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Utv.sak nr 17/08 
PROSESSBESKRIVELSE AV INNSPARINGSTILTAK 
 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: 145  Saknr.:  08/433 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 17/08 27.02.2008 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det settes i gang et arbeid for å oppnå innsparinger i henhold til vedlagt prosjektplan.  
 
Rådmannen i Ås, 20.02.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  Prosjektplan  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til:   Ledergruppa 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak under punkt 3 i k-sak 70/07 (Handlingsprogram med 
økonomiplan 2008-2011 – Budsjett 2008):  
 
”Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets 

behandling i juni 2008. Planen skal behandles innen utløpet av februar.” 

 
Som et ledd i denne prosessen har rådmannen utarbeidet en prosjektplan. Prosjektet starter når 
formannskapet har vedtatt prosjektplanen, og sluttdato er ved kommunestyrets siste møte før 
sommeren.  
 
Vurdering: 
Ås kommune har hatt en målsetting om å nå et netto driftsresultat på 3 prosent innen 2011. I 
vedtatt økonomiplan er netto driftsresultat 0,7 prosent for 2011. Den viktigste årsaken til at 
man ikke når målet skyldes endring i reglene for føring av momskompensasjonsinntekter. Det 
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ligger nå an til at momskompinntekter generert fra investeringer fra 2009 skal føres i 
investeringsregnskapet. Netto driftsresultat ville blitt 2,5 prosent - gitt dagens regler og med et 
nivå på momskompinntekter tilsvarende trekket i rammetilskuddet.  
 
Regelendringen vil føre til et strammere balansekrav, og vil kunne reise spørsmål om hva netto 
driftsresultat burde være etter regelendring. Ifølge fylkesmannen vil regelendringen ikke endre 
anbefalingen om at netto driftsresultat bør være minst 3 prosent. Dette tilsier at Ås kommune 
må påregne nye innsparinger etter 2011. Rådmannen oppfatter det slik at man fra statlig hold 
forventer at kommunene skal ha økonomisk balanse fra og med 2014.  
 
Rådmannen har lagt til grunn at innsparingen for 2009 og 2010 skal være i henhold til vedtatt 
økonomiplan, dvs. henholdsvis 12,1 og 15,8 mill. kroner. For 2011 har rådmannen lagt til 
grunn en innsparing på 22,6 mill. kroner. Dette er 5 mill. kroner høyere enn i vedtatt 
økonomiplan, men i tråd med det som ville gi et netto driftsresultat på 3 prosent gitt dagens 
regler for føring av momskompensasjonsinntekter. Får å nå et eventuelt mål om 3 prosent fra 
og med 2014 bør innsparingen for 2012 være 25,6 mill. kroner.   
 
Rådmannen legger opp til at innsparingsprosessen gjennomføres ved at det leveres to saker til 
politisk nivå. Alternativet er å kjøre presentasjoner noe tilsvarende det man hadde i 
formannskapet ved fjorårets innsparingsprosess. Rådmannen har heller ikke lagt opp til at årets 
plankonferanse skal være en milepæl for innsparingsprosessen. Rådmannen ser behov for å 
bruke plankonferansen til andre temaer.  
 
Den første saken vil bli behandlet i formannskapet 23.04.08. Saken vil inneholde tre 
elementer:  

• Utredning av konsekvenser av vedtatte budsjettrammer for 2009-2011. 
• Gjennomgang av KOSTRA-data for 2007. Hvordan ligger vi i forhold til 
sammenlignbare kommuner når det gjelder netto driftsutgifter pr. innbygger? Hvilke 
innsparinger har vi gjort i forhold til andre kommuner de siste årene? 

• Hvilke innsparinger er gjennomført under pleie og omsorg de siste årene? Hvilke 
kostnader har vi nå i nytt sykehjem i forhold til gammelt sykehjem? 

 
Formålet med denne saken er at formannskapet skal ha et grunnlag for å kunne gi signaler om 
hvilke av de vedtatte innsparingene for 2009-2011 som skal videreføres.  
 
