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NR 
 

Spørsmål Svar /Ansvarlig  

 FrP 1  Det er mange uspesifiserte kutt og mange 
uspesifiserte kostnader, kan Rådmannen 
antyde hva dette er.  Beløpene er ganske 
store og diverseposter av en slik størrelse er 
ugreie å vedta. 

Dette er generell reduksjon i tjenestetilbud og servicenivå, internt og ut mot 
brukere, der dette anses som mulig.  Erfaringer fra andre kommuner som har et 
lavere tjenestetilbud og servicenivå vil bli vurdert som aktuelle områder å 
redusere.  Forenkling og effektivisering av prosesser kan bidra til å redusere de 
negative konsekvensene av kuttene.  

Kommunen må tilpasse seg de økonomiske rammebetingelsene. Uspesifiserte 
kutt er ikke ønskelig, men like fullt nødvendige tiltak for å levere et budsjett som 
er økonomisk i balanse og samtidig kunne gjennomføre prosesser med minst 
mulig ulemper.  Vurdering og identifisering av mange innsparinger er allerede i 
gang, men ikke tallfestet.  

 

2  På teknisk etat er det flere stillinger som går 
på prosjektene.  Lønnen til disse stillingene 
bør kunne være kjente størrelser? 

Det er 4,5 årsverk plassert i investering som arbeider med større prosjekter under 
tekniske tjenester. Dette utgjør ca. 3,6 mill. kroner. I årsverkstabellen står det 3,5 
stillinger, da ny stilling til oppfølging av investeringer på skole ikke er kommet 
med i oversikten s. 106. 

Stillingene er som følger; 2 prosjektledere innen større investeringer eiendom, 1 
prosjektleder innen investeringer VAR, 0,5 årsverk større renovering og 1 stilling 
som skolefaglig rådgiver på investeringer innen skole.   

To av stillingene er lyst ut men ikke besatt. Dette er to prosjektledere til store 
investeringsprosjekter. For tiden kjøper vi derfor inn tjenester fra konsulenter på 
dette området.    

Skolefaglig rådgiver starter i sin stilling mars 2015.  
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3  Hvor mange leger har vi i Ås kommune, hvor 
er de ansatt, og hva avlønnes de med. 

Kommunen har til sammen 7 leger fast ansatt i ulik stillingsbrøk for kommunale 
oppgaver. I tillegg har kommunen avtale med 12 fastleger. 
De kommunalt ansatte legene er etter årets lønnsoppgjør lønnet som følger: 
Kommuneoverlegen 950.000,- pr. år (inkl beredskap 24 t/døgn) 
Kommunelegene 750.000,- pr år 
 
I tillegg har institusjonslegen på Moer sykehjem et beredskapstillegg da hun er 
tilgjengelig på telefon alle hverdager frem til kl 21.00. Dette er hensiktsmessig da 
hun kjenner pasientene godt. Mye kan da løses over telefon og ikke med betalt 
legevakts besøk fra Follo legevakt IKS. 

4  Vi trenger en oversikt over alle investeringer 
de neste 10 årene, og når effekten av lånene 
trer ikraft! Samlet i en tabell som viser hva 
alle investeringer gjør med vårt netto 
driftsresultat.  

Våre økonomiske planrammer er 4-årige. Dette innebærer at vi tilstreber å ha 
økonomisk oversikt over alle investeringer som skal gjennomføres og planlegges 
for de neste fire årene. Det er derfor ikke tilgjengelige oversikter over alle 
investeringer de neste 10 årene, og det er da heller ikke muligheter for å estimere 
netto driftsresultater så langt fram. 

I rådmannens budsjettforslag er det framlagt et betydelig investeringsbehov i 
planperioden, med 950 mill. kroner. Med bakgrunn befolkningsveksten og dagens 
kapasitetsutnyttelse vet vi at det også etter 2018 vil være et betydelig press og 
behov for nye investeringer i skole, barnehage og pleie og omsorgsbygg. Det er 
derfor ikke utenkelig at kommunen må ta høyde for at det i perioden 2018-2024 
vil være behov for investeringer i størrelsesorden 800-1000 mill. kroner. 

Regnskapsmessig skal første avskrivningsår av investeringer være året etter at 
anleggsmiddelet er ferdigstilt. I den økonomiske modellen som ligger til grunn for 
investeringskostnader. Dette bidrar til å synliggjøre de årlige investeringenes 
Handlingsprogrammet har vi derimot valgt å gradvis øke finanskostnadene i takt 
med årlige påvirkning på finanskostnadene til styringsformål. De samlede 
finanskostnadene øker i planperioden med ca. 35 mill. kroner. Dersom vi i årene 
2018-2024 investerer ytterligere 950 mill. kroner vil dette innebære ytterligere 
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økning med 45-50 mill. kroner i perioden, jf. de forutsetninger som framgår i 
eksempelet nedenfor.  

Den årlige finanskostnadene utgjør i 2015 6,7 prosent av driftsinntektene. I 2018 
utgjør finanskostnadene 9,3 prosent av driftsinntektene.  

Eksempel: 
Lånegjeld 2018: 1,8 mrd. kroner, renteutgifter 62 mill. kroner og avdrag 49 mill. 
kroner, jf. Rådmannens forslag. 

Dersom vi forutsetter årlig investeringer med 150 mill. kroner i perioden 2018-
2024, og betaling av årlige avdrag med 50 mill. kroner årlig i perioden, vil dette gi 
en netto økning i lånegjelden med 100 mill. årlig. Lånegjelden i 2024 vil da være 
2,4 mrd. kroner. Med et samlet renteestimat (fast+flytende) på 3,5 % i 2024, vil 
dette gi en årlig renteutgift på om lag 84 mill. kroner.  
Ås kommunes veide levetid på investeringene er om lag 31,5 år. Årlige avdrag i 
2025 vil dermed kunne estimeres å være  2,4 mrd/31,5 år = 76 mill. kroner. 

Samlede finansutgifter vil da være 160 mill. kroner i 2025 mot 112 mill. kroner i 
2018, en økning med 48 mill. kroner. 

Finanskostnadene i prosent av driftsinntektene er i 2018: 9,3 %. 
Finanskostnadene i prosent av driftsinntekter er i 2025: 11,6 %. (Forutsatt en årlig 
inntektsvekst med 2 %) 

Eksempelet er med utgangspunkt i 2015 priser.  

Vurdering:  
Det er behov for å gjennomføre store investeringer i årene framover. Det som er 
vesentlig er å sikre at investeringene er kostnadseffektive, at de dimensjoneres 
for å håndtere vekst (ikke tenke smått), samt legger til rette for effektiv 
tjenesteproduksjon og fleksibilitet i bruksområde/anvendelse.  
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Andelen av driftsinntektene som må gå til finansiering av investeringer vil øke. I 
takt med investeringene er det derfor nødvendig å samtidig begrense veksten i 
driftsutgiftene (konsekvensjusteringer + nye tiltak), og i tillegg gjøre endringer 
som gir effektivisering/besparelser, dette vil kreve tydelige prioriteringer.  

Sammen med befolkningsvekst kommer også økning i inntekter. Denne 
inntektsveksten må disponeres balansert mellom direkte driftsutgifter (i hovedsak 
personell som yter tjenester til nye brukere) og dekning av finanskostnader.  

5  Vi ber om at alle kolonner i alle 
regnskapstabeller viser, regnskap fjoråret, 
opprinnelig budsjett, revidert budsjett og 
dersom det viser til vedtak fattet tidligere år er 
det fint med en link som man kan se på om 
man ønsker å se hvor eller hva vi faktisk 
vedtok. 

Spørsmålet er noe uspesifisert og må derfor spesifiseres nærmere. Dersom man 
mener at alle tabeller som inneholder regnskap eller budsjettall skal oppdateres 
vil det kreve mye ressurser. Dette fordi data finnes i ulike databaser og mye må 
manuelt settes sammen. Ås kommune har som mål å effektivisere og 
automatisere flest mulig arbeidsprosesser. Vi jobber derfor kontinuerlig med å 
utarbeide metoder og modeller for automatisk å hente frem data fra 
økonomisystemet.  Da er det viktig at kommunestyret spesifiserer hva slags data, 
man ønsker, og at administrasjonen kommer med forsalg til hvordan dette kan 
fremskaffes på en så effektiv måte som mulig.  

Kommunestyret har vedtatt at det skal nedsettes et ad hoc-utvalg fra politikere og 
administrasjonen som kan legge fram et forslag til forenkling og forbedring av 
tertialrapporteringen, jf protokoll fra kommunestyret 22.10.2014 k-sak 70/14. I 
dette arbeidet kan utforming av tabeller drøftes med tanke på å forbedre 
presentasjonen, samtidig som utarbeidelse av tabellene automatiseres.  

http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/protokoll-kommunestyret-22-10-2014.303815o488e.pdf
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6  Ås kommune bør åpenbart følge 
anordningsprinsippet i Kommuneloven. 
Hvorfor gjennomføres det ikke? 

Kommuneloven § 28 omhandler  årsregnskapet og  årrsberetnignen:  
1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap 
og årsberetning 
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i 
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når 
årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god 
kommunal regnskapsskikk. 
 
 
Prinsippet i kommuneloven § 28 som innebærer at alle kjente utgifter og inntekter 
skal tas med i årsregnskapet, kalles Anordningsprinsippet. Dette er 
kommunesektorens styrende periodiseringsprinsipp. Prinsippet innebærer at en 
utgift eller inntekt som hovedregel skal registreres i årsregnskapet når den 
oppstår, selv om ut- eller innbetalingen først skjer på et senere tidspunkt. At 
utgifter og inntekter er kjente, innebærer normalt at varene/tjenestene må være 
levert eller utført innen utgangen av året.”, jf.  Justis- og politidepartementet 
uttalelse i Prinsipputtalelse/fortolkning av 07.12.2004  
 
 Videre er det kommunens ”kjente” inntekter og utgifter som er påløpt i løpet i 
regnskapsåret som skal regnskapsføres, uavhengig av om de faktisk er betalt 
eller ikke når årsregnskapet avsluttes.  
 
Ås kommune fører regnskapet etter Anordningsprinsippet.  Dette innebærer blant 
annet at det er et stort fokus på å få periodisert utgifter i riktig regnskapsår ved 
regnskapsavslutning. Påløpte og kjente kostnader som det ikke er sendt faktura 
på fra leverandør (men varen er levert), avsettes derfor som en utgift i 
regnskapet.  
 
Det har skjedd at påløpte utgifter ikke er fanget opp ved regnskapsavslutningen, 
f. eks faktura for kjøp av vann fra Oppegård kommune i 2013. Dette må 
kommunen ta lærdom av og forbedre seg på ved regnskapsavslutning for 2014.  
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7  Hvordan er våre seniortiltak i forhold til de 
andre kommunene? 

Ås kommune har de beste ordningene og kort oppsummert er tiltakene slik: 

 Ansatte som kom inn under ordningen i 2013 eller tidligere: 
- Fra fylte 62 år: Enten kronetillegg kr 20.000 eller 10% redusert stilling 

med 100% lønn. 
- Fra fylte 64 år: Enten kronetillegg kr 30.000 eller 20% redusert stilling 

med 100% lønn. 

Alle får kronetillegg. Redusert stilling dersom det er mulig ifht driften. 
Undervisningspersonalet beholdt sine lokale ansiennitetstillegg om de 
valgte redusert stilling, men de bortfalt om de valgte kronetillegg. 

 Ansatte som kom inn under ordningen fra og med 2014: 
- Fra fylte 62 år: Enten kronetillegg kr 20.000 eller 3 friuker med 100% 

lønn. Friukene kan tas som redusert stilling. 
- Fra fylte 64 år: Enten kronetillegg kr 30.000 eller 3 friuker med 100% 

lønn. Friukene kan tas som redusert stilling. 

Alle får kronetillegg. Redusert stilling dersom det er mulig ifht driften. 
Undervisningspersonalet lokale ansiennitetstillegg bortfaller ved uttak av 
seniortiltak. 

P.t. har nabokommunene disse løsningene: 

Frogn: Angrefrist ved avgang med AFP. Individuelle løsninger etter avtale *). 
Personlige lønnstillegg etter avtale *). Seniortiltak kan maks gis til fylte 67 år/65 
for de med særaldersgrense. Vi har ikke mottatt tilbakemelding på eksempler på 
hva dette er/kan være 

Oppegård: Unntaksvis innvilges seniortiltak etter modell 80% jobb med 100% 
lønn. 



Svar på spørsmål fra politikere – HP 15-18 
 

7 
 

Vestby: 10% redusert stilling med 100% lønn fra 62 år. 

Ski: Kronetillegg kr 12.000 eller 5 fridager fra fylte 62 år. Kr 18.000 refunderes til 
enheten. Dette er foreslått endret for 2015. 

