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eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. 

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
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Saker til behandling  

K-102/22 
Skolebehovsplan 2023-2025 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  22/03342-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 12/22 08.11.2022 

2 Ungdomsrådet 26/22 08.11.2022 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/22 09.11.2022 

4 Formannskapet 98/22 16.11.2022 

5 Kommunestyret 102/22 29.11.2022 

 

Nytt vedlegg 22.11.2022: 
5. Notat skolebehovsplan 2023 - 2025 
 

Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
1. Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering. 

2. Mulig sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser med nedleggelse av 
Kroer skole legges ut på høring, og det tas endelig stilling til februar 2023. 
Høringen skal omfatte: 

 Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og Rustad 
skolekretser og nedleggelse av Kroer skole 

 Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole til glede 
for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned. 

 Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn dersom 
skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned 

 Betydning for busstilbudet til/fra Kroer. 

3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av annen kommunal 
tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv. 

4. Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 
tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv.  

 

_____ 
 

 
UTVALGENES INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER 

 

 
Formannskapets behandling 16.11.2022: 

Kjetil Barfelt (FrP) foreslo: 
1.  Kommunedirektørens innstilling pkt 2. 
2. Sjøskogen skole bygges ut til 2 paralleller. 

3. At Nordby er sekundærskole for Sjøskogen og motsatt, skal ikke forstås  
slik at skolekretsene/barna kan flyttes frem og tilbake ettersom det passer 

med kapasiteten 
 
Hilde Kristin Marås (Uavh) fremmet følgende forslag: 

 Forslag om nedleggelse av Brønnerud skole sendes også ut på høring. 
 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, og V til nytt pkt 2: 
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Mulig sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser med nedleggelse av 
Kroer skole legges ut på høring, og det tas endelig stilling til februar 2023. 

Høringen skal omfatte: 
 Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og Rustad 

skolekretser og nedleggelse av Kroer skole 

 Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole til glede 
for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned. 

 Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn dersom 
skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned 

 Betydning for busstilbudet til/fra Kroer. 

Votering: 
 Hovedutvalgets forslag pkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
 Hovedutvalgets forslag pkt 2 ble enstemmig nedstemt. 

 Aps fellesforslag nytt punkt 2 ble tiltrådt 7-2 (Uavh, FrP) ved alternativ 
votering mot FrPs forslag pkt 1. 

 Hovedutvalgets forslag pkt 3 og 4 ble enstemmig tiltrådt. 
 Frps forslag pkt 2 og 3 ble nedstemt 8-1 (FrP). 
 Marås’ forslag ble nedstemt 8-1 (Uavh). 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2022: 
Tuva Todnem Lund (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV og MDG: 

Nytt punkt 1: Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering. 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, MDG og V: 
Nytt punkt 2: Kommunedirektøren sender forslaget om endring av 
skolestruktur og revidert forskrift for skoletilhørighet ut på høring januar 

2023. 
 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Beholde dagens skolestruktur og ikke legge ned Kroer skole.  
2. Før eventuell senere nedleggelse av Kroer skole skal det gjennomføres en 

grundig konsekvensanalyse med både bruker- og samfunnsperspektiv. 
Analysen skal blant annet inkludere annen bruk av skolebygningene, 

sannsynlighetene for at det etableres et privat skoletilbud i Kroer, 
effektene på miljø og kapasitet på Rustad skole. 

 
Heidi Berentsen (V) fremmet følgende endringsforslag: 

Punkt 3. endres til:  

Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av annen kommunal 
tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv. 

 
Kristin Kilen-Skogstad (H) fremmet følgende endringsforslag:  

1. Stryk punkt 3 og 4 i kommunedirektørens innstilling. 

2. Nytt punkt: Starte med planarbeid for utbygging av Sjøskogen skole i tråd 
med vedtak i k-sak 125/20. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra Ap og MDG: 

Kommunestyret tar stilling til bruken av ledig kapasitet på Åsgård i 

behandlingen av budsjett og handlingsplan i desember. 



Ås kommune 

Kommunestyret 29.11.2022  Side 5 av 86 

 

Votering: 
 Fellesforslaget fra SV og MDG ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) ved alternativ 

votering mot kommunedirektørens innstilling punkt 1. 
 Fellesforslaget fra Ap, MDG og V ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP) ved alternativ 

votering mot kommunedirektørens innstilling punkt 2. 

 Sps alternative forslag punkt 1 og 2 ble nedstemt 7-2 (2Sp) ved alternativ 
votering mot fellesforslaget fra Ap, MDG og V 

 Vs endringsforslag ble tiltrådt 6-3 (1Ap, 1H, 1FrP) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling punkt 3. 

 Hs endringsforslag punkt 1 ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) ved alternativ 

votering mot Vs endringsforslag 
 Fellesforslaget fra Ap og MDG ble nedstemt 5-4 (1Ap, 1MDG, 1H, 1FrP) 

 Hs endringsforslag punkt 1 ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) ved alternativ 
votering mot kommunedirektørens innstilling punkt 4.  

 Hs endringsforslag punkt 2 ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP)  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.11.2022: 

1. Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering. 
 

2. Kommunedirektøren sender forslaget om endring av skolestruktur og revidert 
forskrift for skoletilhørighet ut på høring januar 2023. 
 

3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av annen kommunal 
tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv. 

 
4. Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 

tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv.  

 
_____ 

  
 
Ungdomsrådets behandling: 

Følgende notat ble framlagt: 
--- 

Ungdomsrådet har ved flere anledninger over de siste årene sagt ifra om sprengt 
elevkapasitet ved flere av kommunens barne- og ungdomsskoler, og føler seg 
igjen ikke lyttet til. Vi har bedt om en ny analyse, men ser igjen de samme 

tallene som grunnlag i saken. Det er helt grunnleggende for barn og unges 
utdanning å ha tilgang til nok klasserom, spesialrom og plass til en kreativ 

skolehverdag. 
 
Ingen elever skal oppleve å ha klasserom i et spesialrom tilpasset 

musikkundervisning, eller å ha en amputert mat og helse undervisning fordi 
kommunen presser kapasiteten til maks. 

 
Spesifikt ønsker rådet å fremheve at det haster mest å utvide elevkapasiteten 
ved Sjøskogen skole, Norbytun ungdomsskole og Ås ungdomsskole. 

 
 

Votering: 
Uttalelsene er enstemmige.  
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Ungdomsrådets uttalelse 08.11.2022: 
Rådets uttalelse er at vi ikke støtter punkt 1 i kommunedirektørens innstilling. 

Slik skolebehovsplanen foreligger i dag kan den ikke godkjennes. 
 
Rådet støtter punkt 2 i kommunedirektørens innstilling. Tidligere har et 

enstemmig råd stilt seg negative til en nedleggelse av Kroer skole, og selv om 
nåværende råd også støtter dette, ser vi det nødvendig å legge ned skolen i lys 

av kommunens økonomiske situasjon. 
 
Avslutningsvis vil vi delvis støtte punkt 3 og 4 i innstillingen. Ungdomsrådet 

påpeker at kommunene har til nå hatt en dårlig praksis med å presse 
elevkapasiteten til langt over realistisk kapasitet ved skolene, og dette bekymrer 

oss. For å sikre at dette ikke skjer igjen dersom annen kommunal drift benytter 
ledig kapasitet ved Rustad og Åsgård skole, ønsker vi at punktet blir omformulert 

til å baseres på realistisk kapasitet. 
Delen av punkt 3 som omhandler barnehage ønsker ikke rådet å støtte. Det er 
flere utfordringer ved å drifte en barnehage i det som i utgangspunktet er 

skolelokaler, både mtp. uteareale, slitasje og formålet ved bruken av lokalene 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Skolebehovsplan 2023-2025 godkjennes. 

 
2. Kroer skole foreslås lagt ned og elevene flyttes til Rustad skole fra skolestart 

høst 2023. Kommunedirektøren sender forslaget om endring av skolestruktur og 
revidert forskrift for skoletilhørighet ut på høring januar 2023.  
 

3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av barnehage og/eller 
annen kommunal tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger 

lokalene selv.  
 
4. Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 

tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv.  
 

 
Ås, 20.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                        Per Korsvik 
Kommunedirektør                                        Kommunalsjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Arbeidsmiljøutvalget 
Ungdomsrådet 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1: Skolebehovsplan 2023-2025 Ås kommune 
2: Notat- Svar på spørsmål fra H og SP om økonomiske konsekvenser av 
endringer i skolestruktur 

4: Saksutskrift-Revidert skolebehovsplan 2021-2025 
3: Befolkningsfremskrivinger 2022 for perioden 2023-2035 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 57/18 

K-sak 73/21 
K-sak 92/21 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunedirektør 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

Virksomhetsleder skole  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Boligprogrammet for Ås er gjennomgått og nedjustert med bakgrunn i den 
faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger 2022 for perioden 

2023 – 2035 som ble utarbeidet mai 2022. 
 

Kommunedirektøren ser på bakgrunn av de nye elevtallsframskrivingene at 
elevtallsveksten fortsetter å være lavere enn tidligere antatt, og at kommunen vil 
ha en betydelig overkapasitet på elevplasser i mange år fremover. 

 

Kommunens handlingsprogram for 2023-2026 påvirkes av en urolig verdensøkonomi 
med økte energipriser, høy inflasjon og økte renter. Dette er kostnader som 
kommunen ikke fullt ut får kompensert gjennom økte overføringer. Dette betyr at 
kommunen må effektivisere tjenesteproduksjonen, redusere energiforbruket, samt 
redusere noe på satsinger og utsette investeringer. Med stramme budsjettrammer er 
det viktig at kommunen er effektiv og gjør riktige prioriteringer.   
 
I forslag til budsjett og handlingsprogram ser kommunedirektøren på hvor man 
kan ha fornuftige og nødvendige innsparinger og mer effektiv arealbruk. 
 

Kommunedirektøren har satt i gang et arealeffektiviseringsprosjekt for å se på 
muligheter for utnyttelse av kommunale bygg. Det er da naturlig å se på hvordan 

man kan utnytte ledig arealkapasitet ved skolene. Kommunen har flere nye 
moderne skolebygg hvor spesielt Rustad og Åsgård bidrar til en overkapasitet på 
mer enn 1000 elevplasser fra neste år. I dag har Ås en skolestruktur med 7 

barneskoler og 2 ungdomsskoler.  Prognosene for elevtallsutviklingen viser at 
man med en endring av skolestrukturen fortsatt vil ha ledig kapasitet i 2035. De 

økonomiske forholdene som kommunen står i, innebærer at kostnadsnivået må 
reduseres.  Det vil i denne sammenhengen bety at både nedleggelse av skoler og 

alternativ bruk av ledige skolelokaler blir vurdert. For å sikre best mulig 
utnyttelse av ledig areal på skolene foreslår kommunedirektøren også at 
arealene kan benyttes av andre tjenester. Det dreier seg om barnehagedrift i 

Åsgårds skoles lokaler og andre relevante tjenesteformål samt kontorplasser i 
ledige lokaler ved Rustad skole.   

 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for de kommunale grunnskolene i Ås 
kommune og omhandler både barneskolene og ungdomsskolene. Planen viser 

kommunedirektørens anbefaling for å utnytte elevkapasitet ved skolene i Ås 
kommune og forslag til endring av dagens skolestruktur. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at skolebehovsplanen for 2023-2025 godkjennes. 
Neste skolebehovsplan bør ha en tilstandsutredning for hver enkelt skole og på 

bakgrunn av dette foreslå en fremtidig skolestruktur. 
 

Fakta i saken: 
 
Grunnskolen i kommunen består i dag av 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. 

Skoletilhørighet defineres utfra elevens folkeregistrerte adresse. Ås kommune 
har egen forskrift for skoletilhørighet «Forskrift om skoletilhørighet i Ås 

kommune» som styrer hvilken skole elever i Ås sogner til. 
  

https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-aas-kommune.6348900-543108.html
https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-aas-kommune.6348900-543108.html
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Revidert skolebehovsplan 2021-2023(K-sak 73/21) ble godkjent av 
kommunestyret 24.11.2021.  

 
Ås kommune har de siste årene gjennomført en betydelig satsing på skoler. 

- Solberg skole ferdig våren 2018- 2 parallell skole med mulighet for 

utvidelse 

- Rustad skole ferdig til skolestart 2019 – 4 parallell skole 

- Åsgård skole er under bygging og ferdig til skolestart 2023 – 4 parallell 
skole 

 

Det ble i vedtatt HP 2022-2025 satt av 3 mill. til ombygging av klasserom på 
Sjøskogen skole, jf K-sak 92/21. Ombyggingen skal være klar til skolestart 2023. 
 

Vurdering: 
 

Elevtallsutvikling i grunnskolen for perioden 2023-2035 
 
Status for antall elever og elevkapasitet pr. 1.10.2022 

Skole Elevtall pr. 
1.10.2022* 

Realistisk / maks 
elevkapasitet 

Brønnerud skole 132 180 /192 

Åsgård skole 361 360 / 392** 

710 / 784*** 

Rustad skole 439 710 / 784 

Kroer skole 64 150 /175 

Sjøskogen skole 231 225 / 252 

Nordby skole 314 360 / 392 

Solberg skole 216 360 / 392 
Elever totalt i barneskolene 1758 2695 (realistisk kap.) *** 

2971 (maks kap.) *** 

Nordbytun ungdomsskole 337 430 / 450 

Ås ungdomsskole 429 513 / 540 
Elever totalt i 
ungdomsskolen 

766 943 (realistisk kap.) 

990 (maks kap.) 
Totalt elever i grunnskolen 2524 3638 (realistisk kap.) *** 

3961 (maks kap.) *** 

  *elevtall fra skoleår 2022/2023 (GSI-grunnskolens informasjonssystem til Udir) 

**kapasitet i modulskolen 
***elevtall, jf. befolkningsframskriving og kapasitet fra skoleår 2023/2024 

 
Antall elever sett opp mot elevkapasitet viser en betydelig overkapasitet av 
elevplasser i kommunen med dagens skolestruktur.  

 
Befolkningsframskrivinger 2023-2025 

Ås kommune har i mange år brukt kommunenes plan og analysesystem KOMPAS 
som bygger på bolig- og befolkningsstatistikk fra SSB. Boligprogram og 
befolkningsframskrivinger revideres årlig og gir kommunen en god pekepinn på 

hvor fremtidig elevvekst vil skje og dermed hvilke tiltak som må gjennomføres. 
 

Kommunens boligprogram er revidert og nedjustert med 25%. Nye 
befolkningsframskrivinger for perioden 2023- 2035 er utarbeidet på 
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bakgrunn av dette. Se tabell 1. 
 

Tabell 1: Kapasitet barne- og ungdomsskoler: 

 
Kapasitetsøkning for Åsgård skole er tatt med fra 2023. 

 

Ifølge befolkningsframskrivingene vil kommunen i 2035 ha 3121 elever. Med en 
realistisk elevkapasitet på totalt 3638 og en maksimumskapasitet på 3961, vil 
det i 2035 være ledig elevkapasitet på inntil 840 elevplasser hvis alle skolene 

fylles opp maksimalt. 

  

Alternativer for skolestruktur 

Kommunedirektøren har igangsatt utredning for mulige innsparinger og mer effektiv 
arealbruk i kommunale tjenesteområder. Grunnskole er bundet opp av mange 
lovkrav, og det er derfor krevende å effektivisere skoledriften innenfor dagens 
skolestruktur.  
 

Store skoler med overkapasitet og små skoler med elevtall under 100 er svært 
kostnadskrevende. Forskjeller i pris per elev i barneskolen spenner fra 66.900-120. 
500 kr fra de største til de minste skolene. Dette dersom det kun sees på 
menneskelige ressurser til administrasjon og opplæring. Denne forskjellen i pris pr 
elev rammer alle elever i Ås-skolen da det blir en skjevfordeling av bruk av ressurser 
mellom store skoler og små skoler. 

 

Kommunedirektøren har derfor vurdert alternativer for innsparinger og mer effektiv 
arealbruk på bakgrunn i mye ledig areal og ledig elevkapasitet ved flere av skolene. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Åsgård 6-12 år 363 364 374 370 371 368 379 393 411 420 430 444 465 479 491 501

Kap. BS - realistisk 360 360 360 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 392 392 392 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Brønnerud 6-12 år 133 145 141 133 134 124 125 123 119 117 116 114 115 115 115 115

Kap. BS - realistisk 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Kap. BS - maksimum 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Rustad 6-12 år 456 454 438 433 438 437 437 449 460 483 500 517 545 575 596 612

Kap. BS - realistisk 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Kroer 6-12 år 93 89 92 85 77 78 73 74 74 72 72 71 70 71 70 71

Kap. BS - realistisk 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Kap. BS - maksimum 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Nordby 6-12 år 316 326 322 315 307 311 303 307 305 312 318 321 328 338 346 355

Kap. BS - maksimum 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - realistisk 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Solberg 6-12 år 213 222 212 218 233 240 256 272 278 295 309 325 342 350 357 363

Kap. BS - realistisk 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sjøskogen 6-12 år 249 248 244 245 242 241 237 235 233 236 235 232 232 234 236 238

Kap. BS - realistisk 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Kap. BS - maksimum 252 252 252 252 252 252 252 252 252 225 225 225 225 225 225 225

Sum folketall 6-12 år 1824 1848 1822 1800 1802 1799 1810 1853 1879 1935 1979 2023 2097 2162 2210 2255

Sum kapasitet Kap. BS - realistisk 2345 2345 2345 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695

Sum kapasitet Kap. BS - maksimum 2579 2579 2579 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971

13-15 år 409 395 448 456 475 462 450 452 453 459 465 477 472 471 478 500

Kap. Ås ung.s. - realistisk 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513

Kap. Ås ung.s. - maksimum 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

13-15 år 318 331 337 350 366 362 351 336 351 348 362 364 368 361 359 367

Kap. Nordbytun ung.s. - realistisk 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Kap. Nordbytun ung.s. - maksimum450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Sum folketall Sum 13-15 år 727 726 785 805 841 824 801 788 804 807 828 841 841 833 837 866

Sum kapasitet Kap. ung.s. - realistisk 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

Sum kapasitet Kap- ung.s. - maksimum 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

Åsgård 

ungdomsskole

Nordbytun 

ungdomsskole

Kapasitet barne- og ungdomsskoler
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Tiltak 1 – nedleggelse av Kroer skole 

Kroer skole har et raskt synkende elevtall, og det forventes et elevtall mellom 

50-55 elever til skolestart 2023. Man ser en klar tendens til en differanse mellom 
registrerte elever ved skolen og antall barn i skolepliktig alder som har 

bostedsadresse i skolekretsen. Differansen pr. 1.10 var 27. Det vil si at det er 27 

barn i skolekretsen som ikke går på Kroer skole.  

 
Det lave elevtallet fører til at man strever med å gi et forsvarlig tilbud til elevene, 
både faglig og sosialt. Det vil være et lite fagmiljø og rekruttering av pedagogisk 

personale kan bli en utfordring. For å sikre elevene et best mulig faglig og sosialt 
tilbud, må skolen slå sammen trinn. Kroer skole er i dag administrativt lagt under 

Åsgård skole. 

 

Elevene ved Kroer skole har en høy kostnad pr elev. For å sikre alle elevene i Ås-
skolen et best mulig faglig og sosialt tilbud foreslås derfor Kroer skole å legges 
ned fra 1.8.2023. Elevene vil overføres til Rustad skole som står med stor 

overkapasitet, og det vil arbeides med at ansatte vil overføres til ledige stillinger 

på andre skoler i kommunen.  

 
Kroer skole innlemmet i Rustad skolekrets 

 
 

Ved en sammenslåing av Rustad og Kroer skolekrets og alle elevene fra Kroer 
flytter over til Rustad skole fra skoleåret 2023/2024 vil det være rundt 510 
elever på Rustad skole. Med utgangspunkt i befolkningsframskrivingene vil det 

være nok elevkapasitet i perioden frem til 2035. Det vil da være rundt 670 elever 
ved skolen.  