Den andre saken vil bli behandlet i formannskapet 28.05.08, eventuelt også i hovedutvalgene i 
samme uke. Behandlingen i kommunestyret vil være 11.06.08.  Også denne saken vil 
inneholde tre elementer:  
 
Det sentrale punkt vil være å utrede innsparingsforslag med utgangspunkt i rådmannens notat 
av 24.11.07. Innsparingsforslagene som vil bli vurdert er noe redusert i forhold til dette 
notatet.  

• Endring av tildelingsmodell for private barnehager gjennomføres allerede i 2008.  
• Noen av innsparingsforslagene under teknisk etat om samarbeid med andre vil være 
viktige å gjennomføre ut fra kvalitetsmessige årsaker, men vil neppe bidra i særlig grad 
til innsparinger.  

• Forvaltning av e-verksmidlene defineres ikke som en del av prosjektet.  
Det vises til prosjektplanen for en nærmere beskrivelse av hvilke områder som vil bli vurdert.  
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Rådmannen har grunn til å tro at verken de vedtatte innsparingene og/eller 
innsparingsforslagene som skal utredes vil være tilstrekkelig til å kunne oppfylle målene i 
forhold til de konkrete beløp som skal spares inn. Rådmannen ser det derfor som sannsynlig å 
måtte trekke fram følgende i den andre saken:  

• Skisse til hvordan kutt kan gjennomføres uten å være i strid med lovverket. 
• Skisse til hvordan eiendomsskatt kan fungere.  

 
 
Konklusjon:  
Ut fra ovennevnte er det lagt opp til følgende milepæler for den politiske prosessen:  
 
Politisk organ Møtedato Formål 
Formannskapet 23.04.08 Avklare hvilke av de vedtatte innsparingene for 

2009-2011 som skal videreføres.  
Formannskapet  28.05.08 Avklare hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå 

mål for innsparinger for 2009-2012 
Kommunestyret 28.05.08 Vedtak om hvilke tiltak som må gjennomføres for å 

nå mål for innsparinger for 2009-2012 
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VEDLEGG 
Prosjektplan innsparing 19 02 08 

FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN  
 
 
Prosjektnavn  
 

 
Innsparing 2009-2012 

 

Organisering 
Hvem er oppdragsgiver?  Kommunestyret 

Hvem er oppdragstaker? Rådmann Per A Kierulf  

Hvem deltar i styringsgruppa? 
 

Formannskapet 

Hvem er prosjektleder? 
 

Mikal Johansen 

Hvem deltar i prosjektgruppa? Ledergruppa 

Prosjektleder: 
1 dag pr uke  

Hvor mye tid forventes det at prosjekt-
leder og prosjektmedarbeidere nedlegger 
av arbeidstid? Hver prosjektmedarbeider:  

½ dag pr uke 
 
En del av arbeidet er allerede gjennomført eller skal 
gjennomføres i regi av et annet prosjekt) 
 

Hvem er referansepersoner /-gruppe? 

 

ATO 
Lederforum 
Hovedutvalgene 

Tidsramme for prosjektperioden 
Startdato for revidert prosjektplan Når formannskapet har vedtattt prosjektplan med milepælsplan 

28.02.08 
Planlagt sluttdato Når kommunestyret har behandlet saken 11.06.08 

Bakgrunn  
Hvor er prosjektet forankret?  Kommunestyret fattet følgende vedtak ved behandling av 

Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2011:  
”Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av 
nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske 
mål i 2011. Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets 
behandling i juni 2008. Planen skal behandles innen utløpet av 
februar.” 
 

Beskriv de viktigste grunnene for at 
prosjektet skal gjennomføres? 

• Netto driftsresultat for 2011 er 0,7 prosent av 
driftsinntektene. Målet har vært 3 prosent. Differansen 
tilsvarer et beløp på 15 mill. kroner. Skyldes i hovedsak 
regelendring for føring av mva.komp. Fylkesmannens 
anbefaling om et netto driftsresultat på minst 3 prosent vil 
fortsatt gjelde.  

• Konsekvensene av innsparingene som er blitt vedtatt er 
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ikke utredet. Behov for å holde disse konsekvensene opp 
mot andre innsparinger. 

