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Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2008 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 21.04.09 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Formannskapet  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendt alle aktuelle utvalg 22.04.2009) 
Årsmelding 2008 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Årsmeldingen er rådmannens tilbakerapportering på målsettinger og tiltak i 
handlingsprogram og økonomiplan 2008 – 2011, vedtatt i kommunestyret 12.12. 
2007. Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet.  
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I årsmeldingen rapporteres det på følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av det som vurderes å være de viktigste sakene i 
2008. 
 
Kommunens økonomiske situasjon 
Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens 
økonomi.  I opprinnelig budsjett for 2008 var netto driftsresultat minus 1,4 prosent. 
Utover i perioden var det forutsatt en gradvis bedring. 
En negativ avkastning på e-verksmidlene er den viktigste årsak til at resultatet for 
2008 er blitt svakere enn forutsatt. For 2008 er netto driftsresultat minus 3,2 prosent 
av driftsinntektene. Det negative resultatet er dekket inn med bruk av fond. Dette har 
medført at midler på disposisjonsfond er redusert i betydelig grad i løpet av 2008.   
 
Når det gjelder kommunens driftskostnader viser analysen for 2008 at vi er på rett 
vei. Ås kommune har lykkes å gjøre innsparinger, og helhetlig sett er resultatet godt. 
Tidligere har utgiftsnivået vært høyere enn for gjennomsnittet av de andre 
kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået er nå litt lavere. Imidlertid har Ås 
kommune en gjeldsbelastning som er større, og et inntektsnivå som er lavere enn for 
sammenliknbare kommunegrupper. Inntektene til Ås kommune har ikke har økt så 
mye som for kommunesektoren generelt fordi skatteinntektene ikke har hatt samme 
vekst som for landsgjennomsnittet.  
Dette betyr at Ås kommune må legge til grunn lavere utgiftsnivå enn andre 
kommuner i Follo og Akershus også i tiden framover. 
 
Betydelig befolkningsvekst 
Ås hadde den største befolkningsveksten i Follo i 2008, med hele 3,5 % vekst eller 
539 nye innbyggere. I HP for 2008 ble det lagt til grunn en prognose som viste 3,0 % 
vekst, så utviklingen stemmer forholdsvis godt med prognosen. Med ferdigstillelse av 
flere store boligprosjekter i Ås sentrum, Granheimtunet og på Nesset er det ikke 
uventet at veksten ville bli stor. For å møte økningen i folketallet er det en utfordring å 
legge til rette for tjenestetilbudet. Skolekapasiteten er anstrengt på enkelte skoler, 
men anses å være tilstrekkelig. Barnehagedekningen er en utfordring. 
 
Veterinærhøgskolen kommer til Ås 
Stortinget vedtok i april 2007 å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til 
Ås. Dette gir Ås nærmere 720 nye arbeidsplasser og 790 nye studenter. 
Samlokaliseringen av NVH og VI med UMB har et omfang som krever at utbyggingen 
gjennomføres i medhold av godkjente planer etter plan- og bygningsloven. Ås 
kommune som planmyndighet samarbeider med Statsbygg som ivaretar byggherre-
rollen for samlokaliseringen. Avklaring av hvor VI og NVH skal lokaliseres vil være et 
viktig tema i 2009.  
 
Kommunedelplan for Vinterbro  
Kommunestyret vedtok 15.10.08 å legge forslag til kommunedelplan for Vinterbro ut 
til høring og offentlig ettersyn. Bakgrunnen for planarbeidet er Steen & Strøm sitt 
ønske om å videre-utvikle Vinterbro som handels- og opplevelsesdestinasjon, 
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gjennom en utvikling som knytter handelssenteret nærmere opp mot de aktivitetene 
som finnes på Tusenfryd. Det er tenkt gjennomført med følgende tiltak på sørsiden 
av RV 156 via en bro over denne:  
� Innendørs skibakke for alpint og skitunnel for langrenn og skiskyting  
� Hotell med konferansesenter, SPA-avdeling og badeanlegg 
� Utvidet handel med plasskrevende varegrupper 
 
I forbindelse med høringen kom det inn 35 uttalelser til planforslaget. Av statlige og 
regionale myndigheter var det kun Fylkestinget som var overveiende positiv til 
planforslaget. Statens vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet 
innsigelse. Planforslaget er oversendt Riksantikvaren til vurdering.  
 
Interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen 
og Gjersjøen  
Gjennom vannforvaltningsforskriften er EU’s vannrammedirektiv gjort gjeldende i 
Norge. PURA-prosjektet er en oppfølging av EU’s vannrammedirektiv og omfatter 
Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Målsetting med prosjektet er å 
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. Prosjektet er et interkommunalt 
samarbeid mellom Nesodden, Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Oslo kommuner. 
 
PURA har i 2008 utarbeidet en tiltaksanalyse som skal inngå i en forvaltningsplan for 
hele vannregionen. Forslag til denne forvaltningsplanen legges på høring i 2009. 
Endelig forvaltningsplan medfører lokale tiltaksplaner for kommunene tilknyttet 
PURA. 
 
Moer sykehjem er i drift 
Sykehjemmet har nå vært i bruk en god stund, og utearealet er opparbeidet. I slutten 
av 2008 startet 1 års befaringer hvor bygningsmessige feil registreres og utbedres. 
Kommunestyrets vedtak om salg av 10 plasser i 2008 ble ivaretatt fram til og med 
2.tertial. Ski kommune  
avsluttet sine kjøp i begynnelsen av 3. tertial, og på tross av aktiv markedsføring i 
Akershus, Oslo og deler av Østfold og Buskerud lykkes det ikke å selge alle 
plassene. 
 
NAV-Ås etablert 
I 2008 ble NAV-leder ansatt og prosjekt om etablering av NAV-kontor i Ås igangsatt. 
Innenfor en meget kort tidsramme lykkes det å etablere kontoret og i oktober flyttet 
NAV-Trygd, NAV-arbeid og Ås kommune inn i Moerveien 2, og etablerte den lokale 
arbeids- og velferdsforvaltningen. Kontoret hadde offisiell åpning i desember. 
 
Barnehagekapasiteten utfordres 
Mangel på barnehageplasser har vært en utfordring i 2008. Tunveien barnehage 
åpnet 1.  
desember og ble planlagt og ferdigstilt på bakgrunn av mangel på plasser etter 
hovedopptaket 2008. Med tilbudet i Tunveien har kommunen fått ca.100 nye 
barnehageplasser. Ca. 50 barn under 3 år begynte i Tunveien i løpet av desember. 
 
Brannstasjon på Haug Nordre 
I januar vedtok kommunestyret å utarbeide intensjonsavtale med eier av Haug gård 
om leie av lokaler til brannstasjon. Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplanen 
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for etablering av brannstasjonen. Både Fylkesmannen og Fylkesrådmannen frarådet 
dispensasjon. Etter møte med fylkesmyndighetene ble det gitt aksept for 
dispensasjon på strenge vilkår. Hovedvilkårene var at området skulle reguleres og at 
bygningsmassen ikke skulle økes utover det som var vist i foreløpige planer. Området 
er under regulering. 
 
Det er gitt rammetillatelse til bygget innenfor de rammer som er satt i dispensasjonen 
fra kommuneplanen. Det er videre gitt igangsettingstillatelse til grunnarbeider og 
arbeider under grunnen. Disse arbeidene er utført. Kommunen hadde ved årsskiftet 
ikke mottatt søknad om igangsettingstillatelse for arbeider over grunnen. 
 
Medarbeiderundersøkelse gjennomført 
I desember 2008 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Dette gjøres hvert 
annet år.  
Undersøkelsen viser at ansatte i Ås kommune er fornøyd med arbeidsmiljøet, trives 
godt med arbeidet og med sine kollegaer. Ansatte har også et godt forhold til sin 
nærmeste leder, men mange ønsker seg mer tilbakemelding på arbeidet de utfører. 
De fleste er stolte over jobben, føler den innholdsrik og viktig, men er ikke fullt så 
fornøyd med lønns- og arbeidstidsordninger. Mange føler også at tida er for knapp til 
å utføre den jobben de skal. 
 