 
En del av arealet ved Rustad benyttes i dag til kontorformål for stabsfunksjoner 
tilknyttet området oppvekst og opplæring. Ved en eventuell sammenslåing av 

skolekretsene vil ikke skolen trenge arealet i 3 etg. før i 2028. Skolen vil da ha 
rundt 525 elever, jf. befolkningsframskrivingene. 
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Alternativ 1 innebærer en høring og kommunen vil her følge Udirs anbefalinger
om en mest mulig bred høring med 8 ukers høringsfrist. I høringsnotat som vil
ligge ved høringen vil kommunedirektøren utdype mer fordeler og ulemper med
nedleggelse av Kroer skole. I tillegg vil det redegjøres for hvordan elevene skal
sikres en god og trygg overgang til Rustad skole og hvordan ansatte skal
ivaretas.

Tiltak 2- Kapasitetsutnyttelse av Åsgård skole
Nye Åsgård skole er under bygging og skal stå klar til skolestart 2023. Det er
ikke elever nok i skolekretsen til å fylle skolen når den tas i bruk.

Elevkapasitet på Åsgård skole:

Det er allerede tiltenkt at deler av skolebygget kan benyttes til annen kommunal
virksomhet til skolen selv trenger lokalene sine.

Skolen vil ta i bruk 20 klasserom inkl. grupperom, fellesarealer og spesialrom fra
de flytter inn. Med disse lokalene vil skolen ha en maksimumskapasitet på 560
elevplasser og en realistisk kapasitet på rundt 530 elevplasser. Dette vil ivareta
skolens behov for elevplasser i hele framskrivingsperioden. I 2035 viser
framskrivingene at elevtallet i Åsgård skolekrets er på rundt 500 elever og vil nå
beregnet realistisk kapasitet. Skolen vil først da ha behov for mer areal med
dagens skolekretsgrense.

Kommunedirektøren anbefaler at ledig areal på Åsgård skole tilrettelegges for
barnehagedrift og andre relevante kommunale tjenester frem til skolen trenger
lokalene selv. Dette vil medføre at bygging av ny barnehage kan utsettes.
Barnehagebehovsplan i 2023 vil vurdere fremtidige behov for barnehageplasser
og organisering av disse.

Økonomiske konsekvenser:
Det må settes av midler til nødvendige investeringer for å gjennomføre
prosjektet for arealeffektivisering i kommunen som å tilpasse ledig areal ved
Åsgård skole til barnehagedrift. Det ble i inneværende års budsjett lagt inn
midler til bygging av ny barnehage på Dyster-Eldor. Denne investeringen kan
utsettes i kommende budsjettperiode.
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Ved å legge ned Kroer skole og flytte elevene til Rustad skole vil det være mulig 

å spare ca. 7,5 mill. Tidligere beregninger har anslått en innsparing på 7 mill. 
Oppdaterte beregninger viser imidlertid at innsparingene kan forventes å være 
noe høyere.  

 
Det er i fjorårets HP lagt inn midler til bygging av ny barnehage på Dyster-Eldor, 

dette kan utsettes. 
 

Alternative tiltak 
Ås kommune har i dag 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. 
Elevtallsframskrivningene viser at Ås kommune har kapasitet til alle elevene i 

hele framskrivingsperioden selv om det besluttes å legge ned to barneskoler.  
 

Elevtallsframskrivningene gir prognoser til og med 2035. Brønnerud skole har i 
dag 132 elever. Dette inkluderer en kommunal klasse for elever som trenger 
grunnleggende norskopplæring. Disse elevene kommer fra hele kommunen, slik 

at det reelle elevtallet ved Brønnerud er noe lavere. Prognosene tilsier at skolen 
vil ha en svak nedgang i elevtallet fram til 2031.  

 
En nedleggelse av Brønnerud skole i tillegg til Kroer, vil gi en økonomisk gevinst 

som kan bidra til innsparing eller til å styrke de øvrige skolenes rammer. 
Brønnerud skoles bygningsmasse vil kunne benyttes til andre formål som for 
eksempel voksenopplæring, eller barnehage (Se vedlegg 3). Ved barnehagedrift 

vil behovet for tilrettelegging for barnehage ved Åsgård skole bortfalle, samtidig 
som en investering ny barnehage ved Dyster Eldor kan utsettes. 

 
Kommunedirektøren har lagt fram forslaget om nedleggelse av to skoler som et 
alternativ til innstillingene i saken. 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Å øke arealeffektiviteten og utnytte ledig kapasitet i skolebygg er et viktig bidrag 

til at Ås kommune kan nå målene i klimaplanen om reduserte klimautslipp. 
 
Alternativer: 

1. Beholde dagens skolestruktur og ikke legge ned Kroer skole. 

 
2. Legge ned både Kroer og Brønnerud skoler. Elevene fra Brønnerud flyttes 

til Åsgård. Bygningsmassen ved Brønnerud settes av til drift av barnehage. 
Vedtaket innebærer at det ikke vil være behov for å etablere barnehage 
ved Åsgård skole og at utbyggingen av Dyster Eldor kan utsettes. Det  

foreligger en gammel festeavtale som gjelder bruk av Brønnerud skole. 
Denne må gjennomgås og vurderes i forbindelse med dette alternativet. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer at med dagens elevkapasitet og den kommende 

elevtallsveksten, jf. befolkningsframskriving 2023-2035, vil det fortsatt 
være nok elevkapasitet ved skolene i Ås kommune ut hele 

framskrivingsperioden. Det vil med dagens befolkningsframskrivinger ikke være 
nødvendig å øke elevkapasiteten, men det kan være behov for å vurdere 
fremtidig skolestruktur og arealeffektivitet.  
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Med utgangspunkt i kommunens økonomi må kommunen effektivisere 
tjenesteproduksjonen, redusere energiforbruket, samt redusere noe på satsinger 

og utsette investeringer. For området oppvekst og opplæring innebærer det bl.a. 
at den ledige kapasiteten ved skolene bør utnyttes bedre. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor å legge ned Kroer skole permanent og å benytte ledig areal ved 

Åsgård skole til midlertidig barnehagedrift og andre relevante tjenesteformål 
frem til skolen trenger elevplassene selv.  
 

For å følge dette tett vil neste skolebehovsplan legges fram høst 2024. Her vil 
revidert boligprogram og nye befolkningsframskrivinger legges til grunn for en ny 

vurdering av skolestruktur. Neste plan bør og inneholde en oppdatert 
tilstandsvurdering av alle de kommunale skolebyggene.  
 

Kommunedirektørens anbefaling:  

- Kroer skole foreslås lagt ned og elevene flyttes til Rustad skole fra 
skolestart høst 2023. Forslag om nedleggelse av skolen og revidert 

forskrift for skoletilhørighet utredes og legges ut på høring januar 2023.  

- Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av barnehage 
og/eller annen kommunal tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at 

skolen trenger lokalene selv.  

- Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 
tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene 

selv. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-103/22 
Ny korpsavtale fra 2024 
 
Saksbehandler:  Anders Moberg Saksnr.:  22/02885-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/22 09.11.2022 

2 Formannskapet 99/22 16.11.2022 

3 Kommunestyret 103/22 29.11.2022 

 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
Skolekorpsene i Ås tilbys en ny samarbeidsavtale med kommunen gjeldende fra 

01.01.2024 når inneværende avtale utløper. Korpsenes egenandel settes til 30% 
av den beregnede lønnskostnaden for dirigentene. Avtalen utformes av 

kulturskolen. 
 

____ 

 
 

Formannskapets behandling 16.11.2022: 
 
Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling om prosentfordeling med kommunedirektørens 
formulering ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2022: 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Sp, SV, H, FrP og Ap: 
Korpsene tilbys på nytt alternativet med å gå inn på en ny avtale med 30% 
egenandel av lønnskostnadene for korpsene. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

Korpsenes egenandel settes til 30% av den beregnede lønnskostnaden for 
dirigenter for aspirant/junior, og 50% for hovedkorps. 

 

Heidi Berentsen (V) fremmet følgende forslag: 
1. Egenandelen økes gradvis opp til forslaget fra kommunedirektøren: 40% i 

år 1, 45% i år 2 og etter tre år 50 % egenandel. 
2. Avtalen kan reforhandles dersom antallet medlemmer i korpset endres 

seg med mer enn +/- 40% 
3. Kulturskolen gjennomfører et årlig møte med korpsene der korpsavtalene 

gjennomgås og evt. endringer foreslås/gjennomføres. 

 
Votering: 

 Fellesforslaget fra Sp, SV, H, FrP og Ap ble enstemmig tiltrådt ved alternativ 
votering mot kommunedirektørens innstilling 

 MDGs forslag ble nedstemt 8-1 (1MDG) ved alternativ votering mot 

fellesforslaget fra Sp, SV, H, FrP og Ap 
 Vs forslag punkt 1 ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1V) ved alternativ votering mot 

fellesforslaget fra Sp, SV, H, FrP og Ap 
 Fellesforslaget fra Sp, SV, H, FrP og Ap ble enstemmig tiltrådt 
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 Vs tilleggsforslag punkt 2 og 3 ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1V) 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.11.2022: 
Korpsene tilbys på nytt alternativet med å gå inn på en ny avtale med 30% 
egenandel av lønnskostnadene for korpsene. 

 
_____ 

 
 

Saksframlegg 
 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Skolekorpsene i Ås tilbys en ny samarbeidsavtale med kommunen gjeldende fra 
01.01.2024 når inneværende avtale utløper. Korpsenes egenandel settes til 50% 

av den beregnede lønnskostnaden for dirigentene. Avtalen utformes av 
kulturskolen. 

 
 
 

Ås, 25.10.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss  Per Korsvik 
kommunedirektør  kommunalsjef 
 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
2. Formannskapet  

3. Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1.  NordbySK Uttalelse 
2. Ås JoG Uttalelse 

3. Avtale Nordby 2015 
4. Avtale ÅsJoG 2015 
5. Saksutskrift Kommunestyret 16.09 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Skolekorpsene og Big Ås Band (BÅB) 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret i Ås bevilget i 1995 ekstra budsjettmidler til kulturskolen for å 
inngå en samarbeidsavtale med skolekorpsene. Hensikten var å sikre videre drift 

av skolekorpsene i kommunen. Avtalen har etter dette blitt reforhandlet flere 
ganger, senest i 2015. Som et innsparingstiltak vedtok kommunestyret i 2020 å 

øke korpsenes egenandel i avtalen fra 30% til 50% av lønnskostnadene for 
dirigenter. Ettersom korpsene ikke ville akseptere en økning av egenandelen ble 
avtalen sagt opp. Avtalen har tre års oppsigelsestid med utløp 31.12.2023. 

Kommunestyret vedtok at saken skal opp til ny vurdering høsten 2022. 
De økonomiske forutsetningene for skolekorpsene har endret seg fra sist gang 

samarbeidsavtalen ble vurdert, noe som må tas i betraktning i denne saken. 
 

 
Fakta i saken: 
 

Korpsene i kommunen har siden 1995 hatt en samarbeidsavtale med Ås 
kommune som sikrer de økonomiske forutsetningene for driften og kvaliteten i 

tilbudet. Korpsvirksomheten retter seg mot barn og unge i kommunen og har en 
betydning for mange av innbyggerne.  
 

Avtalen har vært vurdert årlig, og har vært gjenstand for revidering flere ganger. 
Sist i 2015 etter langvarige forhandlinger (detaljert informasjon i sak 14/02616). 

Vedtaket i HOK 20.08.2014 dannet grunnlaget for reviderte avtaler som ble 
undertegnet av korpsene i oktober 2015: Korpsene har betalt en fast 
indeksregulert sum per år for 30% av kulturskolens utgifter til 

dirigenttjenestene. 
 

Etter årlig vurdering har avtalene fra 2015 blitt videreført frem til høsten 2020. 
Kommunestyret vedtok på grunnlag av behov for innsparinger da å reforhandle 
avtalen (sak 20/01913-1): 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020:  

 
1. Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som premiss 
at korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. Dersom det ikke 

oppnås enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021  
 

2. For å sikre forutsigbarhet både for korpsene og Kulturskolen, samt sikre klok 
prosess for budsjettbehandling, vil rådmannen legge frem ny sak for HOK senest 
på høsten 2022 med forslag til hvordan rammene for en ny avtale kan se ut. 

Forslaget fra rådmannen skal ta utgangspunkt i kommunens økonomiske 
situasjon, Rammeplan for kulturskolene og innspill/forslag til løsning fra 

Kulturskolen i Ås og korpsene selv. Den generelle vurderingen av hva som er 
riktig å prioritere dersom økonomien fremdeles er veldig stram, skal være 
tungtveiende for forslaget fra rådmannen. 

 
Etter nøye vurderinger fra korpsenes side ble det der konkludert med at man 

ikke så noen mulighet for å øke kostnadene ved å gå med på å øke egenandelen 
fra 30% til 50%, og de ønsket ikke å undertegne en revidert avtale. Kommunen 

ved kulturskolen sa derfor opp avtalen fra 01.01.2021 i henhold til vedtaket 
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over. Den gjeldende avtalen har 3 års gjensidig oppsigelsestid, og 
samarbeidsavtalen avvikles dermed fra 01.01.2024. 

 
Som et tiltak i de siste års budsjettkutt i kommunebudsjettene er det gjort 
vedtak om å ta bort tilskudd til lag og foreninger. Dette har fått stor negativ 

virkning for skolekorpsenes økonomi. Når innstillingen i saken likevel er at 
korpsenes egenandel øker fra 30 til 50% i henhold til handlingsprogram og 

budsjett er det begrunnet i kommunens utfordrende behov for 
kostnadsreduksjoner og merinntekt. 
 

Slik kommunestyrets vedtak tilsier legger kommunedirektøren med dette frem 
saken for HOK med vurdering av dagens status og forslag til hvilke økonomiske 

rammer en eventuell ny avtale kan ha. 
 

 
 
Vurdering: 

 
Skolekorpsene er et fritidstilbud som gjennom mange år har vært et viktig 

fundament for veldig mange barn og unge i kommunen, og bidrar både 
forebyggende, utviklende og meningsbærende i deres oppvekst. Avtalen med 
skolekorpsene vurderes som et viktig tiltak for å opprettholde dette, og for å 

beholde korpsene som fritids- og samspilltilbud i Ås. Korpsene fungerer også som 
en nødvendig del av undervisningstilbudet for blåse- og slagverkselever i 

kulturskolen. Kommunen ønsker derfor å ha en avtale med skolekorpsene også i 
fremtiden. 
 

I henhold til handlingsprogram og budsjett for 2023-2026 innstilles det på at det 
inngås en avtale med korpsene med 50% egenandel av dirigentkostnadene 

inkludert sosiale utgifter. 
 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

 
Hvis det inngås en avtale med en endring i fordelingsnøkkelen lik den som ble 
foreslått av kommunen høsten 2020 med 50% egenandel for korpsene, vil 

lønnskostnad for kommunen være ca kroner 412.000. Korpsenes andel vil 
tilsvarende da være ca kroner 412.000. 

 
Dersom man alternativt etablerer en ny avtale med samme kostnadsfordeling 
som før (70/30), vil kommunens lønnskostnader være ca kroner 580.000 årlig. 

Korpsenes andel vil da være ca kroner 250.000. 
 

Om man velger å ikke inngå en avtale med korpsene videre vil besparelsen for 
kommunen ved bortfall av lønnskostnader være ca kroner 580.000 årlig. 
 

Beregningene baserer seg på en gjennomsnittslønn i kulturskolen.  
 

Korpsene foreslår at kommunen sørger for å etablere en ny avtale med 
tilsvarende økonomisk ramme som gjeldende avtale har (Vedlegg 1 og 2). Dette 

vil i tilfelle medføre at kommunen viderefører lønnsbudsjettene på dagens nivå, 
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og reverserer de budsjetterte innsparingene på kr 150.000 i budsjettene fra 
2024.  
 
  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen. 

 
Alternativer: 
Alternativer til kommunedirektørens innstilling: 

1. Korpsene tilbys på nytt alternativet med å gå inn på en ny avtale med 
30% egenandel av lønnskostnadene for korpsene.  

2. Korpsene tilbys ikke en ny avtale. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
 

Selv i en vanskelig tid hvor vi både har ettervirkninger av pandemien og 
stramme økonomiske rammer er det viktig å ivareta tilbudene i kulturskolen for 

barn og unge. Skolekorpsene er et tilbud som representerer et viktig fundament 
for veldig mange barn og unge i kommunen. De bidrar både forebyggende, 
utviklende og meningsbærende. Korpsene er også en viktig institusjon for 

omgivelsene og for mange andre innbyggere i lokalsamfunnet og bør ivaretas.  
  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

01.01.2024. 
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K-104/22 
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Ellen Sibe Kråkenes Saksnr.:  21/02850-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 20/22 08.11.2022 

2 Formannskapet 100/22 16.11.2022 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 31/22 09.11.2022 

4 Kommunestyret 104/22 29.11.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

Det inngås nye avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter på følgende 
premisser: 

 
1. Ås seniorsenter og Nordby eldresenter får drive sin virksomhet i Ås 

kommunes lokaler, som også skal være tilgjengelige for andre brukere. I 

forbindelse med arealprosjektet som nå pågår i Ås kommune ser man at 
inntil videre kan nåværende lokaler benyttes. Ås seniorsenter benytter 

lokaler i kulturhuset i samarbeid med kulturhusets administrasjon. 
 

2. Sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre som ønsker det.  

 
3. Prinsipp om likebehandling av lag og foreninger i Ås kommune legges til 

grunn.  
 

4. Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til eldre- og 

seniorsentrene avvikles i tråd med budsjettforutsetningen i 
handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-2026 

 
5. Styrene for sentrene har ansvar for driften. 

 

6. Avtalen gjelder for ett år av gangen med mulighet for forlengelse ved 
kommunedirektøren. 

 
______  

 
 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER 
 

Formannskapets behandling 16.11.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet kommunedirektørens innstilling. 
 

Votering: 
 Aps forslag ble tiltrådt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot hovedutvalgets 

innstilling.  
 

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2022: 
Stein Ekhaugen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Det inngås ikke ny avtale med sentrene før avtale er godkjent av alle 
parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås kommune. 
I forhandlingene om avtale skal Ås pensjonistforening delta. 

 
Oliver Gilberg Andersen (SV) fremmet nytt punkt 4 til kommunedirektørens 

innstilling:  
Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til eldre- og  
seniorsentrene videreutvikles ved også å omfatte Nordby eldresenter. 

 
Oliver Gilberg Andersen (SV) fremmet nytt punkt 7 til kommunedirektørens 

innstilling:   
Kommunedirektøren bes klargjøre i en egen sak hvordan seniorsentrene 

kan få en kontaktperson i kommunen og nyttiggjøre seg bedre 
eksisterende tilbud og kompetanse. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot 

Høyres forslag. 
 
SV´s forslag til nytt punkt 4 i kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 5-4 (Ap, 

Sp, MDG, KrF).  
 

SV´s forslag til nytt punkt 7 i kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 5-4 (Ap, 
Sp, MDG, KrF). 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.11.2022: 
Det inngås nye avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter på følgende 

premisser: 
 
1. Ås seniorsenter og Nordby eldresenter får drive sin virksomhet i Ås 

kommunes lokaler, som også skal være tilgjengelige for andre brukere. I 
forbindelse med arealprosjektet som nå pågår i Ås kommune ser man at 

inntil videre kan nåværende lokaler benyttes. Ås seniorsenter benytter 
lokaler i kulturhuset i samarbeid med kulturhusets administrasjon. 
 

2. Sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre som ønsker det.  
 

3. Prinsipp om likebehandling av lag og foreninger i Ås kommune legges til 
grunn.  
 

4. Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til eldre- og  
seniorsentrene videreutvikles ved også å omfatte Nordby eldresenter. 

 
5. Styrene for sentrene har ansvar for driften. 

 

6. Avtalen gjelder for ett år av gangen med mulighet for forlengelse ved 
kommunedirektøren.  
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7. Kommunedirektøren bes klargjøre i en egen sak hvordan seniorsentrene 
kan få en kontaktperson i kommunen og nyttiggjøre seg bedre 

eksisterende tilbud og kompetanse. 
 