Mål 
Hva vil resultatet av et vellykket prosjekt 
være etter at planarbeidet/ prosjektet er 
avsluttet? 
(Effektmål) 

• Konkretisering av kommunestyrets innsparingsvedtak i 
økonomiplan 2008-2011 samt målsetting om et netto 
driftsresultat på 3 prosent innen 2011:  

• 2009: 12,1 mill. kroner 
• 2010: 15,8 mill. kroner 
• 2011: 22,6 mill. kroner 
• 2012: 25,6 mill. kroner  (skal reflektere at ND skal være 

minst 3 prosent fra og med 2014 med nytt regelverk for 
føring av momskompinntekter) 

 
Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 
(Resultatmål) 
 

 

Sak I 
• Utredning av konsekvenser av vedtatt økonomiplan, jf. k-

sak 70/07 
• Gjennomgang av KOSTRA-data for 2007. Hvordan ligger vi 

i forhold til sammenlignbare kommuner når det gjelder netto 
driftsutgifter pr. innbygger? Hvilke innsparinger har vi gjort i 
forhold til andre kommuner de siste årene? 

• Hvilke innsparinger er gjennomført under pleie og omsorg 
de siste årene? Hvilke kostnader har vi nå i nytt sykehjem i 
forhold til gammelt sykehjem? 

 
Sak II 
• Utrede innsparingsforslag med utgangspunkt i  rådmannens 

notat av 24.11.07. Følgende temaer gjennomgås:  
• Administrasjon 
• Sykefravær 
• Skolestruktur 
• Salg av sykehjemsplasser 
• Interkommunalt samarbeid om forsterket enhet 
sykehjem 
• På hvilke områder viser KOSTRA-data at vi fortsatt 
bruker mer enn andre? 
• Energiutgifter 
• Hvor stor kommunal bygningsmasse trenger vi? 
• Pensjonsordning sammen med andre kommuner 

 
• Skisse til hvordan eiendomsskatt kan fungere 
• Skisse til hvordan kutt kan gjennomføres uten å være i strid 

med lovverket 
 

  

 
Rammebetingelser og avgrensning  
Hva må vi lykkes med for at prosjektet 
skal kunne realiseres? 
 
 

 

• Det er en felles forståelse i organisasjonen og blant 
politikerne om nødvendigheten av fortsatt å gjennomføre 
innsparinger.  

• Deltakerne i prosjektgruppa har satt av tilstrekkelig tid til å 
gjennomføre prosjektet.  
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Hva er det prosjektet ikke skal befatte 
seg med (avgrensing)? 

• Effektuering av tiltakene som vedtas i prosjektet er ikke en 
del av prosjektet 

Budsjett 
Hva er prosjektets totale budsjett? • Det er avsatt 200.000 kroner i regnskapet 2007 for å kunne 

gjennomføre nødvendige utredninger og analyser.  

Milepælplan 
Er det utarbeidet en milepælplan for 
prosjektet? 

Utarbeides til administrativt bruk. Milepæler overfor politisk nivå 
er gjengitt i saken.  
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Utv.sak nr 18/08 
PROSJEKTPLAN –   KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR ÅS KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Arkivnr: K02  Saknr.:  08/393 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 18/08 27.02.2008 
 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Prosjektplan datert 14.02.08 legges til grunn for arbeidet med en Klima- og energiplan for 
Ås kommune.  

2. Formannskapet utpeker 2 politiske representanter til prosjektgruppa.  
 
Rådmannen i Ås, 20.02.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Prosjektplan datert 14.02.2008 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Solveig Viste, plan og miljøvernrådgiver/prosjektleder 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp anses å være den største 
miljøutfordringen vi står ovenfor i dag. Kommunen som planmyndighet, reguleringsinstans og 
tilrettelegger er en viktig aktør i arbeidet med å redusere Norges utslipp av klimagasser, 
redusere energiforbruket og legge om energibruken. Som organisasjon og virksomhet er 
kommunen også et viktig forbilde for andre. 
 
