoleskyss og klage på avslag om skoleskyss (Kongeveien og 
Åsulvsvei), ønsker rådmannen nå ny revidering av retningslinjene.  
 
2.0 Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
 
2.1 Vinterskyss 
Med ”vinterskyss” menes tilbud om gratis skoleskyss i en gitt periode. Den aktuelle 

strekningen sees på som særlig trafikkfarlig i denne perioden, ikke i sommerhalvåret. 

Det kan for eksempel være at strekningen er uten gatelys og/ eller dårlig brøytet 

vinterstid. Etter søknad fatter rektor vedtak etter opplæringsloven § 7-1 for de 

aktuelle elevene. Den vedtatte vinterskyss- perioden er fra og med uke 44 (ca. 27. 

oktober) til og med uke 12 (ca. 22. mars). Vinterskyss- perioden utgjør til sammen 19 

uker med skoleskyss (21 uker, minus en uke juleferie og en uke høstferie).  

 
Den viktigste faktoren som gjør at en vei viser seg som særlig trafikkfarlig i denne 

perioden er lysforholdene, ikke snøen. Som kjent har vi varierende snøforhold i Ås, 

men soloppgang/ nedgang er stabilt med på å gjøre skoleveien mørk og trafikkfarlig. 

I tillegg er det ofte mye tåke og dårlig sikt i perioden før jul. 

 
I gjeldende skyss-reglement er oppstarten for vinterskyss satt til uke 44 (27. oktober 

2013) og avslutningen satt til uke 12 (22.mars).  

I uke 44 er soloppgang kl. 08.26. Elevene som skal på skolen er da for lengst på vei 

til skolen og mange har måttet går i mørke.  Rådmannen ønsker derfor å endre 

oppstarten av vinterskyssen til uke 41 (uka etter høstferien). Soloppgang er da kl 

07:36, og elevene kan begi seg til bussen mens det er lyst.   

 

I gjeldene skyssreglement er avslutningen av vinterskyss satt til uke 12 (22. mars 

2013), hvor soloppgang er kl. 06.12. Rådmannen ønsker å endre avslutningen av 

vinterskyssen til uke 7 (uka før vinterferien, 25. februar 2013), da sola går opp kl. 
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07.28. Rådmannen mener det er større behov med vinterskyss i perioden uke 44 – 7, 

da lysforholdene er tilnærmet like. Som sagt er det mørke og tåke som skaper de 

farligste situasjonene, ikke snøen.  

 

Dato Soloppgang Solnedgang  Kommentar  

27. oktober 
inneværende 

oppstart av 

vinterskyss  

Kl. 08:26 Kl. 17:34 Ca. på denne datoen starter 

nåværende vinterskyss opp. 

22. mars 

inneværende slutt 

på vinterskyss 

Kl. 06:12 Kl. 18:36 Det tilbys vinterskyss til ca. 

denne datoen i nåværende 

skyssreglement. 

7. oktober 

forslag ny oppstart 

av vinterskyss 

Kl. 07:36 Kl. 18:31 Ny foreslått cirka- dato for 

oppstart av vinterskyss (f.o.m. 

uke 41). 

25. februar 

forslag ny 

avslutning av 

vinterskyss 

Kl. 07:28 Kl. 17:09 Nytt forslag om tilbud om 

vinterskyss er til og med uke 7. 

Oppstart etter vinterferie vil 

være ca. 25. februar. 

Tabell 1: oversikt over når solen står opp/ går ned på datoene for oppstart og avslutning av 

vinterskyss. Kilde: www.timeanddate.no   

 
Rådmannen vurderer at de aktuelle strekningene ikke er særlig trafikkfarlig utenom 

denne tidsperioden. Flyttingen av vinterskyss innebærer også en innsparing på én 

uke; uke 41 – 7 gir 19 uker vinterskyss, minus 1 uke juleferie = 18 uker vinterskyss. 

 

 

2.2 Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei  
I Rundskriv 3 - 2009 ″Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss″ fra 

Utdanningsdirektoratet, kapittel 12, heter det at ”Elevar som ferdast i trafikken vil 

alltid vere usette for ein viss fare. Dette er likevel ikkje nok til å få gratis skyss 

ettersom det må vere tale om ein ’særleg risiko’. Dette inneber at faren ved å ferdast 

på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne karakteriserast 

som ’særleg farleg eller vanskeleg’ skoleveg for den einskilde elev.”  