For øvrig har samtlige kommuner i tillegg andre tilrettelegginger for seniorer eks.  
seniorsamtaler, bht-tilbud m.m. 

8  Kuttene i barnehagene på vikartjenester er 
bekymringsfulle og fra HP side 17 er netto 
utgifter i år er gjennomsnittlig høyere enn de 
andre Follokommunene. Situasjonen fra 
skolene fremover vil bare bli verre.  
Driftsutgiftene de skåret helt inn til benet, og 
dette går ut over spesialundervisning. Hva 
tenker Rådmannen om dette?  
«Vi må kanskje fremover drive ulovlig» sier de 
tillitsvalgte.  Er det tilfelle? 

Netto utgifter til barnehage i Ås er lavere enn i Follo, mens noe høyere i Ås enn i 
Follo når det gjelder grunnskole. Det er så lite midler i barnehage og skole at 
kommunen nå balanserer på grensen til det lovlige når det gjelder barn med 
individuell opplæringsplan (spesialundervisning) i barnehage og skole.  

I barnehage greier man stort sett å ivareta barns spesialpedagogiske behov, men 
man har store utfordringer med å ivareta det ekstra omsorgs- og tilsynsbehovet 
(ekstra assistenter) som mange av disse barna har rett til å få. Det er det i dag 
ikke midler til.   

Når det gjelder skole, så er det svært lite midler til å ivareta det 
spesialpedagogiske tilbudet til elever med behov for dette. For å greie å oppfylle 
lovkravet, så kuttes det ned på tilpasset opplæring. Skolene melder at dette igjen 
fører til økt bruk av spesialundervisning. Kostratallene viser også en økning i 
spesialundervisningen i skolene. Det er nå flere elever som får 
spesialundervisning, men det er færre lærertimer til å dekke dette.  

9  Det kan se ut som de vedtatte rammene for 
2014 stort sett sprekker, synes Rådmannen 
dette er bekymringsfullt?  

Sett i forhold til etatenes driftsbudsjetter i % er det ikke store kostnadssprekker. 
Men det er like fullt bekymringsfullt at enkelte enheter sprekker, og at det må bes 
om tilleggsbevilgninger gjennom året.  Dette knytter seg i hovedsak til både flere 
brukere og at enkelte brukere krever mer ressurser enn forutsatt.  
 
For 2015 har rådmannen i forslag til Handlingsprogram 2015-18 i større grad tatt 
høyde for denne utfordringen, da det er avsatt egne budsjettposter på Helse- og 
sosial og Oppvekst og kultur til nye brukere med store tjenestebehov. 
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  Handlingsplan og økonomiplanen  

10 side 3  
pkt 7.   

Hvilke summer snakker vi om?  En gjennomgang i 2011 viste at de døgnkontinuerlige tjenestene i HS er 
underbudsjettert på variabellønn postene med ca 15 millioner. (Variabel lønn = 
ferievikarer, sykevikarer i arb.giver perioden, opplæringsvakter, vikarer v ulike 
velferdspermisjoner, vikarer ved fri ifbm seniorpolitiske tiltak, vikarer ved fri for 
kurs / etterutdanning, ekstravakter ved behov for ekstrabemanning en kort 
periode for eksempel ved døende pasienter etc. Alle postene inkl en andel 
kvelds-natt - / helg - / helligdags tillegg). 
I 2012 ble budsjettene tilført 5 millioner for ferievikar-problematikken. I snitt har 
etaten nå ferievikarmidler til å dekke opp for 4 ½ uke ferie for alle ansatte i 100 % 
stilling. Det vil si at det gjenstår noe for å nå opp på 5 uker (lovfestet) ferie + 
inndekning av x antall ansatte med 6 uker ferie. (De over 60 år) 
I tillegg til dette kommer 3 uker ferie for de over 62 år jfr kommunens seniortiltak. 
 
I 2013 ble budsjettene regulert ytterligere i 1 tertial på sykevikarer-postene med til 
sammen 3 millioner. Dette er foreslått videreført i 2015, tilført enhetene / 
avdelingene på s 86 i HP 2015 – 2018, pkt 33-35, 38, 44-45,47. 
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11 Side 4, Rådmannen snakker om veivalg, kan hun si 
noe om hennes tanker på slike veivalg?  

Befolkningsvekst og etterslep på vedlikehold av bygninger medfører behov for 
store investeringer i Ås kommune.  

I rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-18 er det foreslått et 
investeringsprogram som viser rådmannens forslag til veivalg for å møte disse 
utfordringene. Dette er et veivalg.  

Nivået på lovpålagte tjenester opp mot reduksjon av ikke lovpålagte tjenester må 
drøftes fremover 

Kommunestyret kan vedta et annet veivalg, men det haster med å vedta dette, 
slik at kommunen er i stand til å møte befolkningsveksten. 

12 Side 5, Kommunen vil vurdere å jobbe med 
strukturelle endringer, kan Rådmannen si noe 
om hvilke?  

Som en del av prosessen med uspesifiserte kutt vil man se på strukturendringer 
som en del av tiltakene for å redusere utgiftene. Innenfor alle områder. Dette vil 
Rådmannen fortløpende komme tilbake til.  

Evaluering av kulturområdet og organisering av tjenester til barn og unge er 
områder som er forslått av Rådmannen for 2015. 

 

13 Side 6  Rådmannen vurderer eiendomsskatt for å øke 
inntekten, dersom kommunestyret sider nei til 
dette, har Rådmannen andre forslag for å 
kompensere dette?  

Nei, Rådmannen har ikke nå andre forslag til økte inntekter enn det som allerede 
er forslått i handlingsprogrammet.  

Ytterligere kutt og forenkling av prosesser kan kompensere for innføring av 
eiendomsskatt.  

14 Side 16-
17 

Hvorledes er risikoprofilen på kommunens 
plassering av penger i aksjer/obligasjoner. 

Ås kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 

Kommunestyrets vedtak 10.09.2014:  
1. Rådmannens forslag til nytt finansreglementet vedtas med virkning fra 
1.10.2014.  
2. I nytt finansreglement økes andelen aksjefond til maksimalt 25 %.  
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3. Lån med forfall inntil 1 år fram i tid økes fra maksimalt 40 til maksimalt 60 
prosent av den samlede låneporteføljen.  
4. Finansreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt.  
 
Formannskapets opprinnelige pkt. 3 utsettes, med en bestilling til rådmann om 
mer informasjon om kredittkvaliteten og risiko. 

 

Opprinnelig pkt 3 lød som følger: 

3. Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond/aktivt 
forvaltet portefølje skal minimum være på BBB-.  
 

På bakgrunn i vedtaket har rådmannen oppdatert Ås kommunes 
finansreglement jf. vedlagt dokument. I avsnitt 4 defineres rammene for 
plassering av kommunens obligasjoner og aksjer.  

Nærmere om kredittrating 

Kredittrating blir gjort både av selskaper og av land. Det store volumet er 
naturlig nok på selskapsobligasjoner.  

Ratingen består av en analyse av den økonomiske situasjonen i 
selskapet/landet og en vurdering av den politiske situasjonen. Ratingsbyråene 
legger vekt både på evne og vilje til lånetakeren til å møte forpliktelsene. 

Obligasjonene rates i bokstav (og litt tall) fra AAA til C eller D. AAA er den 
beste ratingen, der risikoen anses som nærmest ikke-eksisterende. Norge er 
rangert som AAA. 
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Investment grade og high yield 

Et viktig skille for investorer går på hvilke obligasjoner som defineres inn i 
gruppen hva som er «investment grade» og hva som er «speculative grade». 
Sistnevnte er mest normalt å kalle high yield (gir høyere rente, men også 
større risiko).  Innenfor investment grade er obligasjoner som er ratet fra BBB- 
til AAA. Alt under dette er high yield. 

BBB- er laveste gradering innenfor «investment grade». 

15 Side 23 Finnes det måter å redusere 
pensjonsinnbetalingene på? 

Dette er regulert av Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner 

og fylkeskommuner): 

 

§ 13-1.Pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og pensjonsutgifter 
A. Kommunens eller fylkeskommunens pensjonsforpliktelser ved 

regnskapsårets slutt skal føres opp under passiva i balanseregnskapet. 
Kommunens eller fylkeskommunens pensjonsmidler skal føres opp under 
aktiva. 

B. Kommunens eller fylkeskommunens pensjonspremie i året skal føres til 
utgift i kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap (driftsdel). 
Dersom en andel av premien er tilordnet lønnsutbetalinger som i henhold 
til god kommunal regnskapsskikk er ført i årsregnskapets investeringsdel 
føres også tilsvarende andel av pensjonspremien her. 

C. Kommunens eller fylkeskommunens netto pensjonskostnad i året, skal 
spesifiseres i note til årsregnskapet. 

D. Differansen mellom årets pensjonspremie, eksklusive omkostninger til 
administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen, og årets netto 
pensjonskostnad (årets premieavvik) skal håndteres etter reglene i § 13-4 
bokstav A og B. Premie for rentegaranti regnes som omkostninger etter 
første punktum. Reglene i § 13-4 bokstav A og B gjelder tilsvarende for 
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avvik mellom arbeidsgiveravgift i henhold til årets premie og beregnet 
arbeidsgiveravgift i henhold til beregnet netto pensjonskostnad. 

E. Kommunens eller fylkeskommunens pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser 
og beregnet akkumulert premieavvik, jf. bokstav D, skal spesifiseres i 
note, og beregningsforutsetningene skal angis. 
 
Betalt premie fastsettes på bakgrunn i aktuarberegning fra 
pensjonsleverandøren.  
Ås kommune inntektsfører imidlertid ikke premieavvik. Ved inntektsføring 
av premieavvik ville ÅS kommune oppnådd bedre netto driftsresultater på 
kort sikt, men samtidig opparbeide seg en leverandørgjeld som må 
kostnadsføres i senere budsjetter.  
 
Konklusjon; Pensjonskostnaden kan reduseres ved å inntektsføre 
premieavvik. 
 
Innbetalt premie kan vi ikke reduseres, da ytelsene er avtalefestet. (Det er 
kun en reduksjon i antall ansatte i kommunen som vil kunne redusere 
pensjonsinnbetalingene.)  

 

16 Side 23, Det virker nærmest useriøst at gebyrene for 
Oppmåling økes med 60 %, dette synes som 
en stor økning, er dette fordi vi ikke har 
regulert gebyrene på mange år, eller er det 
for mange ansatte på Oppmålingskontoret i 
forhold til arbeidsmengden? 

Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak at Ås kommune har tatt i bruk en 
mer omfattende og grundig modell for å beregne selvkost, det vil si at alle 
indirekte og direkte kostnader knyttet til hvert gebyrområde beregnes. 

Det er benyttet et eksternt konsulentselskap, Momentum  Selvkost, for å 
komme frem til korrekte satser. Det fremkom flere forhold som ikke 
tidligere har vært ivaretatt i grunnlaget for beregningene. Gebyrene har 
derfor tidligere ikke dekket våre faktiske kostnader i henhold til definisjonen 
i lovverket. Rapporten fra Momentum kan fås til gjennomsyn ved å 
kontakte administrasjonen. 

Prinsippet om selvkost sikrer at tjenesten dekkes 100% av gebyrer. Velger 
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man ikke selvkost, må kostnadene dekkes via andre tjenesteområder. 

17 Side 23, 
G01  

Hvorfor er Rustad prissatt til 345 mill (ex mva) 
når andre kommuner åpenbart kan bygge 
skoler vesentlig billigere? 

Oppgitte kalkyle er utarbeidet av ekstern konsulent basert på et P85 krav 
(dvs 85% sannsynlighet for at kostnaden vil holde seg innenfor dette 
nivået). En ytterligere verifisering av kalkylen får vi først når vi går ut i 
markedet og innhenter entreprenør. Ås kommune skal handle i det samme 
markedet som øvrige kommuner, og det må antas at priser på 
sammenlignbare produkter er i samme størrelsesorden.  

Det kan vurderes å inngå et samarbeid med andre kommuner om 
sammenligning av priser. Drammen Eiendom KF, Bærum kommune, 
Akershus fylkeskommune og Undervisningsbygg Oslo KF inngikk i sin tid 
et samarbeid om å sammenligne investeringskostnader for nye bygg. 
Arbeidet ble gjort i regi av Prognosesenteret. Kommunen kan alternativt 
kontakte de respektive kommunene og Prognosesenteret, for om mulig å 
delta i dette samarbeidet. Deltakelse vil imidlertid medføre både 
investerings- og driftskostnader for kommunen.  

Verdiene representerer forventet kostnad basert på en normal standard. 

 
18 Side 23, 

G01  
Hvorfor er ambisjonsnivået at det skal ta 5 år 
å bygge ut Rustad skole. 

