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Innledning 

 

Økonomisk styrer vi mot et netto driftsresultat på ca 1%. Noen enheter har 

utfordringer, men helheten skal jobbe for å tilpasse driften mot 0. Dette vil 

kunne innebære noen kutt i tjenestetilbud mot slutten av året. 

Mange tunge saker var i arbeid for å kunne vedtas i denne valgperioden så 

tempoet er høyt også i 2. tertialperiode. Rustad skole er ferdig til skolestart – et 

nytt stort løft for kommunens barn. 

Områdereguleringen i sentrum har skapt stort engasjement og mange 

folkemøter med involverte innbyggere er gjennomført i perioden.  

Med ny kommunalsjef og nye virksomhetsledere på plass har det vært stor 

aktivitet i å jobbe med roller og oppgaver i ny organisasjon. Det er spennende og 

utviklende for organisasjonen og alle som står midt i det.  

Færre barn i kommunen krever reduksjon i omfang av barnehageplasser og det 

kreves fleksibilitet i forhold til hvor vi stenger ned avdelinger. Hvor ansatte skal 

sitte når leiekontrakter i sentrum går ut, er en pågående vanskelig sak som 

berører mange arbeidstakere og krever snarlig løsning.  

Det er store avgjørelser som skal tas ved utbygging av Åsgård skole. Noe kan få 

følgekonsekvenser for økonomi og organisasjonen ellers. 

 

God lesning. 

Trine Christensen 

Rådmann 
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1. Økonomi og tjenester 
I dette kapittelet presenteres en økonomisk status hittil i år med prognosetall for 

året.  

Indikatorer 

Følgende avvikskategorier er etablert: 

 

Forklaring av begreper 

- Årsprognose: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. 

Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. 

Mindre avvik skal håndteres og følges opp i administrasjonen. Dersom det 

forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i 

en egen sak om budsjettreguleringer. 

 

- Perioderegnskap/periodebudsjett: Regnskapstall/budsjettall fra 

økonomisystemet for rapporteringsperioden. 
 

- Periodeavvik/Forbruk i perioden: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom 

budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognose-

tallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen. 

Hva viser de økonomiske oversiktene? 

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjett-tall fra økonomisystemet for 

vesentlige poster. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et 

budsjettavvik. Økonomistatusen kommenteres under den enkelte tjeneste.  

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er 

inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.  

Merknader til datagrunnlaget 

På grunn av rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten 

basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette 

innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall.  

Budsjettreguleringssaken for tertialen er i stor grad bygd på de økonomiske 

prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i 

reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de 

økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på. 

 

Balanse

Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
Mindreforbruk/merinntekt
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 Økonomiske resultater per tjeneste 1.1
Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske 

stilling ved årsslutt.  
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 Driftsstatus for tjenestene 1.2

 Barnehage 1.2.1

 
 

Utvikling av tjenesten  

I barnehagene Frydenhaug, Tunveien og Søråsteigen holdes avdelinger stengte 

resten av 2019. Togrenda barnehage blir liggende administrativt under Vinterbro 

barnehage i barnehageåret 2019/2020.  

For å imøtekomme utfordringene for barn med spesielle behov, er det etablert et 

pedagogisk støttesystem, bestående av støttepedagoger. Ordningen sikrer høy 

kompetanse, god kontroll og likeverdighet for barna. I den forbindelse har man 

overført lønns- og stillingsressurser fra PPS til virksomhet barnehage. 

Kommentar økonomistatus 

Samlet sett styrer tjenesten mot balanse. Periodeavviket som fremkommer fra 

figuren skyldes at de kommunale barnehagene har lavere salgsinntekter enn 

budsjettert i forhold til antall barn, og at refusjonsinntekter på gjestebarn føres i 

juni og desember. Tjenesten forventes å gå i balanse ved å redusere Togrenda 

administrativt. 

 

 Grunnskoleopplæring 1.2.2

 
 

Utvikling av tjenesten 

Tjenesten er midt inne i en spennende periode, og innflyttingen i en ny, moderne 

Rustad skole er naturlig nok tertialets høydepunkt. I tillegg har Åsgård skole 

flyttet inn i modulskolen ved Ås ungdomsskole, og det begynner å stabilisere seg 

ved Nordby skole igjen etter brannen i august 2018. 
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Skolenes utviklingsarbeid styres av den kommunale pedagogiske 

utviklingsplanen med fokus på lesing, utvikling av profesjonsfellesskap, 

dybdelæring, kritisk tenkning og fagfornyelsen. 

SLT- koordinator har koordinert gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen og 

bidratt til å analysere resultatene. Funnene vil implementeres i utarbeidelsen av 

den helhetlige planen for barn og unge.  

 

Kommentar økonomistatus 

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til prognosen for grunnskole. Omfanget av 

kostnader til elever med særskilte behov og innføring av lærenormen bidrar til 

usikkerhet. I tillegg har Rustadtunet fått flere elever som krever økt bemanning. 

 

Skolene har i 2. tertial 2019 hatt en økning fra 2404 elever i vår til 2453 elever 

ved skolestart i august, hovedsakelig på ungdomskolene. Det har ført til større 

elevtallsvekst enn budsjettert. Med styrkingen som ble gjort i forbindelse med 1. 

tertial, sammen med refusjoner for gjesteelever og etterutdanning forventer 

grunnskolen å styre mot balanse. 

 

 

 Kultur, idrett og fritid 1.2.3

 

Utvikling av tjenesten 

Aktiviteten på kulturhuset er rapportert i vedlegg 1. 

SLT-koordinatoren har samarbeidet tett med ungdomshusene og ungdomsrådet 

for å bidra til ulike arrangement for barn og unge, som film-maraton og UKM.  

I forbindelse med utbygging og rivning av Åsgård skole er det igangsatt en 

prosess for å innhente barn og unges synspunkter om ny lokasjon av 

ungdomshuset Midtgard.  
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Kommentar økonomistatus 

Dette er en tjeneste som består av mange ulike enheter og ansvar. Kultur, 

kulturhuset, ungdomshusene og idrett er eksempler. Tjenesten totalt sett styrer 

mot balanse ved årets slutt. Avvikene på enkeltpostene er marginale. Det største 

avviket er at det går mot en mindreinntekt på kulturhuset, og dette henger 

sammen med noe lavere aktivitet enn planlagt. Lønn og driftsutgifter er også 

lavere på kulturhuset av samme årsak.  

 

 Kommunehelse 1.2.4

 

Utvikling av tjenesten 

Forebyggende tjenester: Tjenesten har påbegynt omstillingsarbeidet med å 

tilpasse tjenestetilbudet til det fallende fødselstallet i kommunen, og samtidig 

imøtekomme det økende antall familier som har behov for ekstra bistand fra 

Forebyggende tjeneste.  

 

Kommentar økonomistatus 

Det har de senere årene vært en økt sentral satsing på skolehelsetjeneste. Flere 

av disse satsingene er gitt i form av øremerkede tilskudd. Dette er i sin helhet 

innarbeidet i revidert budsjett, men ikke alle er inntektsført i regnskapet pr 2. 

tertial. Dette utgjør i stor grad årsaken til budsjettavvikene pr 2. tertial. Totalt 

sett ser det ut til at tjenesten vil gå med et lite mindreforbruk ved årets slutt 

grunnet vakante stillinger. 
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 Barnevern 1.2.5

 

Utvikling av tjenesten 

Barnevernet har i denne perioden vært gjennom en større omstilling med mål om 

å stabilisere tjenesten gjennom tydelig organisering i team og spissing av 

fagområder. Målsettingen om å avvikle kjøp av saksbehandlingstjenester fra 

vikarbyrå, vil være oppnådd i løpet av høsten 2019. Innleide saksbehandlere 

fases ut i takt med at de som er rekruttert begynner.  

Barneverntjenesten har opprettet et to-årig prosjekt med mål om at tjenesten i 

stor grad skal utføre egne tiltak. Dette medfører en dreining av ressurser, fra 

kjøp av tiltak fra private aktører til å bruke ressursene i egen tjeneste til 

tiltaksarbeid. Videre skal mulighetene for å inngå samarbeid på tvers i 

kommunen og interkommunalt kartlegges, slik at tjenesten i størst mulig grad 

skal tilby tiltak til barn og familier uten å inngå avtaler med private aktører. 

Effekten av denne omstillingen er forventet fra våren 2020. 

 

Kommentar økonomistatus 

Det har gjennom 2019 vært til dels store endringer i barnevernets 

administrasjon, noe som har ført til merforbruk, blant annet grunnet kjøp av 

eksterne tjenester som varslet i 1.tertial. 

Utfall av rettsforhandlinger er vanskelig å forutse. Barneverntjenesten har bl.a 

etter dom fra retten måttet iverksette omfattende hjelpetiltak overfor 

enkeltfamilier og barn. Da barneverntjenesten selv ikke har ansatte til å utføre 

tiltak, har man måttet bistå disse familiene gjennom kjøp av kostbare tiltak fra 

private aktører og fra staten. Budsjettavvikene handler i all hovedsak om dette.  
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  Sosiale og arbeidsrettede tjenester 1.2.6

 

Utvikling av tjenesten 

Stortinget legger i stor grad rammene for utviklingen av tjenesten. Ås kommune 

har tilrettelagt for individuell brukermedvirkning, og det er prioritert å utføre 

tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging. 

Tjenesten jobber målrettet med å ta ut gevinster av digitaliseringen i NAV. Nye 

arbeidsplattformer gjør veiledernes arbeid mer effektivt, og brukerne gis større 

mulighet til å være aktiv i egen sak. Det frigjøres tid som skal brukes til 

arbeidsrettet oppfølging av brukere med sammensatte utfordringer. 

 

Kommentar økonomistatus 

Som vi antydet i 1. tertialrapport, så går det mot et merforbruk på tjenesten i 

2019, anslått til 3 mill. kr. Det forventes merforbruk på sosialhjelp grunnet flere 

brukere som er lengre i systemet, og det forventes et lite avvik på prosjektmidler 

på området «rus og psykisk helse», dette på grunn av reduserte refusjoner fra 

staten/fylkeskommunen. For 2019 er lønnsutgiftene styrt mot mindreutgift, for å 

imøtekomme lavere refusjonsinntekter enn budsjettert.  

 

Det krevende arbeidet med innsparingskravet på 1,35 mill. kr er i gang og rene 

kutt i drift må påregnes.  

 

 

 Tjenester til hjemmeboende 1.2.7
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Utvikling av tjenesten 

I forbindelse med kommunens målsetting om å gi innbyggerne mulighet til å bo 

hjemme lengst mulig, jobbes det med prosjekter innenfor tjenesten for å 

imøtekomme disse målene. Det er viktig med helhet og sammenheng i tjenesten 

og at personene som mottar tjenesten er aktiv med for å utforme tjenesten og at 

vi løfter fokuset på personenes egne ressurser.  

Det forberedes for implementering av et antall medisindispensere i løpet av 

høsten jfr. anbefalinger fra velferdsteknologiprosjektet. 

Frisklivssentralen utvikler seg stadig med bl.a. fokus på aktivitet og ernæring for 

eldre. Det har vært inntil 4 måneders ventetid til individuelle samtaler som et 

resultat av en økning i frisklivsresepter. Det er gjennomført ulike mestringskurs 

med stor deltakelse.  

 

 

Kommentar økonomistatus 

Slik det ser ut pr. 2. tertial er fortsatt målsettingen at tjenesten skal gå i balanse 

ved årsslutt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet knyttet til ressurskrevende 

tjenester, da brukerbehovene er i konstant endring. Dette må ses i sammenheng 

med avvikene på lønn og driftsutgifter. Det er derfor risiko for at 

refusjonsinntektene er for høyt budsjettert. Usikkerhet er det også knyttet til at 

vikarutgiftene ved høytids- og ferieavvikling fortsatt ikke er budsjettert fullt ut.  

Det krevende arbeidet med innsparingskravet på 4,5 mill. kr er i gang og rene 

kutt i drift må påregnes.  

 

 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 1.2.8

 

Utvikling av tjenesten 

Det jobbes kontinuerlig i tjenesten for at brukerne skal oppleve at de får et mer 

helhetlig tjenesteforløp. En skal også gjennomgå rutinene i forbindelse med 

vedtaksarbeid for å få bedre oversikt over sammenhenger rundt fattet vedtak og 

iverksettelse av disse.  

Utbyggingen av Ljungbyveien, fra avlastningsbolig til en bo- og avlastningsbolig, 

er i ferd med å sluttføres. Dette har åpnet for at flere unge voksne med særlige 

behov har fått et egnet botilbud. 
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Kommentar økonomistatus 

Figuren over viser et antatt merforbruk i rapporteringsperioden. Dette skyldes 

manglende reguleringer vedrørende lærlinger og etterslep på gebyrinntektene. 

Tjenesten ble tilført midler 1. tertial, og det jobbes hardt for at den skal komme i 

balanse ved årsslutt. Det krevende arbeidet med innsparingskravet er i gang og 

rene kutt i drift må påregnes.  

 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø  1.2.9

 

 

Utvikling av tjenesten 

Det har vært stor aktivitet knyttet til arbeid med reguleringsplaner. Spesielt 

gjelder det arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde som har 

vært på høring. Administrasjonen har mottatt 75 uttalelser som nå oppsummeres 

og vurderes. Det tas sikte på endelig behandling av planforslaget i oktober. 

 

Kommentar økonomistatus 

Tjenesten har hatt god økonomisk kontroll, men får en merutgift på inntil 1 

mill.kr som følge av uforutsett dekning av arkeologisk utgraving ved 

Sundbyveien. 