 

”Dersom kommunen har vanskar med ei sak om skyss grunna særleg farleg eller 

vanskeleg skoleveg, kan andre sakkunnige kontaktast. Både politi og vegvesen kan 

ha relevante synspunkt. Somme kommunar nyttar også Trygg Trafikk.”  

 
Ås kommune har i retningslinjene definert hvilke strekninger som er definert som 
særlig trafikkfarlig. Etter søknad fatter rektor vedtak etter opplæringsloven § 7-1 for 
elever som berøres av de aktuelle strekningene.  

http://www.timeanddate.no/
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
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Dersom elevene bor langs en strekning der det går skolebuss og/ eller rutebuss, kan 

elevene få ordinært skysskort. På de fleste av strekningene som utløser kommunal 

skyss, enten hele året eller vinterskyss, finnes det ikke skolebuss eller rutebuss. 

Kommunen må da organisere spesialskyss/ taxi, enten via Ruter/ Konsentra, eller 

bestille egen taxi (Follo taxi).  

 

Her er rådmannens forslag til endringer av hvilke veier som bør defineres som særlig 

trafikkfarlig: 

 
Endring 1 

Strekning: Strekningen fra Teigen og til krysset der 

Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.  

 

Forklaring: 

Strekningen heter i inneværende retningslinjer ″Strekningen 

mellom Teigen og krysset F56/Syverudveien″. Rådmannen 

ønsker å spesifisere at det gjelder strekningen fra Teigen, 

forbi Bølstad- fyllingen, opp til avkjøringen til Ås kirke/ 

Syverudveien på høyre side.   

Elever langs denne strekningen skal til Brønnerud skole eller 

Ås ungdomsskole. Strekningen er i dag definert trafikkfarlig 

hele året 1. – 4. trinn og vinterhalvåret 5. – 7. trinn. 

Rådmannen mener denne strekningen er å anse som særlig 

trafikkfarlig i vinterhalvåret også for elever på 

ungdomstrinnet. Det er 80 km/h, veien er smal og svingete, 

og det er ikke gatelys. I tillegg har trafikken økt etter at 

Bølstad fikk ny status som miljøstasjon. 

  

De aller fleste elevene på denne strekningen har mer enn 4 km til skolen, og vil da 

falle utenom kommunal skyss. Ruter dekker skoleskyss for elever som har mer enn 4 

km til skolen. For de få elevene som vil søke om kommunal skyss, må skyssen 

organiseres som spesialskyss. Det betyr at utgiftene for én elev i perioden uke 41 – 7 

blir ca. kr. 35 000,- Det er vanskelig å anslå eksakte tall; det vil variere ut i fra hvor 

mange barn som søker kommunal skyss i dette området. Er det for eksempel 4 barn 

som kan fylle én taxi, vil det gjøre totalsummen lavere. Må det imidlertid bestilles to 

taxier, vil prisen igjen nærme seg kr. 35 000,- pr barn.   

Pr. i dag er det mellom 1-5 elever i dette området.  

 



 

Ås kommune  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

 

  Side 37 av 47 

Endring 2 

Strekning: Kryssing av strekningen fra Rustad- 

feltet til Holstad; Skuterudsletta.  

(Kryssing av R 152/ Holstadveien mellom Rustad- 

feltet og Holstad bussholdeplass).  

 

Forklaring: 

Slik står det i inneværende retningslinjer: 

″Kryssing av Rv 152 og strekningen ved 

Skuterudsletta – Holstad bussholdeplass vurderes 

som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. trinn 

fra og med uke 44 t.o.m. uke 12. Det tilbys skyss 

til elever på 1. – 7. trinn fra og med uke 44 t.o.m. 

uke 12 (ordinært skysskort)″. 

 

Tidligere har både kryssingen og strekningen vært 

vurdert som særlig trafikkfarlig. Grunnen var dårlig 

brøyting/ ikke brøyting av Haugerudveien som går 

langsmed Skuterudsletta i Askjemskogen, fra 

Rustad- feltet og til bussholdeplassen ved Holstad. 

