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Saker til behandling  

ADM-10/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00583-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/18 29.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/18 30.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 10/18     utsatt 06.06.2018  
4 Formannskapet 47/18 06.06.2018 
5 Administrasjonsutvalget 16/18 13.06.2018 
6 Kommunestyret   
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Ås, 15.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt Ellen Benestad 
fungerende Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Høringsbrev - Kroer skole 
Vedlegg 2 - Høringsnotat - Kroer skole 
Vedlegg 3 - Befolkningsutvikling og prognoser 
Vedlegg 4 -Kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø 
Vedlegg 5 - Sammendrag høringssvar 
Vedlegg 6 - Høringsuttalelse privatpersoner 
Vedlegg 7 - Høringsuttalelse privatpersoner 
Vedlegg 8 - Høringsuttalelse personalet ved Kroer skole 
Vedlegg 9 - Høringsuttalelse Utdanningsforbudet ved Kroer skole 
Vedlegg 10 - Høirngsuttalelse Kroerbarnehagen DA 

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Vedlegg 11 - Høringsuttalelse Elevrådet ved Kroer skole 
Vedlegg 12 - Høringsuttalelse Ungdomsrådet 
Vedlegg 13 - Høringsuttalelse Ås senterparti ved Ellen Syrstad 
Vedlegg 14 - Høringsuttalelse Knerten barnehage 
Vedlegg 15 - Høringsuttalelse Kroer SMU-SU 
Vedlegg 16 - Høringsuttalelse privatperson 
Vedlegg 17 - Foreldregruppa ved Kroer barnehage 
Vedlegg 18 - Høringsuttalelse Kroer skole FAU 
Vedlegg 19 - Høringsuttalelse privatpersoner 
Vedlegg 20 - Høringsuttalelse privatperson 
Vedlegg 21 - Høringsuttalelse Kroer Menighetsråd 
Vedlegg 22 - Kroer Vel 
Vedlegg 23 - Høringsuttalelse lokallagsstyret i Utdanningsforundet i Ås 
Vedlegg 24 - Høringsuttalelse Fagforbudet Ås 
Vedlegg 25 - Høringsuttalelse Utdanningsforbundet ved Ås ungdomsskole 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HOK-sak 7/18: Høringssak – Kroer skole 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektor Kroer skole 
Rektor Rustad skole 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Februar 2018 ble det fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019. I henhold til 
vedtak i HOK-sak 7/18 har 3 alternativer for videre struktur og drift av Kroer skole 
vært ute på høring. Rådmannen har gjort en helhetlig vurdering på bakgrunn av 
høringssvarene som har kommet inn og dagens situasjon med tanke på 
elevtallsutvikling og rekruttering av lærere med godkjent kompetanse. I henhold til 
kommunens ansvar som skoleeier og en rettferdig fordeling av ressurser til det beste 
for alle barn og unge i kommunen, mener rådmannen at nedleggelse av Kroer skole 
er nødvendig.   
 
Fakta i saken: 
Befolkningsprognoser utarbeidet av Rambøll i 2017 viser en betydelig nedgang i 
elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030. Se prognoser for Kroer og 
Rustad skolekrets vedlagt i saksfremlegget. I lys av befolkningsprognoser av 2017 og 
ferdigstillelse av nye Rustad skole i 2019, mener rådmannen det er nødvendig at det 
fattes beslutninger som gir retning og styringsmuligheter i et helhetlig og 
fremtidsrettet perspektiv.  
 
Februar 2018 ble det derfor fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019.  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-28-02-2018.350480.MD1I546947o33fb.pts.html
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Høring 
I henhold til vedtak i HOK-sak 7/18 har følgende 3 alternativer vært ute på høring, 
med høringsperiode 05.03-05.05.2018:  

 
o Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad 

skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til 
Rustad skole. 

o Alternativ 2: Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når 
den står ferdig høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad 
skole. Småtrinnet (1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole 
fortsetter som grendeskole, forutsatt elevtall på minimum 50 elever på 
småtrinnet. Alternativet innebærer full nedleggelse av Kroer skole dersom 
antall elever på småtrinnet går under 50. 

o Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole. 
 