 

 Administrasjon og styring 1.2.10
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Utvikling av tjenesten 

Omorganiseringen har tatt mye fokus i perioden, og det har vært god fremdrift i 

flere delprosjekter, og de siste virksomhetslederne er på plass i løpet av oktober. 

Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med kommunesamarbeid på IKT-

området. Man er nå inne i etableringsprosjektet for etablering StorFollo IKT fra 

1.1.2020.  

 

Det ble i 2018 utarbeidet en evalueringsrapport av kommunens innkjøp, og på 

bakgrunn av denne er det satt i gang flere interne arbeider med mål om 

forbedringer. Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune og det er 

startet en prosess med å få en samlet oversikt over alle kommunens anskaffelser 

og rammeavtaler.  

 

Kommentar økonomistatus 

Tjenesten styrer mot balanse ved årets slutt. Avvikene i tabellen over skyldes at 

utgiftene til omorganisasjonsprosjektet er blitt noe dyrere enn budsjett, og 

innkjøp ser ut til å ende tilsvarende lavere enn budsjett. 

 

 Eiendomsforvaltning og utleie 1.2.11

 

Utvikling av tjenesten 

Tjenesten overtar vedlikeholdsansvar for nye bygg hvert år, og i 2019 har 

tjenesten overtatt de ferdigstilte arealer på Rustad skole. Fortsatt jobbes det for 

å kunne utnytte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet PLANIA fullt ut. 

Kommentar økonomistatus 

Tjenesten arbeider for å gå i balanse ved årets slutt. Avvikene i tabellen over 

skyldes blant annet innsparingskravet samt kostnader knyttet til forsikringer som 

skal fordeles de ulike tjenesteområdene i 3. tertial. (utgjør 1,2 mill. kr).  

Det krevende arbeidet med innsparingskravet på 2,5 mill. kr er i gang og rene 

kutt i drift og vedlikehold må påregnes. Av den grunn er det risiko for at 

tjenesten får et merforbruk. 
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 Samferdsel 1.2.12

 

Utvikling av tjenesten 

Tjenesten har vært aktivt med i utviklingen av Breivoll. Det er i tillegg jobbet 

med gjennomføring av de ulike tiltaksplanene, samt tiltak på skolevei og 

innføring av nye parkeringsvilkår. Tjenesten har utfordringer med at ønsket 

aktivitetsnivå ikke samsvarer med saksbehandlingsressursene. 

Kommentar økonomistatus 

Tabellen over viser kun mindre avvik, og tjenesten ser ut til å kunne gå i balanse 

ved årets slutt.  

 

 Brann og ulykkesvern 1.2.13

 

Kommentar økonomistatus 

Tabellen over viser kun mindre avvik, og tjenesten ser ut til å kunne gå i balanse 

ved årets slutt.  

 

  Vann, avløp- og renovasjonstjenester 1.2.14
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Kommentar økonomistatus 

Driftsutgiftene er høyere enn budsjettert på grunn av kvartalsbetaling til IKS’er. 

Inntektene er også fakturert pr 3. kvartal, derfor dette periodeavviket. Det 

forventes at tjenesten går i balanse ved årsslutt. Eventuelle avvik skal reguleres 

ved bruk av/avsetning til bundne driftsfond (budsjett 2019: bruk av driftsfond på 

til sammen 5,1 mill. kr). 

 

 Felles inntekter og utgifter 1.2.15

 

 

 

Tab 2: Oversikt over utvalgte nøkkeltall 

 

Kommentar økonomistatus 

Avdragsutgifter: Estimatet for kommunens minimumsavdrag for 2019 øker med 

1,7 mill. kr. 

Skatt: I opprinnelig budsjett 2019 var det estimert en skatteinngang for 2019 på 

605,5 mill. kr.  Etter 1. tertial ble prognosen økt med 5 mill. kr til 610,5 mill. kr. 

Skatteinngangen hittil i år er på 345,9 mill. kr eller 57,13 % av opprinnelig 

Utvalgte nøkkeltall

Årsbudsjett opprinnelig

Årsbudsjett revidert

Periodebudsjett revidert

Perioderegnskap

Avvik i perioden

Årsprognose

Forventet avvik i kroner

Pensjon og premieavvik -18 735     -18 733     -11 828     596            12 424   100 % -            

Renteutgifter 39 640       42 640       26 427       18 370       -8 056    100 % -            

Avdragsutgifter 61 720       61 720       41 147       25 489       -15 658 103 % 1 700        

Refusjoner fra staten -6 200       -6 200       -4 133       -             4 133     100 % -            

Rammetilskudd -459 233   -464 233   -306 155   -316 954   -10 799 100 % -            

Andre statlige overføringer -38 657     -38 657     -25 771     -17 977     7 795     100 % -            

Skatt på inntekt og formue -605 500   -610 500   -403 667   -319 348   84 318   100 % -            

Eiendomsskatt på verk og bruk -34 500     -34 500     -23 000     -26 563     -3 563    100 % -            

Renteinntekter -10 612     -14 612     -7 075       -2 460       4 615     107 % -1 000      

Aksjeutbytte -6 685       -6 685       -4 457       -506           3 951     130 % -2 000      

Øvrige poster 48 978       -30 518     3 354         -73 507     -76 861 120 % -6 200      

Totalsum avvik: -7 500      
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budsjettert skatteinngang. Prognosen for skatteinngang for året totalt holdes 

uendret. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen for året. 

Finans: Prognosen for kommunens renteinntekter øker med 1 mill. kr mens 

kommunens inntekter fra langsiktig finansiell aktiva økes med 2 mill. kr.  

Øvrige poster: Utgifter til lønnsoppgjøret 2019 blir ca 4 mill. kr lavere enn 

budsjettert. I 2. tertial foreslås å redusere kommunens avsetning til 

disposisjonsfond med 2,2 mill. kr.   

 Finansforvaltning 1.3

Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for 

hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er 

akseptabelt.  

 

Gjeldsforvaltning  

Vedtatt låneopptak for 2019 er på 232,9 mill. kr. Opptak av lån hittil i år er på 

150 mill. kr som er tatt opp som 3-årig lån i Kommunalbanken. Som følge av 

lavere kostnader på investeringsprosjekter og utsatt betalingstakt vil 

låneopptaket for 2019 bli lavere enn budsjettert.  

Prognose for kommunens renteutgifter etter 1. tertial var på 42,6 mill. kr. Denne 

prognosen opprettholdes i 2. tertial.  

Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede 

målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning. 

 

Bank Restgjeld 

etter termin 

Gjeldende 

rente 

Rentetype / 

Indeks 

Sluttdato 

KommunalBanken 11 127 280 2,1965% Grønn p.t. 10.01.2033 

Husbanken 2 521 978 1,7000% 3 mnd Nibor 30.04.2020 

KommunalBanken 150 000 000 1,9150% 3 mnd Nibor 14.01.2022 

DNB 300 000 000 1,8050% 3 mnd Nibor 06.05.2022 

KommunalBanken 72 072 150 2,1200% 3 mnd Nibor 18.12.2051 

KommunalBanken 263 004 320 2,2500% 3 mnd Nibor 15.05.2035 

KommunalBanken 105 830 670 2,2200% 3 mnd Nibor 11.11.2047 

KommunalBanken 115 782 460 2,2955% P.t. rente 15.05.2035 

Danske Bank 300 000 000 1,2590% Sertifikat 16.09.2019 

SEB 300 000 000 1,3922% Sertifikat 14.10.2019 

DNB 350 000 000 1,3720% Sertifikat 24.10.2019 

Sum 1 970 338 858 

 

   

Tab 3: Oversikt over låneportefølje per 2. tertial 2019 

Ås kommune har per 31.8.2019 en utestående gjeld på 1 970,33 mill.kr. 400 

mill. kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med 
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gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for 

hele låneporteføljen er på 2,2 %. 

Andelen sertifikatlån er nå på 62,6 % som er over finansreglementets grense på 

60%. Dette skyldes at hele låneopptaket for 2019 ikke er gjennomført. Med 

opptak av resterende låneopptak som ordinært lån i 2019 vil andelen 

sertifikatlån ligge på under 60%.  

 

Kapitalforvaltning  

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva 

plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer 

etter følgende rammer:  

 
Gruppe (aktivaklasse) Strategiske investeringsrammer 

(maksimum) 
Plassering per 
31.12.2018 

Rentebærende instrumenter   

Gruppe 1, bankinnskudd 100 %  

Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og 
obligasjoner)  

100 % 75,3 % 

Gruppe 3, aksjefond 25 % 24,6 % 

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer 

 

Det har vært en positiv avkastning på kommunens obligasjonsfond og aksjefond i 

både 1. og 2. tertial. 2019. Samlet sett er avkastningen per 2. tertial på 13,7 

mill. eller 6,3 %.  Budsjettert avkastning for hele 2019 er på 11,68 mill. kr.  

Avkastningen er allerede etter 2. tertial ca 2 mill. kr høyere enn revidert 

årsbudsjett.  Det kan derfor forventes meravkastning for 2019. Et forsiktig 

anslag vil være en samlet meravkastning for 2019 på ca 2 mill. kr. Det må 

imidlertid forventes svingninger i avkastning og det kan derfor bli både lavere og 

høyere enn denne prognosen. 

Midlene er plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik: 

  Beholdning pr Beholdning pr 

  
Tegning i 
perioden Beholdning pr Avkastning Avkastning  

Forvalter 31.12.18 31.07.19 
Innløsing/ 
perioden 30.08.19 hittil i år hittil i år % 

Carnegie 17 530 756 18 291 730 
 

18 360 966 830 210 4,74 % 

DNB 131 216 218 140 996 724 
 

142 226 255 11 010 037 8,39 % 

Arctic 37 355 856 59 093 804 20 000 000 59 243 217 1 887 361 3,29 % 

Sum  186 102 831 218 382 258 20 000 000 219 830 438 13 727 607 6,29 % 

 

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er 

en kombinasjon av aksjefond og rentefond. DNB har den største andelen 
aksjefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond.  
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Likviditetsforvaltning 
For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås 

kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte 

obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er 

foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement. 

 

Likviditetsplasseringer 2. tertial 2019 Saldo  

Konsernkonto DNB 56 115 880 

Spydeberg sparebank 20 140 440 

Odin rente, obligasjonsfond 81 341 697 

Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond 135 453 023 

DNB FRN 20, kort obligasjonsfond 159 685 368 

KLP FRN, kort obligasjonsfond 93 072 475 

Sum 545 808 883 

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.  

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt 

ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som 

igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter.  Per 1. tertial var 

beholdningen på ca 730 mill. kr, mens beholdningen per 2. tertial var på 545 

mill. kr. Med en forventet gjennomsnittlig beholdning for 2019 på ca 650 mill. kr 

vil en gjennomsnittlig rente på likviditetsporteføljen på ca 2,4 % gi ca 15,6 mill. 

kr i renteinntekter. Det er etter 1. tertial budsjettert med 14,6 mill. kr i 

renteinntekter. Renteinntektene forventes dermed å bli ca 1 mill. kr høyere enn 

budsjettert. Dette skyldes både høyere avkastning på rentefond og noe høyere 

likviditetsbeholdning enn budsjettert. 
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 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter 1.4

 

(Tall i hele 1000) 

 Barnehage 1.4.1

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0691/Nordby 
barnehage, nybygg 
(2018-2020) Ny 
barnehage med 8 
avdelinger i Nordby. 

23204 72558 26519 81920 

Byggearbeider pågår, men 
prosjektet er ca. 8 uker 
forsinket i forhold til opprinnelig 
fremdriftsplan. Økonomisk 
ramme er stram, men det styres 
fortsatt mot vedtatt ramme.  

0692/Ny barnehage 
Dyster/Eldor (Avventes) 
Ny barnehage på 
Dyste/Eldor 

41 1776 265 81876 
Prosjektet er utsatt som følge 
av endret behov for nye 
barnehageplasser i Ås sentrum.  

 

 Grunnskole 1.4.2

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0239/Sjøskogen skole, 
utvidelse (Til 2022) 
Utvidelse av Sjøskogen 
skole med 8 klasserom 

4 475 1029 21500 

Framdrift iht. plan. 
Anskaffelse av 
prosjekteringsgruppe 
pågår.  

0240/Ny Åsgård skole 
(Til 2023) Ny 4-parallell 
skole på eksisterende 
tomt 

455 8037 4618 361000 

Framdrift iht. plan. 
Tidsrammen er stram. 
Skolen forventes ferdig til 
skolestart høsten 2023.  

0600/Rustad skole, 
utvidelse (2013-2019) 
Ny 4 parallell skole med 
flerbrukshall, samt 
utvidelse av 
Rustadtunet. 

62821 162077 241650 341000 

Prosjektet er overtatt av Ås 
kommune, er i 
prøvedriftsfase til sommer 
2020. Sluttoppgjør og 
endringskrav fra 
entreprenør er ikke avklart. 

0673/Solberg skole, 
utvidelse (2019) Ny 2-
parallell skole på 
Solberg 

143 1872 179127 182600 

Prøvedriftsfasen er ferdig, 
med unntak av utomhus. 
Sluttrapport er under 
utarbeidelse.   
 

 

 Tjenester til hjemmeboende 1.4.3

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0325/Institusjons- og 
omsorgsboliger nord, 
nybygg (2018-2021) 
Bygging av bemannede 
omsorgsboliger nord i Ås 
kommune.  