Det er ingen overraskende funn når det gjelder organisasjonen som helhet, men 
undersøkelsen har like fullt betydelig verdi på detaljnivå for å avdekke hvor det bør 
iverksettes tiltak og samtidig lære av enheter med de beste resultatene. 
Undersøkelsen, som er utarbeidet av KS, gjør at vi kan sammenligne oss med andre 
kommuner som gjennomfører tilsvarende undersøkelse. Sammenlignet med andre 
kommuner ligger kommunen i all hovedsak på gjennomsnittsnivået. 
  
Det er verdt å merke seg at ansatte i norske kommuner generelt er meget godt 
fornøyd med innholdet i jobben. De trives svært godt sammen med kollegaer og de er 
stolte over arbeidsplassen sin. De har også en opplevelse av at brukerne er fornøyde 
med den jobben som utføres. 
 
Kvalitetskommuneprogrammet skal bidra til redusert sykefravær 
Sykefraværet i 2008 var på 9% og dette er 0,7% høyere enn i 2007. 
Fraværsstatistikken for 2008 er imidlertid usikker og kommunen jobber nå med å 
analysere tallene. Sykefraværet er likevel bekymringsfullt. Tendensen viser seg 
imidlertid å være sammenfallende med resten av kommunenorge, noe som kan tyde 
på at økningen ikke er knyttet til lokale forhold.  
 
Kvalitetskommuneprogrammet har som mål og redusere sykefraværet. Programmet 
gjennomføres for å fremme god helse blant ansatte og gjennom dette øke nærvær og 
redusere fravær. Tiltaksområdene er forebyggende tiltak knyttet til arbeidsmiljø og 
tiltak definert som helsefremmende. Disse er nedfelt i Helseplaner for de enkelte 
enheter i pleie og omsorg, skole og barnehage som er utarbeidet gjennom prosesser 
på arbeidsplassene. I tillegg er det utarbeidet en Helseplan for kommunen som 
helhet. Det er avsatt prosjektmidler til en 50% stilling som prosjektmedarbeider med 
hovedoppgave å bistå Friskvernombudene og lederne i arbeidet med deres planer og 
i arbeidet med gjennomføring av den overordnede helseplanen.
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Formannskapet  Sak 23/09 

 

 
Utv.sak nr 23/09 
ØKTE INNTEKTER - BRUK AV INFOLAND 
 
 

Saksbehandler: Thora Bakka Arkivnr: 201  Saknr.:  09/1190 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 23/09 29.04.2009 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår avtale med Norsk Eiendomsinformasjon as i henhold til 

vedlagt avtale. 
2. Infoland tas i bruk så snart som mulig og senest innen 01.10.2009. 
3. Prisene settes lik vedlagt prisliste. 
 
Rådmannen i Ås, 21.04.2009 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 63/08 budsjett for 2009, betaling for meglerpakke. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Varekatalog Oppegård og Ski kommune 
2. Forslag til avtale 
3. Framdriftsplan for innføring 
4. Prisliste for Ås kommune 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Service- og kommunikasjonssjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 

Servicetorget er tillagt arbeidsoppgaver med å gi ut eiendomsinformasjon, nabolister, 
kartutsnitt og lignende. Henvendelsene kommer både fra eiendomsmeglere og fra 
privatpersoner. Norsk Eiendomsinformasjon as har utarbeidet et eget distribusjons-
konsept, kalt Infoland, som forenkler og effektiviserer disse arbeidsoppgavene. I Follo 
er det nå bare Vestby, Enebakk og Ås som ikke benytter dette konseptet.  

Ny offentlighetslov med tilhørende forskrift åpner for at kommunen kan ta betalt for 
geodata (kart mv.) og eiendomsinformasjon. Betalingssatsene skal være slik at 
inntektene ikke overstiger de faktiske kostnader ved innsamling, produksjon, 
reproduksjon og formidling av informasjon, med tillegg av en rimelig avkastning av 
investeringene. (Forskrift til offentleglova, § 4 punkt 5) 

 
Vurdering av saken: 
 
Ås kommune begynte i 2008 å ta betaling for eiendomsopplysninger innhentet av 
meglere. I budsjettet for 2009 er meglerpakke prissatt til kr. 250,-. Dette er langt fra 
selvkost når lønn til ansatte kan medregnes. Ski kommune krever kr. 750,- for 
tilsvarende opplysninger og Oppegård kr. 960,-. Andre kommunene krever også 
betaling for en rekke andre produkter som servicetorget i Ås gir ut gratis. Vedlegg 1 
viser priser og produkter i henholdsvis Oppegård og Ski kommune som benytter 
Infoland.  
 