Denne gangveien er opplyst og seksjonsleder for 

vei, idrett, park og friluftsliv ved Kommunalteknisk avdeling uttaler at denne 

gangveien nå blir brøytet:  

 

″Gangveien gjennom skogen fra Rustad- feltet til Holstad bussholdeplass skal 

brøytes/strøs på lik linje som andre gang-/sykkelveier i kommunen. Det vil si at den 

skal være brøytet/strødd til kl. 7-7.30 om morgenen. Sesongen for kommunens 

vintervedlikehold er fra ca. november og ut mars, tiltak som må gjøres vurderes til 

enhver tid av dem som er ansvarlige for vintervedlikeholdet.″  
 

Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv ved Kommunalteknisk avdeling 

påpeker imidlertid at denne veien ikke er helt som andre gang- og sykkelveier, da 

dette er en skogsvei. Forholdene gjennom skogen kan være dårlig. Opptørkingen tar 

lenger tid her, da det ikke er like lys- og solforhold som ved ikke- skogsveier. 

Rådmannen mener det sentrale er at veien blir brøytet og at den er opplyst, og at 

veien derfor blir trygg å gå langs.  En redusering av vinterskyssen langs denne 

strekningen, vil få konsekvenser for ca. 8 -10 barn. Dette er elever som bor på feltet 

Haugerudveien og nord for Holstad- krysset.  

 
Rådmannen ønsker å opprettholde at kryssingen av Skuterudsletta anses som særlig 

trafikkfarlig. Riksveien er i seg selv utrygg å krysse, da det er 60 km/h, svingete og 

ikke opplyst. I tillegg har elevene vansker med å komme seg over på gangveien 
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(Haugerudveien), da det ikke er brøyting mellom riksveien og gangveien (dette er 

småstier i skogen). Dette gjelder for de elevene som bor øst for Skuterudsletta, ved 

Nordre eller Søndre Skuterudvei, og som da må krysse R 152. 

 
Rådmannen anser kryssingen som særlig trafikk farlig hele året for elever på 1. – 4. 

trinn, og særlig trafikkfarlig fra og med uke 41 t.o.m. uke 7 for elever på 5. – 7. (10.) 

trinn. Disse elevene får tilbud som ordinært skysskort. Elevene blir hentet av rutebuss 

på ″riktig″ side av veien, bytter buss ved Holstad bussholdeplass, og busses til 

Rustad skole eller Ås ungdomsskole.  

  
Endring 3 

Strekning: Kryssing av R152/ Drøbaksveien 

ovenfor Åsulvsvei. 

 

Forklaring: 

Elever som bor i Åsulvsvei og Herløgsvei må 

krysse R152/ Drøbaksveien for å komme over på 

gangveien. Det går gangvei frem til Brønnerud 

skole. R152/ Drøbaksveien har 70 km/h. I tillegg 

til kryssingen av R152/ Drøbaksveien er det ikke 

brøyting mellom riksvei og gangvei. Det betyr at 

elevene kan ha vansker med å komme seg ut av 

riksveien/ over på gangveien.  

Trygg Trafikk har vurdert kryssingen som 

oversiktlig for 2. – 10. trinn, men det er 

problematisk når elevene ikke kommer over på gangveien.  

Det er pr i dag 3 elever på 1. trinn på dette feltet. Det vil kun være snakk om ordinært 

skysskort (skolebuss, ikke rutebuss) for elevene i dette området. Bussen henter 

elevene på ″riktig″ side av veien slik at elevene unngår å kysse riksveien. 

Rådmannen anbefaler at kryssingen defineres som særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret 

for elever på 1.– 7. trinn. 

 
3.0 Utgifter til skoleskyss 
Her er en estimert* oversikt over utgiftene til skoleskyss for hele 2013:  
 

Mottaker/ utgift til:  Kostnad: Kommentar: 

Ruter/ Konsentra AS         Kr. 2 138 000,-   
 

Ordinær skoleskyss etter 
opplæringsloven § 7-1, avstand 2 eller 4 
km. Kommunen har egenandel på 
skysskortene. 
I denne posten er også merkostnadene 
for drosjeskyss gjennom Konsentra for 
elever som ikke går på nærskole (Follo 
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barne- og ungdomsskole, Verkstedveien, 
Ljungbyveien)  

Ski/ Follo Taxi                      Kr.  260 000,- 
 

Dette er kommunalskyss i hht. 
retningslinjer for skoleskyss.  
Særlig trafikkfarlig vei der det ikke går 
skolebuss/ordinær rutebuss. 
 