334 4962 372 76800 

Regulering pågår. Egen sak 
om omfang og innhold 
fremmes i løpet av første 
halvår 2020.  
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Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0618/Ljungbyveien, nye 
institusjons- 
omsorgsboliger (2015-
2018) Utvidelse av 
omsorgsboliger 

4 96 15912 16000 

1-årsbefaring utført. 
Resterende midler vil bli 
benyttet til sluttføring av 
prosjektet.  

0624/Solfall borettslag 
(2016-2019) Bygging av 
omsorgsboliger sentralt i 
Ås 

17497 29021 20020 30840 

Forventet sluttkostnad ligger 
innenfor budsjett. Ny 
ferdigdato er 07.10.2019.  
Tak og fasader er ferdigstilt 
og innvendige arbeider 
pågår. 

 

 Institusjonstjenester 1.4.4

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0307/Moer sykehjem 1 
byggetrinn 2016-2021 
(2016-2021) Utvidelse av 
Moer Sykehjem med 40 
(32) plasser 

30764 70475 39643 213500 

Forventet sluttkostnad 
ligger innenfor budsjett. 
Byggearbeider pågår, men 
det forventes at 
ferdigstillelse må utsettes 
pga. lang behandlingstid 
hos Hafslund i forbindelse 
med etablering av ny trafo. 

0675/Demenssenteret, 
nybygg (2015-2019) 
Bygging av nytt sykehjem 
for demente 

482 1407 125471 126818 

Byggeprosjektet er 
ferdigstilt og rapportert. 
Det jobbes med 
koordinering og utførelse 
av kunst.  

 

 Administrasjon 1.4.5

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

1130/FIKT (2018-2022) 
planlegging og etablering 
av nytt felles IKT-
samarbeid i Stor Follo 

358 2089 769 14500 
Prosjektet følger oppsatt 
plan og forventes å gå i 
balanse. 
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 Eiendomsforvaltning 1.4.6

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0780/EPC (2015-
2019) 
Energisparingstiltak 
på kommunens 
bygningsmasse 

5471 23381 14091 32000 

Prosjektet er forsinket som følge 
av konkurs hos opprinnelig total- 
entreprenør. Etter konkursen 
styres prosjektet av kommunen. 
Noe av prosjektet vil først bli utført 
i 2020, og det forventes at 
prosjektet vil holde seg innenfor 
den totale budsjettrammen.  
Det er utført et variert utvalg av 
tiltak i 2019. Blant annet utskifting 
av belysning, solavskjerming, 
vindusutskifting og installering av 
varmepumper og 
ventilasjonsaggregater.  

 

 VAR 1.4.7

Prosjektbeskrivelse 
 

Regnskap 
2019  

Revidert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
totalt 

Vedtatt 
ramme 

Rapportering 

0816/Nytt 
høydebasseng (2018-
2020) Bygging av 
høydebasseng for å 
øke kapasiteten på 
vannforsyningen 

1682 18977 2705 20000 

På grunn av for få innkomne tilbud 
utlyses ny anbudskonkurranse. 
Planlagt oppstart 1.11.2019. 
Behov for økt ramme tas inn i 
budsjettforslaget for 2020. 
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2. Rapportering på hovedsatsinger 

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og 

verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2019-

2022.  

 

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på 

fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2019 er medtatt nedenfor. Strukturen i 

tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av 

tiltakene og en status per tiltak for 2. tertial. Årsmeldingen for 2019 vil gi en 

fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år. 

 

 

 Miljø 2.1

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling 

 2 Større fokus på bruk av 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler 
for å sikre utvikling av felles infrastruktur.  
Tidsfrist: Årlig 

Det utarbeides egen fordelingsmodell for 
områdereguleringen for Ås sentrum. Denne 
sammen med rekkefølgebestemmelsene vil 
danne grunnlaget for etterfølgende 
utbyggingsavtaler. Maler og rutiner 
utarbeides som en del av grunnlaget. 

 3 Fullføre arbeidet med en 
områdereguleringsplan for Ås sentralområdet 
Tidsfrist: Høst 2019 

HTM behandlet høringsforslaget 22.mai og 
der ble det vedtatt å sende forslaget på 
høring med høringsfrist 15. august.  Det tas 
sikte på endelig behandling av planen i 
kommunestyret 23. oktober, men det 
avhenger av høringsinnspillene. 

Miljø 
 

Mangfold 
 

Muligheter 
 

Kommunen som organisasjon 
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 4 Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan 
for Europankvartalet. Tidsfrist: Høst 2019 

Rådmannen la fram et planforslag i HTM i 
september 2018. På grunnlag av dette har 
grunneierne oversendt en skisse til utforming 
av kvartalet som vil være et grunnlag for 
utformingen av et revidert forslag til 
reguleringsplan.   

 5 Oppdatere boligprogrammet og rapportere på 
hvor boligveksten i kommunen har kommet og 
koble boligvekst til kapasitet i barnehager og 
skoler. Tidsfrist: Årlig 

Boligprogrammet vil bli oppdatert i 
forbindelse med arbeidet med 
befolkningsprognoser og handlingsprogram 
2020-2023 

 6 Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk.  
Tidsfrist: Vår 2019 

Arbeidet er ikke igangsatt. 

 7 Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og 
klimagassregnskap for nye kommunale 
byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig 

Ligger inne i konkurransegrunnlaget ved 
kommunale byggeprosjekter 

 10 Utarbeide en småhusplan til erstatning for 
eldre reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 2019 

Planarbeidet er varslet med frist for innspill 
10. september 

 11 Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  Tidsfrist: Årlig 

I perioden 1. mai - 1. september er det varslet 
oppstart av 5 reguleringsplaner og 6 
reguleringsplaner har vært på høring. 

 13 Sikre bred involvering og folkelig mobilisering i 
planprosesser.  

I forbindelse med høringen av 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
er det gjennomført et folkemøte på rådhuset 
med stor oppslutning. For øvrig følges plan- 
og bygningslovens bestemmelser om 
medvirkning i reguleringsplaner. 

1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn 

 14 Ved etablering og reforhandling av 
leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy 
prioriteres der det er mulig. Tidsfrist: Årlig 

Målsettingen vil bli hensyntatt ved 
reforhandlingene av leasingavtalene. 
Resultater rapporteres i årsmelding 

16 Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering 
av bedrifter i Ås Tidsfrist: Årlig 

En bedrift er resertifisert i løpet av 2. tertial.  

17 Benytte rutiner for rapportering om 
energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene 
om energibruk på arbeidsplassen.  Tidsfrist: 
Årlig 

Følges opp i etterkant av EPC prosjektet 

18 Gjennomføre EPC prosjekt for å redusere 
energibruken i kommunale bygg. 
 Tidsfrist: Høst 2019 

Arbeidet pågår, ferdigstillelse høsten 2020 

19 I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle 
bygdebike-ordningen Tidsfrist: Årlig 

Ordningen er utvidet fra 50 sykler til 100. Ny 
app og låsesystem er innført. Erfaringene 
med ordningen er positiv. 

20 Utarbeide handlingsplan for klima og energi i 
tråd med regional plan for klima og energi. 
Tidsfrist: Vår 2019 

Arbeidet er igangsatt. 

1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet 

 21 Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen 
deltar årlig i en kampanje som oppfordrer 
elevene å sykle/gå til skolen.  Tidsfrist: Årlig 

Skolene driver aktiv opplæring i trafikk i løpet 
av våren. Gå-til-skolen kampanjer er igangsatt 
tidlig høst. 
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 22 Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv.  Tidsfrist: Årlig 

Arbeidet med kyststien pågår. Planlegging av 

tiltak gjennomført og fysiske arbeider 

begynner i september. Arbeidet 

dokumenteres og ledes av Ås turlag i 

samarbeid med Ås kommune. 

Merking av resterende stier og informasjon 

om friluftsliv pågår. Ny gapahuk på Nordby 

skal etableres. SMIL møteplasser er under 

etablering. 

 23 Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid 
med velforeninger og andre frivillige og bedre 
informasjonen om turmuligheter i kommunen 
Tidsfrist: Årlig 

Se tiltak 22 

 24 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk 
aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager.  
Tidsfrist: Årlig 

Inntas i konkurransegrunnlaget ved 
kommunale byggeprosjekter. Mal for 
utomhusarealer utarbeides som en del av 
Åsgård skole prosjektet 

 25 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT Tidsfrist: 
Vår 2019 

Avtale vedtatt av kommunestyret. 
Skjøtselsplan under utarbeidelse. Tiltak 
omsøkt i henhold til fremlagt konsept. 

 26 Legge til rette for etablering av 15 SMIL-
møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i 
perioden 2019 – 2021.  
Tidsfrist: Årlig 

Prosjektet er i gang og flere SMIL-
møteplasser er etablert, bl.a. Lionslunden i Ås 
sentrum 

1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig 

 28 Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, 
Ruter, Flybussen og nabokommunene om 
kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig 

Administrasjonen har stadig dialog med AFK, 
Ruter, Statens veivesen, BaneNor og 
Jernbanedirektoratet om både tog- og 
busstilbudet. 

1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås 

 29 Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og 
barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig 

Dette er et kontinuerlig arbeid på alle 
skolene. Ungdomsrådet har vært aktive og 
deltatt bl.a. på en oppvekstkonferanse i 
Stavanger. Ungdomsrådet skal arrangere en 
stor konferanse i oktober og har brukt en del 
ressurser på dette.  

 30 Involvere barn og unge i store 
reguleringsprosesser og tiltak som berører 
dem.  Tidsfrist: Årlig 

Ungdomsrådene får alle saker, som skal til 
behandling, og som omhandler barn og unge.  

1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur 

 31 Veilede og informere publikum om håndtering 
av hageavfall, hagerømlinger og 
brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig 

Info på kommunens nettsider om temaene i 
mai og juni, samt brev til huseiere med 
kjempebjørnekjeks på eiendommen. 

 32 Bekjempe fremmede arter med høy økologisk 
risiko som truer biologisk viktige områder. 
Tidsfrist: Årlig 

Sommervikarer har drevet bekjempelse i 
sommer. Bekjempelsen har effekt. 



 

25 
 

 33 Følge opp plan for biologisk mangfold Tidsfrist: 
Årlig 

Planen er oppdatert i hht kommunestyrets 
vedtak og er lagt frem for ny behandling i 
kommunestyret  

 34 Sikre en pollinatorvennlig beplanting på 
kommunens arealer. 

Ivaretas i kommunale byggeprosjekter 

1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk 

 36 Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke 
denne som virkemiddel til å stimulere økt 
tilbud av lokalt produserte landbruksvarer til 
nærmarkedet. Tidsfrist: Årlig 

SmakÅs festivalen arrangeres 12. oktober og 
planleggingen er i gang.  

 

 Mangfold 2.2

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen 

 37 Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser 
per 1000 innbygger Tidsfrist: Årlig 

I januar 2019 hadde kommunen 1,57 

lærlinger per 1000 innbygger. Ås var da den 

kommunen i Akershus som hadde flest 

lærlinger per 1000 innbygger. Lærlinger som 

er ferdig med læreløpet har gjennomført 

fagprøve. Rekruttering til lærlingeplasser er 

gjennomført og 15 nye lærlinger har begynt 

høsten 2019.  

Kommunen har nå 35 lærlinger. 

 38 Gi informasjon om kommunens tilbud til barn 
og foreldre Tidsfrist: Årlig 

Det jobbes kontinuerlig med 
informasjonsarbeid til alle grupper både på 
nett, i sosiale medier og andre kanaler. 

 39 Bevisstgjøre barn og unge om deres 
rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. Tidsfrist: 
Årlig 

Det generelle bevissthetsnivået rundt 
Barnekonvensjonen er økt i skolen, blant 
annet gjennom temaet «livsmestring» som er 
et hovedtema i de nye læreplanene som 
innføres fra høsten 2010. For å forberede 
skolene på dette arrangeres det kommunale 
kurs for skoleledere og lærere. Åsgård skole 
ble juni 2018 sertifisert som Rettighetsskole 
av UNICEF Norge. Det er et 
skoleutviklingstiltak for å forbedre barn og 
unges trivsel og utvikling gjennom reell 
elevmedvirkning og planmessig styrking av 
skolens psykososiale miljø som bygger på 
 FNs barnekonvensjon.  
 

 40 Kommunen skal gi mer systematiske, 
helhetlige og koordinerte tjenester til barn og 
unge. Utføres i forbindelse med 
organisasjonsgjennomgangen. Tidsfrist: Vår 
2019 

Virksomhetsledernivået er i ferd med å jobbe 
seg sammen og har initiert møter på flere 
nivåer for å utvikle gode samarbeidsmodeller 
og rutiner. Målet er at Ås kommunes 
innbyggere skal oppleve helhetlige og 
koordinerte tjenester.  
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 41 Arbeid mot vold i nære relasjoner inngår som 
en del av kommunens beredskapsarbeid 
Tidsfrist: Årlig 

Kommune har nedsatt en prosjektgruppe, 
som skal revidere handlingsplanen mot vold i 
nære relasjoner. Planen vil ha en sentral rolle 
i kommunes helhetlige og koordinerte 
tjenestetilbud. Planen flyttes dermed fra 
beredskapsarbeidet til ordinær drift.  

2.2 Innbyggerne i Ås kommune skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt 

 42 Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, 
språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via 
kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. 
Tidsfrist: Årlig 

Virksomhetene/enhetene tar inn 
praksiskandidater og studenter/elever via 
utdanningsinstitusjonene. Dette gjøres 
gjennom hele året. 