I juni 2007 ble Ås kommune av daværende kommunalminister Åslaug Haga utpekt til å delta i 
nettverket Grønne energikommuner. Nettverket består av… x….. kommuner og Ås skal 
samarbeide med kommunene ………..Målet med nettverket er å få kommunene til å satse på 
energieffektivisering, fornybar energi og å få ned klimagassutslippene i sine kommuner 
gjennom bl.a. å utarbeide en klima- og energiplan. Dette samsvarer med Ås kommunes 
vedtatte kommuneplan 2007-2019 og med Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011. 
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En klima- og energiplan er en handlingsplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med 
klima og energispørsmålene. Den skal inneholde konkrete mål, prioriterte tiltak og 
tidsrammer, og omfatter bl.a. utslipp av klimagasser, energiproduksjon og forbruk og tilgang 
på ressurser.  
 
Organisering av arbeidet:  

Prosjektplanen viser hvordan arbeidet med en Klima- og energiplan for Ås kommune er tenkt 
organisert, bakgrunnen for arbeidet, målsettinger med arbeidet på kort og lang sikt, 
rammebetingelser og avgrensinger, budsjett samt framdrift i arbeidet.   
 
Formannskapet foreslås som styringsgruppe for arbeidet. Styringsgruppa skal godkjenne 
prosjektplanen, følge opp ressurstilgangen, ta stilling til framdrift og status, sikre at 
nødvendige beslutninger fattes, gi prosjektet tyngde og støtte, samt bidra til motivasjon for de 
som skal bidra i arbeidet. Oversikten under viser foreløpig framdrift i prosjektet, med viktige 
milepæler for styringsgruppa.  Endelig milepælplan utarbeides av prosjektgruppa.   
 
Milepæler for arbeidet med Klima- og energiplan for Ås kommune 
27/2 Prosjektplan for Klima- og energiplan for Ås kommune behandles i 

formannskapet. 
 Orientering om og behandling av saker ang. klima- og energiplanen vil skje 

på flere møter i styringsgruppa i prosjektperioden.  
 Dialogmøter med bl.a. formannskapet, kommunestyret, innbyggere, UMB, 

næringsliv som gir innspill til mål og tiltak i klima og energiplanen.  
27/8 Rådmannens innstilling til Klima - og energiplan for Ås kommune behandles 

i råd og hovedutvalg 
24/9 Rådmannens innstilling til Klima- og energiplan for Ås kommune behandles i 

formannskapet  
29/10 Formannskapets innstilling til Klima- og energiplan for Ås kommune vedtas i 

kommunestyret 
 
Prosjektgruppa har ansvaret for å utarbeide planen på grunnlag av bred dialog og medvirkning 
fra politikere, innbyggere, faginstanser m.v. Prosjektgruppa består av 6 personer: 3 fra 
administrasjonen, med plan og miljøvernrådgiver som prosjektleder, 1 fra UMB og 2 
politikerer. Det antas at prosjektleder nedlegger 40 % tid i arbeidet, og at prosjekt-
medarbeiderne nedlegget 10-20 % tid i arbeidet i prosjektperioden februar til desember 2008. 
 
Prosjektets mål, avgrensinger og økonom slik det fremgår av prosjektplanen: 

De langsiktige målene for en Klima- og energiplan for Ås er at Ås kommune som organisasjon 
og lokalsamfunn har tatt i bruk andre energiformer, redusert energibruken og  redusert 
klimautslipp med en prosentandel som fastsettes i prosjektet. 
Målene foreslås oppnådd ved å gjøre en innsats innen følgende områder:  
- Legge til rette for en arealforvaltning som reduserer arealforbruket pr. innbygger og begrenser 
transportbehovet.  
- Være pådriver for et bedre tog- og busstilbudene og flere sammenhengende gang- og 
sykkelveitraseer. 
- Legge til rette for drift av fjernvarmeanlegg i Ås sentrum. 
- Samarbeide med UMB og andre om nye om energiløsninger. 
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- Legge tilrette for nye energiformer i offentlig bygg, private næringsbygg og i private boliger 
og boligbyggeanlegg. 
- Redusere energibruk i kommunens egen bygningsmasse  
- Formidle kunnskap og informasjon til ansatte, innbyggere og næringsliv, slik at de bidrar til 
bærekraftig produksjon og forbruk som reduserer klimautslippene.  
- Miljøsertifisere Ås kommues virksomheter. 
- Kommunen er pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere flere bedrifter i Ås. 
 