_____ 

 
 

Eldrerådets behandling 08.11.2022: 
Skriftlig henvendelse fra styreleder for Ås seniorsenter ble lagt fram for rådet.  
 

Egil Ørbeck fremmet følgende forslag:  
Det inngås ikke ny avtale med sentrene før avtale er godkjent av alle 

parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås kommune. I 
forhandlingene om avtalen skal Ås pensjonistforening delta.  

 
Grazyna Englund og Gunnar Bengtsson fremmet følgende tillegg til Ørbecks 
forslag, tredje setning:  

I forhandlingene om avtalen skal Ås pensjonistforening og andre 
interessenter som f.eks. «Vi over 60 på Holstad» delta.  

 
Votering: 
Egil Ørbecks forslag ble tiltrådt 4-2 (Grazyna Englund og Gunnar Bengtsson) 

ved alternativ votering til Grazyna Englund og Gunnar Bengtssons tilleggsforslag. 
 

Skriftlig henvendelse fra Ås seniorsenter fikk enstemmig tilslutning fra rådet og 
ble vedtatt å følge protokollen. 
 

Det ble ikke gitt tilslutning til kommunedirektørens innstilling. 
 
Eldrerådets uttalelse 08.11.2022: 

 
1. Leder av Ås seniorsenters innspill fikk rådets enstemmige tilslutning og følger 

protokollen. 

 
2. Det inngås ikke ny avtale med sentrene før avtale er godkjent av alle parter. 

Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås kommune. I 
forhandlingene om avtalen skal Ås pensjonistforening delta.  

 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

Det inngås nye avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter på følgende 
premisser: 

 
1. Ås seniorsenter og Nordby eldresenter får drive sin virksomhet i Ås 

kommunes lokaler, som også skal være tilgjengelige for andre brukere. I 

forbindelse med arealprosjektet som nå pågår i Ås kommune ser man at 
inntil videre kan nåværende lokaler benyttes. Ås seniorsenter benytter 

lokaler i kulturhuset i samarbeid med kulturhusets administrasjon. 
 

2. Sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre som ønsker det.  

 
3. Prinsipp om likebehandling av lag og foreninger i Ås kommune legges til 

grunn.  
 

4. Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til eldre- og 
seniorsentrene avvikles i tråd med budsjettforutsetningen i 
handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-2026 

 
5. Styrene for sentrene har ansvar for driften. 

 
6. Avtalen gjelder for ett år av gangen med mulighet for forlengelse ved 

kommunedirektøren.  

 
 

 
Ås, 21.11.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss     Per Korsvik 
Kommunedirektør  Kommunalsjef oppvekst og 

opplæring 
  
Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere avtaler med sentrene. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås seniorsenter 

Nordby eldresenter 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. Gjeldende avtale er sagt 

opp fra 31.12.2022. Samarbeidet med Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er 
en viktig del av Ås kommunes arbeid for den eldre befolkningen i kommunen. 

 
Ås seniorsenter er i sin nåværende avtale med kommunen definert som en del av 
kommunens virksomhet, og drives som en selvstendig brukerstyrt enhet. De har 

gratis lokaler i kjelleren i Ås kulturhus og en kommunalt ansatt i 50% stilling. 
Stillingen har i de senere årene blitt fakturert seniorsenteret. Dette har medført 

at seniorsenteret har innført medlemsavgift. De siste 1,5 årene har Ås 
seniorsenter imidlertid ikke blitt fakturert for denne lønnsutgiften, blant annet 

pga langvarig pandemi og påvente av nye avtaler. Ås seniorsenter disponerer 
bare lokalene til fastsatte tider. Resten av uken disponerer kommunen lokalene. 
 

Nordby eldresenter er i dag organisert som en frivillig organisasjon. De har gratis 
lokaler i kjelleren på Granheimtunet som de disponerer hele uken. De har ingen 

medlemsavgift og finansiere driften gjennom frivillig arbeid og inntektsbringende 
aktiviteter fra brukerne, samt utleie av lokalene i helgene. 
 

Når det nå skal skrives nye avtaler anbefales at man likebehandler sentrene og 
samordner innretning på avtalene med Ås kommune. Det er viktig å legge til 

rette for at tilbudene skal drives videre på en god måte.  
 
 

Fakta i saken:  
Samarbeidet med Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er en viktig del av Ås 

kommunes arbeid for den eldre delen av innbyggerne. De dekker i dag et stort 
behov i kommunen med sine aktiviteter, og mange eldre føler dette som et viktig 
tilbud for dem i hverdagen. En meningsfylt og tilpasset aktivitet som dette kan 

være avgjørende for mange mht å ha et godt sosialt liv som gjør at de kan leve 
lenger hjemme i egen bolig.  

 
Kommunestyret behandlet og vedtok enstemmig den 16.06.2021 at kommunen 
skal fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås seniorsenter og Nordby 

eldresenter, men med nye vilkår. Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er 
foreldet og samsvarer ikke med dagens virkelighet. Den er oppsagt opprinnelig 

med virkning fra 30.06.2022. Avtalen med Nordby eldresenter er utløpt og ble 
først forlenget frem til 31.12.2021. Begge avtalen ble så forlenget frem til 
31.12.2022 i påvente av det omfattende arealprosjektet som foregår i Ås 

kommune. 
 

Med hensyn til Ås kommunes utvikling mot en Kommune 3.0, en samskapende 
kommune, er det viktig å gjøre kommunens lokaler mest mulig tilgjengelig for 
ulik egnet aktivitet. De må da brukes mest mulig effektivt. Det varsles om et 

enda større trykk på kommunens lokaler i årene som kommer, og det er derfor 
viktig å etablere en effektiv sambruksmodell for lokalene. 
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Høsten 2021 ble det gjennomført to møter mellom Ås kommune og Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter for å kartlegge behov og aktivitet som er i 

dag, og tanker om fremtidige behov.  
  
 

Vurdering:  
Det er viktig at Ås kommune bidrar til å legge til rette for at både Ås seniorsenter 

og Nordby eldresenter fortsatt kan tilby gode og meningsfylte aktiviteter til sin 
målgruppe og deres ønsker og behov. Så langt det lar seg gjøre bør en 
likebehandling av de ulike aktørene ligge til grunn for de nye avtalene som skal 

utarbeides.  
 

Det er i dag knyttet en 50% stilling til driften av Ås seniorsenter som det ikke er 
budsjettert for i kommunen. De siste årene har Ås kommune fakturert 

seniorsenteret for denne stillingsressursen. Det er i kommunestyret vedtatt at de 
frem til avtalen utløp ikke skal faktureres for dette. Det er i forslag til 
handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-2026 ikke funnet rom for 

å finansiere en kommunal stillingsressurs for å bistå Ås seniorsenter som 
tidligere. Med det så vil ansvaret for driften ligge hos sentrenes styringsorganer, 

og sentrene vil med det også likebehandles. 
 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
 
Miljømessige konsekvenser:  

Ingen miljømessige konsekvenser 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune bør ha et godt tjenestetilbud for den eldre delen av innbyggerne. 

Som en samskapende kommune bør det oppfordres og legges til rette for å 
inspirere til frivillig initiativ og arbeid. Det bør etableres gode oppdaterte avtaler 

som sikrer god drift gjennom frivillighet. 
 
Alternative vedtak: 

 
1) Det inngås ikke nye avtale med sentrene 

 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 

 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Fra 1/1-2023  
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K-105/22 
Evaluering av koronapandemien 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  15/01980-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 15/22 23.08.2022 

10 Kommunestyret 105/22 29.11.2022 

2 Eldrerådet 13/22 23.08.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 13/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 26/22 23.08.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 38/22 24.08.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/22 24.08.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 19/22 24.08.2022 

8 Administrasjonsutvalget 11/22 31.08.2022 

9 Formannskapet 67/22 31.08.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering. 
2. Kontrollutvalget bes prioritere en forvaltningsrevisjon av koronahåndteringen 

i Ås. Utvalgenes innstillinger og SV’s forslag følger saken. 
 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble presentert i møtet. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:   
 Formannskapet ber Kontrollutvalget prioritere en forvaltningsrevisjon av 

koronahåndteringen i Ås. 
 Formannskapet ber om at powerpoint-presentasjonen som ble fremlagt på 

ekstraordinært møte i Formannskapet 13.04.21 legges ved møteinnkallingen 
til Kommunestyret og at linken til web tv fra dette Formannskapsmøtet 
oppdateres. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet forslag som følger saken:  

a. Mediehåndteringen kunne ha vært mer enhetlig. 
b. Informasjonen til- og dialogen med politikere og de aktuelle ansvarlige utvalg 

kunne med fordel vært bedre underveis. Burde vært en fast sak i utvalg. 

c. Det var ikke tilstrekkelig når informasjon i stor grad gikk via plussede artikler 
i aviser.  Hjemmesider og sosiale medier kunne vært brukt mer aktivt. 

d. Det synes å ha oppstått en mangel på informasjon i dagens situasjon med 
hensyn på blant annet vaksinering. 

 

Votering: 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

Utvalgenes innstillinger følger saken, ble enstemmig tiltrådt. 
FrP’s forslag kulepunkt 2 ble nedstemt 5-4 (MDG, SV, Uavh, FrP). 
SV’s forslag følger saken, ble enstemmig tiltrådt. 

 
____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 31.08.2022: 

Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 
Administrasjonsutvalget konstaterer at ledelsen i kommunen har evaluert seg 
selv, hvilket kan være en god øvelse, men som ikke gir en objektiv vurdering. 

Rapporten virker ikke å være komplett. Det er temaer som ikke er behandlet, 
eksempelvis avvik i vaksinerekkefølge og uklarhetene i hvem som faktisk 

hadde/har vedtaksmyndighet i en rekke spørsmål.  
1. Evalueringsrapporten tas til orientering som kommuneledelsens 

selvevaluering.  

2. Administrasjonsutvalget ber Kontrollutvalget prioritere en forvaltningsrevisjon 
av koronahåndteringen i Ås.  

3. Administrasjonsutvalget ber om at PowerPoint presentasjonen som ble 
fremlagt på ekstraordinært møte i Formannskapet ca 13.04.21 legges ved 

møteinnkallingen til Kommunestyret og at linken til web tv fra dette 
Formannskapsmøtet oppdateres. 

 

Protokolltilførsel fra FrP v/Anne Whyte:  
 FrP ser med bekymring på at både evaluering og spørreundersøkelser 

 hovedsakelig er gjort blant ledelsen selv. Rapporten er ufullstendig og 
 utelater flere viktige læringspunkter, eksempelvis: Avvik i vaksinerekkefølgen 
 hvor et stort antall ledere ble prioritert foran de som sto i førstelinjen, 

 tilbakeholdelse av informasjon om vaksinerekkefølge som medførte 
 mistillitsforslag fra FrP mot daværende kommunedirektør, uklarheter om 

 vedtaksmyndighet, der vedtak ble gjort av funksjoner uten hjemmel i 
 lov/forskrift, avklaring av vedtakskompetanse, tilbudet i Nordby til de som 
 ikke kunne kjøre egen bil til Ås sentrum ble oppfattet som dårlig. 

 
Votering: (8 stemmer) 

Innledende avsnitt i FrP’s forslag ble nedstemt 7-1 (FrP). 
Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 7-1 (FrP) ved alternativ votering  
mot FrP’s forslag punkt 1. 

FrP’s forslag punkt 2 ble tiltrådt 5-3 (2 tillitsvalgte FF, KrF). 
FrP’s forslag punkt 3 ble nedstemt 6-2 (FrP, KrF). 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 31.08.2022: 
1. Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering. 
2. Administrasjonsutvalget ber Kontrollutvalget prioritere en forvaltningsrevisjon 

av koronahåndteringen i Ås.  
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.08.2022: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.08.2022: 

Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 
orientering. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.08.2022: 
Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende forslag: 

Tittelen på rapporten endres til å innbefatte ordet krisehåndtering. 
Innledningen inneholder en avgrensning av rapporten der det fremgår 
hvilke saksområder som inngår og ikke inngår i rapporteringen. 

 
Nils Sopp (H) fremmet følgende forslag: 

Kommunen legger frem en orientering for HOK om det er spesielle 
områder hvor pandemien har hatt spesiell påvirkning for skole og 
barnehage innen 2022. 

 
Votering: 

MDG´s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
H´s forslag ble tiltrådt 5-4(1Ap, 1Sp, 1MDG, 1R) 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.08.2022: 
Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering, med følgende tillegg og endringer: 
1. Tittelen på rapporten endres til å innbefatte ordet krisehåndtering. 

Innledningen inneholder en avgrensning av rapporten der det fremgår 
hvilke saksområder som inngår og ikke inngår i rapporteringen. 

2. Kommunen legger frem en orientering for HOK om det er spesielle 

områder hvor pandemien har hatt spesiell påvirkning for skole og 
barnehage innen 2022. 

_____ 
  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.08.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

a. Mediehåndteringen kunne ha vært mer enhetlig. 
b. Informasjonen til- og dialogen med politikere og de aktuelle ansvarlige 

utvalg kunne med fordel vært bedre underveis. Burde vært en fast sak i 

utvalg. 
c. Det var ikke tilstrekkelig når informasjon i stor grad gikk via plussede 

artikler i aviser. Hjemmesider og sosiale medier kunne vært brukt mer 
aktivt. 

d. Det synes å ha oppstått en mangel på informasjon i dagens situasjon med 

hensyn på blant annet vaksinering. 
 

Zara Berg (H) fremmet følgende forslag:  
HTP ber om en orientering om koronapandemiens håndtering innenfor 
våre ansvarsområder. 

 
Votering: 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg av 

kommentarer framkommet i møtet. 

 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.08.2022: 
Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering med følgende kommentarer: 
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a Mediehåndteringen kunne ha vært mer enhetlig. 

b. Informasjonen til- og dialogen med politikere og de aktuelle ansvarlige 
utvalg kunne med fordel vært bedre underveis. Burde vært en fast sak i 
utvalg. 

c. Det var ikke tilstrekkelig når informasjon i stor grad gikk via plussede 
artikler i aviser. Hjemmesider og sosiale medier kunne vært brukt mer 

aktivt. 
d. Det synes å ha oppstått en mangel på informasjon i dagens situasjon med 

hensyn på blant annet vaksinering. 

 
HTP ber om en orientering om koronapandemiens håndtering innenfor våre 

ansvarsområder. 
 

_____ 
  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.08.2022: 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 

HNM ber om en vurdering av Kompensasjonsordningen for næringslivet til 
lokale virksomheter: 
1. Administrativ og politisk behandling 

2. Effekt av ordningen 
 

Votering: 
Hs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
Hs forslag pkt. 2 ble vedtatt 8-1 (MDG) 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.08.2022: 

Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 
orientering. 
HNM ber om en vurdering av Kompensasjonsordningen for næringslivet til lokale 

virksomheter: 
1. Administrativ og politisk behandling 

2. Effekt av ordningen 
_____ 

  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.08.2022: 

Stina Stenmarck fremmet følgende forslag: 
Rådet stiller seg bak kommunedirektørens innstilling, men vil tilføye at det tidlig 
bør vurderes hvilke innbyggere som er sårbare ovenfor tiltak som iverksettes, og 

sørge for at disse medvirker i prosessen. 
 

Votering: 
Stina Stenmarcks forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.08.2022: 
Rådet stiller seg bak kommunedirektørens innstilling, men vil tilføye at det tidlig 

bør vurderes hvilke innbyggere som er sårbare ovenfor tiltak som iverksettes, og 
sørge for at disse medvirker i prosessen. 
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Eldrerådets behandling 23.08.2022: 
Som tillegg til kommunedirektørens innstilling ble følgende foreslått: 
 

Egil Ørbeck foreslo: 
Eldrerådet ønsker en evaluering av koronaepidemien på Moer sykehjem og 

Moertunet. Hva fungerte bra og hvilke rutiner bør forbedres? 
 
Erling Berge foreslo:  

Eldrerådet savner også  
 en evaluering av belastningen på ansatte i kommunen. 

 en evaluering av virkningene for bl.a. næringslivet, skoler og barnehager i Ås. 
 en evaluering av hvordan nasjonale føringer passet til situasjonen i Ås 

kommune. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med foreslåtte merknader ble enstemmig 
tiltrådt. 

 
Eldrerådets uttalelse 23.08.2022: 
Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering med følgende merknader: 
 

 Eldrerådet ønsker en evaluering av koronaepidemien på Moer sykehjem og 
Moertunet. Hva fungerte bra og hvilke rutiner bør forbedres? 
 

Eldrerådet savner også  
 en evaluering av belastningen på ansatte i kommunen. 

 en evaluering av virkningene for bl.a. næringslivet, skoler og barnehager i Ås. 
 en evaluering av hvordan nasjonale føringer passet til situasjonen i Ås 

kommune. 

_____ 
  

 
Ungdomsrådets behandling 23.08.2022: 
 

Votering: 
Enstemmig 

 
Ungdomsrådets vedtak 23.08.2022: 
Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering, med følgende kommentarer: 
 

1. Ungdomsrådet er skuffet over at de i liten grad ble involvert i 
beslutningsprosesser som vedrørte barn og ungdom under pandemien. Det 
vises til at det var få saker til Ungdomsrådet og at det ble gjennomført 

få/ingen elevråd. 
2. Varierende kommunikasjon fra skole og kommunen til unge gjennom 

pandemien.  
3. Ungdomsrådet ønsker å bli tatt med på råd når det gjelder å ta igjen tap 

av læring og sosialisering. 
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Saksfremlegg 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering. 
 
Ås, 25.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef  
 oppvekst og opplæring 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

Evalueringsrapport covid-19 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Evalueringsrapporten arkiveres i kommunens beredskapssystem.  



Ås kommune 

Kommunestyret 29.11.2022  Side 32 av 86 

 

Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Ås kommune satte kriseledelse 13.mars 2020. Gjennom nesten to år med 

pandemi har kriseledelsen stort sett møttes ukentlig. Kriseledelsen hadde sitt 
siste møte 7.mars 2022.  

 
Det følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt at kommunen skal evaluere 
sin egen krisehåndtering under koronapandemien.  

§ 8.Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 

Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. 

Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i 
risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. 

Den innledende evalueringen er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av 
ordfører, kommunalsjef oppvekst og opplæring, kommunikasjonssjef, leder for 

koronasenteret, kommuneoverlege, representant for fagforeningene og 
beredskapskoordinator. Utkastet til evalueringsrapport har deretter vært drøftet i 

kommunedirektørens utvidede ledergruppe og i AMU. Deres innspill er tatt med i 
den endelige rapporten. I tillegg er det gjennomført to spørreundersøkelser 
underveis i pandemien som begge gir viktige innspill til evalueringen. 

 
Evalueringsrapporten, med kommunestyrets vedtak, vil danne grunnlag for 

videre arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Vurdering: 

Ås kommune har i all hovedsak håndtert pandemien på en god måte.  
 

Vår største utfordring har vært å etablere gode rutiner for informasjon og 
kommunikasjon med egne ansatte, innbyggere og media. Det er gjort store og 
små feil underveis, men også mye riktig, og kommunen har vist god evne til å 

tilpasse seg stadige endringer og forventninger i løpet av pandemien. 
 

Gjennom pandemien har vi erfart en stor innsatsvilje blant ansatte, innbyggere 
og samarbeidspartnere. Mange har bidratt langt ut over det man kan forvente. 

Koronasenteret og det arbeidet som er lagt ned her kan stå som et godt 
eksempel på nettopp denne innsatsen. 
 

De identifiserte forbedringspunktene gir et godt bilde av de utfordringene 
kommunen har hatt underveis i håndteringen av pandemien. Samtidig er det et 

godt utgangspunkt for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Evalueringsrapporten får ingen direkte økonomiske konsekvenser, men enkelte 
av forbedringspunktene kan på sikt utløse økonomiske behov. Spesielt vil dette 

gjelde dersom det besluttes at kommunen skal opparbeide et større 
beredskapslager for fremtidige hendelser. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
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Alternativer: 

Kommunestyret kan tilføye forbedringspunkter til rapporten. Vedtaket vil følge 
rapporten og lagres i kommunens beredskapssystem.  
 