 43 Styrke arbeidet med grunnleggende 
ferdigheter i grunnskolen slik at elevene gis 
best mulig forutsetninger for å fullføre 
utdanning og/ eller komme i arbeid.  Tidsfrist: 
Årlig 

Ås kommune har en felles pedagogisk 
utviklingsplan som alle skolene i kommunen 
arbeider med. Denne innebærer blant annet 
et mål om at alle skolene skal være sertifisert 
som dysleksivennlige skoler innen høsten 
2021. Rustad og Åsgård er sertifisert, Solberg 
søker om å bli sertifisert i løpet av høsten 
2019. 

 44 Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og 
gi rådgivere kompetansehevende tiltak. 
Tidsfrist: Årlig 

Det gis kontinuerlig god veiledning ved 
ungdomsskolen som ruster elevene til å ta 
riktige valg. Dette gjøres blant annet gjennom 
faget utdanningsvalg. 

2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres 

 45 Opprettholde og utvikle tilbudet på 
frisklivssentralen i takt med endrede behov.  
Tidsfrist: Årlig 

Prosjekt "Aktivitet og matglede for eldre er 
iverksatt i 2 tertial. Prosjektmedarbeider er 
rekruttert. Det er stor pågang og ønsker om 
individuelle samtaler som et resultat av en 
økning i friklivsresepter. Dette har medført 
ventelister på dette tilbudet. 

 46 Gjennomføre prøveprosjekt med skolemat. 
Tidsfrist: 2019 

Ungdomsskolene er i gang med dette tiltaket 
fra august 2019. På bakgrunn av manglende 
fasiliteter og personale til å gjennomføre, 
oppleves tiltaket som utfordrende å 
gjennomføre. Skolene prøver seg fram med 
ulike lokale løsninger. 

2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller 

 47 Utarbeide en boligpolitisk plan. Tidsfrist: Vår 
2019 

Forslag til boligpolitisk plan er fremmet for 
politisk behandling høsten 2019 

 48 Integrere boligpolitiske hensyn i 
arealplanlegging (kommuneplan og 
reguleringsplaner). Tidsfrist: Årlig 

Avventer den endelige politiske behandlingen 
av boligpolitisk plan. 

2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle 

 49 Oversette sentrale opplysninger om 
barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på 
kommunens nettsider til engelsk og eventuelt 
andre aktuelle språk. Tidsfrist: Årlig 

Alle områdene har engelsk oversettelse av 
sentrale opplysninger, og noen steder andre 
aktuelle språk, men det er behov for en 
revisjon. Det tas i webprosjektet som 
gjennomføres i 2019. 

 50 Sikre praksisplasser og jobbtrening for 
innvandrere og flyktninger for å styrke 
integreringen, trene på bruken av norsk i 

Virksomhetene/enhetene følger opp dette og 
tar inn praksiskandidater i den grad de har 
mulighet. Dette gjøres gjennom hele året. 
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dagliglivet og en hverdag som gir mening og 
motivasjon. Tidsfrist: Årlig 

2.6 Ås kommune er en god kommune å bli gammel i 

 52 Følge opp arbeidet med utbedring av 
velferdsteknologi, som en del av en vridning av 
tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. 
(Eget delprosjekt i omstillingsprosjektet) 
Tidsfrist: Årlig 

Prosjektet har i 2 tertial deltatt i flere 
anskaffelser sammen med andre kommuner 
med Fredrikstad kommune i spissen. Noen 
teknologier er nå klare til å testes ut, som for 
eksempel medisindispensere, mens andre 
venter på en felles IT-løsning. 

 

 Muligheter 2.3

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer 

 55 Undersøkende læringsmetoder, kritisk 
tenkning og refleksjon vektlegges i 
opplæringen. Tidsfrist: Årlig 

Dette jobbes det med kontinuerlig på skolene 
som en forberedelse til innføring av nye 
læreplaner høsten 2020. Det legges til rette 
for kurs for både skoleleder og lærere med 
dette temaet. 

 56 Skolenes profesjonsfellesskap/ og læringsmiljø 
videreutvikles. Tidsfrist: Årlig 

I løpet av skoleåret 18/19 ble det 
gjennomført fire felles samlinger for alle 
kommunens pedagoger og skoleledere med 
fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. Disse 
samlingene videreføres inneværende skoleår 
med vår samarbeidspartner ved UIO, FIKS 
samt Høgskolen i Innlandet med tema 
klasseledelse som sikrer elevene en trygg og 
god skolehverdag.  
Ås-skolen samarbeider gjennomfører ulike 
typer kompetanseheving innenfor temaer 
som klasseledelse og elevenes psykososiale 
miljø. 
Fylkesmannen veileder skoleledere i forhold 
til elevens psykososiale miljø. 
Alle skolene følger den kommunale planen    
«Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i 
skolene og SFO» og har utarbeidet eller har 
under revidering lokale handlingsplaner for 
arbeidet med det psykososiale miljøet. 

 57 Ås kommune deltar i det statlige 
videreutdanningsprogrammet for lærere.  
Tidsfrist: Årlig 

Høsten 2019 starter 19 lærer og 2 ledere på 
videreutdanning, godkjent av Udir. Det 
jobbes systematisk for å sikre at lærere i Ås-
skolen oppfyller kompetansekravene som er 
gjeldene fra 2025. 

 58 Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra 
deres nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig 

I løpet av skoleåret 18/19 ble det 
gjennomført fire felles samlinger for alle 
kommunens pedagoger og skoleledere med 
fokus på å utvikle profesjonsfellesskap. Disse 
samlingene videreføres skoleåret 19/20 med 
temaer som dybdelæring og kritisk tenkning. I 
tillegg jobbes det med temaene på den 
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enkelte skole som en forberedelse til 
innføring av reviderte læreplaner høsten 
2020. 

3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle 

 60 Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning 
i form av flere varianter av praksisrettet 
arbeid.  Tidsfrist: Vår 2019 

Arbeidet med å bruke Breivoll som alternativ 
læringsarena fortsetter. Tilbudet vil komme i 
gang i løpet av høsten 2019. De alternative 
oppleggene ungdomsskolene allerede driver 
videreføres.  

 61 Barnehager og skoler samarbeider om 
oppfølging og opplæring i overgangen mellom 
barnehage og barneskole og mellom barne- og 
ungdomsskole.  Tidsfrist: Årlig 

Det er utarbeidet en plan for alle overganger 
for barn i Ås kommune. Denne følges av alle 
parter, planen evalueres i et årlig møte med 
representanter fra både barnehage, 
barneskole og ungdomsskolene. 

3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere 

 62 Rullere og følge opp Ås kommunes 
næringsstrategi 2016-28.  Tidsfrist: Årlig 

Arbeidet med rullering av næringsstrategien 
utsettes til etter kommuneplanrulleringen. 
Det prioriteres å lage en tiltaksplan for 
næringsutvikling som legges fram for politisk 
behandling i høst, jfr formannskapets 
tilbakemelding på møte 5. juni. 

3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes 

 63 Samarbeide med Campus Ås om årlig SmakÅs 
festival.  Tidsfrist: Årlig 

Kommunen samarbeider med Campus Ås om 
gjennomføringen av festivalen i oktober 
2019. 

3.5 Vekst og verdiskaping skal skje  i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig 
sektor 

 65 Delta aktivt i oppfølgingen av 
samarbeidsplattform for næringsutvikling. 
Tidsfrist: Årlig 

Kommunen leder samarbeidsplattformen og 
har dermed mulighet for å sette dagsorden. 
Et viktig tema i samarbeidet er 
næringsutvikling generelt og spesielt 
etablering av et innovasjonssenter. 

 

 Ås kommune som organisasjon 2.4

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer 

4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver 

 67 Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. 
Se nærmere beskrivelser i kapittel 5.17. 
Tidsfrist: 2020 

Kommunen har bygget ut trådløse nett  
i nybygg og startet jobb med  
å sikre det trådløse nettet med  
redundant løsning. Det er kablet opp klart til 
et par større oppgraderinger av trådløse nett 
i bygg som senere skal monteres. 

 70 Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak 
knyttet til medarbeiderundersøkelsen og 
arbeidsstrategien. Tidsfrist: Årlig 

Det gjennomføres kompetansetiltak via 
virksomhets- og enhetslederforum, 
frokostmøter og deltakelse på annen ekstern 
og intern opplæring. Lederutviklingsprogram 
er under vurdering og planlagt iverksatt fra 
2020. 

4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester 
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 73 Styrke dialogen mellom kommune, innbygger 
og folkevalgt i sosiale medier for større grad av 
medvirkning i utformingen og utviklingen av 
kommunale tjenester.  Tidsfrist: Årlig 

Det arbeides videre med "Klar språk" 
prosjektet og med å styrke 
redaktørfunksjonene i virksomhetene.  Det 
arbeides med handlingsplan hvor sosiale 
medier vil være et tema. 

 74 Gjennomføre årlige øvelser på 
beredskapsområdet. Tidsfrist: Årlig 

Strategien er revidert og godkjent av 
rådmannens ledergruppe. Det arbeides  
med handlingsplan. 

4.5 Ås har  god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet 

 75 Gjennomføre årlige øvelser på 
beredskapsområdet  
Tidsfrist: Årlig 

Det er startet opp planarbeid for 
gjennomføring av en øvelse høsten 2019. 

 76 Definere tiltak som motvirker isolering av 
etniske eller religiøse grupper i befolkningen. 
Tidsfrist: Årlig 

SLT har et tett samarbeid med politiet. Det er 
i dag ingen indikasjoner som tilsier at det bør 
iverksettes spesifikke tiltak på dette området. 
Å fremme inkludering og motvirke 
utenforskap gjøres tverrfaglig i andre 
kommunale tjenester. Se xenofobia.no  

 77 Informasjon om kommunens 
beredskapsarbeid oppdateres på kommunens 
hjemmesider. Tidsfrist: Årlig 

Oppdateres fortløpende med aktuell 
informasjon om beredskap. 

 79 Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og 
funksjon. Tidsfrist: Vår 2019 

Arbeid pågår. Det er samarbeides tett mellom 
frivilligheten, folkehelsekoordinatoren, 
prosjektet SMIL møteplasser og kultur om 
videre utvikling av frivilligheten. 
Frivilligmeldingen fremmes for politisk 
behandling høsten 2019 

 Verbalvedtak 2.5

V-1 Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye lokaler 
dersom de mister dagens lokaler. Lokalet må være 
sentrumsnært og attraktivt for ungdommen, og 
ferdigstilles før de eventuelt mister sine opprinnelige 
lokaler.  

Utredning av alternativer pågår. 
Fremmes sak høsten 2019. 

V-2 Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 2019 skal 
det etableres en ny rammeavtale for brukte møbler. 

Planleggingen av anskaffelsen pågår. 

V-3 Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres 
slik at informasjon blir lettere tilgjengelig. 

Arbeid pågår. Resultater rapporteres i 
årsmeldingen 

V-4 Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg 
utarbeide en strategi for å finne gode alternativer til 
plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, 
barnehager og lekearealer. 

Arbeidet er igangsatt og skal behandles 
som en innledende del av Åsgård skole 
prosjektet. 

V-5 Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger 
med søknadsfrist 10.02.2019. Det forventes at Ås 
kommune søker på tilskuddsmidlene og at psykolog 
prioriteres mot psykisk helse for barn og unge. 

Evt nedtrekk i tjenestetilbudet pga 
innsparinger har ført til at kommunen 
ønsker en gjennomgang av eksisterende 
ressurser og evt. omdisponering av disse 
før man styrker bemanningen ytterligere 
gjennom tilskuddsmidler. Ny 
søknadsmulighet er i september 2019.  
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V-6 Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes. Henvendelsen ligger til behandling hos 
grunneier. 

V-7 Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte 
delen av 2018 års budsjett i 2019 (ca. kr 20.000). 

17.000 kroner er satt på fond og 
overføres til ungdomsrådets budsjett. 
Resultater rapporteres i årsmeldingen. 

V-8 Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og 
omsorgsboliger i nord. Saken bør belyse ulike typer 
modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, 
kompetanse og plassering for effektiv drift og 
kommunens mulighet for å opprettholde framtidige 
tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av 
første halvår 2019. 

Prosjektet er skjøvet fram i tid og sak 
fremmes for politisk behandling første 
halvår 2020. 

V-9 Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I 
saken skal erfaringer knyttet til boligene i 
Hogstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller 
diskuteres, og også belyses hvordan drift og 
vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, 
eventuelt når bør en bolig selges. Saken legges frem i 
løpet av første halvår 2019. 

Avventer endelig behandling av 
boligpolitisk plan. 

V-10 Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet 
fra NFR kan overføres til SFR. 

Utredning bestilt. Ferdigstilles høst 2019. 

V-11 Kommunens eiendomsmasse (ca. 500 gårds og 
bruksnummer) gjennomgås. De eiendommer som ikke 
er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte 
er strategiske, vurderes solgt. 

Arbeidet er startet opp. 

V-12 Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere 
og administrasjon, som skal vurdere og evt. komme 
med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske 
muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og 
arbeidet i politisk sekretariat. 

Det er i gang et forarbeid som blant 
annet omhandler testing av enheter i 
HTM, og innføring av Framsikt i 
budsjettarbeidet. Arbeidet fortsetter i ny 
periode. 

V-13 Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene 
utfordrer skolekapasiteten.  Det åpnes derfor for mer 
fleksible skolekretsgrenser for å få bedre 
kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen 
fortsetter arbeidet med nye prognoser og følger 
befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at 
de nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og 
skoletilhørighet er forutsigbart. 

Nye befolkningsframskrivinger er 
utarbeidet. Høringsnotat om 
sekundærskole for bedre 
kapasitetsutnyttelse i alle skolekretser 
sendes på høring i september/oktober.  