Vurderingskriterier som er lagt til grunn i høringen er: kapasitet og elevtallsutvikling, 
pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer og skolevei.  
 
I løpet av høringsperioden har det kommet inn totalt 20 høringssvar. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. Det har ikke kommet inn høringssvar som 
støtter alternativ 2. Høringssvarene er oppsummert i eget vedlegg med rådmannens 
kommentarer. Alle høringssvarene er også vedlagt i sin helhet. Det har imidlertid 
kommet inn flere høringssvar som stiller spørsmål ved prognoser og tallmateriale 
som er brukt i høringen. Prognoser og tallmateriale vil bli redegjort for i eget 
dokument som følger dette saksfremlegget. Vedlagt saken følger også et utdypende 
dokument som tar for seg kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø. 
Skolebyggets fremtid vil avhenge av kommunestyrets endelige vedtak i saken. 
Rådmannen vil derfor komme tilbake med anbefalinger for videre bruk av 
bygningsmasse.  
 
Vurdering: 
Kapasitet og elevtallsutvikling 
Befolkningsprognoser er beheftet med usikkerhet. Men selv om prognoser ikke gir en 
fasit, gir de den beste forutsigelsen av hvordan en utvikling vil arte seg. I 
skoleplanlegging er det mest interessant å se på hvordan de yngste aldersgruppene 
utvikler seg. Statistikken viser en tydelig tendens til at antallet barn og unge i Kroer 
skolekrets har gått ned i perioden år 2000-2017. Selv om prognosene utarbeidet i 
2017 viser en betydelig nedgang i elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030 
betyr det imidlertid ikke at rådmannen er sikker på at prognosene umiddelbart vil slå 
til, men at rådmannen tror på konklusjonen i prognosene – at antall barn i alderen 6-
12 år vil gå betydelig ned i Kroer skolekrets i løpet av de neste 10-15 årene. Dette 
som en konsekvens av at det blant annet ikke er vedtatt mer utbygging innenfor 
Kroer skolekrets.  
 
Det er i dag ressurskrevende å drifte de mindre skolene. Dersom elevtallet faller 
under 100, fungerer ikke finansieringsmodellen (skolemodellen) godt nok lenger. 
Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for elevtall<100, og driften blir svært 
krevende. En slik utvikling vil ikke være bærekraftig innenfor gitte rammer, ei heller 
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økonomisk forsvarlig i et helhetlig perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste 
for alle barn og unge i kommunen.  
 
God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens 
skolebygg er nøkkelfaktorer for effektiv skoledrift. For skoler som ligger i områder 
med lav og nedadgående elevtallsutvikling impliserer dette dårlig utnyttelse av 
ressurser. Nye Rustad skole er dimensjonert for vel 700 elever. Elevtallet ved Rustad 
skole vil anslagsvis være 500 elever ved oppstart august 2019, og øke til rundt 600 
elever mot 2030. Det er da tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i 
Kommunestyret 21.6.2017.   
 
Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved nye 
Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. Økt 
ressursinnsats mot tilpasset opplæring, for å få ned omfanget av 
spesialundervisning, er bare ett av flere presserende områder det er behov for 
styrking. Skolevegring og barn og unges psykiske helse er andre områder 
rådmannen ser behov for økt fokus og styrking i tiden fremover.  
 
Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer 
Kompetansekrav for tilsetting og betydningen av lærernes fagkompetanse 
Det er vanskelig å rekruttere lærere med godkjent kompetanse. Dette er ikke unikt for 
Ås kommune. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) bekrefter at dette er 
utfordrende i hele kommune-Norge. GSI-tallene viser at Kroer skole skiller seg ut 
sammenliknet med sentrumsskolene i Ås. Siste GSI-rapportering per 1.10.2017 viser 
at kun 1 av 7 lærere som underviser i engelsk ved Kroer skole, oppfyller 
kompetansekravene for undervisning. Videre viser rapporteringen at kun halvparten 
av lærerne som underviser i norsk og matematikk, oppfyller kompetansekravene for 
undervisning.  
 
Flere skoler i Norge benytter nå i økende grad lærere med fordypning i de aktuelle 
fagene til å undervise flere grupper. Dette er tiltak som de større skolene i Ås har 
fleksibilitet og kompetanse til å gjennomføre for å imøtese lovkravene parallelt med at 
lærerstaben videreutdannes i balanse med skolens tålegrense.  
 
I følge nyere forskning Utdanningsdirektoratet viser til, har lærerens fagspesialisering 
positiv betydning for elevenes prestasjoner. «Studier hvor man både har informasjon 
om lærernes formelle utdanning og spesialisering/fordypning, viser at lærernes 
fagspesialisering er sterkere knyttet til elevenes læring enn den formelle utdanningen 
alene (Bergem m.fl. (red.) 2016, Blömeke m.fl. 2012)» (Utdanningsspeilet).    
 
Med utgangspunkt i dagens situasjon, vurderer rådmannen at videreføring av dagens 
drift hverken er pedagogisk forsvarlig eller holdbar i henhold til regler og lovkrav. 
Dersom det ikke skjer endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven § 10-2, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.    
 
Skolestørrelse og skolemiljø 
Erfaringsmessig kan ikke rådmannen se at skolestørrelse og faglige prestasjoner 
korrelerer negativt for skolene i Ås. Resultater over tid, fra nasjonale prøver for 5. 
trinn, bekrefter dette.  

http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/
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Aldersblanding av klasser/grupper kan være en konsekvens av lavt elevtall. Tidligere 
har Brønnerud og Solberg skole hatt aldersblandede grupper/klasser. Etter 
tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte ved de respektive skolene ble 
organiseringen med aldersblandede grupper/klasser avviklet. Tilbakemeldinger fra 
elevene gjennom Elevundersøkelsen, samt resultater på nasjonale prøver har vist en 
positiv utvikling etter at trinnene igjen ble fulldelt1.  
 
Lærerens relasjoner til elevene har stor betydning for elevenes sosiale og faglige 
læringsutbytte (Eriksen og Lyng 20152, Hansen 20133, Bjerrum – Nielsen 20094).  
Gjennom den årlige Elevundersøkelsen, som gjennomføres på 5.-7. trinn i 
barneskolen, sier elevene at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i 
skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem. Resultater fra 
Elevundersøkelsen over tid, viser at de aller fleste elevene i Ås-skolen opplever god 
støtte fra lærerne, uavhengig av skolestørrelse. De fleste elevene sier også at de 
trives godt og at det stort sett er trygt på skolen, og at de har noen å snakke med 
hvis det er noe som plager dem.  
 
Tilbakemeldingene fra elevene gjennom Elevundersøkelsen er samstemte – barnas 
tilbakemeldinger er de samme uavhengig av skolestørrelse og beliggenhet. Dette 
tyder på at alle elevene er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole. 
Kommunen har også god oversikt over mobbetallene ved alle skolene. I kommunens 
oversikt er det ingen indikasjoner som tilsier at antall mobbesaker øker proporsjonalt 
med skolestørrelse. Det er ikke flere som melder om mobbing på de store skolene 
enn de små skolene.   
 
Rådmannen er trygg på at personalet ved alle skolene i Ås jobber systematisk for å 
fremme trivsel og motivasjon blant elevene, og at elever ved de store skolene også 
opplever at skolemiljøet er trygt og godt.  
 
Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem, jf. 
artikkel 12. Ungdomsrådet i kommunen, og Elevrådet ved Kroer skole er 
høringsinstanser i denne saken. Flertallet i Ungdomsrådet mener det er flere gode 
argumenter for nedleggelse av Kroer skole. Blant annet argumenterer de med at: 
 
«Et større skolemiljø vil øke mulighetene for at alle blir inkludert.» 
 
«Overgangen til ungdomsskolen vil bli enklere for elever på Kroer skole dersom de 
allerede på barneskolen blir en del av et større miljø.» 
 
Ut i fra høringssvaret fra Elevrådet ved Kroer skole, synes det som en del av de 
eldste elevene deler det samme synet på at en større skole åpner opp for at de kan 
få flere venner, samt at det kan bli letter å begynne på ungdomsskolen når den tid 
kommer. «Det er en oppfatning om de eldste elevene tenker på dette på en annen 

                                            
1 I fulldelt skole blir elever fra samme årstrinn undervist i samme klasse/gruppe.  
2  Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo.  
3 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser I: J.Kofoed og D.M. Søndergaard (red). 
Mobning gentænkt.Hans Reitzles Forlag, København.  

4 Skoletid. Universitetsforlaget, Oslo.  
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måte enn de yngre elevene. De gleder seg til å begynne på ny skole når de er 
ferdige med 7. trinn». Det er likevel slik at det er et fåtall av elevene ved Kroer skole 
som mener at nedleggelse er en god løsning.  
 
Andre pedagogiske utfordringer/fordeler - «Ny lærernorm» 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 har stortinget gjort et 
vedtak om ny lærernorm. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og 
lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Det er ikke snakk om å innføre 
nye klassedelingstall, eller tall for hvor mange lærere som skal være til stede i hver 
enkelt undervisningstime. Det er ennå uvisst når og om myndighetene vil pålegge 
kommuner å omfordele ressurser gjennom tiltak ved å flytte årsverk mellom trinn 
og/eller skoler for at kommunen skal oppfylle lærernormen, før en kommune 
eventuelt vil innvilges statlig støtte. I det reviderte statsbudsjettet for 2018 tilføres 
kommunen ressurser for at kommunen ikke skal flytte lærere mellom skoler i 2018. 
Hva som skjer fra høsten 2019 hvor det gjennomsnittlige elevtallet skal gå ned til 15 
elever på 1.-4. trinn og til 20 elever på 5.- 10 .trinn, er uvisst.     
 
Skolevei 
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten 
hensyn til veilengden. I Retningslinjer for skoleskyss har Ås kommune definert 
strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli, og strekningen mellom Teigen og 
Rød som særlig farlig/ vanskelig. 
 
Nedleggelse av Kroer skole medfører at de som er bosatt i nærheten av Kroer skole 
vil få lengre skolevei. Det presiseres at hele 65-70 % av elevene innunder Kroer 
skolekrets er bosatt på Danskerud, se kartutsnitt og befolkningsrapport vedlagt i 
saksfremlegget. Det er tilnærmet lik avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra 
Danskerud til Rustad skole. Eksempelvis gir adressen Rydningen en skolevei på 2,7 
km til Kroer skole og 2,5 km til Rustad skole. Det er også tilnærmet like trafikale 
forhold til begge enhetene, med hensyn til gangvei. 
 
Rådmannens helhetlige vurdering 
Det har kommet inn høringssvar fra høringsinstanser og privatpersoner. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. I det videre nevnes noen av høringssvarene 
som har kommet inn. Flertallet i lokallagsstyret i Utdanningsforbundet i Ås støtter full 
nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019. Personalet ved Kroer skole og 
Utdanningsforbundet ved Kroer skole (klubben) er samstemte om at de ønsker å 
opprettholde Kroer skole som en 1-7 skole. Foreldregruppen og personalet ved Kroer 
barnehage støtter også opprettholdelse av Kroer skole. Blant foreldregruppen ved 
Kroer (FAU) er det litt ulike meninger blant foreldrene. Det samme gjelder for 
foreldregruppen ved Knerten barnehagen. Denne todelingen kan skyldes at hele 65-
70 % av elevene ved Kroer skole, er bosatt på Danskerud.  
 