Dersom det er forbedringspunkter som skal prioriteres bør dette komme frem av 
vedtaket. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren er godt fornøyd med den innsatsen som er lagt ned av 

kommunens ansatte, og av kriseledelsen. Evalueringsrapporten belyser flere 
viktige forbedringspunkter, men beskriver også en kommune som har klart å 

lære underveis og som er omstillingsdyktig. Kommunedirektøren anbefaler at 
evalueringsrapporten tas til orientering 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-106/22 
Samarbeidsavtale om administrativt 
vertskommunesamarbeid om felles FACT team 
 
Saksbehandler:  Heidi Eek Guttormsen Saksnr.:  22/00720-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 30/22 09.11.2022 

2 Formannskapet 101/22 16.11.2022 

3 Kommunestyret 106/22 29.11.2022 

 

 

  
 

Formannskapets innstilling 16.11.2022 
1. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Frogn, Nesodden og Ås 

vedtas. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtalen. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid 

etter kommunelovens § 20-2 med Nesodden kommune som vertskommune. 
 

3. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan 
tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og 
deltakerkommuner på et senere tidspunkt. 

 
4. Avtalen inngås med virkning fra 01.12.2022. Oppgaver og myndighet er 

overført fra denne dato. 
 
5. Kommunedirektørene i Ås og Frogn kommune delegerer 

myndigheten som referert til i avtalen til kommunedirektøren i 
Nesodden kommune. 

 
6. Vertskommunen skal orientere kommunen årlig hvordan oppgavene er løst på 

vegne av samarbeidskommunene. 

 
 

____ 
 
 

 
UTVALGENES INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER: 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2022: 

Oliver Gilberg Andersen (SV) fremmet nytt pkt. 6 til kommunedirektørens 
innstilling: 

Vertskommunen skal orientere kommunen årlig hvordan oppgavene er løst 
på vegne av samarbeidskommunene. 

 

Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV´s forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt  
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.11.2022: 

1. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Frogn, Nesodden og Ås 
vedtas. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtalen. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommunelovens § 20-2 med Nesodden kommune som vertskommune. 

 
3. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan 

tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og 

deltakerkommuner på et senere tidspunkt. 
 

4. Avtalen inngås med virkning fra 01.12.2022. Oppgaver og myndighet er 
overført fra denne dato. 

 
5. Kommunedirektørene i Ås og Frogn kommune delegerer 

myndigheten som referert til i avtalen til kommunedirektøren i 

Nesodden kommune. 
 

6. Vertskommunen skal orientere kommunen årlig hvordan oppgavene er løst på 
vegne av samarbeidskommunene. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Frogn, Nesodden og Ås 

vedtas. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtalen. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommunelovens § 20-2 med Nesodden kommune som vertskommune. 

 

3. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan 
tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og 

deltakerkommuner på et senere tidspunkt. 
 
4. Avtalen inngås med virkning fra 01.12.2022. Oppgaver og myndighet er 

overført fra denne dato. 
 

5. Kommunedirektørene i Ås og Frogn kommune delegerer 
myndigheten som referert til i avtalen til kommunedirektøren i 

Nesodden kommune. 
 
 

Ås, 12.10.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 
kommunedirektør kommunalsjef  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 
1. Samarbeidsavtale mellom kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Follo DPS 

2. Samarbeidsavtale om administrativt verskommunesamarbeid om felles FACT 
team mellom kommunene Ås, Frogn og Nesodden 
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Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Det har i 1,5 år vært jobbet med etablering av to FACT team(flexible assertive 
community treatment-modell)i Follo, et team i Nordre Follo, og et team mellom 

kommunene Ås, Frogn og Nesodden. Begge teamene etableres sammen med 
Follo DPS. Kommunene og DPS fikk i oppdrag av samarbeidsutvalget (SU) 

mellom kommunene og AHUS, å etablere et felles ambulerede tilbud for de det 
er vanskeligst å hjelpe. Alle kommunene i AHUS sitt opptaksområde har eller er i 
ferd med å etablere liknende  tilbud. 

 
Avtale om felles FACT team inngås med hovedformål om utvikling av et 

samhandlende team for å sikre at personer med alvorlig psykisk lidelse eller 
alvorlig psykisk lidelse og avhengighetsproblematikk (ROP), med så lavt 

funksjonsnivå at de ikke oppsøker eller kan nyttiggjøre seg tjenestene i 
kommuner og spesialisthelsetjeneste, allikevel får et likeverdig, helhetlig og 
integrert tilbud tilpasset sitt helsebehov. 

 
De to teamene er omtrent like store, og sammensetningen er basert på 

kommunenes nærhet til hverandre og innbyggertall. 
 
Organisering og fordeling av ressurser er spesifisert nærmere i 

samarbeidsavtalen. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunene har fått tilskudd gjennom statsforvalter til forprosjekt/planlegging 
og drift i 2021 og 2022. Økonomien er ivaretatt videre i saken om HP 2023-

2026. Vi vil sannsynligvis få tilskudd også i 2023 og 2024. FACT teamets 
budsjettforutsetninger er definert i samarbeidsavtalen mellom kommunene og 

Follo DPS, som ligger vedlagt i saken. 
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren vurderer at det ikke ligger oppgaver til felles FACT 
team som er av en slik karakter at det er behov for en folkevalgt 

nemnd, og anbefaler derfor at felles FACT team etableres som et 
administrativt vertskommunesamarbeid. Nesodden kommune blir  
vertskommune, og som får delegert myndighet av andre kommuner til 

å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne innenfor det som 
er definert i samarbeidsavtalen. 

 
Det er behov for et godt og faglig sterkt samarbeid der alle 
samarbeidskommunene deltar. Dette vurderer kommunedirektøren er ivaretatt i 

vedlagte forslag til samarbeidsavtale, og ved etablering av styringsgruppe og 
strategisk utvalg. 

 
Slik kommunedirektøren vurderer det, vil et administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2 være riktig og 

viktig for fremtidig organisering av felles FACT team, og anbefaler derfor 
at Ås kommune inngår en slik avtale. 
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K-107/22 
Fritak for eiendomsskatt §7 for skatteåret 2023 
 
Saksbehandler:  Marlene Nygaardsvik Ruud Saksnr.:  22/03243-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 102/22 16.11.2022 

2 Kommunestyret 107/22 29.11.2022 

 

Formannskapets behandling 16.11.2022 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
Følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2023: 

 
Gnr.  Bnr.   Snr.  Fnr.  Eier  Skatt 2023 Kommentar  

1  41  1  
  

NMBU  28 560 
 

2 42  1  
  

NMBU  1 245 580 
 

3 42  1  
 

102  Stiftelsen Kaja Barnehage  19 880 Kun bygg  

4 42  1  
 

102  NMBU  2 170 Kun tomt  

5 42  1  
 

278  Stiftelsen Åkebakke barnehage  23 170 Kun bygg  

6 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Skogveien 
studentby 

7 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 94 989 Kajaveien 15 

8 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Høgskoleveien 16 

9 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 5840 Samfunnsveien 4 

10 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Pentagon 

11 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 14 469 S 2, H 11,13, K 16 

12 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 6 465 Fougnerbakken 19 

13 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 15 915 Utveien 6 

14 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 80 936 Pomona 

16 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 8 956 Kajaveien 18 

17 42 119 0 0 Siri Kjær 7 020 Herumveien 17 

18 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 325 
Rådhuspl. 11-13, s 
13 

19 42 318 0 14 Studentsamskipnaden i Ås 12 676 
Rådhuspl. 11-13, s 
14 

20 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
15 

21 42 318 0 16 Studentsamskipnaden i Ås 2 096 
Rådhuspl. 11-13, s 
16 

22 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 11 958 
Rådhuspl. 11-13, s 
24 

23 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 1 140 
Rådhuspl. 11-13, s 

25 

24 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 2 096 
Rådhuspl. 11-13, s 
26 

25 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 325 
Rådhuspl. 11-13, s 
32 

26 44  19  
  

Follo Futura  122,570 Inkl. 44/25  

27 54  18  
  

Vestby og Ås Røde Kors  4 550 
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28 54  371  
 

X  Moerlia barnehage  23 380 Kun bygg  

29 55  97  
  

Akershus Fylkeskommune  500 220 
 

30 55  278  
 

X  Dysterlia barnehage  30 590 Kun bygg  

31 55  358  8  
 

Norsk Sau og Geit  40 880 
 

32 58  2  
 

X  Follo Ren IKS  31 850 Kun bygg  

33 61  233  
  

ÅSPRO AS  65 800 
 

34 61  263  
  

ÅSPRO AS  63 910 
 

35 61  271  
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås  32 550 Inkl.60/41  

36 73  306  
 

X  Rustadporten Barnehage SA  21 770 Kun bygg  

37 74  115  
  

Stiftelsen Knerten barnehage   16 380 
 

38 75  25  
  

Granås Sykehjem AS  33 390 
 

39 95  4  
  

Kroer Vel   13 790 
 

40 95  5  
 

 X  
Kroer 
Menighetsråd                                                    

910 Kun bygg  

41 102  345  
  

Øvre Nordby Vel                                                   12 810 
 

42 104  15  
  

Stiftelsen Nordby Menighetssenter  14 980 
 

43 105  5  
  

Liahøy SA  17 500 
 

44 107 3 
  

Hjulet Eiendom AS 1 890 Delt takst.  

45 107  475  
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS  186 200 
 

46 107  560  
 

X  Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA  25 060 Kun bygg  

47 111  17  
 

X  Løvstad Barnehage SA  16 380 Kun bygg  

Sum anbefalt fritak 2 861 926 Sum totalt 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
 

Ås, 21.10.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt/leder 

Kommunedirektør Økonomisjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

KS veileder - fritak § 7 
Mer informasjon om de søkerne som fikk fritak for eiendomsskatt etter § 7 i 
2022 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita 
følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt: 

 
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 

kommune, eit fylke eller staten. 
 
b) Bygning som har historisk verde. 

 
Fritak vedtas årlig og er begrenset til eiendommer som er oppført i denne saken. 

Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det en 
nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  

 
Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 7 i Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014: 

 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter 

§ 7 i Eiendomsskatteloven: 
 
§ 7 bokstav a): 

- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. 
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut 

utbytte. 
- Fylkeskommunale skoler. 
- Steinerskolen i Ås 

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 
kommunestyret på grunnlag av søknad. 

 
§ 7 bokstav b): 
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.  

 
 

Eiendommer som kan fritas:  

Nærmere om unntak for «stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å 
gagna ein kommune, eit fylke eller staten» 

 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 

dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en 
forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  

 
Ifølge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må foretas 
en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

 om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av 

det offentlige  

 om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  

 om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  

 finansieringen av stiftelsen/institusjonen  
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Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende 
kriterier legges til grunn  

 
1) Krav om direkte eierskap.  
Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 

tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 
eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  

 
2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  
Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 

eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge de 
øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter imidlertid 

ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske 
personer som deltakere.  

 
3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 
virksomheten.  

 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert;  

 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 

av det offentlige  

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 

ikke nok å ha dette vedtektsfestet).  

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende  

 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen.  
 

Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt 
hvis alle de andre kriteriene er oppfylt. 

  
Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 
Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret 

betyr dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til 
§ 7a, skal tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare 

lovlig dersom vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige 
og konkrete hensyn understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 
 

Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  
 

§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk 
verde.»  
Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 

vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 

være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 
bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er 
kun den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas. 

 
 

Innstilling til årets vedtak baseres på kommunestyrets vedtak 
23.03.2022 
 

Kommunestyrets vedtak 14.12.2021, Sak 92/21, punkt 8 b:  
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«I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 
eller delvis for eiendomsskatt:  

 
 Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a.  

 
 Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  

 
 Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2021 behøver ikke å 

søke fritak påfølgende år.  

 
Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 

organisasjonsform til hjemmelshaver.  
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 

fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2022 som legges frem 
for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som innvilges 
fritak for skatteåret 2021.  

For eventuelle nye søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.» 

 
Basert på dette vedtaket innstilles alle eiendommene som fikk fritak av 
kommunestyret i 2022 fritak for 2023. Mer informasjon om søkerne finnes i 

vedlegget «Mer informasjon om de søkerne som fikk fritak for eiendomsskatt 
etter § 7 i 2022».  

 
Link til kommunestyrets vedtak for boligeiendommer i 2022: Vedtak 
kommunestyret 23.03.2022 Fritak § 7 

 
 

Alternativer:  
Kommunestyret anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er oppfylt 
fritas. Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal innvilges fritak 

til disse eller ei. Om kommunestyret velger å ikke innvilge fritak for enkelte 
eiendommer er det viktig å påse at vedtaket ikke er konkurransevridende 

mellom likestilte næringseiendommer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør Kr 2 861 926. 

Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som oppfyller 

kriteriene vil dette innebære en økning av kommunens inntekter på 
kr 2 861 926 for 2023. 
 

 
Kan vedtaket påklages? Nei  

 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 

  

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1387215_1_1-pdf.1387215oc41b.pdf
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1387215_1_1-pdf.1387215oc41b.pdf
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K-108/22 
Revidering av Ås kommunes reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/02819-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 89/22 12.10.2022 

2 Kommunestyret 108/22 29.11.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
1. Kommunedirektørens forslag til finans og gjeldsreglement vedtas med 

virkning fra 1.1.2023 
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge 

retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond.  
3. Kommunedirektøren skal videre søke å finne både aksje- (aktive og indeks) 

og rentefond med lavere karbonavtrykk og høyere ESG-profil enn 
referanseindeksen på alle plasseringer. 

4. Langsiktig finansiell aktiva skal ha en langsiktig forventet avkastning på 2 % 
over kommunens innlånsrente. Likvide midler som plasseres utenfor 
konsernkonto skal ha en forventet avkastning på 0,15 % over kommunens 

rente på konsernkonto.  
5. Det åpnes opp for å plassere midler i aksjefond og rentefond som forvaltes av 

anerkjente utenlandske fondsforvaltere. 
6. Det omdisponeres 10 mill. kr fra konto 25650000 generelt disposisjonsfond til 

konto 25650009 rentebufferfond. Rentebufferfondet skal dekke uforutsette 

renteøkninger. 
7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 

kommunestyret har vedtatt innen finansforvaltning. 
 
Formannskapets behandling 12.10.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunedirektørens forslag til finans og gjeldsreglement vedtas med 
virkning fra 1.1.2023 

2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 
plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge 
retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond.  

3. Kommunedirektøren skal videre søke å finne både aksje- (aktive og indeks) 
og rentefond med lavere karbonavtrykk og høyere ESG-profil enn 

referanseindeksen på alle plasseringer. 
4. Langsiktig finansiell aktiva skal ha en langsiktig forventet avkastning på 2 % 

over kommunens innlånsrente. Likvide midler som plasseres utenfor 

konsernkonto skal ha en forventet avkastning på 0,15 % over kommunens 
rente på konsernkonto.  

5. Det åpnes opp for å plassere midler i aksjefond og rentefond som forvaltes av 
anerkjente utenlandske fondsforvaltere. 

6. Det omdisponeres 10 mill. kr fra konto 25650000 generelt disposisjonsfond til 
konto 25650009 rentebufferfond. Rentebufferfondet skal dekke uforutsette 
renteøkninger. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt innen finansforvaltning. 

 
 
Ås, 08.09.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
 

 
 
 

Vedlegg: 
1. Ås kommunes finansreglement  - vedtatt av kommunestyret 15.5.2018 

2. Ås kommunes  reglement for finans og gjeldsforvaltning   7.7.22 sendt 
revisjon 

3. Revisors uttalelse om reglement for Ås kommunes finans- og gjeldsforvaltning 
(002) 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok gjeldende Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, den 
15.5.2018. Gjeldende reglement følger vedlagt. Kommunedirektøren har foretatt 

en gjennomgang av kommunens finans- og gjeldsforvaltning, og legger med 
dette fram forslag til et oppdatert og samlet reglement.  

 
Fakta i saken: 
 

Lover og forskrifter 
I henhold til kommuneloven § 14-1 skal kommunen forvalte finansielle midler og 

gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik 
at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. 

 
Kommunelovens § 14-13 sier følgende om finans og gjeldsforvaltning i 
kommunene: 

Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller 
fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og 
gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris 

ved forfall. Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser om hvilke 
avkastningsmål som skal ligge til grunn for finansforvaltningen. 

Finansreglementet skal inneholde regler om hvordan kommunens eller 
fylkeskommunens finansielle midler og finansielle forpliktelser skal forvaltes i 
samsvar med kommuneloven § 14-1 tredje ledd, jf. § 14-13 første ledd. 

I henhold til Forskrift om garantier og finans- og gjeldsreglement skal 

finansreglementet minst angi: 
a. hva som er formålet med forvaltningen 
b. hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet 

c. hvilke midler som skal forvaltes med en lang tidshorisont 
d. hvilke avkastningsmål, rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen 

av midlene som er nevnt i bokstav b og c 
e. hvilke rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av gjeld 
f. hvordan avvik fra finansreglementet skal håndteres. 

 
Kommunestyrets ansvar og fullmakter  

Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta 
stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 14-1. Departementet definerer ikke hva som ligger i begrepet 

”vesentlig finansiell risiko”, men sier at dette må vurderes blant annet ut fra hver 
enkelt kommunes økonomiske situasjon og kompetanse på feltet.  

 
Kommunedirektørens ansvar og fullmakter 

Kommunedirektørens ansvar og fullmakter videreføres på dagens nivå, slik det 
fremgår i gjeldende Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i kap. 1.4. 
Gjennom reglementet delegeres kommunedirektøren fullmakter til å 

implementere strategien som er vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne 
vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler i overensstemmelse med 

reglementet. Kommunedirektøren skal legge fram saker av prinsipiell betydning 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/784146_1_1-pdf.784146oa570.pdf
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_5-1#%C2%A714-13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_2
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for kommunestyret, foreslå justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og 
sørge for at kommunestyret behandler finansreglementet minst en gang i hver 

kommunestyreperiode.  
 
Kommunedirektøren skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig 

instans. Viken kommunerevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende 
forslag og avgitt en erklæring som følger vedlagt. 

 
Forvaltning av kommunens låneportefølje 
Kapittel 2 omhandler innlån og generelle bestemmelser for låneopptak. 

Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 

forutsigbarhet i renteutgiftene, lav refinansieringsrisiko. På lengre sikt vektlegges 
lavest mulig rentekostnad. I gjeldende reglement er øvre ramme for lån med fast 

rente satt til 30% av total gjeldsportefølje.  Reglementet sier videre at 
rentebindingen normalt bør ligge mellom 20 % til 30%. Bakgrunnen for en lav 
andel rentebinding er at det historisk sett har vist seg å være mest lønnsomt å 

ha flytende fremfor faste renter. I tillegg har kommunen et rentebufferfond på 
15 mill. kr som gjør at kommunen har noe buffer til å tåle en renteoppgang.  

Ås kommune hadde per 31.12.2021 en utestående langsiktig gjeld, utenom lån 
fra Husbanken, på 2 130,7 mill.kr. Andelen fastrentelån er i dag på ca 13 %.   
 

En renteøkning på 1 % vil kunne gi følgende endringer i kommunens 
finansutgifter: 

 
 

- Økte renter på flytende lån: 18 mill. kr 

- Økte renteinntekter på likviditet: 5 mill. kr 

- Økte gebyrinntekter på selvkostområder: 3 mill. kr 
 
Netto gir det ca 10 mill. kr i økte netto rentekostnader. Dette er et eksempel og 

vil avhenge av hvordan markedet priser inn ulike låneprodukter og plasseringer.  
 

 
Forvaltning av ledig likviditet  
Kapittel 3 omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Kommunedirektøren har 

fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapittel 3.  Per i dag har 

kommunen plassert overskuddslikviditet på ca 400 mill. kr i obligasjonsfond.  Ca 
200 mill. kr er bankinnskudd på konsernkonto.  Innskuddsbeløpet varierer fra 
måned til måned.  