Erfaringsmessig vil slike prosjekter, som involverer mange interesser, ta 
lang tid. Det er mange forhold knyttet til tomtens beskaffenhet, arrondering, 
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ev. erverv av tilleggsareal, reguleringsforhold, skolens planløsninger, 
offentlig regelverk, anbud m.m. som vil være med å påvirke fremdriften. 
Det er klart mål å gjennomføre en så effektiv og kjapp utbygging som 
mulig, men erfaringsmessig tar slike prosesser tid. 

I tidligfase som vi nå er er det i tillegg usikkerhet knyttet til en tentativ 
tidsplan. Når prosjektet blir ytterligere bearbeidet, får vi større sikkerhet 
med hensyn til når skolen skal stå ferdig 

19 
 
 
 
 
_____ 
 
20 

Side 23, 
G02  

Hvorfor er Solberg skole prissatt til 250 mill 
(ex mva) når andre kommuner åpenbart kan 
bygge skoler vesentlig billigere?  

Se svar på spørsmål 17 

Side 23, 
G02 

Hvorfor er ambisjonsnivået at det skal ta 4 år 
å bygge ut Solberg skole. 

Se svar på spørsmål 18 
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21 Side 25 
G04, 

IT utstyr byttes ut etter 3 år. Er dette på grunn 
av at utstyret går i stykker? Er dette 
nødvendig med dagens økonomi? 

Bærbare pc er i u-skolen er ofte utsatt for tøff fysisk behandling. Pc ene 
som i dag benyttes er 4-5 år gamle. I dag bruker IT avdelingen mye tid på 
å reparere maskiner fra skolene. Levetiden på pc ene vil strekkes lengre 
en tre år for mange maskiner, men summen som er satt opp i 
handlingsplan er for å skiftet ut en del av de eldste maskinene på u-
skolene + at det er et stort behov for å øke tettheten på maskiner i 
barneskolen, der mye av utstyret er eldre en 6-7 år. Utstyr som fungerer og 
ikke har skader vil beholdes lengre.  

 

22 Side 25 
G06, 

Ombyggingen av Nordbytun Ungdomsskole 
kan vel tas ut, da elevene fra Solberg skal gå 
på Nordby, i klasserom som er enkle å ta 
ibruk 

Det er korrekt. Midlene til ombygging kan tas ut for 2015.  

23 Side 26 
B01 

62 millioner kroner for en barnehage er mye 
penger. Har rådmannen vurdert andre 
løsninger? OPS? Privat drift? 

Privat drift av barnehage er ikke rimeligere enn kommunal drift. De ikke-
kommunale barnehagene får det samme beløpet per barn som de 
kommunale barnehagene får.  

Det ble for et par år siden undersøkt om det var private utbyggere som 
kunne være interessert i å bygge ut barnehager i Ås. Ut fra de 
uforpliktende samtalene så svarte flere positivt på det. De fleste ønsket da 
også å drifte.  
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24 Side 27, 
pkt 4.3.4 

Borggården 8 millioner, når ble det vedtatt, og 
når har vi vedtatt at fasaden må renoveres? 
Hvorfor tar rådmannen omkamp på omkamp 
på omkamp og prioriterer 10 millioner kroner 
på denne måten? 

Prosjektet er ikke vedtatt, men det er et stort behov for oppgradering av 
plassen. Det er lekkasjer i bassenget, setninger i grunnen, løse heller som 
medfører fare og en dårlig belysning av deler av plassen. Det er gjort 
nødtiltak høsten 14 for å sikre en minimums belysning av de mest 
benyttede gangarealene, men dette bør forsterkes. Deler av plassen er 
allerede oppgravd som følge av brudd på fjernvarmeledningene. 
Ytterligere deler av plassen må etter pålegg (ca 3 mill.) graves opp for å 
separere overvann og avløpsvann. Det må dermed gjennomføres 
betydelig inngrep i borggården og det er ønskelig, og økonomisk gunstig, å 
renovere hele plassen til universell utforming samtidig. Med fasade menes 
kanter langs bassenget, heller, belysning og beplantning. 
Minimumsløsningen med kun å separere avløp og overvann vil medføre en 
ytterligere reduksjon i områdets visuelle kvalitet. 

25 Side 27, 
I07 

Kan det virkelig koste 300.000 å installere en 
brukerlånsautomat i Vinterbro bibliotek?  

I investeringsbudsjettet for 2015 er det lagt inn kostnader til det som kalles 
meråpent bibliotek. Dette er ikke automater, men adgangskontroll, 
overvåkningskamera og tilhørende utstyr for å kunne slipper brukerne inn i 
biblioteket utenom bemannet åpningstid. Dette er det mulig å gjøre fordi 
biblioteket allerede har tatt jobben med å merke om alle bøkene og at de har 
utlånsautomater. Slik kan biblioteket få langt bedre tilgjengelighet for brukerne e 
uten å måtte øke bemanningen. Nordby egner seg i særlig grad til dette, siden 
det er et åpent og lyst lokale med enkel adgang gjennom senteret.  

 Det er stipulert en pris på 218.000 for alle tre avdelinger for selve utstyret. I 
tillegg må det  regnes kabling, antakelig ca 100 000 pr. avdeling.  
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26 Side 29, 
A01 

Bjørnebekk:  Her bør vi ha opp en sak med 
kostnader og inntekter på Bjørnebekk før vi 
vedtar så store investeringer.  Vi har dn avtale 
med Staten som går ut til sommeren 2015.  
Med de renoveringstiltakene vi har hatt, og 
kommer til å få, er det viktig at dette 
diskuteres nøye før vi vedtar noe i budsjettet 

Avtalen med staten går ut sommeren 2015. UDI har opsjon på forlengelse av 
avtalen på to år.  

Investeringsbeløpet som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag inkluderer 
oppgradering av Bjørnebekk til standard for enkle studenthybler.  Dette for å sikre 
alternativ bruk av bygget, ved eventuell nedlegging av asylmottaket.  

En rimeligere løsning som innebærer oppgradering av fyringsanlegg, VVS, 
brannsikring og ENØK-tiltak er anslått til ca 30 mmill. kr  

Rådmannen kan fremme en egen sak om videre fremdrift for Bjørnebekk 
asylmottak.  

27 Side 30 
A02 

Vedlikeholdet-  vi har 130 millioner i etterslep, 
med de tallene Rådmannen legger inn til 
renovering i perioden, hvor mye får vi 
renovere, og hva skjer med forfatningen i 
bygningene i den takt disse egentlig små 
summene legger opp til det vil da ta 17-18 år 
før vi har gjort unna etterslepet på 130 mill- 
hvor mye har forfallet da økt?   

Et planmessig og godt gjennomført vedlikehold krever personellressurser og 
systemressurser for å initiere og administrere dette på en god måte. 
Vedlikeholdsavdelingen har i dag meget begrenset 
prosjektgjennomføringsressurser. Det er lagt inn i budsjettet en økning med en 
stilling til dette området. Denne ressursen vil sannsynligvis først være i operativ 
drift høsten 2015. God prosjektstyring krever også gode administrative verktøy. Et 
nytt FDV system er under implementering og full effekt av dette forventes siste 
halvår 2015. Det er dermed av hensyn til realistisk prosjektstyring lagt inn 5 mill 
for 2015 som økes til 10 mill i 2016. En ytterligere økning, med en god fordeling 
mellom personellressurser og prosjektmidler, vil være ønskelig, forutsatt at det 
finnes økonomisk inndekning for dette. 

Enhver utfasing av gamle bygg, til fordel for nye, vil betydelig redusere 
vedlikeholdsetterslepet. Det vil derfor være kombinasjonen av økt vedlikehold og 
nyetableringer som avgjør hvorvidt vi vil klare å stoppe det bygningsmessige 
forfallet av kommunale bygg i tiden fremover. 

I Rådmannens budsjettforslag ligger det inne renovering/nybygging av flere bygg, 
og dette vil redusere vedlikeholdsetterslepet, herunder Bjørnebekk, Åshallen, 
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Rustad skole og Solberg skole. 

28 Side 30 
A02 

Ås kommune har mange flere m2 enn 
sammenlignbare kommuner. Hvor mange m2 
har kommunen av ulike type bygg, og 
hvordan er sammenligningen med andre 
Follokommuner? 
Er det realistisk å selge unna noe?  

Type bygg 
Areal 
BTA Areal BRA   

Sum total eide og leide lokaler 122 835 114 608   

Sum total eide lokaler 116 425 108 543 

 
Sum skoler 49 252 46 004   

Sum barnehager 7 489 6 789   

Sum alders / sykehjem / institusjoner 32 368 30 333   

Sum idrettsbygg 6 437 5 810   

Sum kulturbygg 6 206 6 029   

Sum rådhus / adm. Bygg 3 714 3 480   

Sum andre bygg 2 067 1 937   

Sum utleieboliger 8 892 8 162   

Sum total leide lokaler 6 410 6 066 

 Sum leide skoler 1 241 1 163   
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Sum leide alders-/sykehjem / institusjoner 3 160 2 961   

Sum leide adm. Bygg 2 009 1 942   

Det er ikke foretatt noen analyse av kommunenes eiendomsmasse i forhold til 
andre Follokommuner.  

Det er et mål i løpet av 2015 å identifisere eiendommer som det ikke lenger er 
hensiktsmessig for kommunen å eie, samt gjennomføre nødvendige avklarende 
prosesser. Arbeidet er påstartet. 

29 Side 31 
A08 

Hangartomta opp mot ny lagerhall i Myrveien.  
Ny lagerhall er estimert til 8 millioner, hva får 
vi for salg av hangartomta? 
Hvordan kan et kaldtlager koste 8 millioner 
kroner? 

Total ramme for ombygging i Myrveien (gjennomført) og oppsetting av ny 
lagerhall er 8,4 mill. Ny lagerhall er kostnadsberegnet til ca 3 mill. 

Eventuelt salg av Hangartomta vil bli vurdert sammen med den øvrige 
kommunale eiendomsmassen for å identifisere mulige salgsobjekter og verdien 
av dette jfr. svar på spørsmål 28. Takst fra 2013 antyder ca 3 mill. 

30 Side 33, Rådmannen gis fullmakt til å disponere av 
garantifondet til sluttføring av nødvendige 
etterarbeider på avsluttede 
investeringsprosjekter.  Summen er 544.000.- 
Er det fattet vedtak om dette?  

Dette ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av 
handlingsprogram 2014-2017, da samme formulering stod i dokumentet.  

 

 

31 Side 33, 
pkt 4.3.8. 

Dyster Eldor.  Rådmannen fordeler salget av 
eiendommen over 3 år, 2016-18. Hvis vi nå 
får saken om Dyster Eldor opp i løpet av 
desember, hvorfor har man satt opp at det 
kforventes salg i 2016-2018?  Dette burde ha 
høyeste prioritet å få solgt. 4 år på å bli 
ferdige her er lang tid!  60 millioner ville gjort 
svært godt i kommunens økonomi nå! Hva 

Reguleringsplanen blir vedtatt i 2015. Tomten kan da selges. Tidligere er det 
vedtatt at tomten skal selges i etapper, men dette er opp til Kommunestyret å av 
an gjøre.  
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gjør at Rådmannen tenker så langsiktig? 

32 Side 37, Helsebringende tiltak ÅRA (Ås regelmessig 
aktivitet). Hvilke tiltak er dette, og hva koster 
det?  

ÅRA-aktiviteter for Åra-året 2014 – 2015:  

 September: Åra-året startet med Freskukearrangementer; Postfinnern, 
fotballturneringen og Årungen rundt.  

 November: Kino med suppe rett etter arbeidstid (filmfremvisning med 
servering av suppe) 

 Lokale julebord (finansieres av ansatte selv) 

 Bowling: lagkonkurranser mellom enheter og på tvers 

 Teatertur (egenandel) 

 Mars – mai: Aktivitetene er ikke fastlagt, da enhetene skal komme med 
forslag til aktuelle fellesaktiviteter. Det har tidligere vært f.eks. tur i marka, 
foredrag om kosthold, tur langs sjøen, sykkeltur rundt Årungen. 

 Juni: Besøk på Ramme Gaard (egenandel) 

 September: Nytt ÅRA-år 2015-2016 starter i Freskuka med de 
arrangementene som der vil være. Aktivitetene er foreløpig ikke fastlagt 
for oktober-desember. 

Ideen om ÅRA er hentet fra konseptet «Langtidsfrisk» og er en tanke om at 
dersom man gjør positive aktiviteter, blir bedre kjent med sine kollegaer, så blir 
samarbeidet, kommunikasjonen og arbeidsmiljøet generelt bedre. Bieffekten er 
lavere sykefravær og høyere effektivitet, i tillegg til at relasjonene mellom 
kollegaer blir «utvidet» sosialt sett.  

ÅRA var de første årene finansiert av eksterne midler, midler som ble søkt fra 



Svar på spørsmål fra politikere – HP 15-18 
 

21 
 

Storebrand og KLP. For 2015 må tiltakene finansieres over kommunens budsjett. 
I rådmannens forslag er det lagt inn en ramme på kr 75.000. 