V-14 Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å 
redusere sykefravær. Rådmannen bes spesielt å 
arbeide for å redusere korttids sykefravær i 
budsjettåret 2019. 

Opplæring og veiledning til ledere/ 
tillitsvalgte/verneombud har fokus på  
oppfølging og avklaring av muligheter for  
tilrettelegging for ansatte som har et  
høyere korttidsfravær. Pilotprosjekt i  
virksomhet hjemmeboende er etablert. 

V-15 Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen 
skal fortsatt bidra til å opprettholde dagens tilbud. 

Dagens ordninger opprettholdes 

V-16 Kommunen skal opprettholde mål om 2 læringer pr 
1000 innbygger. 

I januar 2019 hadde kommunen 1,57 

lærlinger per 1000 innbygger. Ås var da 

den kommunen i Akershus som hadde 
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flest lærlinger per 1000 innbygger. 

Lærlinger som er ferdig med læreløpet 

har gjennomført fagprøve. Rekruttering 

til lærlingeplasser er gjennomført og 15 

nye lærlinger har begynt høsten 2019.  

Kommunen har nå 35 lærlinger. 

V-17 Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i 
omsorgstjenestene med økt satsning på at flere skal 
kunne bo hjemme lengre. Samtidig bør det sees på 
besparelser og tjenestenivå for hele pleie og 
omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye muligheter 
for tjenesteområdet. Tiltak: 
- Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten 
- Legge til rette for etablering av 
seniorboliger/omsorgsboliger 
Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019 

Dette vedtaket innarbeides i 
prosjektarbeidet i virksomhet 
hjemmeboende, med oppstart høst 
2019. Prosjektarbeidet vil pågå gjennom 
hele 2020. 
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Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus 
 

Besøkstall og billettinntekter  

I 2.tertial økte besøket fra 1113 til 1118 noe som betyr at besøkstallene fra 2018 

- 2019 er opprettholdt. Høydepunkter har vært Kulturfesten, som viser frem og 

inkluderer det mangfoldige Ås, og samarbeidet med Ås festival. Kommunen bidro 

med benker, bord, strømutstyr og strøm. Åpen mikrofon flyttet fra kinovestibylen 

inn i teltet og fikk bra besøk. Tryllefløyten ble arrangert med bra 

tilbakemeldinger. Konsert med musikk fra Kapp Verde måtte dessverre avlyses, 

men til gjengjeld har gruppen sagt at de kan spille på Barnas verdensdag. 

Egne kulturarrangementer 

Dato Navn på arrangementet Målgruppe Sjanger Besøkstall billettinntekter 

13. apr Future hits 7-12 Barnemusikk 25 2720 

25. apr Varme vibber i vinterkulda 30+ Verdensmusikk 0 0 

27. apr Prinsessen på erten 3+ Barneteater 25 2880 

2. mai Lyttelunsj 5+ Klassisk 51 2300 

9. mai Tryllefløyten              10+ Klassisk 105 18400 

25. mai Kulturfesten 3+ Fest 800 0 

15. juni Åpen Mik 18+ Div 75 0 

29. juni Charlotte Audestad 18+ Pop/vise 27 6650 

24. aug Åpen mik 18+ Div 40 0 

   TOTALT 1118 32950 

 

Andres kulturarrangementer 

Fra 2018 til 2019 har eksterne økt besøkstallet med 2159. Grønn Festival ble 

arrangert litt tidligere i år og har havnet på 2. tertial isteden for 3. tertial. 

Kulturskolens danseavslutninger får økt besøk for hvert år, men også skolens 

musikaltilbud er svært populært. Kulturhuset har også oppmuntret, og støttet 

Teaterverkstedet, noe som har gjort at dette tilbudet også har blitt mer synlig og 

tatt seg opp når det gjelder besøkstall. Kommunen bidro med tekniske tjenester 

på markeringen av Verdens overdosedag. Ås kulturhus er en ressurs for Ås-

beboerne og vi ser en enorm aktivitet innen amatørkulturfeltet i Ås kommune. 

Kapasitet på lokaler er utfordrende for å få til alt som folk ønsker å gjennomføre.  

Aktiviteten i huset (grupper som bruker kinovestibylen eller kinoteateret til 

øvinger) ligger på 398. 

Dato Navn på arrangementet Målgruppe Sjanger Besøkstall Billettinntekter 

4. mai Musikal fra Kulturskolen i Ås 10+ Rock 202 12600 

11. mai Våises, Eurovisjon 15+ Pop 166 32400 

24. mai Danseavslutning Kulturskolen 3+ dans 418 45275 

24. mai Allsang på grensen 18+ Vise/pop 250 3000 
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25. mai Danseavslutning Kulturskolen 3+ dans 271 28875 

25. mai Danseavslutning Kulturskolen 3+ dans 252 26525 

25. mai Danseavslutning Kulturskolen 3+ Dans 362 38825 

27. mai Musikal Rustad skole 7+ Musikal 45 0 

28. mai Teater fra Kulturskolen i Ås 5+ Teater 101 3000 

13. juni Animasjonsfilmer fra Kulturskolene i 
Follo 

10+ Animasjon 150 0 

14. juni Berter & brylkrem 18+ Pop 103 19400 

18. juni Ungdomsskolens avslutning 14+ Musikk 
innslag 

462 0 

30. aug Verdens overdose dag 18+ Musikk 
innslag 

50 0 

31. aug      

   2. tertial 3932 212900 

 

Kino 

Besøkstall og billettinntekter: Besøkstallet er 3342. Fordelt på 85 visninger 

gir det et snitt på 39. Omsetningen er 302 590. Antall besøkende har økt med 36 

% i perioden, mens omsetningen har økt med 54 %. Noe av oppsvinget skyldes 

sommerstengt i fjor. At omsetningen øker mer enn besøket skyldes at en større 

andel av besøket er betalende besøkende. 

Publikumsgrupper: Som vist av tabellen under, er det økning i alle kategorier, 

spesielt barn og eldre. Sistnevnte er gledelig etter en kraftigere satsing på 

seniorkino.  

Lokal sammenligning: Drøbak kino har 3529 besøkende på 145 visninger i 

perioden, Kolben kino har 3129 besøkende på 117 visninger, mens Ås kinoteater 

altså har 3342 besøkende på bare 85 visninger. Ambisjonen er å bli den best 

besøkte kommunale kinoen i Follo. Så langt i år er Ås kinoteater det. 

Månedens joker: Konseptet er håndplukkede filmperler med kinobilletter til kun 

90 kr og innledning ved kinoansvarlig. Kvalitetsfilmkonseptet har en etablert 

tilhengerskare som har økt lenge, men vi har vært litt uheldige med filmvalgene i 

perioden. Besøket er 113 fordelt på tre visninger.   

Kunst på kino: «Kunst på kino» er et nytt konsept hvor vi viser fremragende 

dokumentarer om kunstnere i samarbeid med Ås kunstforening. Ingen kino i 

landet har bedre besøk enn Ås kinoteater på visninger av disse filmene! 

Seniorkino: Vi fortsetter satsingen på seniorkino, og det har vært anstendig 

besøk også i sommermånedene. Det vises film hver tredje onsdag, med 

innledning fra kinosjefen, billetter til bare 90 kroner, og midler fra Den kulturelle 

spaserstokken gir servering av kaffe og kringle. 
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Ås filmklubb har hatt to utekinoer i perioden, men strever litt med besøk og 

rekruttering og trenger flere i styret for å kunne satse skikkelig. Vi fortsetter å 

tilrettelegge og bidra, og vil avvikle flere samarbeid med filmklubben nå i høst. 

Kinoen er tjent med en levende filmklubb. 

Lokale samarbeid og spesialvisninger: 1.  

1. mai-visning i samarbeid med fagforeninger og politiske partier. 33 besøkende.  

2. Gratiskino på 17. mai sponset av Askim & Spydeberg Sparebank. 120 

besøkende.  

3. Visning av Lykkelige Lazzaro i samarbeid med Ås kirkeakademi. 39 

besøkende.  

4. Velkomstvisning for studenter. 52 besøkende.  

5. Amazing Grace med innledning. 146 besøkende. 

 

 

KINOSTATISTIKK 

Forestillinger Besøk Snittbesøk Omsetning 

85 3342 39 285890 

 

PUBLIKUMSGRUPPER 

Voksen (20+) Barn (16-) Ung u/20 (16-20) Honnør (67+) Student Fribillett 

1183 (opp 9%) 726 (opp 33%) 369 (ny kategori!) 273 (opp 77%) 645 (opp 11%) 136 (opp 60%) 
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Vedlegg 2: Investeringsprosjekter 
(tall i hele 1000) 

Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0100/Info teknologi 
(løpende) Utvikling av 
teknologisk 
infrastruktur 2214 3407 * * 

Prosjektet følger oppsatt 
plan og forventes sluttført i 
balanse 

0102/Kirkelig Fellesråd 
(løpende) Overføring til 
Kirkelig Fellesråd 0 100 * * 

Holdes av som reserve i 
forbindelse med renovering 
av Kroer kirke 

0103/Mindre 
invest.prosjekt 
(løpende) Dekker 
mindre, prekære 
investeringer som ikke 
har egne midler.  1188 1304 * * 

Midler benyttet til 
oppgradering av rådhuset 
med bl.a. etablering av 
kontorlandskap  

0114/E.kap tilskudd KLP 
(løpende) pålagt 
tilskudd til KLP beregnet 
ut i fra premiereserve 
og pensjonsgrunnlag. 2904 3264 * * Faktura for 2019 er mottatt.  

0115/Digitalisering av 
byggesaksarkiv (Til 
2020) Felles prosjekt 
med Vestby og Frogn 
knyttet til utvikling av 
elektronisk arkiv for 
byggesak 277 4415 363 4500 

Prosjektet følger oppsatt 
plan og forventes sluttført i 
balanse. 

0117/Velferdsteknologi
prosjekt (løpende) 
Planlegging og innkjøp 
av digitale hjelpemidler 
(velferdsteknologi) til 
bruk i tjenestene.  386 4718 1167 12000 

Prosjektet kostnadsføres 
både i drifts- og 
investeringsregnskapet 
avhengig av tiltak. I 2019 er 
de fleste tiltakene 
driftstiltak, og det vil derfor 
bli mindreforbruk på 
investeringsbudsjettet i 
2019.  

0118/Ny brukerflate for 
sikker sone (2018-2022) 
Ny løsning for 
brukerflate for arbeid 
på sikker sone 0 850 * 2750 

Forprosjekt med kartlegging 
av mulige 
teknologiske løsninger er 
igangsatt. Det er usikkert om 
prosjektet  
blir ferdigstilt i år. 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0119/Digitaliseringspros
jektet¤ (løpende) 
planlegging og utvikling 
av systemer som øker 
digitaliseringsgraden i 
kommunen for 
innbyggere, brukere og 
ansatte 503 3210 * * 

Digitaliseringsstrategi 
utarbeidet. 
Digitaliseringsforum med 
Vestby og Frogn etablert. 

01200/Samlokalisering 
av tjenester (2018-
2019) Bygg som gir 
mulighet for å samle 
flere av kommunens 
tjenester. Dette vil gi 
økte muligheter for 
forbedret samhandling 
mellom tjenester 74 1103 222 1250 

 
Politisk behandling av saken 
om samlokalisering og eie 
eller leie i Ås sentrum pågår.   

0121/eArkiv (2017-
2019) Investering i 
godkjent arkivkjerne 0 247 253 500 

Prosjektet følger oppsatt 
plan og forventes sluttført i 
balanse. eArkiv er testet og 
fungerer grunnleggende. 
Fase to gjennomføres i 2020. 
 

0201/It-utstyr skoler 
(løpende) utvikling av 
IKT-standarden i 
skolene.  4139 5345 * * 

Det er gjort planlagte 
innkjøpt i forhold til 
Læringsbrett 1:1 på alle 
skoler i tillegg til utskifting av 
gamle Pcer til lærere og 
elever.  

0233/Follo barne- og 
ungdomsskole, nybygg i 
Ski (2016-2018) Ås 
kommunes andel av 
kostnad knyttet til 
bygging av ny Follo 
barne- og 
ungdomsskole 0 500 11151 11651 

Prosjektet er avsluttet. 
Resterende midler blir 
stående til ettårsbefaring er 
gjennomført 

0239/Sjøskogen skole, 
utvidelse (Til 2022) 
Utvidelse av Sjøskogen 
skole med 8 klasserom 4 475 1029 21500 

Framdrift iht. plan. 
Anskaffelse av 
prosjekteringsgruppe pågår. 

0240/Ny Åsgård skole 
(Til 2023) Ny 4-parallell 
skole på eksisterende 
tomt 455 8037 4618 361000 

Framdrift iht. plan. 
Tidsrammen er stram. 
Skolen forventes ferdig til 
skolestart høsten 2023. 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0247/Rustad skole, 
inventar og IKT-utstyr 
(Til 2019) Inventar til 
nye Rustad skole 9108 15946 9163 16000 

Prosjektet under 
ferdigstillelse. Forventet 
sluttkostnad ligger lavere 
enn vedtatt ramme. 

0248/Oppgradering og 
sikkerhetstiltak kinosal 
(Til 2019) Oppgradering 
av varme, interiør, lyd 
og lys 582 569 7124 7111 Prosjektet er ferdigstilt  

0249/Trådløst nett og 
kabling på skole og 
barnehage (løpende) 
Forbedring av kapasitet 
på trådløst nett  272 1330 * * 

Prosjektet er forsinket. Det 
blir mindreforbruk i år. 
Prosjektet tas opp igjen i 
2020 av Stor Follo IKT. 