Det har kommet inn gode argumenter for opprettholdelse av Kroer skole, som blant 
annet omhandler skolens unike uteområder og viktige posisjon i bygda som bygdas 
«bindeledd». Kommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.  
Kommunens ansvar for at barns rettigheter blir ivaretatt er overordnet. Det betyr at 
lovlig drift av skoler ikke kan gå på bekostning av kvalitative faktorer. Kommunens 

http://www.as.kommune.no/retningslinjer-for-skoleskyss-i-as.5961578-355358.html
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ansvar for å sikre barnas rettigheter tydeliggjøres ytterligere gjennom 
Barnekonvensjonen artikkel 4.   
 
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 forplikter kommunene til å legge barnets beste 
som det grunnleggende hensyn. I denne sammenheng omhandler dette elevenes 
skolemiljø, herunder lærings- og psykososiale miljø, samt fag- og arbeidsmiljøet til de 
ansatte som igjen har betydning for elevenes skolemiljø. Elevundersøkelsen viser at 
alle elever er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole i Ås. Det 
springende punkt i rådmannens helhelhetlige vurdering av barnets beste er lovlig drift 
av skoletilbudet som gis.   
 
Skolepolitikk kan innebære kryssende interesser, og gode argumenter blir stående 
mot hverandre. Men til syvende og sist er kjernen i en kommunes samfunnsoppdrag 
god økonomisk forvaltning av samfunnets ressurser og felles kapital og god 
ressursutnyttelse. I henhold til kommunens samfunnsoppdrag mener rådmannen at 
nedleggelse av Kroer skole er nødvendig for god kapasitetsutnyttelse og 
hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg for effektiv skoledrift. 
Dette for en rettferdig fordeling av ressursene til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  
 
Alternativer: 
Selv om det ikke har kommet inn høringssvar som støtter alternativ 2, er rådmannens 
alternative innstilling likevel alternativ 2: 
 
Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når den står ferdig 
høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad skole. Småtrinnet 
(1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole fortsetter som grendeskole, 
forutsatt elevtall på minimum 50 elever på småtrinnet. Alternativet innebærer full 
nedleggelse av Kroer skole dersom antall elever på småtrinnet går under 50.  
 
Rådmannen kan ikke se at full opprettholdelse av Kroer skole er bærekraftig, 
hverken faglig eller økonomisk.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det opereres med to finansieringsmodeller for skole (skolemodellen).  

 Finansiering av små skoler: 3 millioner i grunnbeløp til administrasjon, og kr 
57 000 i tilskudd per elev.  

 Finansiering av mellomstore og store skoler (forutsetter minimum 140 elever): 
9,5 millioner i grunnbeløp til administrasjon og lærerressurser for de første 140 
elevene, og kr 57 000 i tilskudd per i elev utover de første 140 elevene. 

 
Utregningene i alternativ 1 og 2 tar utgangspunkt i et overslag på 100 elever, som 
gjenspeiler omtrent elevtallsituasjonen på Kroer ved skolestart august 2018.  
 
Full nedleggelse av Kroer skole 
Per i dag er snittkostnad per elev for de små skolene omtrent kr 20 000 høyere enn 
snittkostnad per elev for de øvrige skolene. Skolemodellen for små skoler fungerer 
greit når antall elever er mellom 100 og 140. Kommer elevtallet under 100 fungerer 
ikke modellen godt nok lenger. Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for 
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elevtall<100, og driften blir svært krevende. Driften blir veldig krevende dersom 
skolen skal være fulldelt.  
 