 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva. Per i dag har 
kommunen plassert ca 200 mill. kr i aktiv kapitalforvaltning.  
 

Krav til miljø og samfunnsansvar 
I gjeldende finans- og gjeldsreglement er det vedtatt at Ås kommunes 

finansforvaltning skal følge forskrift om retningslinjer for observasjon og 
utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Dette innebærer blant annet 
utelukkelse av følgende selskaper: 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
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(1) Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de 
kontrollerer: 

a) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende 
humanitære prinsipper 

b) produserer tobakk 
c) selger våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for 

statsobligasjonsunntak omtalt i mandatet for forvaltningen av Statens 
pensjonsfond utland § 3-1 andre ledd bokstav c. 

(2) Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og 
kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer enten: 

a)  får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, 

b) baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull, 

c) utvinner mer enn 20 millioner tonn termisk kull per år, eller 
d) har en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra termisk kull. 

 

Reglene for statens pensjonsfond utland gjelder kun utenlandske akskjer og 

rentepapirer. Ås kommune skal også kunne investere i norske aksjer og 
rentepapirer.  

Rapportering på bærekrafts-indikatorer (ESG) 

ESG er en forkortelse for de tre mest sentrale faktorene for å måle og vurdere 
arbeidet med bærekraft i en virksomhet, hvor E = Environmental (Miljø), S = 
Social (Sosiale) og G = Corporate Governance (Eierstyring og selskapsledelse). 

I dag finnes det mange standarder for rapportering av bærekraft. Dette skaper 

forvirring både for de som skal rapportere og de som skal bruke rapportene.  EU 
oppdaterer nå sine krav til bærekrafts rapportering, og vi kan forvente større 

grad av samordning av standarder. Dette vil gjøre informasjonen mer 
sammenlignbar og relevant.  

Ekstern og uavhengig rådgivning innen finansforvaltning 

I gjeldende reglement kan det kun plasseres i aksjefond og rentefond forvaltet 
av forvaltningsselskaper som er etablert i Norge og godkjent av Finanstilsynet. I 
nytt reglement foreslås det å åpne opp for å plassere midler i aksjefond og 

rentefond som forvaltes av anerkjente utenlandske fondsforvaltere. Dett egir rom 
for å velge fond fra utenlandske forvaltere med gode referanser.  Eventuelle kjøp 

av utenlandske fond vil bli foretatt med bistand fra eksterne og uavhengige 
rådgivere.  
 

Avkastningsmål 
I henhold til forskrift om garantier og finans- og gjeldsreglement skal 
finansreglementet angi avkastningsmål for forvaltningen av både likvide midler 

og langsiktig finansiell aktiva.  

Avkastningen på e-verksmidlene har i snitt vært på 5,73 % i de 21 årene 
midlene har vært plassert i kapitalmarkedet. I samme periode har kommunens 

https://info.deloitte.no/rs/777-LHW-455/images/ESG-guide-norwegian.pdf
https://www.pwc.no/no/tjenester/risk-advisory-services/corporate-governance.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_2
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gjennomsnittlige lånerente ligget på 3,32 %. Midlene har dermed gitt 2,41 % i 
gjennomsnittlig meravkastning i perioden i forhold til å nedbetale lån.    

 
Vurdering: 
 

Forvaltning av kommunens låneportefølje 
Kommunedirektøren foreslår ingen endring i rammene for rentebinding, men 

foreslår at det omdisponeres 10 mill. kr fra generelt disposisjonsfond til 
rentebufferfond. Rentebufferfondet vil da øke fra 15 mill. kr til 25 mill. kr og skal 
dekke uforutsette renteøkninger. En styrking av rentebufferfondet vil bidra til å 

redusere renterisikoen ved å ha en stor andel lån med flytende rente.   
 

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
Med dagens reglement kan inntil 25 % av langsiktig finansiell aktiva plasseres i 

aksjefond. Resterende midler kan plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond 
eller obligasjonsfond. Forventet avkastning i rentemarkedet er lav på grunn av 
lave renter.  Det kan derfor vurderes en forsiktig økning i andelen aksjefond fra 

25 % til 30 % for å øke forventet langsiktig avkastning.  Dette må vurderes i 
forhold til hva som anses som akseptabel risiko sett i forhold til kommunens 

bufferfond.   
 
Ås kommune har et bufferfond, 25650130 Meravkastning kapitalforvaltning, som 

skal dekke eventuelle tap på kapitalforvaltningen.  Fondet er bygd opp gjennom 
avsetning av meravkastning utover den budsjetterte avkastningen i år 

kommunen har gått med overskudd.  Fondet utgjør nå 26,1 mill. kr, og fondet 
kan dermed dekke et tap på ca 13 % av forvaltede midler.  Med en kombinasjon 
av 25 % aksjefond og 75 % rentefond er dette ansett som akseptabel buffer.  

Dersom f. eks aksjefondene faller med 40 % og rentefondene gir 0 % avkastning 
i ett år vil dette gi et samlet tap på 20 mill. kr. Ut fra dette mener 

kommunedirektøren at en eventuell økning av aksjefond utover 25 % må 
innebære en økning i kommunens bufferfond. Dette er forslått som et alternativt 
forslag.  

 
Forvaltning av strøm 

Ås kommune har i dag et felles samarbeid med Follo kommunene om forvaltning 
av strøm hos en ekstern kraftforvalter.  i 2022 vil kraftforvaltningen bli satt ut på 
anbud. Det er foreslått at rammene for kjøp av fremtidskontrakter for strøm 

vedtas av kommunestyret gjennom finansreglementet.  Fremtidskontrakter for 
kjøp av strøm skal kun brukes i sikringsøyemed for å sikre konkurransedyktige 

og stabile strømpriser over tid. Fremtidskontraktene kan ikke overstige det 
underliggende forventede strømbehovet fremover.  Kjøp og salg av kontrakter 
for strøm skal kun skje gjennom en avtale med anerkjent kraftforvalter som 

kommunen har rammeavtale med etter anbudskonkurranse. 
 

 
 

Krav til klima, miljø og samfunnsansvar 

Kommunestyret har i handlingsplan for klima og energi vedtatt at kommunen 
skal vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil energi.  

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4749771.746.unl7kllmltpail/Handlingsplan+for+klima+og+energi+%C3%85s+kommune+vedtatt+16.09.2020.pdf?&force=1
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En fullstendig utelukkelse av selskaper som er involvert i fossil energi medfører 
at Ås kommune må trekke seg ut av en rekke plasseringer i aksje- og rentefond. 

Dette fordi svært mange selskaper i mer eller mindre grad er i berøring med 
investeringer i fossil energi.  Det er også uklart hvor grensen skal gå for når en 
investering er i fossil energi. F. eks kan en bank låne ut penger til et selskap som 

investerer i fossil energi. Er investering i en slik bank da en investering i fossil 
energi? 

Videre vil dette ekskludere f. eks oljeselskaper som ønsker å drive frem det 

grønne skiftet ved å dreie virksomhetene fra fossil energi til fornybar energi, f. 
eks fra oljeutvinning offshore til havvind offshore.   

Dersom Ås kommune skal trekke seg ut av alle investeringer med fossil energi vil 

dette kunne medføre økt risiko i forvaltningen av kommunens finansielle midler. 
Dette fordi det blir færre selskaper å plassere midlene på og dermed mindre 
diversifisering (risikospredning). Ås kommune har i dag omtrent 50% av 

plasseringene i aksjefond i indeksfond.  Dette er fordi dette sørger for at midlene 
plasseres på mange selskaper og dermed større spredning av plasseringene.  

Videre har indeksfond lavere forvaltningshonorarer.   

Samtidig er det kommet mange aksje- og rentefond som har lavere 
karbonavtrykk enn referanseindeksen. Kommunedirektøren foreslår derfor at det 

ikke settes et absolutt krav om at det ikke kan plasseres midler i fossil energi, 
men at det stilles krav om at kommunens plasseringer skal ha lavere 
karbonavtrykk enn referanseindeksen.  

For rentefond foreslås det foreløpig ingen krav til karbonavtrykk. Hoveddelen av 

disse plasseringene er i bank og finans. Her er det ikke direkte investeringer i 
fossil energi, men det kan være indirekte gjennom utlån av midler til investering 

i fossil energi. Men det skal fortsatt settes strenge krav til miljø- og 
samfunnsansvar i tråd med retningslinjene til Statens pensjonsfond utland.    

Kommunedirektøren vil videre søke å finne både aksje- (aktive og indeks) og 

rentefond med lavere karbonavtrykk og høyere ESG-profil enn referanseindeksen 
på alle plasseringer. På grunn av manglende standarder for ESG-rapportering og 
av risikohensyn settes det ingen absolutte krav på kort sikt. Kommunedirektøren 

vil følge med på utviklingen innen ESG-rapportering og komme med forslag til 
mål og indikatorer på dette området for kommunens finansforvaltning når 

standarder er etablert.  

 

Ekstern og uavhengig rådgivning innen finansforvaltning 
Kommunedirektøren foreslår at det åpnes opp for å plassere midler i aksjefond 

og rentefond som forvaltes av utenlandske selskaper. Kommunedirektøren kan 
inngå avtaler om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens 
finanskompetanse, herunder avtaler om generell finansiell rådgivning. Eksterne 

og uavhengige rådgivere vil kunne få et bedre mandat for forvaltningen dersom 
også utenlandske fondsforvaltere kan inngå i forvaltningen.  
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Avkastningsmål 
Kommunedirektøren foreslår at langsiktig finansiell aktiva skal ha et mål om 

langsiktig forventet avkastning på 2 % over kommunens innlånsrente.  Dette er 
et realistisk mål sett i forhold til historisk avkastning av midlene og markedets 
forventninger fremover. Det understrekes at markedets forventninger til 

avkastning fremover er noe lavere enn den historiske avkastningen. 
Likvide midler som plasseres utenfor konsernkonto skal ha en forventet 

gjennomsnittlig avkastning på 0,15 % over kommunens rente på konsernkonto.  
Kommunens konsernkonto har i dag en rente på 3 mnd NIVOR +0,56%.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Finans- og gjeldsreglementet skal sikre en forvaltning av finansielle midler og 

gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko. Ved å plassere 
midler langsiktig i kapitalmarkedet kan det skapes meravkastning som kan gå til 

å øke kommunens egenkapital til nødvendige investeringer. Dette vil på sikt 
bidra til større andel egenfinansiering av kommunes investeringer og dermed 
lavere lånegjeld.  

 
Miljømessige konsekvenser: 

Det skal stilles strenge krav til miljø- og samfunnsvar for kommunens 
plasseringer. Aksjeporteføljen skal ha lavere karbonavtrykk enn 
referanseindeksen. Så langt det er mulig innenfor forsvarlig risiko vil kommunen 

velge ut fond med høy ESG-score.  
 

Alternativer: 
Kommunedirektøren foreslår ingen endring i rammene for rentebinding, men 
foreslår at det omdisponeres 10 mill. kr fra generelt disposisjonsfond til 

rentebufferfond.  Dette for å ha en økt buffer for renteoppgang. Et alternativ kan 
være å øke øvre ramme for rentebinding fra 30 % til 50 %. Dette vil gi mer 

forutsigbare rentekostnader, men det må også da forventes at rentekostnadene 
blir noe høyere over tid. 
 

Forventet avkastning i rentemarkedet er lav på grunn av lave renter.  Det kan 
derfor vurderes en forsiktig økning i andelen aksjefond fra 25 % til 30 %. Dette 

er ikke innenfor det kommunedirektøren anser som akseptabel risiko sett i 
forhold til dagens nivå på kommunens bufferfond på 26,1 mill. kr. Ved en økning 
til 30 % aksjefond bør bufferfondet styrkes med 10 mill. kr ved omdisponering 

fra kommunens generelle disposisjonsfond.   
 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektørens forlag til revidert reglement for finans- og gjeldsforvaltning 
vedtas.  

 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

1.1.2023 
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K-109/22 
Evaluering - Politisk utvalgsstruktur 
 
Saksbehandler:  Tom-Arne Tørfoss Saksnr.:  22/03010-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 90/22 12.10.2022 

2 Kommunestyret 109/22 29.11.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 

gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av et notat som 
oppsummerer funn og beskriver 2-3 alternative modeller for politisk 

organisering. 
 

Følgende arbeidsutvalg nedsettes;  
 Ordfører Ola Nordal – leder  
 Gruppeledere for partiene Ap, Sp, KrF, MDG, SV, R, V, H og FrP 

Administrasjonen er representert med kommunedirektøren.  
 

2. Arbeidsutvalget evaluerer dagens organisering og arbeidsform og foreslår 
alternativer basert på følgende kriterier: 
 Beslutningsprosesser som ivaretar funksjon som arbeidsverksted og som 

beslutningsorgan 
 Nivå på delegering  

 Prinsipiell og fagspesifikk arbeidsdeling mellom utvalgene 
 Arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  
 Fokus på politisk vesentlige saksområder 

 Sammenheng mellom politisk og administrativ organisering 
 

3. Opsjon på konsulentbistand benyttes ikke. 
 
4. Notatet fremlegges til orientering i kommunestyret i våren 2023. Nyvalgt 

 kommunestyre tar selv stilling til politisk utvalgsstruktur ved konstituering 
 etter valget høsten 2023. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 12.10.2022: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 
 

1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 
gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av et notat som 
oppsummerer funn og beskriver 2-3 alternative modeller for politisk 

organisering. 
 

Følgende arbeidsutvalg nedsettes;  
 Ordfører Ola Nordal – leder  
 Gruppeledere for partiene Ap, Sp, KrF, MDG, SV, R, V, H og FrP 

Administrasjonen er representert med kommunedirektøren.  
 

2. Opsjon på konsulentbistand benyttes ikke. 
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3. Notatet fremlegges til orientering i kommunestyret i våren 2023. Nyvalgt 
 kommunestyre tar selv stilling til politisk utvalgsstruktur ved konstituering 

 etter valget høsten 2023. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Arbeidsutvalget evaluerer dagens organisering og arbeidsform og foreslår 

alternativer basert på følgende kriterier: 
 Beslutningsprosesser som ivaretar funksjon som arbeidsverksted og 

som beslutningsorgan 
 Nivå på delegering  
 Prinsipiell og fagspesifikk arbeidsdeling mellom utvalgene 

 Arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  
 Fokus på politisk vesentlige saksområder 

 Sammenheng mellom politisk og administrativ organisering 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Ap’s forslag punkt 1, 2 og første setning i punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 

Ap’s andre setning i punkt 3 ble tiltrådt 8-1 (SV). 
SV’s forslag ble tiltrådt 7-2 (H, FrP). 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 

gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av en sluttrapport som 
oppsummerer funn og konkretiserer justeringsbehov og forbedringstiltak. 

Følgende arbeidsutvalg nedsettes; 
 Ordfører Ola Nordal – leder 
 Gruppeledere for partiene Ap, Sp, KrF, MDG, SV, R, V, H og FrP 

Administrasjonen er representert med kommunedirektøren. 
 

2. Ås kommune anvender opsjon på konsulentbistand fra KS konsulent. 
Finansiering sikres med bruk av disponible lønnsmidler på ansvarsområde 
6000. 

 
3. Sluttrapporten fremlegges til behandling i kommunestyret i våren 2023. 

 
Ås, 20.09.2022 

 
Ola Nordal 
ordfører  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i desember 2021 at de vil; «…i god tid før 
kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for å gjennomgå utvalgsstruktur.»  
 

Mål for den politiske prosessen er at kommunestyret kan vedta revidert 
utvalgsstruktur i god tid før kommunevalget i 2023. Ås kommune har en opsjon 

på at KS konsulent kan bistå med en enkel prosess med evaluering av dagens 
utvalgsstruktur og vurdering og anbefaling av 2-3 ulike alternativer. 
  

I denne saken inviteres kommunestyret til å nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av ordfører og gruppelederne for de politiske partiene. I tillegg må 

kommunestyret ta stilling til om opsjonen på bruk av konsulentbistand skal 
anvendes. 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i desember 2021 at de vil; «…i god tid før 

kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for å gjennomgå utvalgsstruktur.» 
 

Det politiske delegeringsreglementet redegjør for dagens oppgaver og ansvar for 
utvalgene:  

https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html  
 

Kommunedirektøren har valgt å knytte til seg noe ekstern konsulentbistand til 
støtte i arbeidet med evaluering av administrativ organisering. I 
anskaffelsesprosessen innhentet man parallelt en opsjon på konsulentbistand til 

arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur. Følgende mulige prosess er 
skissert med mulighet for tilpasninger;  

 
Gjennomføring av en kvalitativ undersøkelse hvor medlemmer av 
kommunestyret og de politiske utvalgene inviteres til å vurdere de sentrale 

sider av dagens politiske organisering. Noen sentrale forhold som ønskes 
særskilt belyst, vil være (listen er ikke uttømmende):  

 evaluere fagspesifikke organisering av utvalgene  

 prinsipiell arbeidsdeling mellom utvalgene  

 arbeidsdeling / delegasjon - kommunestyret/formannskapet og 

utvalgene  

 muligheter for å forenkle og klargjøre utvalgsstrukturen  

 tydeliggjøre alternative politiske organisasjonsmodeller  

 
Det legges opp til en effektiv prosess med inntil 3 kveldsmøter med ordfører 
og arbeidsutvalget. Basert på evalueringen tydeliggjøres det som fungerer 

godt ved politisk arbeid i dag, samt forbedringspunkter. Basert på utført 
evaluering og konsulentens selvstendige vurderinger og råd skal konsulenten 

skrive en kortfattet sluttrapport som: 
  

1. oppsummerer evalueringen  

2. presenterer 2-3 alternative utvalgsstrukturer med vurdering av fordeler 

og ulemper med disse  

 

https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
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I utgangspunktet antas følgende målkriterier å være aktuelle i evalueringen 
av politisk utvalgsstruktur: 

 

 Gode beslutningsprosesser  

 Riktig nivå på delegering  

 Riktig arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  

 De politiske utvalgene som arbeidsverksted og som beslutningsorgan  

 

I tilbudet fra KS konsulent står også følgende beskrevet av relevans for hvorvidt 
opsjonen skal anvendes; 

 
Ut fra flere FoU’er som KS har gjennomført kan vi si at det ikke finnes en 
ideell politisk utvalgsstruktur men at flere strukturer kan fungere. KSK 

synes derfor det er bra at det legges opp til at sluttrapporten skal kunne 
inneholde flere alternativer. Det viktigste er å gjennomføre en prosess for 

å finne frem til en struktur som passer best mulig til de lokale forhold som 
er i kommunen, og som er i tråd med hvordan man ønsker å jobbe og 
organisere seg for å oppnå best mulig folkevalgt styring.  

 
KSK vil anbefale at hele kommunestyret svarer på en kvantitativ 

undersøkelse der vi henter noen utvalgte spørsmål fra KS sin 
lokaldemokratiundersøkelse, og lager egne spørsmål knyttet til erfaringer 
med dagens utvalgsstruktur. Dette vil gjøre det lettere for arbeidsgruppen 

å drøfte mulige forslag til organisering på vegne av kommunestyret. 
 

KSK vil også anbefale at vi bringer inn innsikter fra KS sine FoU’er om 
politisk styring, og annen relevant forskning både i Norge og Norden. Vi vil 
også gjerne bidra med erfaringer og eksempler fra andre kommuner i 

Norge og Norden. Disse eksemplene kan brukes til å beskrive ulike 
alternativer for politisk organisering i Ås kommune. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

KS konsulent har tilbudt sin bistand til et honorar på kr 183.600,- eks. mva. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
Man kan velge å avstå bruk av ekstern konsulentbistand til dette arbeidet. 
Administrasjonen har imidlertid svært begrenset med utredningskapasitet til å 

bistå dette arbeidet nå. Det vil derfor påhvile et større ansvar på politisk ledelse 
for å svare ut kommunestyrets bestilling og gjøre nødvendige utredninger. 