0251/Ventilering og 
klimakontroll, kjeller 
kulturhus (Til 2019) 
Investering i lokalene til 
lokalhistorisk arkiv for å 
bedre klimaforholdene 
for arkivverdig 
materiale. 12 251 161 400 

Innhentet tilbud viser at 
kostnadene for å stabilisere 
klimaforholdene blir høyere 
enn budsjettert. Det er 
derfor behov for å øke 
rammen.  

0252/Oppgradering 
utearealer skoler og 
barnehager (2017 - 
2019) oppgradering av 
uteområder i de skoler 
og barnehager der det 
er størt behov for dette.  320 4873 1446 6000 

Midlene er fordelt til skole 
og barnehager, og det 
jobbes med gjennomføring 
av tiltakene.  

0253/Solberg skole, 
inventar og IKT utstyr 
(Til 2018) inventar til 
nye Solberg skole 0 250 7700 7950 

Avsluttet i 1. tertial. Midlene 
som gjenstår er avsatt på 
fond til kommende innkjøp 
av møbler og utstyr.  

0304/Kjøp av 
transportmiddel HS 
(2019) Kjøp av kjøretøy 
til bruk i drift av 
tjenester 0 685 * * 

Det arbeides med 
kravspesifikasjon til en 
minikonkurranse. 
Anskaffelsen blir trolig 
gjennomført i 2020.  

0307/Moer sykehjem 1 
byggetrinn 2016-2021 
(2016-2021) Utvidelse 
av Moer Sykehjem med 
40 (32) plasser 30 764 70 475 39 643 213 500 

Forventet sluttkostnad ligger 
innenfor budsjett. 
Byggearbeider pågår, men 
det forventes at ferdigstillelse 
må utsettes pga. lang 
behandlingstid hos Hafslund i 
forbindelse med etablering 
av ny trafo. 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0316/IT utstyr HS 
(løpende) Utvikling og 
tilpasning til krav til IKT-
utstyr 11 771 * * 

Prosjektet følger oppsatt 
plan og går i balanse 

0324/Utskiftning av 
senger på Moer (Til 
2020) utskifting av 
gamle og slitte senger 0 250 500 1000 

Mulig nye anskaffelser 
utsettes til 2020 på grunn av 
utbyggingen av sykehjem.  

0325/Institusjons- og 
omsorgsboliger nord, 
nybygg (2018-2021) 
Bygging av bemannede 
omsorgsboliger nord i 
Ås kommune.  334 4962 372 76 800 

Regulering pågår. Egen sak 
om omfang og innhold 
fremmes i løpet av våren 
2020.  

0328/Nye maskiner, 
vaskeri Moer sykehjem 
(2019-2020) tilpasning 
av vaskeri for å øke 
kapasiteten som følge 
av utbygging av Moer 
sykehjem 0 500 * 2000 Utsatt til 2020  

0330/Oppgradering 
Moer sykehjem (2018-
2019) Oppgradering av 
sykehusanlegg og øvrig 
inventar  0 2350 * 2350 Utsatt til 2020  

0500/Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø og 
friluftsliv¤ (løpende) 
gjennomføring av tiltak i 
planen 42 10907 * * 

Prosjektet er utvidet i 
forhold til opprinnelig plan. 
Utvidelsen dreier seg blant 
annet om noe lengre 
lysløypetrasè og flere stolper 
enn planlagt. Dette dekkes 
innenfor rammen.  

0502/Tiltaksplan 
trafikksikkerhet¤ 
(løpende) 
gjennomføring av tiltak i 
planen 202 1911 202 1000 

Arbeid med av-og 
påstigningssone ved 
Sjøskogen skole og snuplass 
for buss ved Kjærnes er 
startet opp. Det er behov for 
å øke budsjettet for 2019. 

0503/Etablering 
sykkelparkering 
idrettshaller/svømmeha
ller (2018-2019) 
tilrettelegging for økt 
bruk av sykkel 0 500 78 500 

Prosjektet blir ferdigstilt i år, 
men det er behov for å øke 
rammen. Det forventes også 
økt tilskudd fra staten.  
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0504/Oppgradering av 
offentlige arealer (2017-
2019) Øke kvalitet og 
tilstand på offentlige 
plasser og gater 0 823 2176 3000 Ingen tiltak i perioden.  

0505/Hurtigladepunkt 
for El-bil (2019) 
etablering av el - 
hurtigladepunkt i 
sentrum i tråd med vei 
og gateplan  0 1700 * 1700 

Forsinket fremdrift. 
Planlegging og avklaring med 
leverandør pågår. 

0506/Rehabilitering 
kunstgressbane Ås 
(2018) Oppgradering av 
dekke på 
kunstgressbanen 0 0 3178 3178 

Prosjektet er avsluttet, men 
det er ikke tilgjengelige 
spillemidler i 2019. Det søkes 
derfor om spillemidler på 
nytt i 2020. 

0507/Rehabilitering 
kunstgressbane Nordby 
(2018) Oppgradering av 
dekke på 
kunstgressbanen 0 0 2943 2943 

Prosjektet er avsluttet, men 
det er ikke tilgjengelige 
spillemidler i 2019. Det søkes 
derfor om spillemidler på 
nytt i 2020. 

0508/Oppgradering 
veilysanlegg () 
oppgradere standarden 
for veilysanleggene 437 5166 5271 14000 

Forsinket fremdrift. Lite 
ressurser til å følge opp. 
Noen mindre oppgraderinger 
av veilysanlegget.  

0509/Standardheving 
parkeringsplasser og 
etablering av 
parkeringsautomater 
(2019) oppgradering av 
kommunale 
parkeringsplasser og 
tilpasning til innføring 
av parkeringsgebyrer 0 2625 175 2800 

Forsinket fremdrift.  
Skiltplan sendt Statens 
vegvesen, parkeringsoblater 
og parkeringsautomat er 
bestilt. 

0512/Oppgradering 
friidrettsbane (2018-
2019) Pålagt 
oppgradering av 
friidrettsbanen på Ås 
stadion 313 350 2138 2174 

Prosjekt avsluttet med nytt 
gjerde rundt stadion. Det 
søkes om spillemidler på nytt 
i 2020. 

0514/Tiltaksplan gang- 
og sykkelvei¤ (løpende) 
gjennomføring av tiltak i 
planen 124 2250 * * 

Prosjektering av fortau langs 
Grimsrudveien er ferdig. 
Arbeidet forventes utført i 
2020. 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0515/Trafikksikkerhetsti
ltak Åsgård skole (2019) 
Tiltak for å trygge 
skoleveien til 
Modulskolen for elever 
fra Åsgård skole 357 1000 357 1000 

Mangler lyspunkter, men 
ellers ferdig. 

0516/Kjærnesveien 
(2018-2019)  381 229 1652 1500 

Prosjektet er ferdigstilt. Kan 
avsluttes med merforbruk 
grunnet utfallet av 
eksproprieringssaken 

0517/Breivoll - 
Tilrettelegging av ny 
leieavtale (2018-2019) 
Overtagelse av 
eiendommen samt 
tilrettelegging for utleie 
til DNT.  0 584 1917 2500 

Leieavtale med DNT Oslo og 
omegn er inngått og offisiell 
åpning er foretatt 

0600/Rustad skole, 
utvidelse (2013-2019) 
Ny 4 parallell skole med 
flerbrukshall, samt 
utvidelse av 
Rustadtunet. 62 821 162 077 241 650 341 000 

Prosjektet er overtatt av Ås 
kommune, er i 
prøvedriftsfase til sommer 
2020. Sluttoppgjør og 
endringskrav fra entreprenør 
er ikke avklart. 

0618/Ljungbyveien, nye 
institusjons- 
omsorgsboliger (2015-
2018) Utvidelse av 
omsorgsboliger 4 96 15 912 16000 

1-årsbefaring utført. 
Resterende midler vil bli 
benyttet til avsluttende 
arbeider.  

0623/FDV system 
(2019) Kjøp og 
implementering av flere 
moduler  0 185 814 1000 Arbeid pågår.  

0624/Solfall borettslag 
(2016-2019) Bygging av 
omsorgsboliger sentralt 
i Ås 17 497 29 021 20 020 30 840 

Forventet sluttkostnad ligger 
innenfor budsjett. Ny 
ferdigdato 07.10.2019.  
Tak og fasader er ferdigstilt, 
innvendige arbeider pågår. 

0629/Ljungbyveien 
omsorgsboliger - tilbygg 
(2018-2019) Utvidelse 
av omsorgsboliger 2533 4884 2548 4900 

Byggeprosjektet er i tråd 
med fremdriftsplan.  
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0630/Fleridrettshall Ås 
VGS (2018-2022) Ny 
flerbrukshall i 
samarbeid med 
Akershus 
fylkeskommune 19 2400 19 65 400 

Pga. øvrige byggearbeider 
ved Ås vgs. skole ønsker 
skolen og AFK at byggestart 
utsettes noe ift. opprinnelig 
plan. Byggestarter er nå 
planlagt til 1. kvartal 2021 
med ferdigstillelse til 
skolestart 2022. 
Det er inngått kontrakt med 
prosjekteringsgruppe og 
gjennomført brukermøter. 

0660/Asfaltering 
grusveier (2019) 
Asfaltering av 
kommunale grusveier 0 244 * 244 Prosjektet kan avsluttes.  

0662/Biler/Maskiner. 
Vei, idrett og natur 
(løpende) Utskifting av 
maskiner og utstyr  1845 6692 * * 

Noen kjøp er gjennomført og 
noe er under konkurranse. 

0673/Solberg skole, 
utvidelse (2019) Ny 2-
parallell skole på 
Solberg 143 1872 179 127 182 600 

Prøvedriftsfase ferdig, med 
unntak av utomhus. Det er 
behov for noen 
tilleggsbestillinger. 

0675/Demenssenteret, 
nybygg (2015-2019) 
Bygging av nytt 
sykehjem for demente 482 1407 125 471 126 818 

Byggeprosjektet er avsluttet 
og rapportert. Det pågår 
arbeid med koordinering og 
utførelse av kunst. 
 

0683/Infrastruktur Ås 
sentrum (2020-2022) 
Utvikling av 
infrastruktur i Ås 
sentrum som følge av 
sentrumsplanen 2399 8000 3493 38000 

Utarbeidelse av 
finansieringsmodell og 
planlegging av tiltak på FV 
152 pågår.  

0690/Modulskole Ås 
stadion (løpende) 
Midlertidig skolebygg 
mens Rustad og Åsgård 
skoler bygges 4150 6131 49540 72870 Løpende leiekostnader 

0691/Nordby 
barnehage, nybygg 
(2018-2020) Ny 
barnehage med 8 
avdelinger i Nordby. 23204 72558 26519 81920 

Byggearbeider pågår, men 
prosjektet er ca. 8 uker 
forsinket i forhold til 
opprinnelig fremdriftsplan. 
Økonomisk ramme er stram, 
men det styres fortsatt mot 
vedtatt ramme. 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0692/Ny barnehage 
Dyster/Eldor (Avventes) 
Ny barnehage på 
Dyste/Eldor 41 1776 265 81876 

Prosjektet er utsatt som følge 
av endret behov for nye 
barnehageplasser i Ås 
sentrum. 

0700/Standardheving/P
åkostning¤ (løpende) 
Gjennomføring av tiltak 
i vedlikeholdsplanen 486 4679 * * 

Prosjekter gjennomføres i 
tråd med 
vedlikeholdsplanen. 
Oppgradering av 
svømmehallen på Norby 
utgjør hovedprosjektet 

07011/Bjørnebekk - 
sikringstiltak (2019)  48 48 * * 

Er gjennomført i henhold til 
planen. 

0748/Legionellabekjem
pelse (løpende) 
oppgradering i bygg 
hvor det er fare for 
legionella 0 776 24 800 

Gjennomført prosjekter i 
løpet av sommeren 2019. 
Fakturaer er ikke mottatt. 

0750/Universell 
utforming (løpende) 
forbedring av universell 
utforming i kommunale 
bygg 0 2454 * * 

På nåværende tidspunkt ikke 
mottatt bestillinger på 
konkrete behov. 

0752/Dyster/Eldor 
(2016-2019)  0 5954 446 6400 Prosjektet avsluttes 

0754/HMS 
Brannforebyggende 
(løpende) 
Brannforebyggende 
tiltak i kommunale bygg 0 273 1326 1600 

Det er planlagt tiltak som 
skal utføres høsten 2019.  

0767/HMS inneklima 
(løpende) Forbedring av 
inneklima i kommunale 
bygg 0 261 1339 1600 

Det er planlagt tiltak som 
skal utføres høsten 2019 

0773/Videreutvikling av 
SD-anlegg (løpende) 
Utvikling av sentralt 
driftstyringssystem for 
bedre kontrollen  på 
inneklima. 267 1548 * * 

Oppgradering av SD 
systemet er bestilt og blir 
gjennomført innen utgangen 
av 2019.  

0779/Ombygging 
Myrveien 16, Ny 
lagerhall (2018-2020) 
Etablering av ny 
lagerhall som erstatning 
for eksisterende lager 
på "hangartomta" 0 4500 24 4524 

Prosjektet avsluttes i 
påvente av ny politisk 
behandling 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0780/EPC (2015-2019) 
Energisparingstiltak på 
kommunens 
bygningsmasse 5471 23381 14091 32000 

Prosjektet er forsinket som 
følge av konkurs hos 
opprinnelig total- 
entreprenør. Etter 
konkursen styres prosjektet 
av kommunen. Noe av 
prosjektet vil først bli utført i 
2020, og det forventes at 
prosjektet vil holde seg 
innenfor den totale 
budsjettrammen.  
Det er utført et variert utvalg 
av tiltak i 2019. Blant annet 
utskifting av belysning, 
solavskjerming, 
vindusutskifting, og 
innstallering av 
varmepumper og 
ventilasjonsaggregater. 