Dersom 100 elever overflyttes fra Kroer til Rustad skole, vil det administrative 
grunnbeløpet på kr 3 millioner falle bort. Det vil ikke bli behov for ytterligere 
administrative ressurser ved Rustad skole.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) kommer i tillegg. 
Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 507 
kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
 
Bedre kapasitetsutnyttelse av nye Rustad skole vil også medføre større slitasje. Det 
er vanskelig å gi et overslag over økte kostnader knyttet til større slitasje.  
 
En eventuell økning av skyssutgifter ved Alternativ 1, vil være for elever fra 2.-7. trinn 
som er bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole, og som i dag har færre enn 4 km fra 
Kroer skole. Dette vil imidlertid utløse fylkeskommunal skyss, der kommunen kun har 
en egenandel knyttet til busskortet. Dette gjelder også for 1. trinn som har rett til 
gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 kilometer fra skolen, jf. opplæringsloven § 
7-1. 
  
Alternativ  
Dersom Kroer skole blir en grendeskole, vil det være behov for et grunnbeløp til 
administrasjon på omtrent kr 1,5 millioner. Kr 1,5 millioner til administrasjon vil da 
falle bort.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) av skolebygget i Kroer kommer i 
tillegg. Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 
507 kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
Antall elever ved skolen likegyldig med tanke på FDV-kostnader.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Dersom Kroer skole legges ned, vil alle skolene i Ås være tilknyttet offentlige 
transportforbindelser. Elever som bor i gangavstand til Kroer skole i dag, vil bli kjørt til 
SFO ved Rustad skole. Ettersom det ikke er arbeidsplasser av betydelig grad i Kroer, 
er det rimelig å anta at mange av de som vil bli nødt til å kjøre sitt barn til SFO, er 
likevel avhengig av og benytter bil i det daglige til og fra jobb. Det er rimelig å anta at 
for mange av de som er bosatt på Danskerud, er levering og henting på SFO i Kroer 
en omvei.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

 Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved 
nye Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. 

 Opprettholdelse av Kroer skole er ikke økonomisk forsvarlig i et helhetlig 
perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  

 Kommunen er skoleeier, og har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og 
forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Nyere lovkrav har 
i senere tid ført til store inngripen i den daglige skoledrift. Dette påvirker Ås-
skolens handlingsrom, og som igjen fordrer nye strukturelle rammer. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
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 Med utgangspunkt i dagens situasjon vil det være vanskelig å opprettholde 
lovlig drift av Kroer skole sett i forhold til regler og lovkrav. Dersom det ikke 
skjer betydelige endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.   
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1. august 2019 
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Vedlegg – Befolkning og prognoser 
 
Befolkningsrapporten viser hvor elevene som sogner til Kroer skole, er bosatt per 
12.2.2018.  

 
                
               = Kroer skole, Vollholen 39 
               = Rustad skole, Drottveien 20 
 
Befolkningsprognoser for Kroer skole 2017-2030 
Elevkapasitet: 150 
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Befolkningsprognoser for Rustad skole 
Elevkapasitet fra 2019: 700 
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Befolkningsprognose for Kroer skolekrets 
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Befolkningsprognose for Rustad skolekrets (Det er tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i Kommunestyret 
21.6.2017)  
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ADM-11/18 
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  18/01354-1 
Saksgang  Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/18 30.05.2018 
Administrasjonsutvalget 11/18     utsatt 06.06.2018 
Formannskapet 54/18 06.06.2018 
Administrasjonsutvalget 17/18 13.06.2018 
Kommunestyret   
 
 
 

Innstilling fra HOK publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler å øke grunnbemanningen i barnehagene i henhold til 
bemanningsnorm i samsvar med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50% av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 
 
Ås, 22.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann oppvekst og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunale barnehager  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-30-05-2018.350480.MD1I546950o1b5d.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
På bakgrunn av lovproposisjonen om ny bemanningsnorm skal alle norske 
barnehager fra 1. august 2018 tilfredsstille nye minstekrav til antall ansatte i 
barnehagene. Forslaget om ny bemanningsnorm tilsier at det skal være minst en 
voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre 
år. Med den nye bemanningsnormen må barnehagene regulere antall barn og 
voksne for å tilfredsstille nye bemanningskrav. Forslaget fører til at Ås kommunale 
barnehager ikke kan opprettholde det samme barnetallet som tidligere uten å øke 
bemanningen.  
 