Administrasjonen vil kunne bistå med sekretærstøtte og redaksjonelt 
sammenstille arbeidet. 
 

Vurdering 
Når kommunestyret på et senere tidspunkt skal ta stilling til ønsket politisk 

organisering for kommunestyreperioden 2023-2026 handler det om å finne en 
balanse mellom bred representasjon og god politisk styring.  
 

Samtidig bør kommunen være oppmerksom på hvordan endringer i oppgaver og 

organisering kan påvirke folkevalgtrollen. De folkevalgte har en ombudsrolle, 
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styringsrolle og lederrolle. De er representanter for innbyggerne, ansvarlige for 
kommunens drift, organisering og resultater, de skal representere kommunen 

utad, sette dagsorden og peke på ulike løsningsforslag. 
  
I tillegg til hvilke strukturer en ønsker å legge til grunn for politisk organisering 

står det også sentralt å vurdere egne arbeidsformer. Nytteverdien av å hente inn 
kunnskap og erfaringer fra andre norske kommuner bør ikke undervurderes i 

denne sammenhengen. 
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K-110/22 
Orientering om status på prosjektet Bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  22/02313-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 21/22 27.09.2022 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 17/22 27.09.2022 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 23/22 28.09.2022 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/22 28.09.2022 

5 Kommunestyret 110/22 29.11.2022 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.09.2022: 

1. Saken tas til orientering 
2. Orientering som status på prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) gjøres 

årlig og presenteres skriftlig for hovedutvalgene på et tidspunkt 
kommunedirektøren bestemmer. 

 

_____ 
 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.09.2022: 
Nils Sopp (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

Orientering som status på prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) gjøres 
årlig og presenteres skriftlig for hovedutvalgene på et tidspunkt 

kommunedirektøren bestemmer. 
 

Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 Hs tilleggsforslag ble tiltrådt 8-1 (Sp) 

 
 
 

_____ 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2022: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Hovedutvalget ber om en årlig og skriftlig orientering om implementering 

av BTI modellen innen områder for helse- og sosial . 
 

Hovedutvalget ber om at orienteringen fremlegges innen 30.11.23 
 
Votering: 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Høyres tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2022: 

1. Saken tas til orientering 
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2. Hovedutvalget ber om en årlig og skriftlig orientering om implementering 
av BTI modellen innen områder for helse og sosial. 

 
Hovedutvalget ber om at orienteringen fremlegges innen 30.11.23 

 

_____ 
  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 27.09.2022: 
Virksomhetsleder/rådsmedlem Monica Berge-Tukh orienterte om saken. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses vedtak 27.09.2022: 
1. Saken tas til orientering 

_____ 

  
 

 
Ungdomsrådets uttalelse27.09.2022: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering 

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Saken tas til orientering 
 

 
 
Ås, 09.09.2022 

 
 

 
Tom-Arne Tørrfoss Per Korsvik 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

 
Vedlegg: 

1, Sluttrapport for BTI-prosjektet, juli 2022 
 

 

 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 39/19 og K-sak 4/19 at det skal utarbeides en 

helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge i Ås kommune. 
Temaplanen «Plan for samordnet og helhetlig innsats for barn og unge i Ås 2020 
– 2024» ble vedtatt av Kommunestyret 20.22.2019. 

 
Et sentralt tiltak i denne planen var at Ås kommune skulle utvikle en mer 

systematisk samhandling mellom tjenesten i kommunen for å gi barn og unge et 
mer samordnet og helhetlig tilbud. Det ble besluttet at den nasjonale satsingen 
på samhandlingsmodellen bedre tverrfaglig innsats (BTI) svarte ut Ås kommunes 

behov. I november 2019 ble det søkt om tilskudd fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet(Hdir) for å starte opp et prosjekt 

med mål om å utvikle en Ås-modell av BTI. Kommunen fikk søknaden innvilget 
med et tilskudd på kr 1 million til et 2-årig prosjekt, med mål om å utvikle en 
handlingsmodell tilpasset Ås kommunes struktur og ressurser. 

 
Prosjektet med å utvikle en Ås-modell av BTI ble påbegynt august 2020, med 

mål om at prosjektperioden var sluttført juni 2022. Erfaringene og effekten av 
arbeidet med modellutvikling og handlingsveiledere for innbyggere og ansatte 
har vært svært positive, dette til tross for at pandemien har skapt en del 

utfordringer. Høsten 2021 ble det derfor søkt om ytterligere støtte fra Bufdir og 
Hdir for å implementere BTI-modellen i ordinær drift, og kommunen fikk et 

tilskudd på kr 406 000 til dette formål for året 2022. 
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I juni 2022 ble det avholdt styringsgruppemøte, hvor prosjektet ble gjennomgått 
i sin helhet. Prosjektet BTI har fulgt milepælsplanen fra oppstart til slutt, med 

noen nødvendige justeringer som en følge av pandemien. En Ås-modell av 
samhandlingsmodellen BTI er utviklet, handlingsveiledere for innbyggere og 
ansatte er utviklet og ligger tilgjengelig ute på kommunes hjemmesider. Det har 

vært igangsatt flere store kompetanseløft, og det har blitt etablert nye 
tverrfaglige samhandlingsarenaer. Det ble derfor vedtatt at prosjektperioden 

kunne avsluttes som planlagt og at videre implementering skjer gjennom 
ordinær drift.  
 

At prosjektet nå går inn i ordinær drift betyr at Ås-modellen er utviklet og 
handlingsveilederne er laget. Å skulle implementere denne måten å jobbe på i 

hele Ås kommune vil være et kontinuerlig utviklingsarbeid som vil kreve fokus 
fra ledere og engasjement hos ansatte. Ting tar tid, - og gjerne enda mer tid enn 

det man i første omgang antar. Kompetansesenteret mot Rus (KoRus), som har 
vært kommunes statlige samarbeidspartner og veileder i BTI-prosjektet, 
estimerer at det tar 6-8 år å implementere samhandlingsmodellen i en 

kommune. Det har vært nyttig å ha med dette perspektivet for å lage realistiske 
mål for den videre implementeringer. Samtidig er det viktig å ha tydelig uttalte 

forventinger til ansatte, og gjøre målene realistiske slik at alle er med.  
 
Fakta i saken: 

 
Hva er BTI? 

BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats. BTI er en modell på system- og 
organisasjonsnivå for arbeid med tidlig innsats og samordning av tjenestetilbudet 
til barn og unge det er knyttet en uro til. Heretter beskrevet som utsatte barn og 

unge. BTI-prosjektet i Ås kommune er delfinansiert av midler fra Barn- og 
undom og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet på henholdsvis kr 1 

million til utvikling av en systematisk samhandlingsmodell i 2020 – 2021 og nytt 
tilskudd på kr 400 6000 for 2022 for å implementere samhandlingsmodellen. 
BTI-modellen skal bidra med en systematikk og struktur til ansatte som gjennom 

sitt arbeid kommer i kontakt med Ås kommunes barne- og ungdomsbefolkning. 
De ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenestene har i dag oppgaver og 

ansvar for å jobbe helhetlig rundt barn, unge og deres familier i henhold til 
formålsparagraf i Opplæringsloven og Barnehageloven. BTI er dermed ikke noe 
nytt, men en systematisering og kvalitetssikring av innsatsen og samordningen. 

 
For de aller fleste barn og unge og deres familier er barndom, ungdomstiden og 

oppveksten en god og utviklende tid fysisk, psykisk og sosialt. Innsatsen i BTI-
prosjektet er ikke rettet mot de som allerede har en god utvikling, men mot de 
som av ulike grunner strever og trenger ekstra støtte og tilrettelegging fra 

kommunes tjenester. Hovedmålet med BTI er at Ås kommune i enda bedre grad 
enn tidligere skal gi den enkelte tilpasset, kvalifisert og effektiv hjelp på et tidlig 

tidspunkt uten unødvendige og tidkrevende byråkratiske prosesser. I skoler og 
barnehager innebærer det at det i større grad tilrettelegges særskilt for det 
enkelte barns behov i en kortere eller lengre periode uten at det settes i gang 

utredninger eller henvises formelt til andre instanser. Dette stiller krav til at 
ansatte som arbeider med barn og unge på alle nivåer, har kompetanse til å 

oppdage barn og unge som strever tidlig og samtidig vet hvordan de skal søke 
hjelp og støtte i egen enhet og på tvers av enheter. 
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Bakgrunn og ønsket effekt 

Fra nasjonalt hold har det over tid vært et stort fokus på at kommunen skal ha 
fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Dette fremkommer tydelig i 
nasjonale føringer, reformer og lovverk. Eksempelvis tar Stortingsmeldingen 

«Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» og «Svikt 
og Svik» og den Nasjonal faglige retningslinjer om «Tidlig oppdagelse av utsatte 

barn og unge» tar opp dette, samt sentrale lovverk som Opplæringsloven, Lov 
om helse og omsorgstjenester, Barnevernloven og Helsepersonelloven. 
Barnevernsreformen som trådte i kraft 01.01.2022 har som hovedmål at 

kommunene skal bli gode på å jobbe forebyggende og ha tidlig innsats overfor 
utsatte barn og familier for å forhindre at alvorlighetsgraden blir så stor at 

barneverntjenesten må påkobles.  

I Ås kommune har dette arbeidet hatt fokus gjennom mange år og er forankret i 

Plan for samordnet og helhetlig innsats for barn og unge i Ås 2020-2024.  
Arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI) ikke er noe nytt verken for 
innbyggerne eller ansatte. Ansatte i Ås kommune skal verdsette gevinsten i å 

arbeide tvers av enheter og stå sammen om komplekse problemstillinger. Det er 
denne verdien prosjektet har ønsket å oppnå ved å systematisere samhandlingen 

og sørge for at alle innbyggere får nødvendig helhetlig og samordnet hjelp når 
det trengs. 

I Ås kommune er det vedtatt å bruke samhandlingsmodellen BTI for å bidra til 

tjenestene innrettes med vekt på tidlig innsats ovenfor de barn, unge og familier 
som strever, at hjelpen skal være tuftet på brukermedvirkning, og at 

samhandlingen mellom kommunale tjenester skal være koordinert. Målgruppa 
for tverrfaglig samarbeid og BTI er gravide, barn og unge i alderen - 1 til 18 år. 
Å ha fokus på tjenestene har som retter seg mot barn og unge har derfor vært 

sentralt. Foreldre er avgjørende og viktige for barn og unges levekår, det er 
derfor også vesentlig å ha fokus også på tjenestene som retter seg mot 

befolkningen over 18 år.  
 
BTI-modellen skal være kjent for barn, unge og deres foresatte, og benyttes i 

alle tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier. Forebyggende 
helsetjenester, barnehagene og skolene møter alle kommunens barn og unge, og 

er dermed de viktigste arenaene for BTI. Den første uroen eller bekymringen 
oppstår her, og det er derfor avgjørende at ansatte er kompetente i møte med 
målgruppen. BTI-modellen implementeres i første omgang på disse arenaene.  
 

De kommunale tjenestene som er involvert i BTI-satsningen er dermed tjenester 
som retter seg direkte mot barn og unge, hjelpetjenestene, samt tjenester som 

retter seg mot foresatte:  
 Forebyggende helsetjeneste  

 Barnehagene  
 Skolene  
 Innsats og koordinering  

 Barnevern  
 Pedagogisk psykologisk senter  

 NAV  
 Psykisk helsetjeneste for voksne 
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 Kultur og idrett 
 

Virksomhetsovergripende arbeid innebærer at ansatte i kommunen har et felles 
ansvar for å: 

 Arbeide i tråd med strategiene i modellen    

 Arbeide tverrfaglig    
 Benytte samhandlingsmodellen som redskap for å nå felles mål   

   
Effektmål  
Det skal utarbeides system og struktur tilpasset kommunens organisering og 

faglige arbeidsfordeling: 

 Handlingsveileder, hjelpeverktøy og rutiner for tidlig innsats og tverrfaglig 

samarbeid, som er tilgjengelig på kommunes hjemmesiden for både 
innbyggere og ansatte.    

 Samarbeidsrutiner og -struktur for samhandling med 
barn/unge/foreldre/foresatte   

 Elektronisk samhandlings/ sikker kommunikasjonsplattform (DIPS)   

 Det skal gjennomføres opplæring i modellens innholdselementer til alle 
berørte ansatte og gjøres kjent på kommunalt nivå til målgruppa.   

  

Organisering av prosjektet 

Prosjektet har vært organisert på følgende måte: 

 Styringsgruppe: medlemmer har vært kommunalsjef, virksomhetsledere og 

prosjektkoordinator 

 Prosjektkoordinator 

 Arbeidsgruppe for BTI-prosjektet: medlemmer har vært ansatte fra alle 
berørte virksomheter 

 Arbeidsgruppe for DIPS-stafettlogg: medlemmer har vært ansatte fra 
relevante virksomheter. 

Framdrift i prosjektet 

BTI-prosjektet har siden oppstart fulgt en milepælsplan med planlagte aktiviteter 
og tiltak. Milepælsplanen nedenfor viser status på framdriften i arbeidet. 

Pandemien og smittevernstiltak har gjort arbeidet utfordrende, men ikke forsinket 
prosjektet i vesentlig grad. 

NR   MILEPÆL       DATO  STATUS/ RESULTAT  
MP 1  Svar på søknad om tilskuddsmidler  1.12.19.  Mottatt 1 000 000  
MP 2  Prosjektorganisering avklart/   

Prosjektkoordinator ansatt  
  
Aug 2020  

Gjennomført  

MP 3  Fagsamling for berørte tjenester   
v/ enhetsledere er gjennomført  

  
Sept 2020  

Gjennomført  

MP 4  Dialog og informasjon om BTI med 
ansatte i virksomhet barnehage, 
virksomhet skole og   
virksomhet barn, unge og familie  

Okt-des 2020  Delvis gjennomført, noen enheter 
utsatt pga covid 19. Fortsetter vinter 
2021-gjennomført  
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MP 5  Dialog med brukerrepresentanter  Des 2020  Utsatt pga covid-19, fortsetter 2021. 
Møte med FAU skole og bhg høsten 
2021.   

MP 6  Etablering av arbeidsgruppe BTI 
(mandat; verktøy og innhold digital 
BTI veileder)  

Nov 2020  Gjennomført  
Møteplan 2021/ 2022.   
Avsluttende arbeidsgruppemøte BTI 
prosjektet 09.05.22.   

MP 7  Skrive kommunikasjonsplan for BTI 
prosjektet  
Starte informasjonsdeling ( 
intranett, kommunens hjemmeside)  

Des 2020/jan 
2021 
(kontinuerlig)  

Påbegynt  
Kontinuerlig arbeid  

MP 8   Utarbeide tjenesteoversikt (tilbud til 
barn, unge og familier)  

Des 2020/ jan 
2021  

Gjennomført  
Tilgjengelig i portalen  

MP 9  Kompetanseheving for ledere og 
utvalgte ansatte  

Våren 2021  Gjennomført juss fagdag juni 21, 
etablert og startet ledernettverk 
kommunalområde september 2021  

MP 10  Arbeid med BTI-veiledere 
(barnehage, skole og 
hjelpetjenestene) og tilhørende 
verktøy  

Vinter / vår 2021  Gjennomført  
Publisert og lansert juli 2021  

MP 11  Videreutvikling av BTI-veiledere og 
verktøy  

Høsten 2021, 
kontinuerlig  

Påbegynt  
Kontinuerlig  

MP 12  Utarbeide utkast handlingsveileder  Vinter/vår 2021  Gjennomført  
MP 13  Lansering BTI veileder og felles 

opplæring   
Aug 2021  
Sept 2021  

Gjennomført-plandager 
bhg/skoleåret 2021/2022 og felles 
fagdag virksomhet barn, unge og 
familie  

MP 14  Etablering av ledernettverk for 
enhetsledere kommunalområdet 
Oppvekst og opplæring  

Sept 2021-mai 
2022  

Påbegynt høsten 2021  
Videreføres 2022  

MP 15  Medvirkning og tilbakemeldinger fra 
tjenestemottakere og ansatte. 
Erfaringer med BTI modellen og 
handlingsveiledere  

Okt-des 2021  Dialog med FAU og SU barnehage og 
skole, gjennomført okt-des 2021.  
Videreføres til ungdomsråd og 
foreldrerepresentanter  

MP 16  Ferdigstille samhandlingsmodell 
individ-enhets og kommunenivå  

Okt-des 2021  Gjennomført  
Lansert desember 2021  

MP 17  Behovsavklaring og beslutning 
knyttet til digitalt verktøy  

Høsten 2021  Møte med arbeidsgruppe og 
styringsgruppe gjennomført 
november 2021, beslutning- ta i bruk 
DIPS- Stafettlogg   
  

MP18  Opplæring og bruk av felles digital 
plattform  

Januar 2022  
Kontinuerlig  

Mål- opplæring til pilot mars 2022.   
Evaluering Juni 2022, deretter 
mulighet for kontinuerlig i årshjul.   

MP 19  Videre implementering av BTI 
modellen- andre 
kommunalområder  

Våren 2022  Påbegynt dialog med virksomhet 
Hjemmeboende, og enhet mestring 
og koordinering (voksen psyk helse 
og rus) desember 2021.   
Planlagte aktiviteter:  
Felles samling mai 2022  
Felles samling juni 2022  
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MP 20  Planlegge for BTI arbeid jfr modellen 
etter endt prosjektperiode 
(opplæring, nyansatte, oppdatering 
digitalt mm)  

Vinter/ vår 2022  Se BTI implementeringsplan   

MP 21  Kompetanseheving – oppstart Tidlig 
Inn opplæringsprogrammet   

Februar 2022-   Prosjektet er igangsatt med støtte 
og veiledning fra Nasjonalt 
utviklingssenter for barn og unge 

 
 

 
Vurdering: 
BTI-modellen gir kommunen en systematisk måte å jobbe med tidlig 

identifikasjon av utsatte barn, unge og familier. Sett i lys av de to store 
nasjonale føringene Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 

praksis og Barnevernsreformen har vi erfart at BTI- modellen er en del av 
løsningen på nødvendige omstillingene kommunen står ovenfor. Det vises særlig 

til arbeidet med tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og fokus på «laget rundt 
barnet» for å motvirke at barn og unge faller utenfor og må ivaretas av 
barneverntjenesten og på sikt NAV. 
 

Medvirkning er et svært sentralt prinsipp som er førende for arbeid etter BTI-
modellen og handlingsveilederne. Den det gjelder, barnet, ungdommen eller 

foreldrene, skal involveres på et så tidlig stadium som overhodet mulig. Det 
betyr at Ås kommune skal jobbe mot «vente å se holdningen», og heller jobbe 

for at ansatte skal være trygge nok i sin rolle til å være ærlig og ta opp det som 
faktisk uroer med den det gjelder så tidlig mulig. Videre skal kommunen jobbe 
frem holdninger om at ansatte sjekker ut og spør barnet/ungdommen/forelderen 

“hva er viktig for deg?”, slik at løsningene i størst mulig grad bygger på den 
enkeltes behov og livssituasjon. At kommunen skal ha fokus på 

brukermedvirkning er forankret i både lovverk og rundskriv. BTI-modellen vil 
bidra til kommunen gjør det systematisk i sitt arbeid. Løsningene vil dermed 
være et resultat av en større samskapning mellom innbygger og kommune, hvor 

utgangspunktet er den enkeltes situasjon og ressurser. 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 
At barn, unge og familier som strever får tilbud om hjelp så tidlig som mulig gir 

personlige og økonomiske gevinster. Effekten av god og klok forebygging ligger 
til grunn for blant annet Barnevernsreformen som trådte i kraft 01.01.2022.  