Norgesbuss Kr.  130 000,- Dette er kjøring av elever fra Kroer, 
Brønnerud, Sjøskogen og Solberg skole 
til Nordby svømmehall/ Ås svømmehall.  
 

Total Kr. 2 528 000  

Budsjett 2013 Kr. 2 531 000  
Tabell 2: Oversikt over utgiftspostene for skoleskyss 
* Det er ikke mulig med eksakte regnskapstall før året er omme.  

 
Flyttingen av vinterskyssen vil gi en innsparing på én uke, fra 19 uker til 18 uker 

vinterskyss. Opphevingen av vinterskyss langs Skuterudsletta vil også gi en mindre 

innsparing.  

 

Tilbud om vinterskyss for elever som må krysse Åsulvsvei kan medføre en liten 

økning i kommunens utgifter til skyss, for 1-4 elever som får ordinært busskort.   

Tilbud om vinterskyss for elever langs strekningen Teigen - krysset ved 

Syverudveien/ der Kongeveien går over i Kirkeveien kan medføre en noe større 

økning i kommunens utgifter til skyss. Her vil det ikke være mulig med rutebuss eller 

skolebuss, og kommunen må organisere spesial transport. Som nevnt tidligere kan 

dette koste så mye som ca. 35 000 pr elev. Det bor i dag 1-3 elever i dette området.  
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HOK-49/13 
Tilskudd til Ås begeistringsetat -Ny behandling  
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  13/04567-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 49/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomsprosjektet Team Experience får et tilskudd på kr. 25 000.- til dekning av 

utgifter til sitt arrangement på Breivold 8.juni 2013. Tilskuddsbeløpet belastes 
budsjettet avsatt til tilskudd, uorganisert ungdom. 

2. Det foreslås at restbeløpet for tilskuddsordningen, kr. 25 000.- overføres til bruk 
for budsjettåret 2014. 

 
Ås, 28.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
Søknad om prosjektmidler, Team Experience   
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås begeistringsetat  
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Denne saken ble behandlet i hovedutvalgets møte 13. juni i år, sak 28/13. 
 
Det siteres fra saksframlegget til saken den gang: 
«Ved budsjettbehandlingen for inneværende år ble det satt av kr. 50 000.- 
til støtte for prosjekter for uorganisert ungdom. 
I hovedutvalgets møte 14. februar ble retningslinjer for dette tilskuddsformålet 
vedtatt. 
 
Tilskuddsordningen er ennå ikke bekjentgjort, da en avventer etableringen av 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet skulle, etter retningslinjene, ha bli gitt anledning til å 
uttale seg, før hovedutvalget foretok den endelige fordelingen. 
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Fordelingen skulle skje i 2 omganger og to søknadsfrister gjennom året. 
 
Ås begeistringsetat v/ Rikke Soligard har søkt om støtte til gjennomføring av sitt 
arrangement på Breivold 8. juni. Det søkes om et tilskudd på kr. 50 000.- 
 
Team Experience er Ås begeistringsetats ungdomsprosjekt, og er et prosjekt, hvor 
organiseringen er på prosjektbasis. Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen 13 -
18 år. Ungdom gis muligheter til å ta på seg forskjellige roller, og kurses i dettet 
arbeidet. 
Dette er det 3. prosjektet som gjennomføres, etter at tilsvarende arrangement ble 
gjennomført i hhv. 2011 og 2012. 
Formålet anses å komme innenfor tilskuddsordningen. 
 
Ungdomshusene er involvert i dette prosjektet med opplæring i bruk av lyd/lys ved 
arrangementer og bruk av ungdomshusene som møtelokaler, og gjennom denne 
kontakten er Begeistringsetaten blitt kjent med tilskuddsordningen.» 
 
Vedtaket i saken av 13. juni i hovedutvalget ble som følger:  
«Saken utsettes inntil Ungdom rådet er etablert, og har avgitt sin uttalelse.» 
 
Sak om etablering av Ungdomsrådet er fortsatt ikke ferdigbehandlet i Ås kommune. 
Saken ble utsatt i Kommunestyrets septembermøte. Saken vil komme opp igjen i 
kommunestyrets novembermøte. 
Dette innebærer Ungdomsrådet ikke vil bli etablert inneværende år. 
 