33 Side 39, SFO Tiltak for å vurdere økonomi og innhold i 
skolefritidsordningene ble igangsatt i 2013. 
Arbeidet fortsetter også inn i 2015.   
Hva er utgift per barn i SFO fordelt på de ulike 
skolene og hva er inntekten?  
SFO skal vel være selvfinansierende? 

Det ble i 2013 gjennomført en selvkostanalyse som viser at SFO er ca 70 % 
selvfinansiert når det tas hensyn til alle kostnader, inkl andel av lokaler, 
støttefunksjoner, finansutgifter etc. Ut fra selvkostprinsippet er det mulig å øke 
prisen, men prisene er vurdert i forhold til betalingsvillighet og priser i 
kommunene rundt.  

 

Tallene i tabellen inkluderer skolenes lønns- og driftskostnader, men ikke 
indirekte kostnader. 

Ansvar Skole 
kostnader 

2015 

Ant 
heltids 
- 
plasse
r 

Kostnad 
per plass  

Inntekt per 
skole 

2112 Brønnerud SFO 1 088 000,00 42    25 742  -1 246 000 

2122 Kroer SFO 1 232 000,00 39     31 418  -1 156 000 

2132 Nordby SFO 2 460 000,00 96     25 726  -2 819 000 

2142 Rustad SFO 3 217 000,00 129     24 885  -3 811 000 

2152 Solberg SFO 1 681 000,00 70     24 162  -2 051 000 

2162 Åsgård SFO 3 113 000,00 133     23 447  -3 914 000 

2172 Sjøskogen SFO 3 050 000,00 124     24 587  -3 657 000 

2 
Oppvekst- og 
kultur 

15 841 
000,00 632,77     25 034  -18 654 000 
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34 Side 39 Hva er kostnaden pr elev i de ulike skolene? Tabellen viser kostnader per elev per skole. Kostnadene inkluderer skolenes lønns- og 

driftskostnader. Støttetjenester, andel drift og vellikehold av eiendommer og andre 

indirekte kostnader er ikke medregnet. Ås kommune har en selvkostmodell som er 

utviklet av MOMENTUM analyse og som benyttes innen VAR-området. Denne kan også 

benyttes innen skole hvis man vil ha med alle kostnader per elev, både direkte og 

indirekte kostnader.  

Skole 
Kostnad pr. 
elev modell 

Nordby             54 783  

Rustad             53 657  

Solberg             58 390  

Åsgård             53 874  

Sjøskogen             56 610  

Brønnerud             75 214  

Kroer             74 224  

Ås ungdomsskole             74 336  

Nordbytun             74 759  
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35 Side 39 Det står «Modellens prinsipper valgte 
imidlertid rektorene å beholde». Er det opp til 
rektorene å bestemme hvorledes Ås-skolen 
skal finansieres? 
Hvorledes er dagens modell bygget opp? 
Hva betyr at «fordelingen ikke har vært 
optimal»? 
Hvilke andre muligheter finnes? 

1. Dette er rådmannens vurdering.  

2. Utgangspunktet for dagens modell er opprinnelig budsjett 2014 + 
lønnsvekst, eventuell endring i pensjonssats, elevtallsvekst og eventuelle nye 
timer og innsparinger/omfordelinger. Dette gir total ramme som fordeles ut på 
skolene i henhold til størrelse/art.  

Dagens modell er bygd opp med et grunnbeløp i bunnen som skal dekke en 
klasserekke (med inntil 20 elever per klasse) og administrasjon. Det er tatt høyde 
for at det på u-skolene er behov for blant annet rådgiver og at det de senere 
årene er innført økte ressurskrav som følge av f.eks leksehjelp og nye timer til 
valgfag. Kroer og Brønnerud har eget grunnbeløp. 

Resten av midlene fordeles i henhold til hvor mange elever det er på skolen 
utover 7*20/3*20. Elevprisen for disse elevene blir lik for alle barneskolene og 
benyttes i beregningen av elevtallsvekst for høsten 2015 og 2016. U-skolene har 
1,5 x elevpris b-trinnet grunnet flere undervisningstimer.  

Kroer og Brønnerud får grunnbeløp + elevpris for alle sine elever. 

3. Ungdomsskolene har gjennom årene hatt en dårligere utvikling i elevpris 
enn barneskolene i tillegg til økte krav. Dette har skjedd fordi den økte rammen 
grunnet nye krav har kommet alle skolene til gode pga metoden som er benyttet 
ved fordeling av midler. Dette er nå forsøkt rettet opp ved å øke grunnbeløpet u-
skole i forhold til grunnbeløp barneskole.  

4. Ja, det fins andre muligheter: 
Gå bort fra rammestyring (endring i antall grupper og lærer per skole må ha 
hjemmel) 
Finansiering etter antall grupper per skole (f.eks. beregning av antall grupper etter 
normer for antall elever per gruppe) 
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36 Side 43, Kvalitet i skolen - Synlig læring En annen 
sentral utfordring i skolen, er å måle effekten 
av pedagogisk arbeid. Det settes ofte i gang 
tiltak for elevene som man tror virker, men 
uten at tilstrekkelig kunnskap om faktisk 
gevinst.  Dersom vi setter igang tiltak som 
ikke virker, når kuttes de ut, og hva bruker vi 
av ressurser på slikt? Effekten av pedagogisk 
arbeid måles vel til slutt i elevenes karakterer, 
eller? 

Karakterer er bare en av målefaktorene, og gir kun et begrenset bilde av 
elevenes utvikling . Barn har et læringspotensiale som skal utvikles, og  alle 
elever uansett nivå skal ha en god og synlig progresjon. F.eks.kan flinke elever  
få gode karakterer, men ha ingen eller liten progresjon, eller svake elever kan få 
dårlige karakterer år etter år, men har ut fra sine forutsetninger, en svært god 
progresjon.  

Tiltak som ikke gir elevene progresjon, skal kuttes ut.   

37 Side 44 Rådmannen foreslår at det opprettes 3 
stillinger som sammen med sosialpedagogen 
som allerede er ansatt i PPS, utgjør det 
ambulerende teamet. Kan vi få en kostnad på 
dette, både lønn, reise, kontorplasser, 
kompetanseheving etc? Senere i dokumentet 
vises det til : HFU åpent tre dager pr. uke, 
NMBU- psykolog skal være tilstede på HFU 
én dag. Psykolog «utlånt» fra PPS jobber en 
dag på HFU.   Har vi da hatt overkapasitet i 
PPS, siden vi disponerer slik? 

Vedr ambulerende team.  
Lønnskostnad for 3 stillinger er avhengig av kompetanse og ansiennitet. I denne 
type stilling er det viktig med kompetanse og erfaring. F.eks med 10 års erfaring 
på masternivå vil en årslønn være kr 508 100 – total lønnskostnad blir da kr 
690 000 pr stilling på årsbasis. For 3 stillinger blir det kr 2 070 000 for et helt år. 
Reiseutgifter – regnet utfra et gjennomsnitt – ca kr 20 000 
Kontorplasser  - Vi kan omplassere i PPS sin lokaler og vi vil da ha kontorplasser. 
Trenger en pult til og en stol. 
Kompetanseheving –  ca kr 30 000  
Vedr kapasitet PPS 
I utgangspunktet var det et sterkt ønske fra Helsestasjonen om at noen fra PPS 
kunne ta den 20% stillingen. .Det er ikke overkapasitet på PPS. Men de har 
medarbeidere med 80% stillinger som i perioder kan øke til 100%. I dette tilfelle 
har en spes.ped økt stillingen sin fra 80% til 100% i perioden.  

38 Side 47 Hovedbrukeren på utleie er fortsatt Ås 
kommune, med både politisk og administrativ 
møtevirksomhet. Ås kommune bruker 
lokalene i 70 prosent av den totale 
brukstiden. Hva bruker vi det til, politiske 
møter er på kveldstid, er det disse som 
hindrer mer utleie?  

Alle politiske møter, - med noen få unntak, foregår i kulturhusets forskjellige 
lokaler  – på kveldstid. 
Ellers benyttes lokalene på dagtid til møtevirksomhet i Ås kommune, kurs og 
presentasjoner, for grupper av personer kommunalt og regionalt. 
Festsalen (Kulturskolen, Bankveien 1) benyttes av kulturskolens undervisning på 
hverdager, mandag-torsdag. Salen leies ut til private arrangement og åpne 
kulturarrangementer, fredag kveld – søndag. 
Seniorsenterlokalet benyttes av seniorsentret mandag – torsdag på dagtid. 
 Leies ut kvelder og helger, til private og åpne arrangementer. 
Bruken av huset generelt sett kan leses i kalender:  
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http://www.dx.no/ebillett/lts/?partner_id=214&uke=47&aar=2014&sal=Lille+sal 
 

39 Side 47, Mest dramatisk er problemer med å få 
tilfredsstillende temperatur i kinolokalet 
gjennom lengre kuldeperioder, samt at deler 
av bruksarealet i bygget ikke har ventilasjon. 
Med 52 mill i investeringer på huset, og nytt 
ventilasjonsanlegg, med de ekstra 
kostnadene det medførte, så fungerer det 
ikke? Hva er galt? 

Prosjektet ble vedtatt som et brannsikringstiltak. Ventilasjonen var i 
utgangspunktet ikke en del av dette. Det ble bestilt flere ekstraarbeider på dette 
prosjektet deriblant ventilasjon. Totalt budsjett var ikke tilstrekkelig til alle 
prosjekter, deriblant ventilasjon. Det som gjenstår av ventilasjonsprosjektet er i 
hovedsak lokaler i kjelleren, lagerlokalet og garderober. Økt varme i kinolokalet 
har ikke blitt verken bestilt eller prioritert. 

Varmeanlegget har ikke kapasitet til mer, anlegget går på det maksimale. Det er 
kinoen som er problemet å få tilstrekkelig varme i, på grunn av lokalets store 
takhøyde. 

Kjellerlokalet ble tidligere brukt til aktivitetslokale og var derfor ventilert. I 
forbindelse med ombygging ble denne ventilasjonstilkoblingen tatt bort, noe som 
medfører at dette lokalet nå ikke kan brukes til annet formål enn lager. 

40 Side 48, Ungdomsklubbene -Gjennomsnittet av 
brukergruppa er eldre ved Midtgard enn ved 
Rudolf.  Hva er gjennomsnittsalderen på de 
forskjellige stedene?  Er det tilbudene som 
varierer så mye at det er utslagsgivende for 
alderen på de som kommer?  

Tilbudet kan variere etter hvem som er brukere av ungdomshusene pr dags dato 
og innenfor forskjellige ungdomskulturer og hva som gjør seg gjeldende akkurat 
nå. Dette kan variere mye fra sted til sted og forandre seg fort!  
Ungdomshusene i Ås har et relativt likt tilbud med fast månedsprogram, meny, 
etter skoletid kafe hver dag og et par kvelder åpent i uka hvor biljard, bordtennis, 
mat, film og treffe andre jevnaldrende står i fokus! 
Grunnen til at snittalderen er noe høyere ved Midtgard enn Rudolf skyldes 
beliggenheten. Rudolf ligger i kjellerlokalet ved Nordbytun ungdomsskole og har 
derfor mange ungdommer på besøk som går på denne skolen.  
Midtgard ligger ved Åsgård barneskole slik at ungdom må oppsøke huset!  Det 
ligger også  sentrumsnært. I tillegg finnes det også en videregående skole i Ås 
som har ungdom som bruker huset. Mlm13-19 totalt, men snittet ligger på en ca. 
14/15 på Rudolf og ca. 15/16 på Midtgard 

http://www.dx.no/ebillett/lts/?partner_id=214&uke=47&aar=2014&sal=Lille+sal
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41 Side 48 Kulturskolen : tilbud -  Undervisningstilbud  
Innenfor dagens rammer er det en utfordring 
for kulturskolen å kunne gi elever et rikt og 
omfattende breddetilbud, samtidig som man 
gir mulighet for fordypning i forhold til den 
enkeltes behov.  Bør man se på om det er et 
breddetilbud vi skal ha, og ikke gi 
spesialundervisning til enkeltelever?  Dette er 
forsåvidt et veivalg...ved å gi tilbud til bredden 
gir vi flere tilbud, og slipper lange venteliste 

Kulturskolene i Norge er et skoleslag som skal gi både et aktivitetsbasert 
breddetilbud, et skole-/opplæringstilbud og et fordypningstilbud. Kulturskolen i Ås 
gir tilbud på alle de tre områdene, og har en stor del av barn og unge i Ås som 
elever. Ventelisten til kulturskolen er først og fremst relatert til våre skole-
/opplæringstilbud. Hvis disse tilbudene bortfaller, vil selvfølgelig ventelistene 
forsvinne, men det betyr ikke at søkerne ønsker å delta på et mer begrenset 
tilbud. Ventelistene synliggjør at nettopp disse tilbudene er de mest attraktive. 