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Utgangspunktet for å utvikle en systematisk samhandlingsmodell i Ås kommune 
var en politisk bestilling om et økt fokus på helhetlig og samordnet innsats for 

barn og unge. Gjennomgangen av prosjektperioden august 2020 – juni 2022 
viser at man er på god vei til å imøtekomme denne politiske bestillingen. Det 
vises her til at prosessen med å utvikle en samhandlingsmodell i Ås kommune, 

basert på BTI, har bidratt til å øke ansattes kunnskap og kjennskap om 
hverandre på tvers av tjenester. Videre har kompetanseheving og 

handlingsveilederne bidratt til at ansatte har blitt noe tryggere på hva som skal 
defineres som uro for et barn, ungdom eller voksen og gitt ansatte verktøy til 
hvordan de kan ta opp uroen med den det gjelder. Ved at handlingsveilederne 
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med tilhørende verktøy ligger tilgjengelig på kommunes hjemmesider bidrar 
dette til at kommunen er transparent om hvordan man jobber og hvilke 

forventninger innbyggerne kan ha til ansatte i kommunen.  
 
Samhandlingsmodellen med tilhørende handlingsveiledere og verktøy 

representerer store endringer i hvordan ansatte skal imøtekomme uro, både 
overfor den det gjelder og i tverrfaglig samarbeid med andre tjenester. At dette 

er et tidkrevende og kontinuerlig arbeid har kommunen selv erfart, noe som 
støttes fra lignende implementeringer fra andre kommuner i Norge og Norden. 
Ved å lykkes med implementeringen av BTI vil dette kunne gi flere barn og unge 

en god oppvekst i Ås kommune, og man vil kunne forhindre frafall fra skole og 
arbeidsliv. 

 
Kan vedtaket påklages? 

 Nei 
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K-111/22 
Hovedmålsetting for Kinnsåsen og etablering av 
venneforeningen; "Kinnsåsens venner". 
 
Saksbehandler:  Grethe Johnsen Saksnr.:  22/03776-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 105/22 16.11.2022 

2 Kommunestyret 111/22 29.11.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
1. Det politisk oppnevnt utvalget for Kinnsåsen gis i oppdrag å etablere en 

venneforening: «Kinnsåsens venner». Utvalget bes følge opp arbeidet med 

vedtekter og stiftelsesmøte. Venneforeningens samarbeid med kommunen 
formaliseres gjennom en avtale som godkjennes av Kommunen.  

 
2. Kinnsåsens venner skal være en selvstendig forening med eget 

organisasjonsnummer og egne vedtekter som godkjennes av kommunen. 

Foreningen registreres i frivillighetsregisteret. Både enkeltpersoner og 
frivillige lag/foreninger kan være medlemmer. Det skal blant medlemmene 

i venneforeningen velges et styre bestående av åtte medlemmer. 
 

3. Kinnsåsens venner skal, i samarbeid med Ås kommune, drifte Kinnsåsen i 

tråd med stedets hovedmålsetning; Kinnsåsen skal være en åpen og 
tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner.  

 
4. Det skal opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter 

fra Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra kommuneadministrasjonen. 

Venneforeningen velger sine representanter. Kommunens politiske 

representanter velges av kommunestyret. Kommunedirektøren delegeres 

myndighet til å utpeke sine representanter.  

Utvalgets mandat skal utarbeides basert på følgende prinsipper: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  

 

5. Det skal innen 01.07.23 fremmes en politisk sak hvor det legges frem hva 

som er nødvendig istandsetting av Kinnsåsen og hva dette vil koste.  

 

6. Det skal innen 01.02.25 fremmes en politisk sak: Kinnsåsen evaluering av 

bruk, drift og utvikling.   

_____ 
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Formannskapets behandling 16.11.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet endringsforslag pkt 4: 

«Utvalgets mandat er som følger:» endres til:  
«Utvalgets mandat skal utarbeides basert på følgende prinsipper:» 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Likelydende innstillingens pkt. 4 bare at ordene «styret i», strykes. 

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling med endringsforslagene fra SV og FrP ble 

enstemmig tiltrådt.  
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Saksframlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Det politisk oppnevnt utvalget for Kinnsåsen gis i oppdrag å etablere en 
venneforening: «Kinnsåsens venner». Utvalget bes følge opp arbeidet med 

vedtekter og stiftelsesmøte. Venneforeningens samarbeid med kommunen 
formaliseres gjennom en avtale som godkjennes av Kommunen.  
 

2. Kinnsåsens venner skal være en selvstendig forening med eget 
organisasjonsnummer og egne vedtekter som godkjennes av kommunen. 

Foreningen registreres i frivillighetsregisteret. Både enkeltpersoner og 
frivillige lag/foreninger kan være medlemmer. Det skal blant medlemmene 
i venneforeningen velges et styre bestående av åtte medlemmer. 

 
3. Kinnsåsens venner skal, i samarbeid med Ås kommune, drifte Kinnsåsen i 

tråd med stedets hovedmålsetning; Kinnsåsen skal være en åpen og 
tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner.  
 

4. Det skal opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter 

fra styret i Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra 

kommuneadministrasjonen. Venneforeningen velger sine representanter. 

Kommunens politiske representanter velges av kommunestyret. 

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å utpeke sine representanter.  

 

Utvalgets mandat er som følger: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  

 

5. Det skal innen 01.07.23 fremmes en politisk sak hvor det legges frem hva 

som er nødvendig istandsetting av Kinnsåsen og hva dette vil koste.  

 
6. Det skal innen 01.02.25 fremmes en politisk sak: Kinnsåsen evaluering av 

bruk, drift og utvikling.   

 
 

Ås, 09.11.2022 
 
Tom Arne Tørfoss Anette Bjerke  

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 29.11.2022 

Kommunestyret 14.12.2022 
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Vedlegg:  

Kommunestyresak 22/22 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Anette Bjerke  
Grethe Johnsen 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I kommunestyresak 22/22 ble det vedtatt å nedsette et politisk oppnevnt utvalg 

for å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av Kinnsåsen og 
opprettholde søknaden om statlig sikring av stedet.  
 

Kinnsåsen er nå sikret som statlig sikret friluftsområde.  
 

Utvalget har kommet frem til at det så raskt som mulig bør etableres en 
vennforening for Kinnsåsen. Intensjonen er at Venneforeningen skal samskape 
med Ås kommune. Stedet skal drives i tråd med hovedmålsetningen for stedet;   

«Kinnsåsen skal være en åpen og tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner». 
Samarbeidet med kommunen formaliseres gjennom en avtale som godkjennes 

av et samarbeidsutvalg som opprettes for Kinnsåsen.  
 
Utvalget foreslår videre at det innen 01.07.23 skal fremmes en politisk sak hvor 

det legges frem hva som er nødvendig istandsetting av eiendommen og hva 
dette vil koste, og at det innen 01.02.25 fremmes en politisk sak; Kinnsåsen 

evaluering av bruk, drift og utvikling.   
   
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret behandlet 23.03.22 sak 22/22; Kinnsåsen – Avklaring av 

driftsform og søknad om statlig sikring. I saksdokumentene til sak 22/22 finnes 
fyldig beskrivelse av eiendommen og hensikten med statlig sikring. 
 

Følgende vedtak ble fattet i sak 22/22:  
 

1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 

Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av seks politikere. Til utvalget 

velges følgende politikere:  

a. Emilie Åm (Ap) b. Kjetil Barfelt (FrP) c. Gisle Bjørneby (Sp) d. Kristine 

Lien Skog (SV) e. Zara Berg (H) Ås kommune Vår ref.: 21/02719 Side 2 
av 2 f. Morten Anker (R) Som leder oppnevnes: Emilie Åm 

Kommunedirektøren er sekretær. Formannskapet anmoder utvalget om å 
involvere frivilligheten i idéfasen, og se på muligheten for å involvere 
frivillige ressurser også i gjennomføringsfasen av prosjektet.  

2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret senest 

30.09.2022.  

3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes.  
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4. Det utredes hva det vil det koste å sette i stand eiendommen. 

 
Kommunens søknad om statlig sikring av Kinnsåsen er nå innvilget. Dette betyr 

at hele kjøpesummen blir tilbakebetalt til kommunen fra Miljødirektoratet, kr 
5.126 342,-.  
Utvalget har hittil avholdt fire møter, derav ett på Kinnsåsen hvor 

Fylkeskommunens arkeolog Anne Herstad deltok.  
 

Utvalget har avholdt ett medvirkningsmøte på Kinnsåsen med god deltagelse fra 
lag, foreninger og interesserte enkeltpersoner.  
 

Utvalget har diskutert følgende punkter: 
 

 
 Ås kommunes målsettinger for Kinnsåsen 

Hovedformålet med kommunens kjøp av stedet er sammenfallende med 
hovedmålsetningen for statlig sikrede friluftsområder: å ivareta allmennhetens 

tilgang til området. 
Utvalget foreslår, på grunnlag av dette, diskusjoner internt i utvalget og 

resultatene fra medvirkningsarbeidet, følgende hovedmålsetning for Kinnsåsen:  
 
«Kinnsåsen skal være en åpen og tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner».  

 
Gjennom besøk på Kinnsåsen og turer ved Årungen, ønsker kommunen å gi 

befolkningen gode natur- og nærfriluftslivsopplevelser. Kunnskap om stedes 
lokalhistorie og naturmangfold skal formidles via egnede informasjonskanaler. 
 

 
 Bruk av stedet i fremtiden 

Gjennom diskusjoner i utvalget og medvirkningsprosessen anbefales følgende 
hovedlinjer for bruk av stedet:  

 
- Kinnsåsen skal være en tilgjengelig arena for et mangfold av frivillige lag 

og foreninger, barnehage- og skolegrupper, studenter og private grupper.  

- Kinnsåsen skal tilrettelegges som et utendørs turmål med benker, bord for 

rasting og annen aktuell tilrettelegging. All tilrettelegging skal skje på en 

naturvennlig måte. Det skal snarest mulig lages en forvaltningsplan for 

Kinnsåsen hvor aktuell tilrettelegging beskrives.  

- Kinnsåsen skal by på åpen dagservering på søndager så langt det er 

forenlig med annen virksomhet.  

- Kinnsåsen skal være en attraktiv aktivitetsarena for skoler, barnehager og 

andre hvor det er tilrettelagt for undervisning og egenorganiserte 

aktiviteter basert på natur- og kulturkvalitetene i området.  

- Kinnsåsen skal være et sted flest mulig går eller sykler til.  

 
 

 Hensiktsmessig driftsformer  
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Ås kommune har vært i dialog med DNT Oslo om drift av Kinnsåsen. DNT Oslo 
har pr. i dag ikke kapasitet til å overta drift for flere steder/hytter.  

 
Kommunen er i gang med en prosess for å skaffe nye drivere til Stuene, se 
kommunestyresak 38/22. Følgende vedtak ble fattet i den saken: 

 
«Det utlyses en tilbudsinnbydelse for lag/foreninger hvor de som ønsker å 

leie eiendommen kommer med en beskrivelse av hvordan de vil benytte 
eiendommen. Laget/foreningen med det beste konseptet får leie 
eiendommen til kostpris etter avtale. Det forutsettes at de som kommer 

med et konsept hvor Stuene er åpen for allmennheten» 
 

Prosessen med å finne drivere til Stuene er i gang. Det har det vist seg å være 
svært vanskelig å finne en organisasjon som har kapasitet og kompetanse til å 

påta seg et slikt driftsansvar. Dette til tross for at Stuene er i svært god 
bygningsmessig stand, langt bedre enn Kinnsåsen.  
 

På bakgrunn av dette ønsker utvalget å finne en annen løsning for Kinnsåsen, en 
løsning som innebærer å involvere flere i driften av Kinnsåsen. Under 

medvirkningsmøtet var flere lag og foreninger i Ås representert, og det kom 
innspill om å etablere en venneforening.  En slik venneforening, med 
representanter fra flere lag, foreninger og enkeltpersoner/ildsjeler, gjøre at 

mange vil få eierskap og tilhørighet til Kinnsåsen. Dette vil bidra til en aktiv og 
mangfoldig bruk av stedet.  

 
Gjennom diskusjoner i utvalget anbefales følgende hovedlinjer for drift av stedet:  
 

- Kinnsåsen skal være et sted hvor det legges vekt på hensiktsmessige og 

bærekraftige løsninger for drift og vedlikehold. Kommunens enhet for 

eiendom og kommunalteknikk skal samarbeide med Venneforeningen. 

- Alle bygningene må driftes og vedlikeholdes slik at de er i god stand. 

Kommunens eiendomsavdeling skal alltid ha et overordnet ansvar for 

bygningsmassen uavhengig av driftsform. Tunområdene og 

naturområdene rundt bygningene skal skjøttes i tråd med 

forvaltningsplanen. 

 
 

 Utredning av hva det vil det koste å sette i stand eiendommen 

Enhet for eiendom har startet arbeidet med å utrede hva det vil koste å sette i 

stand bygningene. Arbeidet er ikke sluttført. Pr i dag vet vi at brannsikring er 
nødvendig for at 2. etg kan brukes til overnatting. Kostnaden til dette er 
beregnet til minimum kr. 300.000. Dette tiltaket er det vanskelig å få eksterne 

midler til. Kostnad til sikring av tak, bygg og nødvendig infrastruktur må utredes 
nærmere. Bygging av et universelt utformet toalett sees på som et nødvendig 

tiltak. Dette tiltaket kan det søkes om eksterne prosjektmidler til.  
 

 
Vurdering: 
I føringene for statlig sikrede friluftsområder legges det stor vekt på at områdene 

skal være allment tilgjengelige. Vi mener dette ivaretas på en god måte gjennom 
hovedmålsettingen for Kinnsåsen.  
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I ny kommuneplan for Ås legges det stor vekt på samskaping, noe som betyr at 

kommunen skal invitere lag og foreninger til likeverdige samarbeidende 
partnerskap.  
 

Det foreslås derfor at det etableres en venneforening for Kinnsåsen; Kinnsåsens 
Venner, med et stort styre bestående av åtte personer som representerer ulike 

lag, foreninger og enkeltpersoner/ildsjeler. Gjennom et godt samarbeid mellom 
Venneforeningen og Kommunen ser vi for oss en aktiv og effektiv drift hvor 
dugnadsarbeid kombineres med profesjonelt arbeid. Dette er samskaping i 

praksis. Samarbeidet formaliseres gjennom et samarbeidsutvalg, bestående av 
fire representanter fra venneforeningens styre, to politikere og inntil tre 

representanter fra kommunens administrasjon.   
 

Utvalget tar initiativ til etablering av Venneforeningen, og vil følge opp arbeidet 
med vedtekter og stiftelsesmøte. Styrets sammensetning og arbeidsform bør 
evalueres etter to år.  

 
Kommunen må ta ansvar for sikring av hus, brannsikkerhet og grunnleggende 

vedlikehold. Styret i Venneforeningen får i ansvar å vurdere behovet for annen 
tilrettelegging, utbedringer og annet vedlikeholdsarbeid.  
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Venneforeningen kan som selvstendig frivillig forening søke om støtte til tiltak på 
andre arenaer enn kommunen. Kommunen kan bistå i søknadsprosessene og i 
tillegg søk om midler på arenaer hvor det offentlige kan søke.  

Kommunen må, så snart forvaltningsplanen er ferdig (premiss for å kunne søke), 
søke om støtte gjennom årlig utlysning av midler til tiltak i statlig sikrede 

friluftsområder. Gjennom samskapingen vil man få en god utnyttelse av 
tilskuddsmidlene ved å involvere frivilligheten.  
 

Kommunen har i dag leieinntekter på utleie av hytta, ca kr 150.000 årlig. 
Kommunen er i ferd med å ta i bruk et nytt bookingsystem for sine utleieobjekter 

(Bookup). Det er naturlig at Kinnsåsen blir lagt til her. Inntekten fra utleie skal 
gå til Kinnsåsens Venner. Alle Venneforeningens midler skal brukes til drift, tiltak 
og aktiviteter på Kinnsåsen.   

 
Enhet for eiendom lager, i samarbeid med Venneforeningen, en oversikt over 

nødvendig tiltak med kostnadsberegning. Styret i Venneforeningen får i oppgave 
å søke om midler til tiltakene der det er mulig.  
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Gjennom å ta i bruk Kinnsåsen som statlig sikret friluftområde, vil området bli 
både tilrettelagt og forvaltet på en miljømessig bærekraftig måte. Gjennom en 
egen forvaltningsplan vil hensynet til plante- og dyrelivet bli ivaretatt. 

Tilretteleggingen vil bli tilpasset bruken i område for å kanalisere ferdselen og 
begrense slitasje på vegetasjon og aktivitetsområder. 

 
 

Alternativer: 
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Begrense driften av Kinnsåsen til enkle uteaktiviteter. 
Kommunen drifter stedet selv uten bistand fra frivillige.  

 
Kommunen inviterer private firmaer/privatpersoner til å drifte stedet.  
 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
I tråd med kommunens ambisjoner for Kinnsåsen, er det ønskelig med en aktiv 
bruk av stedet hele året. For å få til dette anbefaler utvalget at det etableres en 

selvstendig venneforening. Venneforeningen skal jobbe i tråd med kommunens 
hovedmålsetning for Kinnsåsen. Utvalget tror det er hensiktsmessig med et stort 

styre med engasjerte representanter fra flere lag og foreninger. Dette vil legge til 
rette for et bredt engasjement, et mangfold av aktiviteter og muligheter for at 

ildsjeler kan gjøre en innsats for at Kinnsåsen skal bli en god friluftslivsarena for 
kommunens befolkning året rundt.    
 

Utvalget mener det er hensiktsmessig å etablere Venneforeningen nå, så snart 
som mulig. Utvalgets oppgave med å vurdere nødvendig istandsetting og 

kostnadene med istandsetting fremmes som en egen sak innen 01.07.23. 
Utvalget mener at Venneforeningen vil være en god samarbeidspartner i arbeidet 
med å se på hva som er nødvendig istandsetting utover nødvendig 

bygningsmessig sikring av hytta på toppen.  
 

Utvalget anbefaler at det opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Kommunens samarbeid med Kinnsåsens venner formaliseres 

gjennom en avtale. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter fra 

styret i Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra kommuneadministrasjonen. 

Utvalgets mandat er som følger: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 

Umiddelbart  
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K-112/22 
Orientering om ny administrativ organisering 
 
Saksbehandler:  Lill Gustavsen Lokna Saksnr.:  22/01526-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 16/22 16.11.2022 

2 Formannskapet 103/22 16.11.2022 

3 Kommunestyret 112/22 29.11.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

Saken tas til orientering 
 

_____ 

 
 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

Formannskapets behandling 16.11.2022: 
Votering: Innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
Saken tas til orientering 

_____ 
  

 
Administrasjonsutvalgets behandling 16.11.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 16.11.2022: 

Saken tas til orientering 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

Ås, 20.10.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss 

kommunedirektør  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunedirektør 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
221013_RAPPORT Ås kommune Justering adm org Politisk behandling 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Arkivering 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Etter en evaluering av nåværende administrative organisering, orienterer 
kommunedirektøren om endinger i organiseringen som vil effektueres med 

virkning fra 1.1.2023.  
 

Endringene innebærer at: 
o dagens kommunalområder oppløses og kommunalsjefene fjernes som 

ledernivå. I praksis betyr dette opphør av fire kommunalsjef-stillinger.  

o Det etableres en ny stilling som assisterende kommunedirektør (ass.KD) 
som sammen med kommunedirektøren, utgjør KD teamet.  

o Virksomhetsledernivået rapporterer direkte til kommunedirektøren eller 
ass.KD. 

o Enhet for eiendom endrer status til virksomhet.  
o Virksomhetene samfunnsutvikling, teknikk og kultur samorganiseres til en 

ny virksomhet med navn Kultur, samfunn og teknikk.  

 
Fakta i saken: 

Ås kommune innførte 01.01.2019 ny administrativ organisering etter beslutning i 
kommunestyret i juni 2018. Kommunestyret vedtok i samme sak at 
organisasjonsmodellen skulle evalueres våren 2021. Pandemien og tiltredelse av 

ny kommunedirektør i september 2021 er noen av årsakene til at denne 
evalueringen ikke ble gjennomført som forutsatt.  