Prosjektet skal levere en 4-årig Klima- og energiplan for Ås kommune med en tiltaksdel som 
tenkes rullert årlig i forbindeles med kommunens Handlingsprogram og økonomiplan.  
 
Planen skal gi en oversikt over tiltak som er i gang som fokuserer på andre energiformer, 
reduserert energibruk og reduserert klimautslipp. Eksempler på slike tiltak er fjernvarmeanlegg 
UMB-Ås kommune, biogassprosjekt UMB-FolloRen, fjernvarme/jordvarme på Nordbytun 
ungdomsskole, fjernvarme Vinterbro næringspark, ENØK-arbeidet i Ås kommunes 
virksomheter. Arbeidet med å lage en klima- og energiplan forutsettes ikke å omfatte 
gjennomføring av pågående tiltak eller nye tiltak som vedtas i planen. Dette gjennomføres som 
egne prosjekter. 
 
I tillegg til egeninnsatsen, søkes det om støtte fra ENOVA på kr. 100.000,-  til bl.a. 
konsulentbistand.   
 
Rådmannen mener at vedlagte prosjektplan er et godt grunnlag for arbeidet med å lage en 
Klima- og energiplan for Ås kommune. Det er imidlertid behov for å framheve noen punkt 
som særlig viktige:   
• For at Klima- og energiplan for Ås kommune skal bli en plan med realistiske mål og 
gjennomførbare tiltak, er det grunnleggende viktig med bred forankring og godt eierskap. 
Det legges derfor vekt på medvirkning og dialog med politikere, innbyggere, næringsliv, 
UMB og organisasjoner i utarbeidelse av planen. Det er derfor nødvendig å bruke tid på 
dette i prosjektperioden. I og med at det legges vekt på bred medvirkning og god dialog i 
utarbeidelsesfasen, legges det ikke opp til å sende planforslaget på høring.  

• Prosjektgruppa bør bestå av 6 deltakere, hvorav 2 politiske representanter. Formannskapet 
bør utpeke disse representantene.   

• De langsiktige målsettingene for kommunens klima- og energiarbeid, bygger på sentrale 
føringer bl.a. via Grønne energikommuner hvor reduserte klimagassutslipp og 
energiforbruk samt økt bruk av andre energiformer står sentralt. De langsiktige 
målsettingene bygger også på kommuneplanen som ble vedtatt juni 2007. En ytterligere 
konkretisering av mål og tiltak vil være det sentrale i utarbeidelse av selve klima- og 
energiplanen.  

• Arbeidet med klima – og energiplanen bør ses i sammenheng det arbeidet som skjer i 
kommunenettverket Livskraftige kommuner (hvor bl.a. Oppegård og Ski er med) og i 
Follokommunene for øvrig. I samråd med KS og Akershus fylkeskommune har rådmennene 
i Follo tatt initiativ til en samordning av nettverksarbeidet i Grønne energikommuner, og 
livskraftige kommuner. 

 
Konklusjon 
Prosjektplan datert 14.02.08 legges til grunn for arbeidet med en klima - og energiplan for Ås 
kommune. Formannskapet utpeker 2 politiske representanter til prosjektgruppa.  
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VEDLEGG 

 
Prosjektplan, pr. 14.02.08 
 

Klima og energiplan for Ås kommune 

 

Organisering 
Hvem er/deltar i styringsgruppa? Formannskapet 

Hvem er prosjektleder? Solveig Viste, plan og miljøvernrådgiver 

Hvem deltar i prosjektgruppa? 

 

Solveig Viste, plan og miljøvernrådgiver 
Arnt Øybekk, teknisk sjef 
Svein Skøien, landbrukssjef 
Repr. fra UMB 
2 politikere oppnevt av formannskapet 
Prosjektleder: 40% Hvor mye tid forventes det at prosjekt-

leder og prosjektmedarbeidere nedlegger 
av arbeidstid? Hver prosjektmedarbeider: 

10-20% 
Hvem er referansepersoner /-gruppe? 