 

Ås kommune har også undertegnet en samarbeidsavtale med Norges 
musikkhøgskole (Follo-piloten) sammen med Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski 
og Vestby, der utviklingen av de tre utviklingstrinnene i kulturskolene er et viktig 
tema. Kulturskolen i Ås ønsker å tilby alle barn og unge et grunnleggende 
aktivitetstilbud, samt at de som ønsker å utvikle seg videre får muligheten til det. 

42 Side 48, lokaler- Kulturskolen har gode 
undervisningslokaler for de fleste av sine 
tilbud. Likevel er det dårlige 
undervisningsforhold for fagene teater og 
dans, og kulturskolen har behov for 
tilrettelagte lokaler for disse fagene. Når 
innførte vi dans, og hvor planla vi at dette 
skulle foregå ved oppstart?  

Dans ble innført som fag i Kulturskolen i Ås i 2010 som et tiltak for å øke 
kulturskolens inntjening, ved siden av å bedre skolens fagtilbud. Innføringen av 
danseundervisningen ga ca 150 nye elever. I dag har kulturskolen ca 350 
danseelever. 

Danseundervisningen startet i gymsaler ved skoler i kommunen + Store sal i 
kulturhuset for de mest avanserte klassiske danserne. 

Både økningen av antall elever, og at en stadig større andel av elevene blir 
viderekomne, aktualiserer at kulturskolen trenger bedre tilrettelagte lokaler for 
faget. 
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43 Side 49, Kulturskolen  Etablere prosjektet «Syngende 
kommune». Hva kommer dette til å koste?  

Syngende kommune inneholder tiltak som er finansiert i eksisterende virksomhet. 
I tillegg mottar prosjektet prosjektmidler som kan stimulere til ny aktivitet. 

Det er ikke beregnet at prosjektet trenger nye budsjettmidler. 

44 Side 49, Kulturhuset Evaluere kulturhuset når det 
gjelder organisering, bruken, innholdet og det 
tekniske.  Når skal denne evalueringen 
gjøres? 

Denne evalueringen vil settes i gang i løpet av januar 2015.  

45 Side 50, Voksenopplæringen - er uroen over- eller er 
det fortsatt en pågående konflikt her?  

Voksenopplæringen ble ryddet opp i forbindelse med konfliktene som var. Som 
alle virksomheter som det er/har vært noe spesielt med, følges 
voksenopplæringen spesielt opp 

46 Side 56, Driftsenheten Kjøkkenet leverer mat til 
sykehjemmet, gruppeboligene for personer 
med demens, hjemmeboende, kafeteria på 
Moer og catering til kurs og møtevirksomhet i 
hele kommunen. Kjøkkenet har større 
kapasitet enn dagens produksjon tilsier. Kan 
noe gjøres for at også andre kan kjøpe 
middag fra vårt kjøkken?  Det ble snakket 
masse om dette da vi etablerte kjøkkenet, og 

Kjøkkenet ved Moer utnytter personalressursene de har til rådighet maksimalt, 
men i kjøkkenet er det fysisk produksjonskapasitet. For å ta ut ytterligere 
produksjonskapasitet må bemanningen styrkes. Kjøkkenet øker sin aktivitet / 
leveranse hvert år. Det planlegges nå økning av produksjon mtp 30 nye 
sykehjemsplasser i demenssenteret, samt et nytt dagsenter for personer med 
demens. Ved en eventuell videre utbygging av Moer sykehjem vil kjøkkenet også 
kunne levere her. 

Kjøkkenet ruller stadig ut levering til nye enheter i kommunen, barnehagene har 
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da skulle en av inntektskildene kunne komme 
fra å ta opp bestilling på mat og også 
vasketjenester utenfra.  Har denne tanken 
stoppet opp?  

vært et nytt område de senere år, og de leverer nå til 5 barnehager.  

47 Side 59 Hva er grunnen til at den administrative 
kostnaden pr sosialklient er så mye høyere 
enn i de fleste andre Follo-kommunene? 

Det er flere forhold som påvirker denne forskjellen: 

• KOSTRA-tabellen det vises til, måler forskjellene i administrativ kostnad pr 
mottaker av sosialhjelp. Dersom kontoret løser mange saker med råd og 
veiledning, eventuelt tiltak over NAV stats budsjett, telles ikke disse med i 
rapporteringen av antall mottakere av sosialhjelp. Denne rapporteringen foretas 
elektronisk fra kontorets klientprogram til SSB. 

NAV Ås har blant annet mottatt prosjektmidler til egne stillinger for å følge opp 
ungdom, og har løst mange saker uten at det har blitt utbetalt sosialhjelp. 

• Det er ulikt hvordan kommunene regnskapsfører utgifter, og rapporterer 
inn stillinger. I budsjettet for sosialtjenesten i NAV ligger alle tolkeutgifter for hele 
kommunen og kommunens andel av utgiftene til Follo Krise og incestsenteret 
IKS. Dette er noe Ås kommune har valgt å gjøre, men som kan være forskjellig 
fra kommune til kommune. I veiledningen til Rapportering av personell i 
sosialtjenesten, som sendes SSB står: Registreringen skal ikke bare omfatte 
kommunalt ansatte ved NAV kontoret, men også andre kommunalt ansatte som 
utfører arbeid på de KOSTRA-funksjonene som her utgjør sosialtjenesten.» 

NAV Ås har rapportert inn 250 % stillinger som ikke ligger i kontoret, men i enhet 
for Rus og psykisk helse. 

Disse forholdene gjør at det er knyttet mye usikkerhet rundt sammenligningen 
kommuner imellom. 

• Til sammenligning har sosialtjenesten i NAV Ås lavere netto driftsutgifter 
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pr innbygger i prosent samme år, sammenlignet med Follokommunene, Akershus 
og KOSTRA gruppe 8.  

Netto sosialhjelp pr innbygger i Ås ligger også lavere enn de øvrige 
Follokommune for samme året i henhold til KOSTRA. 

48 Side 64, 
pkt 5.4.   

Kan vi få en grei oversikt over alle nye 
stillinger i teknisk etat, med lønnsbudsjetter? 
Også de som da tar lønn direkte fra 
prosjektene.  Man sier på side 65 :Økt 
satsning krever også styrket bemanning til 
administrering og gjennomføring av 
prosjektene. Er dette også nye stillinger?  
Side 69 - Utbedre deler av kyststien ved 
Breivoll. Hva skal gjøres der, og hvilke 
summer skal brukes?  

Nye stillinger Teknikk og Miljø 2015: 

 100 % stilling som prosjektleder/innkjøper på vedlikehold. 
 150 % stilling VAR 
 30 % renhold 

Total lønnsendring inklusiv sosiale kostnader: 1,5 mill.  

Lønn investering besvart i spørsmål 2 

 

Ad side 65: Styrket bemanning til prosjekter: 

Vedtatt 2013: Ny prosjektleder til investeringer (prosjektleder 2 i tillegg til 
eksisterende prosjektleder, ikke besatt, men utlyst) 

Vedtatt 2014: Faglig rådgiver skoleprosjekter fra mars 2015. 

Budsjett 2015: Foreslått innkjøper større renovering og vedlikehold. 

Kyststien fra Breivoll til Strandenga inkluderer utbedring og komplettering av 
stien. Det er bl.a. noen bløte partier som må graves opp og få tilført drenerende 
masser. Kr. 200 000 er vedtatt brukt til dette i forbindelse med behandling av 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
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49 Side 64 Hva gjøres for at kostnadene skal komme på 
«rett sted», f.eks at oppussing/rehabilitering 
etter «kunder med spesielle behov» belaster 
sosialbudsjettet og ikke det vanlige 
vedlikeholdsbudsjettet?  

Alle kommunens vedlikeholdskostnader føres på eiendomsavdelingen 

Utgifter til kommunale boliger føres på egen KOSTRA-funksjon.  Det kan derfor 
utarbeides egne rapporter som viser vedlikeholdskostnadene knyttet til disse 
boligene.  

Gjennom implementering av nytt FDV system vil hver eiendom få eget 
objektnummer og det vil da være mulig å synliggjøre de ulike kostnadene på en 
enklere måte.  

50 Side 71, om VAR området - Dette innebærer at det må 
ansettes fagfolk i VAR-sektoren for å jobbe 
med dette. - Vi mangler tydeligvis mye fagfolk 
på teknisk side.  Hva har det betydd frem til 
nå? Finnes det mulighet for at vi mange 
steder innenfor teknisk etat bør kjøpe 
tjenester fremfor å ansette folk, og i fall vi skal 
ansette flere, er disse fagfolkene det her er 
snakk om inne i listen over nye ansettelser?  

Det er lagt inn en styrking av VAR med 1,5 årsverk i budsjettet.  

Kjøp av tjenester må også administreres og det er viktig av kommunen 
besitter prosjektlederkompetanse og -kapasitet.  

Liten prosjekt- og innkjøpskapasitet medfører manglende 
gjennomføringsevne av prosjekter og utsatt vedlikehold.  Det er derfor 
behov for styrket bemanning på dette området, både til gjennomføring i 
egen regi, og koordinering og anskaffelser av tjenester kjøpt fra andre.  

51 Side 72, Sentral driftsenhet er tynt bemannet og det 
trengs ytterligere stillingshjemler for å sikre 
kontinuerlig drift av eiendomsmassen. - Hvor 
mange mener rådmannen vi må ha på 
teknisk?  Kan det være billigere å kjøpe 
tjenestene?  Vi har jo lønn, sosiale utgifter 
pluss avsetning til pensjon.  Arbeidsplasser 
etc... 

 

Dette området er styrket via interne omdisponeringer.  

Sentral driftsenhet besitter kritisk kompetanse på styring og optimalisering 
av kommunens tekniske installasjoner. Dette er en tjeneste som krever 
kontinuitet og kompetanse for å sikre at alle nye prosjekter og 
oppgraderinger blir knyttet opp mot kommunens SD anlegg. Dersom dette 
ikke ivaretas vil drift og feilrettingsbehovet, samt nød uttrykninger øke. 

Rådmannens foreslåtte stilinger er en forutsetning for gjennomføring av 
planlagte investeringsprosjekter. God bestiller og prosjektlederkompetanse 
er helt nødvendig for å sikre fremdrift og god styring av 
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investeringsprosjekter.    

Det er fortsatt behov for styrking av ordinær drift og mindre 
vedlikeholdsarbeider. Dette vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen 
av rapporten om vaktmestertjenesten. 

52 Side 73 utleieboliger - Det pågår et kontinuerlig arbeid 
med å planlegge og lokalisere denne typen 
boliger. 22 nye leiligheter i Hogstvedtveien 
bør vel avhjelpe mye?  

Nye leiligheter i Hogstvedtveien og Fjellveien avhjelper mye. Det har også 
gitt kommunen mulighet til å se på fordelingen totalt sett  mtp blant annet 
gode sosial bomiljøer, samt tømme noen av de eldre kommunale boligene 
for nødvendig oppgradering. 

53 Side 73 Antall renholdere er utvidet de senere år. 
Skulle man kunne på opplyst atall ansatte og 
renholdt m2 pr ansatt over de 5 siste år? 

Se vedlegg 

54 Side 76 Hva er sykefraværet i kommunen? Fordelt på 
etater og kortsiktig/langsiktig fravær. 

Historisk oversikt over sykefraværet 2008 til 2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Totalt 9,0 8,9 8,7 8,6 8,2 8,5 
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Sykefraværet i 2013 fordeler seg på følgende måte:  

 FELLE
S 

ADM OK HS ANDRE TEKN 

Korttids-
fravær  
< 16 dager 

2,2 2,0 2,3 2,3 1,2 1,2 

Sykmelding 
> 16 dager 

6,3 2,0 6,8 6,6 4,5 5,9 

Samlet 8,5 4,0 9,1 8,9 5,7 7,1 
Tab 10: Oversikt over sykefraværet fra 2008 til 2013.  
Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt 
fravær. 

Sykefraværet for i år vil fremkomme i årsmeldingen for 2014. 

55 Side 80, vedrørende 2 barnehageopptak i året.  
Tidligere har vi blitt informert om at dette er 
veldig dyrt, og at vi har løpende opptak når 
det blir ledige plasser.  Dette ønsker man nå 
å endre på, hvorfor, og hva kommer det til å 
koste?  