 
Evaluering av den overordnede organisasjonsstrukturen er nå sluttført og 
justeringsbehov klargjort og presentert i denne sluttrapporten. Iht. ny 

kommunelov §13-1 skal kommunedirektøren lede den samlede 
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, 

retningslinjer eller pålegg kommunestyret. Å foreta organisasjonsjusteringer 
ligger innenfor kommunedirektørens fullmakter og sluttrapporten og 
kommunedirektørens valgte justeringer vil derfor fremlegges kommunestyret 

som en orienteringssak.  
 

Evalueringen er avgrenset til å evaluere de øverste ledernivåene og samspillet 
dem imellom som en følge av innføringen av et nytt ledernivå med 
virksomhetsledere i 2019. Prosessdeltakelsen har derfor vært avgrenset til 

berørte ledere på ledernivåene enhetsledere, virksomhetsledere, stabsledere og 
kommunalsjefer. Både tillitsvalgte og verneombud har deltatt i prosessen. 

Forslag til rapport og justering av organisasjonen er sendt på høring til 
prosessdeltakere, og den er lagt ut på intranett slik at alle ansatte er gitt 
mulighet til å gi tilbakemelding. Arbeidsmiljøutvalget har fått informasjon 

underveis og har i møte 18.10.22 støttet kommunedirektørens forslag til 
endringer. 

 
 
Vurdering: 

Evalueringen viser at Ås kommune sin administrative organisering fungerer 
meget godt på en del områder. Samtidig er det en del mål for 2019 

organiseringen som ikke er nådd. En del av resultatene må forstås ut fra at det 
ikke har vært enkelt å arbeide med implementering av en ny organisering under 

en pandemi.  
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Evalueringen har gitt entydige signaler på behovet for å forenkle interne ansvars- 

og styringslinjer gjennom å redusere et ledernivå. I praksis betyr dette å avvikle 
enten kommunalsjefnivået eller virksomhetsledernivået. Enhver 
organisasjonsendring har sine gevinster og omkostninger. Omkostninger knyttet 

til å bryte opp etablerte relasjoner, ansvarslinjer og samarbeidsstrukturer er 
noen av disse. Omkostningene av denne typen vil avgjort være minst med å 

avvikle kommunalsjefsnivået, hvilket også ligger som grunnlag for 
kommunedirektørens beslutning. Virksomhetslederrollen er også positivt evaluert 
i denne prosessen. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Effektiviseringsgevinsten av organisasjonsendringen er beregnet til 5 mill. kr og 
er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2023-2026. 

 
 
Alternativer: 

En alternativ løsning ville vært å fjerne virksomhetslederleddet, eller slå sammen 
virksomheter og omdefinere dem til et utvidet antall kommunalområder. 

Kommunedirektøren mener denne løsningen ville gitt mer uro i organisasjonen, 
flere vil oppleve at deres stilling er fjernet som vil krevd flere prosesser og skapt 
mer usikkerhet. Det ville også gitt mer omkostninger knyttet til å bryte opp 

etablerte relasjoner, ansvarslinjer og samarbeidsstrukturer. Nåværende løsning 
vil gi samme organisatoriske gevinster.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Evalueringen har gitt tydelige signaler på behovet for å forenkle interne ansvars- 

og styringslinjer gjennom å redusere et ledernivå. Kommunedirektøren orienterer 
om at dagens kommunalområder oppløses og kommunalsjefene fjernes som 

ledernivå. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2023 
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K-113/22 
Tilleggsbevilgning Follo Brannvesen og vurdering av 
fremtidig samarbeidsstruktur 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/04023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 108/22 29.11.2022 

2 Kommunestyret 113/22 29.11.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 29.11.2022: 
Presenteres i møtet. 
 

_____ 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune betaler et engangstilskudd for 2022 til Follo Brannvesen IKS 

som vedtatt i brannvesenets representantskap. For Ås kommune utgjør 

dette 682 000 kr.  
2. Ås kommune betaler et engangstilskudd for 2023 til Follo Brannvesen. 

Ordfører får fullmakt til å forplikte kommunen for inntil 2,3 mill. kr. som 
følge av vedtak i representantskapet.  

3. Ås kommune utrykker bekymring for Follo brannvesen sin situasjon og vil 

gå aktivt inn i en utredning om fremtidig samarbeidsstruktur sammen med 
de øvrige eierkommunene. 

4. Det foretas en særlig felles utredning mellom Frogn og Ås kommune. Her 
vurderes alternative organiseringer / tilknytninger for brannvesenet i våre 
kommuner. Det sees på mulighet for et felles brannvesen mellom de to 

kommunene eller en inntreden i MOVAR. 
 

 
Ås, 18.11.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 

Bakgrunn 
Dette saksfremlegg er laget felles av kommunedirektørene i Ås og Frogn. 
 

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap bestående av kommunene 
Nordre Follo, Enebakk, Nesodden, Ås og Frogn. Ås kommune bærer 15% av 

selskapets kostnader, Frogn bærer 13%. 
 
Follo Brannvesen har i løpet av sommeren og høsten varslet om en rekke avvik. 

Disse er knyttet til så vel økonomi som driftssituasjon. Brannvesenet har følgelig 
varslet en økning i driftskostnadene på 34 mill. kr. Dette er så stor 

kostnadsvekst at kommunene må vurdere hele situasjonen rundt brannvesenet.  
 

 
Økonomi 
Follo brannvesen melder om et merbehov på 10 mill. kr i 2022, 34 mill. kr. i 

2023 og ytterligere økninger fremover. Kostnadsutviklingen med tilhørende 
fordeling mellom kommunene ser slik ut: 

 
 2022 

budsjett 
2022 krav 
fra styret 

2023 
deflatorjustert 

2023 
krav fra 
styret* 

2024 
krav fra 
styret* 

2025 
krav fra 
styret* 

Ås 17341  18865 18433 23 368  24 818  25 495  

Frogn 15227 16565 16168 19677 20039 20039 

Nordre Follo 55249 60103 58729 71396 72710 72710 

Enebakk 9798 10659 10415 12662 12895 12895 

Nesodden 16193 17616 17213 20925 21311 21311 

Sum 113808 123807 120977 147069 149777 149777 

*Grunnlag fra «Styrets anbefaling» mail sendt 18/10  

 

Follo Brannvesen IKS innmeldte først et høyere behov (i mail fra brannsjef 5/10). 
Her var det meldt et ønske om ytterligere ca. 22 mill. kr på sikt. Dette ble etter 
innspill fra representantskapet moderert til tallene som vist i tabellen over. 

 
Begrunnelsen er sammensatt. Det vises til økte kostnader, behov for betydelig 

flere stillinger i beredskap som følge av avvik fra arbeidsmiljøloven, behov for 
styrket administrasjon og etterslep i investeringer.  
 

Representantskapet godkjente ikke styrets forslag, men vedtok følgende i møte 
20.10.2022: 

 
Angående 2022-budsjettet: 

- Representantskapet innstiller til kommunestyrene at FBV tilføres en 

engangsbevilgning i 2022 for å dekke uforutsette kostnader som etterslep 
lønnsoppgjør, drivstoff, strøm og tilskudd Øst 110 med beløp 4,6 mill. 

 
Angående 2023-budsjettet 

- Punkt 1: Representantskapet forventer at Follo Brannvesen IKS budsjett 

for 2023 økes med kommunal deflator til dekning av lønns- og prisvekst. I 
tillegg tilføres en engangsbevilgning i 2023 til dekning av nødvendige 

HMS-tiltak/utstyr.  
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- Punkt 2: Ytterligere bevilgninger og investeringer må avvente til 

gjennomgang og analyse er gjennomført og behandlet i 

representantskapet. 

- Punkt 3: Det avholdes representantskapsmøte i november/desember 

knyttet til budsjett, hvor foreløpig gjennomgang og helhetlig analyse av 

selskapet knyttet til organisering/dimensjonering og struktur, med tidsplan 

og budsjett med forutsetninger i punkt 1, legges frem. 

 
Det foretas nå en total gjennomgang av driftsstruktur i Follo brannvesen. Dette 
arbeidet er nå igangsatt i regi av eierkommunene.  

 
 

Alternative løsninger: 
Det er flere alternative løsninger for vårt brannvesen fremover.  

 
Frogn og Ås har en ny stasjon med heltidsmannskaper. Det betyr at «vår del» av 
brannvesenet er enkelt organisert ved at begge kommuner dekkes av en 

heltidsbemannet stasjon. Det igjen betyr at det er en reell mulighet for oss å gå 
ut av samarbeidet om kostnadene nå øker vesentlig. For oss er det to 

hovedalternativer: 
1) Slå oss sammen med MOVAR 
2) Ås og Frogn driver brannvesen alene. 

 
I dag har Follo brannvesen 3 heltids stasjoner og 3 deltid. En av 

deltidsstasjonene har halv styrke på vakt (fremskutt enhet). I tallene under er 
det derfor beregnet 5,5 stasjoner i Follo brannvesen. Tabellen under gir ikke et 
fullstendig bilde da en heltidsstasjon er dyrere enn en deltidsstasjon samt at 

kommunene har en andel av forebyggende enhet mer i tråd med innbyggertall. 
Samtidig viser tabellen at Ås og Frogn har et handlingsrom.  

 

Andel kostnader i forhold til 
andel stasjoner. Innbyggertall 

Andel 
innbyggere 

Andel 
kostnader Andel stasjoner 

Ås og Frogn 36864 29 % 28 % 18 % 

 

Ut fra tabellen over kan det se ut som om det er mest økonomisk å stå alene. 
Dette er imidlertid en for enkel konklusjon da noen utgifter knyttet til 

brannvesen er delvis uavhengig av innbyggertall. Dette handler om ledelse, 
overbefalsvakt samt enkelte spesialfunksjoner. Videre er det beredskapsmessige 

og faglige fordeler å være en del av et større brannvesen. Nasjonalt har DSB 
vært klar i sin anbefaling om større brannvesen.  
 

Det er derfor for tidlig å si hva som lønner seg for Ås og Frogn, men ut fra 
varslede kostnadsøkninger er det verd å se på alternativer.  

 
Det er verd å merke seg at grensen ved et vaktlag som stasjonen på Korsgården 
i dag har er 50 000 innbyggere. Det vil si at et eget brannvesen for Ås og Frogn 

antakelig først vil få en stor kostnadsendring når vi i sum passerer 50 000 
innbyggere.  
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Uttreden:  
Selskapsavtalen paragraf 16 sier følgende om uttreden: 

  
- 16.1 Den enkelte deltaker kan med to års skriftlig varsel til styret si opp 

sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Uttreden kan 

skje med øyeblikkelig virkning i de forhold som er angitt i lov om 
interkommunale selskaper § 30, 2. ledd.  

- 16.2 Utløsningssummen til den uttredende deltaker fastsettes til dennes 
andels nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Iht. Vedtak i 
representantskapet 20.11.2020  

- 16.3 Dersom partene ikke blir enige om utløsningssummens størrelse, 
avgjøres slike tvister med bindende virkning av en sakkyndig voldgiftsrett 

på fem medlemmer. Partene oppnevner én dommer hver, som sammen 
oppnevner voldgiftsrettens leder. En av partene kan i stedet bestemme at 

tvisten skal bringes inn for det ordinære rettsapparatet etter de 
alminnelige vernetingsreglene i tvisteloven § 4-4.  

- 16.4 For øvrig legges regelverket i lov om interkommunale selskaper § 30 

til grunn 
 

Det vil si at en uttreden (2 år) vil ta vesentlig lenger tid enn det tar å utrede 
dagens organisering opp mot alternativer (som tar maksimalt 1 år). Det er derfor 
et alternativ å varsle uttreden nå, men samtidig varsle at man vil trekke denne 

dersom man er tilfreds med utfallet av de prosesser som nå pågår i Follo 
brannvesen.  

 
 
 

Kommunedirektørenes vurdering 
Situasjonen rundt Follo brannvesen er spesiell. Det kan ikke erindres at noen 

annen kommunal eller interkommunal virksomhet noen gang i løp av få måneder 
har endret sin virkelighetsbeskrivelse så fundamentalt og samtidig krever en så 
stor kostnadsøkning. Riktig nok er beløpet redusert gjennom nye runder mellom 

representantskap og styre, men beløpet er fremdeles betydelig.  
 

En økning som det Follo Brannvesen ber om betyr at vi må nedprioritere andre 
kommunale tjenester. Det er derfor ikke mulig å se for seg at vi som 
eierkommuner kan gi en så stor økning i budsjettene uten å se på alternativer. 

 
Kommunedirektørene vil også peke på at de dokumenter som er fremlagt for 

representantskapet har betydelige svakheter i forhold til normale krav til 
beslutningsunderlag. Det sees i liten / ingen grad på alternativer, kombinasjoner 
av stillinger, omlegging av struktur o.l. Det må en langt bedre og bredere 

utredning til for å få et godt beslutningsunderlag i Follo Brannvesen IKS sine 
styrende organer.  

 
Kommunedirektørene vil på bakgrunn av dette på det nåværende stadium ikke ta 
stilling til enkeltpåstander knyttet til driften, men kort kommentere at det er en 

selvfølge av selskapet drives innen lovens rammer.   
 

Kommunedirektørene peker videre på at Ås og Frogn gjennom stasjonen på 
Korsegården har en effektiv stasjonsstruktur, samt et innbyggertall som gjør 

stasjonen robust. Dette gjør at kommunene har reelle handlingsalternativer. Det 
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er derfor interessant se på hvilke løsninger som er best for våre innbyggere over 
tid. 

 
Følgelig mener kommunedirektørene at vi må jobbe med flere prosesser 
samtidig. Det anbefales at det gjennom vinteren jobbes med følgende: 

1) For det første må vi sette fullt trykk på utredningene knyttet til Follo 
brannvesen som vedtatt i representantskapet.  

2) Vurdere grunnlag for inntreden i MOVAR 
3) Vurdere grunnlag for eget brannvesen for Ås og Frogn. 

Ut fra resultatet av disse utredningene bør kommunestyrene fatte et vedtak om 

veien videre. Sak om dette kan forventes over sommerferien. Dersom man 
velger å gå ut av dagens samarbeid er oppsigelsestiden to år.   

 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ås kommune har i HP 2023-2026 satt av 1,086 mill. kr til deflatorjustering av 
budsjettet til Follo Brannvesen IKS. Styrets budsjettforslag var ikke kjent når 

arbeidet med kommunedirektørens forslag til HP 2023-2026 ble avsluttet. Det 
ble derfor stipulerte en antatt overføring fra Ås kommune til Follo Brannvesen 

IKS. Det viser seg at dette anslaget er dekkende for å finansiere en økt ramme 
til Follo Brannvesen i 2023 på inntil 2,3 mill. kr.   
 

 
Konklusjon 

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 682 000 kr ekstra til Follo 
Brannvesen i 2022 i tråd med representantskapets vedtak. I tillegg gis Ordfører 
fullmakt til å forplikte kommunen for inntil 2,3 mill. kr. i 2023 som følge av 

vedtak i representantskapet. 
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K-114/22 
Offentlighet i Ås kommune - status 
 
Saksbehandler:  Rita Lynghaug Saksnr.:  22/02463-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 104/22 16.11.2022 

2 Kommunestyret 114/22 29.11.2022 

 

 

  
 

Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
Saken tas til orientering. 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 16.11.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

 
 

 
 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
Ås, 20.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes  

Kommunedirektør HR-sjef  
  
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap  
Kommunestyret 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Arkivet 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommune skal som et offentlig organ være åpen for innsyn, slik at omverden 
får se hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.  

 
Formålet med offentlegloven følger av § 1 Formål 
«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og 
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå 
ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.» 

 
Offentlighet og innsyn er regulert gjennom flere lover som grunnloven, 

offentlighetsloven, forvaltningsloven, kommuneloven og arkivloven. Offentlighet 
praktiseres ved at omverden får tilgang til postlister og politiske møter på nett. I 
tillegg har man også partsinnsyn i forhold til klientsaker. Områder med i 

hovedsak taushetsbelagt informasjon som for eksempel barnevern og nav 
fremkommer ikke av postlisten.  Enhver kan be om innsyn i kommunens 

dokumenter. Kommunen får innsynskrav både fra media og privatpersoner. 
Enkle innsynsforespørsler besvares innen en til tre dager. Er det opplysninger 
som er unntatt offentlighet vil saksbehandler vurdere innsynet i forhold til 

meroffentlighet og taushetsplikt. Inneholder dokumentet taushetsbelagt 
informasjon vil det normalt sett bli gitt delvis innsyn, og identifiserende 

opplysninger vil bli sladdet.  
 
Ås kommune har hatt fokus på å ivareta taushetsbelagt informasjon og 

personvern og har derfor hatt en restriktiv praktisk for postlister som i første 
omgang lå ute i 3-4 måneder. Kravet til økt offentlighet fra omverden til 

offentlige organer er stort, og kommuner blir blant annet sammenlignet i 
åpenhetsbarometeret som er en undersøkelse fra kommunal rapport og Pressens 
offentlighetsutvalg. Kommunen jobber med å øke innsyn og offentlighet på en 

forsvarlig måte som også ivaretar taushetsbelagt informasjon.  
 

Forbedringer som nå er innført: 
 Liggetiden for postlisten er utvidet. Postlisten ligger ute et år fra eldste 

dato 01.01.2022, fremfor 3-4 måneder tidligere  
 Bedre informasjon på hjemmesiden om offentleglova og lenke til 

rettlederen for denne 

 Det er forbedret søketips for postlisten  
Nevnte tiltak har gjort at Ås har klatret 136 plasser opp på 

Åpenhetsbarometeret, opp til 192. plass nasjonalt og for Viken er vi midt på 
listen på 27. plass av 51. Åpenhetsbarometeret har igjen testet oss på svartid på 
innsynsbegjæring, og vi har svart raskt innen 2-3 dager. 

 
 

Videre satsingsområder for åpenhet og innsyn i kommunen fremover:  
Prosjekt på å legge sak/arkiv løsningen i sky er under arbeid. Forventet oppstart 
pr nå er 4.1.2023. Fordeler med skyløsning: 

o økt digital sikkerhet 
o integrasjon mot Microsoft 365 

o integrasjon med esignering   
o ny innsynsløsning utad og ny innsynsmodul for saksbehandlerne  
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- Fulltekstpublisering av dokumenter/filer på postlisten for arkivdelene 

oppmåling, regulering, bygg og plan og kommunalteknikk (senest innen 
01.04.2023) 

- Oppstart av publisering av tidligere byggesaker via tjenesten Doctorg. 

Dette vil si at publikum skal få digital tilgang til byggesaksarkivet tilbake i 
tid og frem til 2013. Det sees også på løsninger for tilgang til 

byggesaksarkivet mellom 2013 og frem til vi starter å publisere filene for 
dette, ref forrige punkt.  

- Økt dokumentfangst til sak/arkiv. Dette ser vi på gjennom økt opplæring 

for saksbehandlerne når det gjelder lovverk innenfor arkivering og 
offentlighet og bruk av sak/arkiv systemet. Kommunene i StorFollo har 

gått til anskaffelse av KS læring som er en læringsplattform hvor man kan 
legge til rette for pedagogisk opplæring av ansatte med kontrollspørsmål 

og tester.  
 

Kommunen har samme utfordringer som annen offentlig forvaltning når det 

gjelder offentlighet og innsyn. Arkivverket er en pådriver her med visjon om 
automatisk arkivering.  Det er også meldt inn prosjekt til StorFolloIKT om 

robotisering/automatisering på likelydende prosesser innenfor arkiv og 
saksbehandling, forventet oppstart 2024. Vi kan se for oss økt kvalitet i 
fremtiden og økt service til innbyggerne som øker antall. For administrasjonen 

forventes ikke mindre å gjøre, men endrede arbeidsformer. 
 

Vurdering: 
Ås kommune jobber kontinuerlig med forbedring av mer offentlighet, samtidig 
som vi skal ivareta GDPR. Kommunen har likelydende utfordringer som annen 

offentlig forvaltning, og imøteser også forbedringer som gjøres nasjonalt eks fra 
arkivverkets satsningsområde for automatisk arkivering.  

 
 
Konklusjon: 

Saken forelegges til orientering. 
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