Søker, Team Experience 2012/2013 har i en henvendelse av 23.09.13, etterlyst et 
endelig svar på søknaden. De håper på en snarlig avklaring slik at de kan få 
kjennskap til på hvilket grunnlag de kan starte planlegging av arrangement for 2014. 
 
Vurdering og konklusjon: 
I innstillingen fra i juni i år ble det innstilt på å gi et tilskudd på kr. 25 000.-, 
 - dvs. halvparten av det omsøkte beløpet. 
I saksframlegget den gang ble tilskuddet foreslått gitt som en underskuddsgaranti  
Søkeren opplyser nå at arrangement gikk med kr. 50 000.- i underskudd. 
Det foreslås at tilskuddet gis som et direkte tilskudd. 
Det foreslås videre at restbeløpet for tilskuddsordningen, kr. 25 000.- overføres til 
bruk for budsjettåret 2014. 
 
 

Vedlegg til sak 
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HOK-50/13 
Veinavn fylkesveier - Kroer 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  13/04566-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 50/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Veien( Fv 54)  mellom Revaugkrysset og krysset ved Kroer Kirke (Fv 60) får 

navnet KROERVEIEN  
 
2. Veien (Fv 54)  kryss ved Kroer kirke (Fv 60) til kryssing av kommunegrense til 

Hobøl, ved Bakk, får navnet BAKKVEIEN  

 

3. Veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 (Revaug) får navnet 

TOPPERVEIEN 

 
4. Fv4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset (kryss med 

Fv 54) får navnet BRÅTEVEIEN. 

 
5. Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv 54) 

får navnet HELGESTADVEIEN. 

 
Ås, 28.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
Vedlegg: 
Kart, vedlegg 1.    
 
Utskrift av saken sendes til :  
Oppmålingsvesenet, v/ Saltkjelsvik 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Ås kommune er i gang med et prosjekt for at alle eiendommer i bygda skal få 
veiadresse. 
Dette saksforholdet gjelder navnsetting av fylkesveier. 
Adressatene langs disse veiene har tidligere hatt kun adresse til fylkesveien og/eller 
benyttet gårdsnavn/eiendomsnavn.  
 
Kroerveien  går fra Sentralkrysset og deler seg i Revaugkrysset (i Fv 60 og Fv 54)  
Fylkesvei 54 (Fv 54) fortsetter mot Bakk og kommunegrensen til Hobøl. 
 
Nå er det slik at navnet Kroerveien eksisterer både i Hobøl ( fra Elvestadveien til 
kommunegrense mot Ås (ved Bakk)). 
Fra Vestby starter Kroerveien i Vestby sentrum mot Ås, til kommunegrensa mot Ås 
ved Teigen. 
Imidlertid vil ikke dette bety navneforveksling så lenge de opererer med forskjellige 
postnumre og kommuner. 
 
Det foreslås at veien( Fv 54)  mellom Revaugkrysset og krysset ved Kroer Kirke får 
navnet KROERVEIEN  
 
Veien (Fv 54) videre fra kryss ved Kroer kirke til kryssing av kommunegrense til 
Hobøl, ved Bakk, får navnet BAKKVEIEN  
Navnet er knyttet til gårdsnavn beliggende ved kryssing av kommunegrensen mot 
Hobøl. 
 
Fv 4 fra Vestby heter Topperveien fram til Ås grense. 
Det foreslås at denne navnebruken forsetter fram til krysset ved Teigen (Fv 4 –Fv 
60). 
Forlaget blir da  at veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 får navnet 
TOPPERVEIEN 
 
Fv4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset (kryss med Fv 
54) får navnet BRÅTEVEIEN. 
Navnevalget er begrunnet i at det ligger to Bråtegårder langs denne veien, slik at 
dette sees på som et naturlig navnevalg. 
 
Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv 54)  
får navnet HELGESTADVEIEN. 
Navnevalget er begrunnet i gårdsnavn langs veien. 
 
Kart, vedlegg 1. 
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Vurdering av saken: 
Veinavnforslagene har vært diskutert internt, samt med representanter for Ås 
historielag i møte 17. april. 
Historielaget støtter forslagene slik de foreligger. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtak er gjort  
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HOK-51/13 
Møteplan 2014 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Gå til saksliste   << Forrige sak 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Saksnr.:  13/05010-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 51/13 07.11.2013 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2014 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas. 
 