Fra statsbudsjettet 2015: 
Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner gjennom kommunerammen til 
et mer fleksibelt barnehageopptak. Forslaget bidrar til at kommunene kan 
etablere flere barnehageplasser, slik at barn som fyller ett år 1. september eller 
senere, får kortere ventetid for en barnehageplass. Regjeringens forslag legger til 
rette for at kommunene kan finne gode og fleksible opptaksløsninger lokalt. 
Dette utgjør kr 337.000 for Ås. Se også Krf pkt 4  

56 Side 81, hva er forskjellen på pkt 9 og 11? Lønnsoppgjøret for undervisningspersonell var ikke ferdig på det tidspunkt 
rektorene skulle begynne arbeidet med budsjettene sine. For å kunne gi 
dem omtrentlige rammer å jobbe med ble det lagt inn 2,15 % lønnsvekst i 
skolemodellen. Dette fremkommer av PKT 11. Ettersom den reelle 
effekten av lønnsoppgjøret ikke var ferdig før nå i november ble det lagt 
inn en buffer som skal brukes til å dekke opp det som eventuelt kommer 
på toppen av de 2,15 % som er i modellen. Beløpet ligger i pkt 9. 
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57 Side 82 - Rammen for etaten måtte justeres med 1,431 
mill. kroner. i 1. tertial da det ved 
kommunestyrebehandlingen av HP 2014-
2015 ble vedtatt opprettholdelse av 
fritidsklubber og stilling ved biblioteket uten at 
midlene ble tilbakeført.  Hvorfor skjer slikt?  

Dette skjer fordi det ved den politiske behandlingen ble lagt til grunn 
detaljert budsjett i stedet for rammen for etaten. Rammen var justert ned i 
henhold til tiltakene, men på kontonivå var tiltakene kontert på ansvar 2050 
(HOK) i stedet for på de respektive ansvar. Det så derfor ut som at 
biblioteket og fritidsklubbene hadde budsjettmidler, og midlene ble derfor 
ikke tilbakeført.  

58 Side 84, Vi skal kutte ut leirskoler, vikarbudsjett i 
kommunale barnehager, samt 
kompetanseutvikling til førskolelærere.  Synes 
rådmannen at dette er fornuftige kutt?  

I et stramt budsjett er det vanskelig å finne ut hva som skal kuttes. Det er 
kuttet gjennom flere år og det er lite å ta av i barnehagene og skole.  Det 
er derfor forsøkt å finne tiltak som rammer minst mulig.  

Mange kommuner har løst leirskole-spørsmålet med frivillig dugnadsarbeid 
eller sparing gjennom flere år. Dette kan også være et alternativ for å 
kunne gjennomføre leirskoleopphold i Ås.  

 

59 Side 86, man setter inn en ny veileder i NAV og 
forventer at denne stillingen "sparer inn" sin 
egen lønn ved kutt i sosialbudsjettene.  Er det 
realistisk? Fra vedtaket som ble fattet: 
Kommunestyret 23.04.2014 Side 10 av 12   

Da dette ble foreslått av rådmannen og vedtatt av kommunestyret i 2013 var det 
realistisk. Høsten endret Nav Akershus retningslinjene for bruk at tiltaksmidler ut 
2014, som endret forutsetningene for Ås på kort sikt. Sosialhjelpen økte. Dette er 
prioritert å få dette ned i 2015 m ed de virkemidler Nav Ås da har til rådighet. 
Ungdom er fortsatt et satsningsområde. 

Kommunen har også i 2015 en ny plikt i lovverket – aktivitetsplikt ved mottak av 
sosialhjelp. Det betyr at kommunen må planlegge, administrere og gjennomføre 
daglig / ukentlig aktivitetsplikt for 30-50 sosialhjelpsmottakere. 

Dette er et merarbeid for kommunen som i seg selv krever ressurser. Det er ikke 
foreslått tilførsel av ressurser for dette i 2015, da ungdomsteamet / veileder også 
skal ivareta denne nye aktivitetsplikten 
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60  Kommunestyrets vedtak 23.04.2014: 1. Det 
opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav 
Ås tilknyttet ungdomsteamet. Stillingen 
finansieres av omdisponerte ressurser 
innenfor enhetens budsjettramme. Er ikke det 
egentlig det samme som i spørsmål 40? I 
tilfelle, så blir det mye frem og tilbake med 
disse 600.000 

Ja det er samme spm og samme stilling og ja det har vært mye frem og tilbake 
med denne stillingen. Årsaken er at den budsjett-teknisk bare ble flyttet for et år, 
slik at det nå må gjøres permanent. 

61 Side 91 
Pkt 7 

Hvorfor er investeringen i Solberg skole 
utsatt? 

Basert på dagens kunnskap vil skolen være klar for innflytting først 
sommer 2018. Det vil dermed ikke være behov for driftsmidler før i 2018 
og budsjettet er korrigert for dette. Årsaken til forsinkelsen er dels 
omfattende planleggingsfase og dels mer detaljert kunnskap om faktisk 
byggetid. 

62 Side 82 
Pkt 33-
34 

Hvilke «pålegg om utbedring» er det egentlig 
snakk om, og hva er allerede utført, ref 
gravingen i borggården? 

Kommunalteknikk VAR har pålagt eiendomsavdelingen å gjennomføre 
separering av stikkledningen som går under Borggården. Avløpsledningen 
mottar i dag også overvann. Det er en prioritert oppgave for VAR å 
separere ledningsnettet i kommunen, slik at renseanleggene kun tilføres 
avløpsvann og ikke overvann. Tilførsel av overvann medfører at 
renseanlegget i nedbørsperioder blir betydelig overbelastet. 

Gravingen som er skjedd i Borggården i høst skyldtes gamle fjernvarmerør 
med lekkasje. Konsekvensen var at Rådhuset ikke fikk tilført nødvendig 
varmt vann for oppvarming.  Det ble samtidig vurdert å separere overvann 
og avløpsvann når man først gravde i området. Dette er imidlertid et langt 
mer omfattende prosjekt, som påvirker et større område av Borggården, 
og det forelå ikke tilstrekkelig budsjettmidler. 
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63 Side 120 Hva betyr økningen i billettpris i badene i 
kroner på årsbasis? 

En økning av billettprisene ved kommunens to folkebad for 2015 estimeres 
til ca. kr 25 000 – 30 000. Forbehold om stabilt antall besøkende.  

Ås kommune har lave billettpriser sammenlignet med andre kommuner i 
Follo. Folkebadene er godt besøkt og mange faste badegjester. 

64 Side 121 Hvordan er regnestykket som forsvarer en 
økning av renovasjonsavgiftene med 10 % 
samtidig som Follo Ren går med overskudd hvert 
eneste år? 

Follo Ren planlegger med økte budsjetter. Ås kommunes andel øker med kr. 
1.722.000 fra 2014 til 2015. Disse verdiene er lagt inn i selvkostberegningen 
(Momentum). Det er videre lagt opp til å benytte kr 1.146.000 av selvkostfondet. 

Ap 1 

 Rådmannen har lagt frem et 
budsjettforslag med kuttforslag på 16,697 
millioner kroner for 2015, hvorav mange 
millioner er uspesifiserte kutt. 

 

Uspesifiserte kutt er: 

OK:  - 2.742.000 

HS: - 2.757.000 

TM: - 1.390.000 

SA: - 360.000 

= - 7.249.000 i uspesifisert kutt 

 

2 

 Dersom politikerne skulle slutte seg til 
rådmannens budsjettforslag, mener 
rådmannen at da har Ås  

kommune et budsjett for 2015 som vil tåle 

Rådmannen må legge frem et budsjett i balanse for å få lagt frem et lovlig 
budsjett.  

Da de uspesifiserte kuttene er definert på etater gir dette føringer på hvor 
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lovlighetsklage til fylkesmannen? kuttene skal tas.  

3 

         og vi bør vel - om vi aksepterer 7,3 mill i 
uspesifiserte kutt - kreve at Rådmannen kommer 
tilbake med mer presis info om innholdet i 
kuttene til Hovedutvalgene. Problemet blir 
sannsynligvis at de store kuttene som forelegges 
hovedutvalgene ikke blir akseptert. Derfor tror jeg 
vi må få flere detaljer for å akseptere kuttene 

De resterende 9,4 mill i kuttforslag er jo også i 
noen tilfelle lite spesifikke.      

Dersom dette ikke aksepteres av hovedutvalgene, vil dette medføre at 
kommunens netto driftsresultat for 2015 svekkes, og det må salderes mot 
bruk/avsetning til disposisjonsfond.   

KrF 1 

 Side 17, venstre kolonne, 3. strekpunkt (netto 
utgifter til kommunehelse og pleie og omsorg): 

«…Ås kommune har tidligere hatt lavere utgifter, 
men har i 2013 hatt en utgiftsøkning pr. 
innbygger.» Hvorfor har utgiftene økt så mye i 
2013? Hva er trenden for 2014? 

 

Kommunen etablerte i løpet av 2012 - 10 stk dobbeltrom på Moer sykehjem – 
medisinsk korttidsenhet. Denne økningen hadde først helårsvirkning i 2013, som 
er første hovedårsak til økningen.  
 
En gjennomgang i 2011 viste at de døgnkontinuerlige tjenestene i HS er 
underbudsjettert på variabellønn postene med ca 15 millioner. (Variabel lønn = 
ferievikarer, sykevikarer i arb.giver perioden, opplæringsvakter, vikarer v ulike 
velferdspermisjoner, vikarer ved fri ifbm seniorpolitiske tiltak, vikarer ved fri for 
kurs / etterutdanning, ekstravakter ved behov for ekstrabemanning en kort 
periode for eksempel ved døende pasienter etc. Alle postene inkl en andel 
kvelds-natt - / helg - / helligdags tillegg). 
I 2013 ble budsjettene regulert i 1 tertial på sykevikarer med til sammen 3 
millioner. Dette er den andre hovedårsaken til økningen i 2013.  
 
Denne økningen er foreslått videreført i 2015, tilført enhetene / avdelingene på s 
86 i HP 2015 – 2018, pkt 33-35, 38, 44-45,47. 
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Økningen i 2014 er fortrinnsvis innenfor området kjøp av sykehjemsplasser 
(Granås) og betaling av overliggerdøgn ved Ahus. Dette fordi kommunens 
kapasitet ikke lengre er tilstrekkelig. Budsjettposten for kjøp av sykehjemsplasser 
er foreslått økt i 2015. 
  

2 

 Side 27. Tabell 4.3.4. Noe må være feil i denne 
tabellen siden summene ikke stemmer. 

 

Total ramme gir en synliggjøring av kostnaden av hele prosjektet utover i 
planperioden inkludert tidligere års bevilgninger. Dette er uavhengig av 
budsjettet i planperioden. Totalt budsjett i planperioden er en summering 
av nye budsjett på prosjektene. Selv om det er beskrevet en forklaring på 
side 24 kan vi gjøre en grafisk endring i oppsettet av tabellen. 

 

 

3 
 

 Side 70. «… fortsette arbeidet med å styrke 

bussbaserte kollektivlinjer knyttet til E6 og E18 
med parkeringsmuligheter ved Korsegården, 
Vinterbro, Nygårdskrysset og Holstad.» Rent 
konkret, hva har kommunen gjort i denne 
sammenhengen i 2014? Hvilke konkrete tiltak er 
planlagt gjennomført i planperioden?  

 

Bussrute 906 (Dyrløkke/Bøleråsen) utvides med 6 avganger per time. Vi 
har forelagt problemstillingen om parkeringsplasser for busspendlere for 
SVV, AFK og FMOA i årlig kontaktmøte og ellers når vi møtes. Ved 
Nygårdskrysset er det planlegging/opparbeidelse av en parkeringsplass 
ved Da Vinci broen. Ved Korsegården er eiendomsforholdene/dyrket jord 
utfordrende, men foreløpig benyttes bensinstasjonsområdet til 
parkering/henting-bringing. 
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4 

 Side 80, pkt. 2. «Det er lagt inn ressurser for å få 
til barnehageopptak flere ganger i året». Betyr 
dette at kommunen vil kunne tilby plass til de 
fleste barna som søker fra den dagen de fyller 1 
år? Hvor mye må evt. bevilges i tillegg for å få til 
dette? 

 

I 2015/2016 vil kommunen ut fra prognosene kunne tilby barnehageplass til alle 
som har rett til plass (født før 1. september og søkt før 1. mars). Det er usikkert 
hvor mange flere vi vil kunne tilby plass til, men sannsynligvis vil de fleste som 
fyller 1 år før jul kunne få tilbud om plass. 

For å kunne ha nok plasser til enhver tid, så må Ås kommune ha rundt 40 ekstra 
småbarnsplasser (3 avdelinger) sett i forhold til dagens behov på 95% 
dekningsgrad. Se s. 10 i barnehagebehovsplanen. 

Se sp 55 fra Ap  

5 

 Side 84, pkt. 33. «Det kuttes i kommunalt tilskudd 
til leirskole med halvårseffekt for 2015». Er dette 
snakk om en reduksjon eller fjerning av 
kommunens leirskoletilbud? 

 

Det blir fjerning av kommunens leirskoletilbud, men det må skje gradvis etter 
hvert som vi kommer ut av inngåtte kontrakter.  