 

- FolloRen 
- Follo-kommunene 
- Næringslivet i Ås 
- Grønne  energi kommuner-nettverket 
- Aktuelle lag og foreninger 
- Lederforum 
- Planforum 
- Innkjøpsansvarlig i kommunen 
- Kommunale virksomheter som vil spille en sentral rolle i 
oppfølging av planen.  

Tidsramme for prosjektperioden 

- Planlagt startdato? Vedtak av prosjektplan i  formannskapet 27/2 

- Planlagt sluttdato? Vedtatt Klima og energiplan for Ås kommune i kommunestyret  
29/10. 

Bakgrunn  

- Hvor er planarbeidet/prosjektet 
forankret? 

 

Kommuneplanen 2007-2019, kapt. 2.2.8 Klima og energi:  
• Et av tiltakene Ås kommune må lykkes med er å utvikle en 

klima og energiplan. 
 
Handlingsprogram 2008-2011: 
Viktigste tiltak i planperioden:  
• Deltakelse i Grønne energikommuner som skal bidra til at: 

- en klima og energiplan for Ås utvikles. 
- konsesjon for drift av fjernvarmeanlegg i Ås sentrum blir 
gitt. 
- samarbeidet med UMB og andre om nye energiløsninger 
styrkes. 
- det tilrettelegges for nye energiformer i offentlig bygg, 
private næringsbygg og i private boliger og 
boligbyggeanlegg. 
- energibruken i egen bygningsmasse blir redusert. 

• Bidra til at ansatte, innbyggere og næringsliv får kunnskap 
og informasjon, slik at de kan stimuleres til bærekraftig 
produskjon og forbruk som reduserer klimautslippene.  

• Igangsette Miljøfyrtårnsertifisering av Ås kommune.  
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• Være pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere flere 
bedrifter i Ås.  

- Beskriv de viktigste grunnene for at 
planarbeidet/prosjektet skal 
gjennomføres? 
 
 

 

• Global oppvarming som følge av menneskeskapte 
klimagassutslipp er den største miljøutfordringen vi står 
ovenfor. Klimakonvensjonen som omfatter Kyotoprotokollen 
omhandler utslippsforpliktelser fra industriland. Norge har 
forpliktet seg til å ikke øke utslippenen med mer enn 1% fra 
1990 til 2008-2012. 

• Kommunene kan som planmyndighet, reguleringsinstans og 
tilrettelegger bidra til å redusere Norges utslipp av 
klimagasser og til å legge om energibruken. 

• I juni 2007 tok Ås kommune i mot utfordringen fra 
daværende kommunalminister Åsluag Haga om å delta i 
nettverket Grønne energikommuner. Målet med Grønne 
energikommuner er å få kommunene til å satse på 
energieffektivisering, fornybar energi og å få ned 
klimagassutslippenen i sine kommuner.  

Mål 
Langsiktig mål  
(kommuneplanperioden 2007-2019): 
Hva vil resultatet av et vellykket prosjekt 
være etter at planarbeidet/ prosjektet er 
avsluttet? 

 
 

 

 

Ås kommune som organisasjon og lokalsamfunn har tatt i bruk 
andre energiformer, redusert energibruken og  redusert 
klimautslipp med en viss %. Prosentandelen vil bli fastsatt i 
prosjektet. 
 
Målene oppnås ved å gjøre en innsats innen følgende områder:  
• Legge til rette for en arealforvaltning som reduserer 

arealforbruket pr. innbygger og begrenser transportbehovet.  
• Være pådriver for et bedre tog- og busstilbudene og flere 

sammenhengende gang- og sykkelveitraseer. 
• Legge til rette for drift av fjernvarmeanlegg i Ås sentrum. 
• Samarbeide med UMB og andre om nye om 

energiløsninger. 
• Legge tilrette for nye energiformer i offentlig bygg, private 

næringsbygg og i private boliger og boligbyggeanlegg. 
• Redusere energibruk i kommunens egen bygningsmasse  
• Formidle kunnskap og informasjon til ansatte, innbyggere 

og næringsliv, slik at de bidrar til bærekraftig produksjon og 
forbruk som reduserer klimautslippene.  

• Miljøsertifisere Ås kommues virksomheter. 
• Kommunen er pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere 

flere bedrifter i Ås. 