Møteplan 2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 
Møtested:  Ås kulturhus, Store salong 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Onsdag 22. januar 
 

9 
 

Onsdag 26. februar 
 

14 
 

Onsdag 2. april 
 

19 
 

Onsdag 7. mai 
 

23 
 

Onsdag 4. juni 

34 
 

Onsdag 20. august 
 

39 
 

Onsdag 24. september 
 

45 
 

Onsdag 5. november 

 
Ås, 25.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
Kommunestyret 09.10.2013, K-sak 69/13 – retningsgivende for hovedutvalgene 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  
Møteplan 2014 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer   
 
Annen informasjon: 

 Skole- og barnehagerute for Ås kommune  
http://www.as.kommune.no/skole-og-barnehagerute-for-as.4976834-72955.html  

 Ås kommunes reglementer 
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html  

 
Melding om vedtak sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 ble vedtatt i K-sak 69/13 
09.10.2013. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 

Oppsett av møteplan: 
Møteplanen er satt opp med utgangspunkt i rytmen vist nedenfor. Noen møter 
avviker fra rytmen pga. ferie og budsjettbehandling. Se vedlegg 1 og 2. 
 

Møtestrukturen er tilpasset saksflyten i saker som skal sluttbehandles i 
kommunestyret: hovedutvalg - kommunestyret, ev. hovedutvalg – formannskap – 
kommunestyre.  
 

Formannskapets og kommunestyrets møter er satt opp på onsdager med to ukers 
opphold. Kommunestyret har vedtatt i møtestrukturen at hovedutvalg og råd holder 
sine møter en uke før formannskapsmøtene, slik at utvalgenes behandling og 
innstilling er klar i rimelig tid før kommunestyret vedtar saken, og også med mulighet 
til behandling i formannskapet dersom sakene skal behandles der.  
 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 

 Møte i 
hovedutvalg/råd 

Møte i ADM/ 
formannskap 

 Møte i 
kommunestyre 

Utsending av 
sakspapirer til 
H/R/ADM/F 

  Utsending av 
sakspapirer til K 

 

http://www.as.kommune.no/skole-og-barnehagerute-for-as.4976834-72955.html
http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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Møteplan gir en effektiv saksflyt og gir rom for mer ro over den politiske behandlingen 
av sakene. Behandlingstiden vil være 4 uker, dvs. fra sakene er sendt ut fra rådmann 
til endelig vedtak er fattet, dersom kommunestyret har avgjørelsesmyndighet. 
Møtedag og -tid: 
Alle møter i styrer, råd og utvalg forslås holdt på onsdager. Kommunestyret vedtok i 
møte 09.10.2013 at møtetidspunkt hovedsakelig skal være kl. 18.30.  
 

Kommentarer til møteplan: 
Hovedutvalgets møteplan er satt opp med utgangspunkt i kommunestyrets møteplan, 
se saksutredning og vedtak i kommunestyrets innkalling og protokoll fra møte 
09.10.2013 K-sak 69/13. 
 

Alle møtene er lagt utenom skoleferier og offentlige fridager. 
 

Møterytmen har noen avvik fordi møtene må tilpasses etter hvilke saker som 
behandles gjennom året, og fordi alle møter er lagt utenom skoleferier. Alle møter er 
hovedsakelig lagt til onsdager, og med møtestart kl. 18.30.  
 

Møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur 2014 er foreslått holdt i Ås kulturhus, 
Store salong. Dette lokalet er størrelsesmessig bedre egnet enn Store sal som har 
blitt brukt ved møter i 2013. 
 

Lokaler som også kan brukes utenom kulturhuset er møterom ved skoler, 
barnehager, sykehjem og andre administrasjonsbygg. Det er viktig at det er fokus på 
universell utforming og plass for publikum når man velger møtested.  
Det vil være økonomisk fordelaktig om politiske møter holdes i andre lokaler enn i 
dag, dette for å innfri økonomiske kravene som er satt til driften av kulturhuset. 
 

Vurdering av saken: 
Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur er satt opp i samsvar med 
kommunestyrets møtestruktur og vedtak.  
 

Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når 
ordfører/møteleder finner det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.1.2 
andre avsnitt og 10.2.2.2. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 er satt opp iht. 
kommunestyrets vedtatte møtestruktur. Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 2014. 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
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