På bakgrunn av rapporten «Inkluderende fellesskap for barn unge» gis det 
anbefalinger om å øke kompetansen nærmere barna for å bedre det pedagogiske 
tilbudet til de barna som trenger det.  
 
I lys av ny bemanningsnorm, tidlig innsats og behov for bedring av det tilrettelagte 
pedagogiske tilbudet i kommunen, anbefaler rådmannen å løse nye krav og 
forventinger med en helhetlig oppvekst strategi som innlemmer økt kompetanse 
nærmere barna, økt bemanning i forhold til bemanningsnorm og opprettholdelse av 
antatt barnehagekapasitet. Rådmannen anbefaler å opprettholde fjorårets 
barneantall og gruppestørrelser. Dette genererer to ekstra stillinger i en fem 
avdelings barnehage og 2,7 ekstra stillinger i en 8 avdelings barnehage i forhold til ny 
bemanningsnorm. Dette utgjør totalt 10,7 nye stillinger i fem av de kommunale 
barnehagene. Videre anbefaler rådmannen at de nyetablerte stillingene innehar 
høyskolekompetanse for å imøtekomme og opprettholde dagens kompetansenivå og 
kvalitet. 
 
 
 
Fakta i saken: 
Fredag 6. april 2018 ble det offentliggjort en lovproposisjon med forslag til endringer i 
barnehageloven. Lovproposisjonen skal behandles på Stortinget før sommerferien og 
vil etter planen tre i kraft fra 1.august i år. Dersom lovproposisjonen vedtas 
innebærer dette at fra 1. august 2018 må alle norske barnehager tilfredsstille nye 
minstekrav til antall ansatte i barnehagene. Regjeringen foreslår at det lovfestes et 
krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn 
over tre år. Departementet sier videre i lovforslaget at grunnbemanningen kun skal 
omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i 
barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere 
og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal 
regnes med i grunnbemanningen. Personer som er i barnehagen i praksis eller 
arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra 
personale i barnehagen, skal holdes utenfor beregningen. Bemanningsnormen skal 
gjelde for barnehagen i sin helhet. Det tallfestede kravet til grunnbemanningen vil 
dermed gi uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange 
barn det skal være i barnehagen. Det er ikke foreslått at barnehagen skal runde 
oppover til nærmeste hele årsverk, men beregne prosentvise stillinger for å oppfylle 
bemanningsnormen. 
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Hovedtrekkene i regjeringens forslag til ny minimumsnorm for grunnbemanningen i 
barnehagene: 

 Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år 

og minimum én voksen per seks barn over tre år.  

 Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer. 

 Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber 

direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av 

bemanningen.  

Ås kommunale barnehager har frem til nå forholdt seg til en bemanningsstandard 
som har variert etter barnehagekapasiteten, men som har stort sett ligget på en 
ansatt per 3,5 barn under tre år og en ansatt per 6 - 6,5 barn over tre år. Dette har 
gitt barnegruppestørrelser som tilsvarer 14 barn under tre år og 24-26 barn over tre 
år med 4 ansatte, hvorav 50 % av bemanningen har vært pedagoger. 
 
 
Regelverk og normer 

Driften av barnehagene er regulert gjennom «Lov om barnehager» med forskrifter 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64. I barnehageloven med forskrifter 
står det beskrevet hva som er styrende for driften og innholdet i barnehagen. I Fra 1. 
August 2018 trer en ny pedagognorm i kraft. Den nye pedagognormen tilsier at 
barnehagene skal ha en pedagog per 7 barn under tre år og 14 barn per pedagog 
over tre år. 