 
En ytterligere konkretisering av mål og tiltak vil være det 
sentrale i utarbeidelse av selve klima- og energiplanen.  
 

Kortsiktig mål:  
Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 

 

En 4-årig Klima og energiplan for Ås kommune med en 
tiltaksdel som rulleres årlig i forbindeles med kommunens 
Handlingsprogram og økonomiplan.  
 
Klima- og energiplanen skal: 
• Ha en bred forankring via medvirkning og dialog med 

politikere, kommunens ansatte, innbyggere, UMB og 
næringslivet.  

• Ha realistiske mål og gjennomførbare tiltak 
• Ha fokus på samarbeid med UMB om nye energiformer. 
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Rammebetingelser og avgrensning  
Hva må vi lykkes med for at 
prosjektet/planarbeidet skal kunne 
realiseres? 
 
 

 

• Gode prosesser som skaper engasjement for oppfølging av 
og eierforhold til mål og tiltak. 

• De som deltar i arbeidet med klima og energiplanen har tro 
på at tiltak lokalt nytter i arbeidet med å redusere CO2-
utslipp. 

• En forståelse for at planen skal ha fokus på både reduksjon 
av klimagassutslipp og energibruk. 

• En plan  som inkludere tiltak som er på gang som fokuserer 
på andre energiformer, reduserert energibruk og reduserert 
klimautslipp 

Hva er det prosjektet ikke skal befatte 
seg med (avgrensing)? 

Prosjektet skal ikke gjennomføre tiltak som vedtas i planen. 
Dette gjennomføres som egne prosjekter.  

Budsjett 
Hva er prosjektets/planarbeidets totale 
budsjett? 
 

 

Egeninnsats:       100 000,- 
ENOVA-midler:     100 000,- 
- Konsulentbistand (bl.a. kartlegging av status i  
energibruk og CO2-utslipp, konkretisering av  
målsettinger), eksterne møter (bevertning,  
annonser), kortversjon av planen (for  
innbyggere m.fl.)   

Milepælplan 
Er det utarbeidet en milepælplan for 
prosjektet? (se vedlegg) 

 

Det er utarbeidet en foreløpig milepælplan. Endelig milepælplan 
utarbeides på det første møte i prosjektgruppa etter at 
prosjektplanen er vedtatt i formannskapet.  
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Utv.sak nr 19/08 
OMLEGGING AV HOVEDLEDNING FOR VANN VED RIISJORDET 
FINANSIERING 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: M21  Saknr.:  08/306 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 6/08 14.02.2008 
Formannskapet 19/08 27.02.2008 
Kommunestyret 16/08 27.02.2008 
 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.02.2008:     (m. forbehold om godkjent protokoll) 
1. Omlegging av hovedvannledning ved Riisjordet foretas i løpet av 1.halvår 2008 i trase    
    som vist på oversiktskart datert 02.01.2008 
2. Utgifter til omlegging – inntil 3,0 mill.kr – finansieres med bruk av fondsmidler på   
    vannsektoren. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 14.02.2008: 
Til pkt 1 i innstillingen fremmet FrP følgende forslag: 
Omleggingen skal følge billigste trase. 
 
Votering: 
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt 7-2 (2FrP). 
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

_____ 
 
 
Innstilling 03.02.08: 
1. Omlegging av hovedvannledning ved Riisjordet foretas i løpet av 1.halvår 2008 i trase    
    som vist på oversiktskart datert 02.01.2008 
2. Utgifter til omlegging – inntil 3,0 mill.kr – finansieres med bruk av fondsmidler på   
    vannsektoren. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyrets vedtak om tiltaksplan i vannsektoren i møte den 28.11.2007 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversiktskart i m=1:3000 datert 02.01.2008 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjefen 
Kommuneingeniøren 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det har vært gjentatte brudd på hovedvannledningen i 2007 på strekningen fra E18 over jordet 
mot Kongeveien og Riis gård. Hovedvannledningen er i meget dårlig tilstand. Det er derfor 
påkrevd å legge ny vannledning som erstatning for eksisterende, slik at det igjen etableres en 
sikker vannforsyning til området. 
 