Mange kommuner har løst leirskole-spørsmålet med frivillig dugnadsarbeid eller 
frivillig sparing gjennom flere år. Dette kan også være et alternativ for å kunne 
gjennomføre leirskoleopphold i Ås.  

. 

6 

 Side 92, pkt. 35. Hva menes med EPC prosjekt? 

 

EPC står for energisparekontrakt. Metoden går ut på å planlegge og 
gjennomføre energieffektive tiltak i bygninger og andre anlegg. En 
energientreprenør står for arbeidet. Energientreprenøren avtaler en gitt 
besparelse med oppdragsgiveren og dette kontraktsfestes. Modellen 
overfører risikoelementet fra oppdragsgiveren til energientreprenøren. 
Energientreprenøren tar risikoen og dermed også kostnaden, dersom 
besparelsene ikke kan innfris. Dette er nytt for Ås kommune og det trengs 
tilgjengelige personellressurser til å gjennomføre dette. 

MDG 
1 

 . I Vedlegg 3, tabell D, linje 40: Kan rådmannen 
spesifisere hva de årlige besparelsene ved å 

Besparelsen må sees i forhold til konsekvensjusteringer, linje 13 i tabell B. 
Summen av konsekvensjusteringen og besparelsen er kr 0. 
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fortsette med veisalting består i? 

 

Dersom kommunen i skal slutte å salte, er det behov for 2 mill. kr ekstra til 
drift og vedlikehold. Det er vanskelig å estimere disse kostnadene, da de 
vil være avhengige av vinteren. I tillegg er det ingen andre kommuner i 
landet som har sluttet helt å salte, så det foreligger få erfaringstall.  Ut fra 
dette foreligger følgende kostnadsestimat: 

Eksterne entreprenører (brøyting/strøing): Ca kr. 900 000,- 
Oppfølging – økt bemanning på veiavdelingen: Ca kr. 500 000,-  
Årlige drift- og vedlikeholdskostnader på nye maskiner: Ca kr. 200 000,- 
Merkostnader strøsingel: Ca. kr. 50 000,- 
Merkostnader feiing om våren: Ca kr. 350 000,- 
Sum kr. 2 mill. 
 
I tillegg kommer investering i ny veihøvel (ca 2,5-3 mill.) 
 
Av kommunale veier som saltes er det kun Kveldroveien/Myråsdalen 
(industriveien på Vinterbro) som skal holde bar vei. I tillegg saltes buss 
traséen gjennom Togrenda og i Nordbyveien, samt enkelte bratte bakker i 
boligfeltene ved behov. 
 
Ved siste anbud på vintervedlikehold ville ingen påta seg vedlikehold av 
Kveldroveien/Myråsdalen uten bruk av salt. 
 

MDG 
2 

 2. Hvorfor er det i investeringsbudsjettet for 
samferdsel, kap. 4.3.5 ikke en linje S-03 for 
Sykkelparkering i Ås sentrum? Hvis Ås skal være 
et sykkelvennlig tettsted som legger til rette for 
attraktiv sykkelparkering for både handlende og 
arbeidende i sentrum, inkludert kommunens 
egne ansatte, bør investeringspost på dette være 
med. Det er ønske at total ramme og årlige 
investeringer for dette utredes av rådmannen. 

Det er tidligere satt av kr. 3 mill. til oppgradering offentlige arealer i 
sentrum i investeringsbudsjettet. Dette har rådmannen blant annet tenkt 
kan brukes til sykkelparkering, og dette er under planlegging. I tillegg er 
det planlagt sykkelparkeringer i nederste del av Skoleveien, samt i 
Borggården. 
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Sykkelparkering for handlende kan tenkes å 
være et spleiselag med handelsstanden. 

H 1 

S. 7  
 Skolehelsetjenesten og helsestasjon  
For 2015 er Ås Kommune tildelt ca kr 1 400 000,- 
for å styrke helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Hvordan skal disse midlene 
brukes? 

De senere år har det blitt fremmet «satsningsområder» i statsbudsjettet, 
hvor det er tilført midler i rammen til kommunene.(= ikke øremerket) 
Satsningsområdene i årets forslag er skole – og helsestasjonstjenesten og 
rus og psykisk helse, med like store overføringer.  

Når rammen som overføres totalt sett ikke engang er nok til å videreføre 
de tjenester man har, er det ekstra vanskelig å prioritere nye 
«satsningsområder». Skal dette gjøre må det tas fra andre tjenester i 
kommunen. En type prioritering er å skjerme satsningsområdene fra 
innsparinger, som resten av kommunens tjenester i stor grad har måtte ta. 

Rådmannen har ikke sett mulighet til å prioritere verken helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten ELLER rus og psykisk helse i sitt budsjett forslag pga 
for dårlige rammevilkår, men pekt på at enhetene ikke må spare / kutte 
som resten, samt må fremover prioritere kjerneoppgavene / lovpålagte 
oppgaver og omfordele / omprioritere internt. 

H 2 

s. 14 sykefravær  
Hvilke tiltak har hatt effekt? Hvilke konkrete tiltak 
er planlagt for å nå målene i forhold til 
sjukefravær? 

Kontinuerlig og systematisk arbeid for sykmeldte gir raskere avklaring om 
hva arbeidsgiver kan tilrettelegge for og hva som skal til for at den 
sykmeldte skal komme tilbake i jobb, helt eller delvis. Leder gjennomfører 
dialogmøter/oppfølgingsmøter med sykemeldte for å få avklaringene. 
Jordmor fra bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter og 
oppfølgingssamtaler med alle gravide ansatte. Bedriftshelsetjenesten har 
samtaler med ansatte som har behov for det, samt gjennomfører 
arbeidsmiljø- og arbeidsplassvurderinger.  Det er i tillegg møter i regi av 
NAV, dialogmøte II og dialogmøte III. Organisasjons- og 
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personalavdelingen deltar også i sykefraværsarbeidet. Opplæring av 
ledere, tillitsvalgte og verneombud gjennomføres jevnlig. Ås kommune 
tilbyr tiltaksplasser/arbeidsutprøvingsplasser for personer som trenger 
praksisplass/arbeidsutprøving, også via NAV.  

Andre tiltak som planlegges gjennomført i 2015 er bl.a.:  

 Starte arbeidet med kartlegging og beskrive arbeidsoppgaver i 
enkelte enheter, som kan hjelpe ansatt, leder, lege m.v. å 
identifisere utfordringer for tilrettelegging av arbeidsplasser. 
Samarbeid mellom BHT, enheter, aktuelle tillitsvalgte, 
vernetjenesten, NAV.  

 Opplæring i risikovurdering / eksponering (hva er 
eksponeringsfaktorer) og systematisk HMS-arbeid i vernerunder.  

 Opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud ifht oppfølging og 
tilrettelegging for gravide arbeidstakere.  

 Opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud i «støy» - hva er 
støy, støyeksponering, hva er farlig støy osv.   

 Gjennomføre samarbeidsmøter mellom sentrale tillitsvalgte, 
hovedverneombudet, NAV-arbeidslivssenter og BHT.  

 Gjennomføre kurs for ledere, verneombud, tillitsvalgte i 
«inkluderingskultur» - «Hva kjennetegner en helsefremmende 
arbeidsplass».   

 Kampanje – forflytningsombud (ryggombud) – ergonomi og 
forflytningsveiledning.  

Kommunen følger også med på kampanjer initiert av sentrale myndigheter, 
Arbeidstilsynet, NAV eller lignende. Andre kurs/kampanjer kan komme i 
tillegg til planlagte aktiviteter.  
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H 3 

S 14 Medarbeiderundersøkelser. Hvordan vi måler- 
Hvordan er det mulig å henvise resultater fra 
medarbeiderundersøkelser både i 2014 og 2015 
når undersøkelsene foregår annen hvert år? 

Ved en feil ble det lagt inn måltall for 2015. Isteden skulle det vært 2016. 
Dette blir korrigert i endelig dokument. 

H4 

s. 15  
 Side 15 økonomi. stram økonomistyring Burde 
man rapportere avvik mot opprinnelig budsjett? 

Revidert budsjett er vedtatt av kommunestyret og er det som enhetene 
styrer mot.  

H5 

Side 15  
Effektiv tjenesteproduksjon. Drift pr. innbygger  
Hva skal til for at Ås kommune skal drive minst 
like effektivt som Akershussnittet, og hvor fort 
kan det gjennomføres? 

Dette krever effektivisering av og forenkling av arbeidsprosesser. 
Fremdriften på slike prosjekter kan fremskyndes, dersom dette prioriteres 
fremfor andre aktiviteter og rapporteringer.  

Et eksempel: Dersom ressurser omdisponeres fra intern administrasjon og 
rapportering til innkjøp og leverandøroppfølging vil kommunens kostnader 
reduseres.  

Økt fokus på rett kompetanse i organisasjonen kan også bidra til 
effektivisering, f. eks jurist.  

H6 

Side 23  
Avgifter Årsavgiften for vann økes med 19,8% 
Hva er årsaken til kostnadsøkningen?  
Oppmålingsgebyrer er øket med 60 % og 
reguleringsgebyret er øket med 25,9% Kan vi få 
spesifisert årsaken til at dette er nødvendig? 
Hvilke kostnader inngår i selvkostkalkylen? 
Renovasjonsgebyret er øket med 10 % Hva er 
forventet budsjettøkningen fra Follo Ren 

 

Se spørsmål 16 fra FrP. 
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H7 

S. 26 Det henvises til gjeldende vedtak. Hvilket 
vedtak? Hva er saksnummeret? 

Følgene er beskrevet i sak: 13/04114-2 

 

Kommunens kommentar til merknader 

Leilighetene i byggetrinn 2 skal ikke være omsorgsleiligheter som først 
nabovarslet. 

Byggetrinn 2 blir ordinære leiligheter. Det vil derfor ikke være personalbase 
i bygget. 

Bygget søkes bygget med 14 stk. to-roms leiligheter. Alle leilighetene 
søkes bygget for enslige eller par. 

H8 

Side 29 , S-02 Parkeringsplass ved Ås stadion  
Hvor er denne planlagt utvidet og hvor mange 
parkeringsplasservil dette utgjøre etter ferdigstillelse? 

Det er ikke planlagt noen stor utvidelse av denne plassen, kun en justering 
av grensene mot grøntarealene rundt, i henhold til reguleringsplanen. I 
reguleringsplanen er det lagt inn 77 plasser, og det er dette som 
planlegges etablert. 

H9 

Side 33 Dyster Eldor Hva er antatt salgsverdi på feltet? 
Hvor raskt kan salg gjennomføres? 

Det er ikke beregnet noe totalsum for salg av tomten. Dette vil være 
markedsstyrt. 

Rådmannen har lagt inn salgsinntekter på 20 mill. kr i året, uten å definere 
hva samlede inntekter vil bli.   
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H10 

Side 37 Effektivisering og Digitalisering Realiseres det 
effektivitetsgevinster som kan synliggjøres? Kan 
dette måles? Hva er forventet besparelse på 
digitalisering? Er dette beregnet? 

For nye effektiviseringsprosjekter inkluderes vurdering av 
gevinstrealisering som en del av prosjektet. Utover dette er det ingen 
konkrete beregninger. Effektiviseringen går i stor grad med til å ta unna for 
veksten i antall saker, f. eks nytt saks og arkivsystem og overgang til 
elektroniske fakturaer.  

 

H11 

Side 40 - Spørsmål om barnehage Hvor mange stillinger 
må man ha i barnehagene tilføres for å dekke 
opp for vikarbruk, og hva er kostnaden? 

Flere av barnehagene  barnehage hadde en periode en fast vikar ekstra. 
Dette ga god effekt på sykefravær og reduserte ytterligere behov for vikar. 
Avhengig av størrelse indikerer nok dette at dersom barnehagene hadde 
hatt 1 ekstra til å avlaste ved behov ville dette gitt god effekt. Kostnad: 1 
Assistent x 7 barnehager = 3,5 mill kr per år.  

H12 

Side 40 mobbing på skolen  
Hvilke tiltak blir iverksatt for å eliminere mobbing i Ås-
skolen? 

Skolene jobber systematisk med å forebygge mobbeproblematikken ved å:  

 Følge elevene tett opp og ta tak i situasjoner 
 Regelmessig utarbeide sosiogrammer slik at lærerne har god kontroll på 

hvilke elever som står utenfor klassemiljøet. 
 God kjennskap til elevene slik at de voksne kan gripe inn når de ser ting 

utvikler seg. 
 Høy voksentetthet i friminuttene 
 Tre av skolene bruker PALS 
 Trivselsledere på alle barneskolene som igangsetter lek og aktiviteter i 

friminuttene 
 God kontakt med hjemmene 
 Forskjellige typer aktiviteter som støtter opp under positivt klassemiljø 
 Utviklingssamtaler med elevene 
 Elevundersøkelse på flere trinn 
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H13 

Side 48 kulturskolen Hvor mye må kulturskolen øke sine 
ressurser for at dagens venteliste skal gå i null? Hvor 
stor er kostnaden, og hvor stor inntekt gir dette?  
Hvilke ressurser (type ressurser og kostnad) må 
tilføres skolen for at vi skal ha forsvarlig drift som 
ivaretar alle elevers krav på undervisning tilpasset sitt 
behov? 