0781/Utvidelse Nordby 
kirkegård (2017-2019) 
Utvidelse av Nordby 
kirkegård 56 462 4160 4566 

Prosjektet styres innenfor 
rammen. Resterende midler 
dekker entreprenørens 
sluttarbeider og avtalt drift 
de første to årene før 
prosjektet endelig avleveres 

0806/Hovedplan vann 
og avløp¤ (løpende)  10176 28185 * * 

Prosjekt Togrenda II er iht. 
budsjett og fremdrift. 
Oppstart prosjekt Søndre 
Moer er planlagt til 
november 2019. 

0809/Mindre 
investeringsprosjekter 
VA (løpende) Bygging av 
tappestasjoner 473 3702 * * 

Etablering av 
driftskontrollanlegg 

0816/Nytt 
høydebasseng (2018-
2020) Bygging av 
høydebasseng for å øke 
kapasiteten på 
vannforsyningen 1682 18977 2705 20000 

På grunn av for få innkomne 
tilbud utlyses ny 
anbudskonkurranse. Planlagt 
oppstart 1.11.2019. Behov 
for økt ramme tas inn i 
budsjettforslaget for 2020. 

0817/Biler/Maskiner, 
VAR (løpende) Kjøp av 
ny lastebil 0 3013 * * 

Konkurransedokumenter er 
under utarbeidelse. 
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Prosjektbeskrivelse 
Regn. 
2019 

Rev. 
Bud. 
2019 

Regn 
tot. 

Ram-
me Rapportering 

0823/Nytt 
driftsstyringsanlegg 
(2017-2021) Forbedring 
av 
overvåkningsmulighete
n knyttet til drift av 
vannforsyning og 
avløpspumper.  262 1293 469 2500 

Iht. kontrakt og fremdrift. 
Ferdigstillelse og testkjøring 
av fase 1. Kontrakt for fase 2 
er inngått. 

0824/Utskiftning 
vannmålere (2018-
2021) Oppgradering til 
vannmålere med 
mulighet for 
fjernavlesing 1227 1182 4046 7000 

Iht. kontrakt. Ligger noe 
etter iht. fremdriftsplan. 

0826/Oppgradering 
Vann og avløp¤ 
(løpende)  0 10500 * * Utfordelingsprosjekt 

0835/Pumpestasjon 
NMBU (2019) 
Oppgradering av 
pumpestasjonen ved 
NMBU 194 2500 244 2500 

Prosjektering snart ferdig. 
Legges ut på anbud i løpet av 
høsten. 

0901/Kroer Kirke 
renovering (2018-2019) 
Renovering av Kroer 
Kirke 1718 3909 1809 4000 

Prosjektet styres innenfor 
rammen.  Planlagt 
ferdigstilling er ved utgangen 
av september.  

1130/FIKT (2018-2022) 
planlegging og 
etablering av nytt felles 
IKT-samarbeid i Stor 
Follo 358 2089 769 14500 

Prosjektet følger oppsatt 
plan og forventes sluttført i 
balanse. 
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Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak 
 

Kommunestyret (K) 

I kommunestyret 2. tertial 2019 ble det satt opp 19 saker. 8 saker er effektuert, 10 saker er under 

oppfølging, og 1 sak er utsatt. Det ble avholdt 2 møter. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato K-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    Saker ikke effektuert 2016-2018   

20.04.2016 24/16 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, 
Solfallsveien 

Bygging pågår 

15.03.2017 11/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Under oppfølging 

22.11.2017 60/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Under oppfølging 

15.05.2018 26/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Under oppfølging 

 28/18 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 
2018 

Effektuert 

20.06.2018 45/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 
kommune 2019-2022  

Under oppfølging 

 46/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 Under oppfølging 

 47/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Under oppfølging 

 48/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Under oppfølging, se K-sak 
40/19, 04.09.2019 

12.09.2018 58/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune Under oppfølging 

 61/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 

Under oppfølging 

 64/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor 
området Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen - R-307 

Områderegulering pågår. 
Forbudet står til planen er 
vedtatt (maks 4 år). 

 65/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV)  - 
oppfølging av verbalvedtak 

Under oppfølging 

24.10.2018 72/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i 
nærhet til Ås sentrum 

Tomtevalg avklart. Ny 
svømmehall mangler 
finansiering. 

 73/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Under oppfølging 

 74/18 2. tertialrapport 2018 Effektuert 

 77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge 

Under oppfølging, se K-sak 
39/19, 04.09.2019 

 78/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer 
og gjeld i Ås kommune 

Under oppfølging, se K-sak 
38/19, 04.09.2019 
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Møtedato K-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

21.11.2018 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle 
konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

Under oppfølging 

 86/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet - Gjennomgående vei 

Under oppfølging 

 93/18 Valg av revisjonsordning Effektuert, se K-sak 29/19, 
19.06.2019. 

12.12.2018 94/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole Under oppfølging 

 96/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage - klage på vedtak 

Effektuert. Fylkesmannen 
stadfestet kommunens 
vedtak.  

    1. tertial 2019   

13.02.2019 1/19 Bosetting av flyktninger 2019 Under oppfølging 

 2/19 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny 
avgrening østre linje - Planinitiativ 

Under oppfølging 

 3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Follo 
landbrukskontor 

Effektuert 

 4/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 

Under oppfølging 

 5/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 Effektuert 

 6/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - 
Vannområde Morsa 

Effektuert 

 7/19 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan Effektuert 

 8/19 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida 
Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg 

Effektuert 

27.03.2019 9/19 I tjeneste for Norge - med bosted Ås 
kommune 

Effektuert 

 10/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 

Under oppfølging 

 11/19 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller Under oppfølging 

 12/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av 
låneramme 

Effektuert 

 13/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 
2019 for Ås-skolen 

Se HOK-sak 16/19, 
22.05.2019 og K-sak 21/19, 
19.06.2019. 

    2. tertial 2019   

08.05.2019 14/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom 
kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 
2. gangs behandling 

Under oppfølging 

 15/19 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 
18 med flere - klage på vedtak 

Effektuert. Fylkesmannen 
stadfestet kommunens 
vedtak.  
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Møtedato K-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 16/19 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås 
kommune - endelig behandling 

Utsatt. Se K-sak 48/19, 
04.09.2019 

 17/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med 
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 

Under oppfølging 

 18/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Effektuert. Se K-sak 47/19, 
04.09.2019. 

 19/19 Ås kommunes årsregnskap 2018 Effektuert 

19.06.2019 20/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny 
avgrening Østre linje 

Under oppfølging 

 21/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 
2019 for Ås-skolen 

Under oppfølging 

 22/19 Lysløyper i Ås Under oppfølging 

 23/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023 

Under oppfølging 

 24/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Under oppfølging 

 25/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 Under oppfølging 

 26/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Effektuert 

 27/19 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av 
moduler fra Åsgård skole 

Under oppfølging 

 28/19 Parkeringsforbud i boligfelt Under oppfølging 

 29/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune Effektuert 

 30/19 1. tertialrapport 2019 Effektuert 

 31/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Effektuert 

 32/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 

Effektuert 
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Formannskapet (F) 

I formannskapet 2. tertial 2019 ble det satt opp 29 saker. 20 saker er videresendt kommunestyret for 

endelig vedtak, 6 saker er effektuert, 2 saker er under oppfølging, 1 sak ble tilbakesendt for 

ytterligere behandling. Det ble holdt 4 møter, hvorav 1 ekstraordinært. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

         

Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    Saker ikke effektuert 2012-2018   

28.01.2015 12/15 Langsiktig leieavtale - Moerveien 10 Leieavtalen forlenget til 
31.12.2022. Se K-sak 
20/17, 19.4.2017 og K-sak 
56/18, 20.6.2018. 
Formannskapet presiserte 
16.1.2019 at de ønsker 
utredning om utbygging av 
rådhuset i eie/leiesaken 

27.05.2015 32/15 Evaluering av kulturhuset Utsatt i påvente av HOK's 
ferdigbehandling 

05.04.2017 22/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie Under oppfølging 

11.10.2017 60/17 Bjørnebekk - Behandling av institusjons- 
byggene etter avsluttet mottaksdrift 

Under oppfølging 

08.11.2017 71/17 Gnr 26 bnr 18  - Nyveien 23 - Holtet gård - 
Søknad om dispensasjon og etterhånds- 
godkjenning av ny bolig med to hybler 

Effektuert 

29.08.2018 66/18 Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - 
dispensasjon fra tilknytningsplikt til 
fjernvarme 

Under oppfølging 

29.08.2018 69/18 Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - 
Søknad om dispensasjon 

Effektuert 

07.11.2018 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat Se HTM-sak 51/19, 
22.08.2019 og F-sak 42/19, 
28.08.2019  

    1. tertial 2019   

16.01.2019 1/19 Erverv av eiendommer i Ås sentrum Under oppfølging 

30.01.2019 2/19 Bosetting av flyktninger 2019 Se K-sak 1/19, 13.02.2019 

 3/19 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny 
avgrening østre linje - Planinitiativ 

Se K-sak 2/19, 13.02.2019 

 4/19 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage 
på avslag 

Effektuert. Fylkesmannen 
stadfestet Ås kommunes 
vedtak. Klagen førte ikke 
frem. 
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Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 5/19 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 
19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - 2.gangs behandling 

Effektuert 

 6/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - 
Vannområde Morsa 

Se K-sak 6/19, 13.02.2019 

 7/19 Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering Under oppfølging 

 8/19 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida 
Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg 

Se K-sak 8/19, 13.02.2019 

13.03.2019 9/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom 
kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 

Tilbakesendt rådmannen. 
Se F-sak 18/19, 
24.04.2019. 

 10/19 I tjeneste for Norge - med bosted Ås 
kommune 

Se K-sak 9/19, 27.03.2019 

 11/19 Midlertidig dispensasjon for plassering av 
brakkerigg 

Under oppfølging 

 12/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 

Se K-sak 10/19, 27.03.2019 

 13/19 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller Se K-sak 11/19, 27.03.2019 

 14/19 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - 
Bruksendring av landbruksbygning - Søknad 
om dispensasjon 

Under oppfølging 

 15/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av 
låneramme 

Se K-sak 12/19, 27.03.2019 

 16/19 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på 
vedtak 

Effektuert. Fylkesmannen 
stadfestet kommunens 
vedtak. 

 17/19 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: 
Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på 
vedtak 

Effektuert 

24.04.2019 18/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom 
kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 
2. gangs behandling 

Se K-sak 14/19, 08.05.2019 

 19/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med 
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 

Se K-sak 17/19, 08.05.2019 

 20/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole 

Effektuert 

 21/19 Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier Ikke tatt til behandling, jf. 
HOK-sak 10/19, 10.04.2019 

 22/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 08.05.2019 

 23/19 Ås kommunes årsregnskap 2018 Se K-sak 19/19, 08.05.2019 

    2. tertial 2019   

05.06.2019 24/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 19.06.2019 
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Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 25/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 19.06.2019 

 26/19 Planrammer og budsjettforutsetninger  2020 - 
2023 

Effektuert 

 27/19 Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon 
fra januar 2023 

Orienteringssak 2 i F 
28.08.2019. Saken tas opp 
igjen i ADM, F og K m. 
tillegg av 
redegjørelse/juridisk 
vurdering 

 28/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny 
avgrening Østre linje 

Se K-sak 20/19, 19.06.2019 

 29/19 R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 
drivstoffstasjon 

Effektuert 

 30/19 R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter 
i strid med kommuneplanens arealformål 

Effektuert 

 31/19 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig 
dispensasjon for plassering av brakkerigg - 
klage på vedtak 

Under oppfølging. Saken er 
sendt fylkesmannen for 
endelig avgjørelse 

 32/19 Lysløyper i Ås Se K-sak 22/19, 19.06.2019 

 33/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023 

Se K-sak 23/19, 19.06.2019 

 34/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Se K-sak 24/19, 19.06.2019 

 35/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 Se K-sak 25/19, 19.06.2019 

 36/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Se K-sak 26/19, 19.06.2019 

 37/19 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av 
moduler fra Åsgård skole 

Se K-sak 27/19, 19.06.2019 

 38/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 

Se K-sak 32/19, 19.06.2019 

 39/19 R-320 - Norderås førerhundskole - 
Alternativvurderinger 

Effektuert 

28.08.2019 40/19 Midtgard. Riving eller bevaring Se K-sak 33/19, 04.09.2019 

 41/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving Se K-sak 34/19, 04.09.2019 

 42/19 Relokalisering av kommunale enheter Se K-sak 35/19, 04.09.2019 

 43/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune Se K-sak 37/19, 04.09.2019 

 44/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 Se K-sak 40/19, 04.09.2019 

 45/19 Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås 
kommune 

Se K-sak 41/19, 04.09.2019 

 46/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier Se K-sak 42/19, 04.09.2019 

 47/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter 
opplæringsloven og introduksjonsloven 

Se K-sak 43/19, 04.09.2019 
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Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 48/19 Lærlinger i Ås kommune - orientering Se K-sak 47/19, 04.09.2019 

 49/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Effektuert 

 50/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanen 

Under oppfølging 

 51/19 Mulighetsstudie for plassering av 
båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Se K-sak 46/19, 04.09.2019 

 52/19 TV-aksjonen 2019 - Care Effektuert 

 

 

Administrasjonsutvalget (ADM) 

I administrasjonsutvalget 2. tertial 2019 ble det satt opp 5 saker. 5 saker ble videresendt 

kommunestyret/formannskapet. Det ble holdt 2 møter. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato ADM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    1. tertial 2019   

30.01.2019 1/19 Tariff - Debatthefte KS 2019 Effektuert 

13.03.2019 2/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom 
kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 

Se K-sak 14/19, 08.05.2019 

24.04.2019 3/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 08.05.2019 

    2. tertial 2019   

27.05.2019 4/19 Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon 
fra januar 2023 

Se F-sak 27/19, 05.06.2019 

 5/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 19.06.2019 

 6/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 19.06.2019 

28.08.2019 7/19 Relokalisering av kommunale enheter Se K-sak 35/19, 04.09.2019 

 8/19 Lærlinger i Ås kommune - orientering Se K-sak 47/19, 04.09.2019 
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Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

I Hovedutvalg for helse og sosial, 2. tertial 2019, ble det satt opp 7 saker. 0 saker ble effektuert, 6 

saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging. Det ble holdt 3 

møter.  