Det er foreslått ført fram ny hovedvannledning i trase som fremgår på vedlagte oversiktskart i 
m=1:3000 datert 02.01.2008. Foreslått trase er ca 700m lang. Den nye vannledningen er 
planlagt ført frampå eiendommen til Georg William Sverdrup. Avtale om dette er etablert. 
Akershus fylkeskommune har gitt tillatelse til at registrering av fornminner i ledningstraseen 
kan foretas samtidig med ledningsfremføringen. Planer er under utarbeidelse, og det forventes 
at ledningsarbeidet kan påbegynnes like etter påske. 
 
Antatt anleggsutgift er 3,0 mill.kr. Det er ikke avsatt midler til gjennomføring av dette tiltak i 
2008, men ut fra vedtaket i kommunestyremøte den 28.11.2007 om revidert tiltaksplan for 
vannforsyning, foreslås tiltaket finansiert med bruk av fondsmidler. 
(Kommunestyrets vedtak er som følger: 
Forslag til tiltaksplan for vannforsyning for perioden 2008-2013 som vist i tabell 2 i dette 

saksfremlegget godkjennes med følgende tillegg: 

På strekningen fra Nygårdskrysset over jordet mot Riis gård, foreslås det å fremskynde den 

eksisterende eternitledningen med ny dersom de vedvarende brudd fortsetter.) 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Dette er et tiltak som er nødvendig for å opprettholde vannforsyningsnettet i tilfredsstillende 
stand, og med samme standard som det eksisterende vannledningsanlegget hadde da det var 
nytt. Dvs. at dette anlegget er et vedlikeholdstiltak, og skal regnskapsmessig belastes drifts-
budsjettet. Bruk av fondsmidler til finansiering av tiltaket er dermed legitimt. 
 
Ut fra dette legges saken fram med forslag om at  
1. vannledningen legges om som vist på oversiktskart av 02.01.2008 

utgifter knyttet til omleggingen – inntil 3,0 mill.kr – finansieres ved bruk av vannfondsmidler. 
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VEDLEGG 
 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  Sak 24/08 

 

 
Utv.sak nr 20/08 
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV MIDLER FRA 2007 
 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: G70  Saknr.:  08/309 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 4/08 13.02.2008 
Formannskapet 20/08 27.02.2008 
 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 
1. Det avsettes kr. 460.000 av de øremerkede midler i 2007 - psykisk helse, for tilrettelegging 
av en personalenhet i Tunveien 1. 

2. Det tas forbehold om at det foreløpige regnskapet er korrekt. 
_____ 

 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 13.02.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 05.02.08: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

_____ 
 
 
Tidligere politisk behandling:  K-sak 71/06 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse- og sosial 
Formannskapet 
 
Utskrift av saken sendes til: 
1. Fylkesmannen i Akershus v/ divisjonsdirektør psykisk helse og rus 
2. Enhetsleder for psykisk helse 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Helse- og sosialtjenestene hadde i 2007 kr. 8. 447.000 øremerkede midler til tiltak innen 
psykisk helse. Det foreløpelige regnskapet for 2007 viser at det ble brukt kr. 7. 987.000 og at 
det gjenstår kr. 460.000. 
 



  Sak 24/08 

Fylkesmannen krever at ett politisk vedtak på hvordan disse midlene skal benyttes innen 
14.2.08 for at kommunen skal få utbetalt de statlige midlene til psykisk helse i 2008. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det ble fattet vedtak om opprettelse av nye stillinger innen psykisk helse ved bruk av 
øremerkede midlene i budsjettet for 2007. Det tok tid å rekruttere til de nyopprettede stillinger, 
samt til stillinger som ble ledige i perioden, derfor ble ikke alle tildelte midler brukt. 
 
Det gjenstående beløp er ett engangsbeløp og kan ikke brukes til tiltak som skal videreføres.  
Helse Sør-Øst, Aker helseforetak AS, planlegger i nær fremtid utskrivninger av pasienter som 
vil kreve døgntjenester og boligen er ikke tilrettelagt for dette.  Rådmannen anbefaler at  
kr. 460.000 avsettes til å tilrettelegge for en personalbase i Tunveien 1. 
 
 
 
 

 