 Pr dato dag har kulturskolen 224 søkere på venteliste til elevplasser som 
instrumentalelever, og 37 søkere til ulike gruppetilbud. 

Bruttokostnad for å gi alle plass er kr 3.206.000. 

Elevinntekter med dagens satser ville bli kr 1.030.000. 

Totalkostnad for å gi alle på venteliste elevplass er kr 2.176.000. 

  

For å gi alle elever i kulturskolen et mer tilpasset opplæringstilbud i forhold til 
deres muligheter og ambisjoner må det etableres tre ulike 
undervisningskategorier: basisopplæring, skoletilbud og fordypningstilbud. 
Anslagsvis vil elevene fordele seg slik: 60%, 30% og 10%. 

Et bedre skoletilbud enn i dag vil kreve mer undervisningstid til en mer helhetlig 
undervisningsplan som bla må inneholde flere teoretiske og praktiske fag og mer 
undervisning i utøvelse. 

Fordypningstilbud bør eksistere på alle kulturskolens fagområder. Elevene må ha 
mer undervisningstid, teoretiske-/praktiske tilleggsfag og et samspills-
/samhandlingstilbud med andre på tilsvarende høyt nivå. Et musikaltilbud vil også 
kunne inngå for fordypningselevene i musikk, dans og teater. 

  

Kostnader: Det er først og fremst lærerressurser som utgjør merkostnaden. For 
utvidet skoletilbud vil tilleggskostnadene til sammen bli ca kr 700.000 brutto. For 
utvidelse av fordypningstilbudet: ca kr 315.000 brutto. 

Elevavgiftene for et utvidet tilbud kan settes høyere enn for grunntilbudet. Øket 
inntekt vil da kunne bli ca kr 350.000 for disse tilbudene. 
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Totalkostnaden på et differensiert kulturskoletilbud vil i tilfelle bli kr 665.000,-. 

H14 

Side 52 Under tiltak 2015 står det: Bidra til å videreutvikle tiltak 
og ordninger som gjør at kommunen kan møte stadig 
nye behov i kjølvannet av samhandlingsreformen. 
Reformen ble innført for 2 år siden. Det savnes en 
konkretisering av hvilket tiltak og ordninger man mener 
kommunen skal gjøre i 2015 i Helse- og sosial. Hvilke 
nye behov er definert? 
 
Stimulere ansatte til kompetanseheving gjennom å 
videreføre stipendordningen for ansatte som ønsker å 
gjennomføre syke- eller vernepleierutdanning, samt å 
videreutdanne ansatte i tråd med 
kompetanseutviklingsplanene. Hva slags kompetanse 
mangler kommunen nå for å møte utfordringer i 
reformen og hvilken kompetanse innehar kommunen pr 
2014? 

I og med at spørsmålene i H 14 er så omfattende vil rådmannen også vise til 
«Strategisk kompetansestyringsplan for helse og sosialetaten» samt sluttrapport 
for pågående «Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen i Ås kommune». 
Rapporten kommer til behandling i kommunestyret i begynnelsen av 2015. 

Samhandlingsreformen skrider videre frem og spesialisthelsetjenesten overfører 
stadig nye oppgaver til kommunene. Alle spesialiteter / klinikker presser på, og for 
alle aldre. Kommunen må derfor til en hver tid vurdere nye tiltak og ordninger for 
å håndtere nye oppgaver. Oppgaver i 2014 / 2015 som er fremhevet er palliativ 
behandling / kreftomsorg, spesialistrehabilitering, akutt hjemmesykehus for barn 
(kreftomsorg og tidlig hjemreise hos premature barn) og lokalmedisinsk senter-
funksjon (LMS) med akutte døgnplasser i kommunene. Follo klarer ikke å få på 
plass LMS til 01.01.2016 når lovkravet trer kraft, så kommunen må i 2015 vurdere 
egne midlertidige tiltak og ordninger i denne mellomfasen, for å ivareta dette 
omfattende lovkravet. 

Det pågår til en hver tid store og tidkrevende prosesser mellom Ahus og 
kommunen i opptaksområdet hvor Ås kommune har med mange representanter, 
på alle nivåer. 

På feltet rus og psykisk helse er det i lang tid også varslet overføring av oppgaver 
til kommunene, uten at statlige myndigheter har konkretisert nærmere hva og 
hvordan. Når dette blir konkretisert (2015?) må kommunen planlegge / 
konkretisere tiltak og ordninger for å ivareta dette, selv om lovverkene her er en 
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større utfordring for oppgaveoverføring, enn i somatikken. 

Den nye Folkehelseloven er også en del av samhandlingsreformen, selv om den 
ikke har noe finansiering med seg. Kommunen har etablert og vedtatt en 
«Folkehelseoversikt i Ås kommune» (fakta dokument) som ligger til grunn for 
pågående rullering av Kommuneplanen. Dette arbeidet videreføres i 2015, og det 
må klargjøres hvilke tiltak/ordninger kommunen til en hver tid vil - og skal 
gjennomføre for å legge til rette for god folkehelse og motvirke sosiale 
helseforskjeller i kommunen, som er en framtredende utfordring. 

Kompetansebehovet er varierende og under stadig utvikling, med ulike pasienter / 
problematikk og nye oppgaver. Kommunen må til en hver tid vurdere om den har 
forsvarlig – og tilstrekkelig kompetanse. Primærhelsetjenesten 
(kommunehelsetjenesten) skal være generalister, men ser stadig behov for ulike 
spesialiteter med oppgaveoverføringen fra sykehus. Det være seg spesialitetene: 
geriatri, demens, psykiatri / psykologi, rus, tverrfaglig tilnærming, palliasjon / kreft, 
legevaktssykepleie / akuttsykepleie, kliniske spesialister og ikke minst 
legekompetanse / kapasitet.  

Legetjenesten ved Moer sykehjem er presset med fler og fler pasienter 
(dobbeltrom) og stadig mer aktiv behandling. Kommunen har løst dette blant 
annet å ha kommuneoverlegen 1 dag pr uke på Moer (20 %) på kort sikt.  Dette 
er ikke holdbart, ressurseffektivt eller hensiktsmessig i lengden, og går i verste fall 
ut over andre lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver. 

Slike kompetansehull dukker til stadighet opp, og kommunen må derfor til en hver 
tid vurdere behovene. Dette er ikke noe man kan gjennomføre og «kvittere ut» for 
en lengre periode, men er en kontinuerlig prosess. 

Strategisk kompetansestyringsplan, etatens opplæringsplaner og 
handlingsprogrammet viser noe av den kompetansen etatens 600-700 ansatte 
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totalt besitter.  

H15 

Side 53 Nye tiltak Oppvekst og kultur  
punkt 25 til 28.  
Tabellen inneholder summeringsfeil. Hvis tallene 
her er riktige så skulle summen ha blitt 152000. 
Hva er korrekt tall, og er summeringsfeilen tatt 
med inn i de andre tabellene som f.eks. vedlegg 
12?  
Side 84 Nye besparelser  
Pkt 33 Hva vil det koste dersom leirskole 
gjennomføres i 8-trinn? (Felles leirskoleavtale) 

Det stemmer, og denne feilen påvirker rammene på side 84. de skulle 
vært:  

  Ramme 2015-2018   
349 
665 

351 
336 

351 
336 

351 681 

 

Tabell 12 er riktig, da feilen har oppstått ved bearbeiding av tabellene inn i 
dokumentet og ikke i økonomimodellen.  

 

Kostnaden til leirskole avhenger blant annet av varighet og om den er 
bemannet eller ikke.  

Dagens leirskoleordning finansieres fra 3 (4) hold. Etatsjefen har midler 
som fordeles per elev. Fylkesmannen gir tilskudd per gruppe (inntil 22 
elever per gruppe). Skolene bruker av sin ramme til leirskole i tillegg til at 
det gir økte lønnskostnader pga overtidsarbeid for medfølgende lærere. 

Stordriftsfordelene ved å flytte leirskoleuka til 8. trinn ligger hovedsakelig i 
lavere transportkostnader og evt noe lavere lønnskostnader. 
Oppholdskostnadene er per elev og vil derfor antagelig ikke bli merkverdig 
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redusert. Det er vanskelig å tallfeste en innsparing ved å flytte tilbudet. 
Tilskuddet fra Fylkesmannen vil bli mindre da antall grupper i kommunen 
reduseres. (grupper under 16 elever fra 1 skole får tilskudd tilsvarende 16 
elever, og grupper på 23 elever teller som 2 grupper) 

 

H16 

Side 68 ,miljøtiltak  
Hvorfor er ikke målet at andelen miljøtiltak som 
er gjennomført skal være ihht. plan og være 100 
%? Hvilke tiltak? 

Det er fordi gjennomføring av prosjektene ikke er avhengig av kommunen 
alene. F. eks vil noe være forutsatt eksternt finansiert.   

H18 

Side 
132 

IKS og styring på utgiftene. Oppfølgingsspørsmål: 
Hvordan er det tenkt at de folkevalgte skal involveres 
bedre i prosessen med økonomisk kontroll og styring av 
IKSer? 

Etablere rutiner for kommunestyrets mulighet til å gi styringssignaler til 
representantskapets medlem i prinsipielle saker.  

H19 

Side 74 Lokalsamfunnsutvikling  
Sak 5.5.1 Tiltak i 2015 4 kulepunkt. NMBU ligger et 
steinkast unna rådhuset og utdanner kandidater innen 
regulering og landskapsarkitektur. Disse har praktiske 
emner med reelle problemer fra faktiske steder. Hva 
kan rådmannen gjøre for å få utnyttet den faktiske 
kompetansen som NMBU innehar? Hvordan tenker 
Rådmannen at NMBU og deres kompetanse kan brukes 
inn mot Ås kommune? Kan vi spare midler i framtidige 
år med å  bruke ansatte og studenter på NMBU sin 
kompetanse innafor miljø, energi, økonomi og forsking? 

Det er etablert gode samarbeidsrutiner og det er gjennomført mange 
studentprosjekter med Ås kommune som case.  Kompetansen på NMBU utnyttes 
og flere enheter har tett samarbeid med NMBU.  
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H20 

Side 
105/131 

Hovedoversikt Drift og Totaloversikt funksjoner Hva er 
forklaringen på differansen mellom sum driftsutgifter 
budsjett 2015 på 1.079.460 i vedlegg 8 på side 105 og 
sum opprinnelig budsjett 2015 på 832.709 i vedlegg 12 
på side 131? 

Differansen skyldes at driftsutgifter budsjett 2015 i hovedoversikt drift (vedlegg 8) 
viser kun utgifter mens opprinnelig budsjett 2015 i totaloversikt funksjoner 
(vedlegg 12) viser netto beløp per funksjon. 

H21 

Side 130 
og131 

Totaloversikt funksjoner  
Funksjon 242 Rådgivning/Veiledning flyktninger 
Rådgivning / Veiledning flyktninger er redusert med 0,5 
% i 2015. Hva er forklaringen?  
Funksjon 380 Idrett Hvor mye får idretten subsidiert av 
Ås kommune? 

Funksjon 242 
Reduksjonen på 0,5% utgjør kr 58.000 og skyldes endret sammensetning av lønn 
for de ansatte som lønnes på denne funksjonen. 

Funksjon 380 Idrett 

Ås kommune gir 50 000 kr i støtte til løypekjøring til skiforeningen.  Dette føres 
imidlertid på KOSTRA-funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv.  

Videre gis det tilskudd på 40 000 kr til vintervedlikehold av kunstgressbanene.  

Det gis ingen direkte støtte til idretten, men det gis indirekte støtte gjennom 
kommunal drift av idrettsanlegg.  

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 

I budsjettet for 2015 budsjetteres det med 5,3 mill. kr til drift av kommunale 
idrettsanlegg. Inkludert i dette er lønnsmidler til 1,85 stilling, samt kjøp av varer og 
tjenester (arbeidstøy, telefon, drift og vedlikehold av bygg, biler og maskiner, 
årsavgifter biler, strøm, leie av lokaler, diverse utstyr). 

 

Vedlegg  
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Årsverk - renholdsavdelingen  

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Årsverk renholdsavdelingen 42 41,15 42 42 44,65 45,5 45,7 
 

Byggningsareal- m2 -BTA 102000 102000 102000 104500 104800 105500 106000 
 

Areal pr. årsverk 2428,57 2478,74 2428,57 2488,10 2347,14 2318,68 2319,47 
 

Antall årsverk inkluderer renholdsleder 
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