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato HHS-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    1. tertial 2019   

23.01.2019 1/19 Bosetting av flyktninger 2019 Se K-sak 1/19, 13.02.2019 

10.04.2019 2/19 Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier Se F-sak 21/19, 24.04.2019 

 3/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 08.05.2019 

    2. tertial 2019   

22.05.2019 4/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 19.06.2019 

 5/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 19.06.2019 

 6/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 

Se K-sak 32/19, 19.06.2019 

18.06.2019 7/19 Evaluering av planer for et godt psykososialt 
miljø i skolene 

Under oppfølging 

21.08.2019 8/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune Se K-sak 37/19, 04.09.2019 

 9/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier Se K-sak 42/19, 04.09.2019 

 10/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter 
opplæringsloven og introduksjonsloven 

Se K-sak 43/19, 04.09.2019 
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 ble det i 2. tertial satt opp 19 saker. 4 saker er effektuert, 2 

saker er under oppfølging og 13 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret for endelig 

vedtak. Det ble det holdt 3 møter derav 1 ekstraordinært. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato HOK-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    Saker ikke effektuert 2018   

30.05.2018 14/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Se K-sak 40/19 04.09.2019 

22.08.2018 30/18 Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus Under oppfølging 

 36/18 Utvikling av uteskole som en del av skolenes 
pedagogiske plattform 

Følges opp videre i 
forbindelse med nye 
læreplaner som 
igangsettes høsten 2020 

    1. tertial 2019   

23.01.2019 1/19 Forslag om endring - Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås 

Effektuert 

 2/19 Forslag om endring - Vedtekter for 
kommunale barnehager i Ås 

Effektuert  

 3/19 Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, 
Johan L. Hirschs vei, Elizabeth Stephansens vei 
og Ragnhild Sundbys plass 

Effektuert 

 4/19 Valg av representanter til skolenes 
samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter 
Ivar Ekangers fritak 

Effektuert 

 5/19 Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om 
mer fleksible skolekretsgrenser 

Under oppfølging 

06.03.2019 6/19 Vurderingspraksis på ungdomstrinnet Under oppfølging 

 7/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 
2019 for Ås-skolen 

Se K-sak 21/19, 19.06.2019 

 8/19 Valg av representanter til skolenes 
samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter 
Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak 

Effektuert 

10.04.2019 9/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 08.05.2019 

 10/19 Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier Se K-sak 42/19, 04.09.2019 

    2. tertial 2019   

22.05.2019 11/19 Tilstandsrapport barnehager 2018 Under oppfølging 

 12/19 Orientering om delte plasser i barnehager Effektuert 

 13/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 

Se K-sak 32/19, 19.06.2019 
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Møtedato HOK-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 14/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 19.06.2019 

 15/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 19.06.2019 

 16/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 
2019 for Ås-skolen 

Se K-sak 21/19, 19.06.2019 

18.06.2019 
ekstraord. 

17/19 Opplæringsloven kap. 9A - saker til 
Fylkesmannen 

Effektuert 

 18/19 Evaluering av planer for et godt psykososialt 
miljø i skolene 

Under oppfølging; jf. HHS-
sak 7/19, 18.06.2019 

21.08.2019 19/19 Midtgard. Riving eller bevaring Se K-sak 33/19, 04.09.2019 

 20/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving Se K-sak 34/19, 04.09.2019 

 21/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune Se K-sak 37/19, 04.09.2019 

 22/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 Se K-sak 40/19, 04.09.2019 

 23/19 Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås 
kommune 

Se K-sak 41/19, 04.09.2019 

 24/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier Se K-sak 42/19, 04.09.2019 

 25/19 Kunstplan for Nordby barnehage Effektuert 

 26/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter 
opplæringsloven og introduksjonsloven 

Se K-sak 43/19, 04.09.2019 

 27/19 Rapportering på bruk av midler til grunnskole 
i henhold til budsjettregulering 1. tertial 

Se K-sak 44/19, 04.09.2019 

 28/19 Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. 
tertialrapport 

Se K-sak 45/19, 04.09.2019 

 29/19 Representanter til frie plasser i ungdomsrådet Effektuert 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2. tertial 2019 avholdt 4 møter og satt opp 28 saker. 6 

saker er effektuert, 2 saker er under oppfølging og 20 saker er videresendt til F eller K for endelig 

vedtak. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

Møtedato HTM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    Saker ikke effektuert 2009-2018   

17.09.2009 102/09 Nedleggelse av kommunale veier Avsluttet 

09.04.2015 20/15 R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
fra Melby til Egget 

Tiltaket er prioritert i 
tiltaksplan for sykkel og 
gange, men Akershus 
fylkeskommune har 
anvaret både for regulering 
og gjennomføring. 

    Ny kommunestyreperiode 2015-2019   

03.12.2015 11/15 VA-sanering Dysterskogen Under avslutning 

04.05.2017 28/17 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
- Finansieringsmodell for felles infrastruktur 

Under oppfølging 

 30/17 Lysløyper i Ås Se K-sak 22/19, 19.06.2019 

 57/17 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås 

Under oppfølging 

02.11.2017 66/17 Vedlikeholdsplan 2018 Under oppfølging 

01.03.2018 19/18 Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås 
kommune 

Under oppfølging  

31.05.2018 41/18 Landskapsplan for Rådhusparken Under oppfølging 

27.09.2018 71/18 R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med 
fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum 

Under oppfølging 

 72/18 Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart Under oppfølging 

 73/18 Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022 Under oppfølging 

20.11.2018 85/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet - Videre fremdrift 

Under oppfølging 

06.12.2018 93/18 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye 
boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på 
rammetillatelse 

Under oppfølging 

    1. tertial 2019   

24.01.2019 1/19 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien - Miljøoppfølgingsplan og 
plassering av brakkerigg 

Under oppfølging 
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Møtedato HTM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 2/19 R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda Effektuert 

 3/19 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan Se K-sak 7/19, 13.02.2019 

 4/19 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage 
på avslag - Saksframlegg 

Se F-sak 4/19, 30.01.2019 

 5/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på 
vedtak om samtykke til grunnundersøkelser 
på gnr. 62 bnr 1 

Effektuert 

 6/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på 
vedtak om samtykke til grunnundersøkelser 
på gnr. 63 bnr 1 

Effektuert 

 7/19 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 
19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - 2.gangs behandling 

Se F-sak 5/19, 30.01.2019 

 8/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - 
Vannområde Morsa 

Se K-sak 6/19, 13.02.2019 

07.03.2019 9/19 Midlertidig dispensasjon for plassering av 
brakkerigg 

Se F-sak 11/19, 13.03.2019 

 10/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad om 
dispensasjon 

Se K-sak 10/19, 27.03.2019 

 11/19 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller Se K-sak 11/19, 27.03.2019 

 12/19 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - 
Bruksendring av landbruksbygning - Søknad 
om dispensasjon 

Se F-sak 14/19, 13.03.2019 

 13/19 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - 
Næringsbygg/bilanlegg - Byggetrinn 2 - Klage 
på rammetillatelse 

Oversendt fylkesmannen 

 14/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av 
låneramme 

Se K-sak 12/19, 27.03.2019 

 15/19 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på 
vedtak 

Se F-sak 16/19, 13.03.2019 

 16/19 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: 
Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på 
vedtak 

Se F-sak 17/19, 13.03.2019 

11.04.2019 17/19 Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og 
svømmebasseng - Klage på vedtak 

Oversendt fylkesmannen 

 18/19 Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i 
Ås sentralområde 

Effektuert 

 19/19 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 
18 med flere - klage på vedtak 

Se K-sak 15/19, 08.05.2019 
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Møtedato HTM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 20/19 R-301 Detaljreguleringsplan for 
Grenseveien/Myrfaret 

Se HTM-sak 57/19, 
26.09.2019 

 21/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til 
Holstad 

Effektuert 

 22/19 R-318 Detaljregulering for Solberg Øst Effektuert 

 23/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole 

Se F-sak 20/19, 24.04.2019 

 24/19 R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 
2 med flere 

Tilbakesendt rådmannen 

 25/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med 
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 

Se K-sak 17/19, 08.05.2019 

 26/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på  
vedtak om avslag på samtykke til 
grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1 

Under oppfølging, 
fylkesmannen opphevet 
kommunens vedtak 

 27/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på 
vedtak om avslag på samtykke til 
grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1 

Under oppfølging, 
fylkesmannen opphevet 
kommunens vedtak 

 28/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 08.05.2019 

    2. tertial 2019   

22.05.2019 29/19 Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  
Garasje og dispensasjon - Klage på avslag 

Under oppfølging 

 30/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny 
avgrening Østre linje 

Se K-sak 20/19, 19.06.2019 

 31/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde 

Effektuert 

 32/19 R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 
drivstoffstasjon 

Effektuert 

 33/19 R-328 Områdereguleringsplan for 
frittliggende småhusbebyggelse i Ås - varsel 
om oppstart av planarbeidet 

Effektuert 

 34/19 R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter 
i strid med kommuneplanens arealformål 

Se F-sak 30/19, 05.06.2019 

 35/19 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig 
dispensasjon for plassering av brakkerigg - 
klage på vedtak 

Se F-sak 31/19, 05.06.2019 

 36/19 Lysløyper i Ås Se K-sak 22/19, 19.06.2019 

 37/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023 

Se K-sak 23/19, 19.06.2019 

 38/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Se K-sak 24/19, 19.06.2019 

 39/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Se K-sak 26/19, 19.06.2019 

 40/19 Parkeringsforbud i boligfelt Se K-sak 28/19, 19.06.2019 

 41/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 19.06.2019 
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Møtedato HTM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

 42/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 19.06.2019 

20.06.2019 43/19 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage 
på avslag 

Under oppfølging 

 44/19 Mulighetsstudie for plassering av 
båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Se K-sak 46/19, 04.09.2019 

 45/19 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i 
sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 

Se K-sak 49/19, 04.09.2019 

 46/19 Revisjon av Standard abonnementsvilkår for 
vann og avløp 

Se K-sak 50/19, 04.09.2019 

 47/19 Vedrørende oppføring av midlertidig 
brakkerigg på gnr 104 bnr 1, ved 
Nygårdskrysset 

Effektuert 

22.08.2019 48/19 Midtgard. Riving eller bevaring Se K-sak 33/19, 04.09.2019 

 49/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving Se K-sak 34/19, 04.09.2019 

 50/19 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole Effektuert 

 51/19 Relokalisering av kommunale enheter Se K-sak 35/19, 04.09.2019 

 52/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Se F-sak 49/19, 28.08.2019 

 53/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanen 

Se F-sak 50/19, 28.08.2019 

 54/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til 
Holstad 

Se K-sak 36/19, 04.09.2019 

 55/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune Se K-sak 37/19, 04.09.2019 

 56/19 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på 
Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt 
østre område på Søråsteigen 

Effektuert 
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Klima og miljøutvalg (KMU) 

I klima- og miljøutvalg ble det i 2. tertial 2019 avholdt 2 møter og satt opp 13 saker. 13 saker er 

videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret for endelig 

vedtak. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato KMU-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

    1. tertial 2019   

22.01.2019 1/19 Plan for naturmangfold for Ås kommune - 
Høringsutkast 

Effektuert 

09.04.2019 2/19 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås 
kommune - endelig behandling 

Se K-sak 16/19, 08.05.2019 

 3/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til 
Holstad 

Se HTM-sak 21/19, 
11.04.2019 

 4/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole 

Se F-sak 20/19, 24.04.2019 

 5/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 08.05.2019 

    2. tertial 2019   

21.05.2019 6/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde 

Se HTM-sak 31/19, 
22.05.2019 

 7/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 Se K-sak 25/19, 19.06.2019 

 8/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023 

Se K-sak 23/19, 19.06.2019 

 9/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Se K-sak 24/19, 19.06.2019 

 10/19 Parkeringsforbud i boligfelt Se K-sak 28/19, 19.06.2019 

 11/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Se K-sak 26/19, 19.06.2019 

 12/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 19.06.2019 

 13/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 19.06.2019 

20.08.2019 14/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune Se K-sak 48/19, 04.09.2019 

 15/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til 
Holstad 

Se K-sak 36/19, 04.09.2019 

 16/19 Mulighetsstudie for plassering av 
båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Se K-sak 46/19, 04.09.2019 

 17/19 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i 
sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 

Se K-sak 49/19, 04.09.2019 

 18/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Se F-sak 49/19, 28.08.2019 

 

 