Skal Ås kommune benytte Infoland må det inngås en avtale, vedlegg 2. 
Avtaleutkastet er likt for alle kommuner, men priser og produkter bestemmes av den 
enkelte kommune. Likedan bestemmer kommunen selv leveringstid, leveringsformat 
og leveringsform.  Ås kommune må utarbeide en produktliste og prissette disse. 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune benytter samme prisnivå som Ski kommune 
som er blant de laveste i Follosammenheng. Innføring av Infoland vil ta ca. 5-6 uker 
fra vedtak er fattet. 
 
Ved at Ås kommune benytter Infoland vil både innhenting og utgivelse av eiendoms-
informasjon gå via dette systemet og en priskalkulator vil prissette tjenestene ut til 
eksterne aktører. Infoland vil holde orden på hva slags informasjon (produkter) som 
er utgitt og antall av hvert produkt.  Infoland krever inn betalingen fra megler og andre 
eksterne aktører og har regnskapsplikt for dette. Hver måned vil kommunen få 
oversendt et samlet beløp fra Infoland, som kommunen skal fakturere Infoland for. 
Servicetorget slipper på denne måten arbeidet med å registrere hvert enkelt produkt, 
beregne fakturagrunnlag og oversende dette til økonomikontoret som også slipper 
arbeidet med innkreving. Dette innebærer en betydelig effektiviseringsgevinst. 
 
Infoland legger opp til selvbetjeningsløsninger hvor eksterne aktører kan bestille 
produkter direkte fra Infoland eller via Ås kommunes internettside. Eksterne aktørene 
vil således ikke være avhengig av servicetorgets åpningstider. 
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Inngåelse av avtale med Infoland fører ikke til ekstra utgifter for Ås kommune. 
Kommunen prissetter sine produkter i henhold til selvkostprinsippet og Infoland 
legger på en fortjeneste på hvert produkt som blant annet dekker vedlikehold av 
konseptet, fakturering til aktørene mv. 
 
De tekniske løsninger og programmer som er nødvendig for å ta i bruk Infoland har  
Ås kommune i dag, men det vil være noen indirekte kostnader i forbindelse med 
tilpassinger og opplæring av servicetorgets ansatte. 
 
I 2008 ble det fra servicetorget sendt 216 meglerpakker. Hvis Ås kommune da hadde 
benyttet Infoland med samme pris som Ski kommune benytter, ville inntektene økt 
med ca. kr. 100 000. I tilegg vil kommunen kunne få inntekter for alle kart, målebrev, 
godkjente bygningstegninger mv. som servicetorget sender. Her finnes ingen oversikt 
over antall utsendelser i Ås kommune så det finnes ikke grunnlag for beregning av 
økte inntekter. Det må imidlertid kunne forventes økte inntekter tilsvarende det andre 
kommuner har på disse produktene, dvs. ca kr. 150 000.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune vil kunne øke sine inntekter mellom 200 000 til 300 000 pr. år ved å 
inngå avtale med Infoland for distribusjon av eiendomsinformasjon og geodata. Det 
vil også gi effektiviseringsgevinster for både servicetorgets - og økonomikontorets 
ansatte.  
 
Konseptet vil gi en bedre service til eksterne aktører som ønsker denne 
informasjonen blant annet fordi den kan bestilles utenom servicetorgets åpningstider.   
 
Rådmannen anbefaler derfor å ta konseptet i bruk. Fordi innføringen av infoland er 
beregnet til å ta 5 til 6 uker etter at vedtak er fattet, er det kanskje vanskelig å ta 
Infoland i bruk før ferieavvikling begynner. I august og halve september vil 
servicetorgets ansatte være opptatt med forhåndsstemming til stortingsvalget. 
Rådmannen foreslår derfor en oppstartsdato til senest 01.10.2009.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så snart det er inngått avtale og opplæring er gitt, men senest innen 01.10.2009. 
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