Videre stilles det krav i lovverket i forhold til leke og oppholdsarealer per barn. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64. I Ås kommune forholder man seg 

til barnehagelovens veiledende arealnorm og har vedtaksfestet arealnormer på 4 

kvadratmeter netto per barn over tre år og 5,2 kvm netto per barn under tre år.  

Barnehagene i Ås har ulike forutsetninger for å imøtekomme nye bemanningskrav og 
ivareta leke og oppholdsareal per barn.  Alle lovverk, normer og rammer må derfor 
sees og forståes samlet for å ivareta kvaliteten, samt nytte barnehagekapasiteten 
fullt ut.  
 
 
Barnehagekapasitet 
Prognosene viser at det fremover vil være behov for nye barnehageplasser i Ås 
kommune. På bakgrunn av barnehagebehovsplanen vil Nordby barnehage stå ferdig 
i 2019/2020, samt at det planlegges en ny barnehage på Dyster Eldor. Barnehage- 
behovsplanen er utformet på grunnlag av opprinnelig barnetall i barnehagene. Når ny 
bemanningsnorm trer i kraft, kan ikke barnehagene opprettholde det samme 
barnetallet uten å øke bemanningen.  
Prognosene viser at kommunene ville ha en overkapasitet når det gjelder 
barnehageplasser i 2018 og 2019. Rådmannen har derfor valgt å stenge midlertidig 3 
avdelinger i barnehageåret 2018/19, uten at det har medført oppsigelser av ansatte. I 
tillegg har barnehagene hatt mulighet til å legge seg på et antall barn som ikke 
fremskynder behovet for økt bemanning i barnehagene i barnehageåret 2018/19.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Tidlig innsats - ny strategi for kompetanse for fremtidens barnehage 
Parallelt med forslaget om bemanningsnorm overleverte en ekspertgruppe 4. april 
2018 en rapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.  Rapporten 
«Inkluderende fellesskap for barn unge» fastslår at dagens tilbud og system tilknyttet 
det spesialpedagogiske tilbudet for barn i barnehager har store utfordringer. 
Rapporten påpeker at det er for mange uten tilstrekkelig kompetanse som gir 
pedagogisk hjelp i barnehagene. Et hovedpoeng i rapporten er at den pedagogiske 
hjelpen burde flyttes nærmere barna for å gi økt kompetanse tettere på de barna som 
trenger det.   
 

 

Noen momenter som rapporten fremhever er:  

 Mange barn møter ansatte i barnehage uten pedagogisk kompetanse.  

 50 % av alle barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får 

dette av ufaglærte.  

 Det tar for lang tid før adekvate tilretteleggingstiltak kommer på plass. Dette er 

ikke i samsvar med prinsippet om tidlig innsats.  

 Ca. 15-25 % av alle barn har så store utfordringer at de trenger en form for 

tilrettelegging i barnehage. Dette er langt flere enn de som per i dag mottar 

hjelp i form av spesialpedagogisk hjelp.  

 

 
Det stilles stadig høyere krav til kvaliteten på barnehagetilbudet. De kommunale 
barnehagene i Ås skal være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Dette krever 
en kontinuerlig utvikling og fornyelse av barnehagenes samlede kompetanse. 
Kvaliteten i barnehagene avhenger av at personalet er sammensatt og innehar bred 
kompetanse for å imøtekomme alle krav, forventninger og behov.   
 
Ås kommune har erfart flere av de samme utfordringene som det pekes på i 
rapporten. På bakgrunn av erfaringene har oppvekst- og kultursjefen nedsatt en 
prosjektgruppe som har sett på tilbudet tilknyttet pedagogisk hjelp og tilrettelegging i 
barnehagen. Prosjektgruppen støtter opp om prinsippene om tidlig innsats og ser at 
det trengs å tenke nytt for å imøtekomme dagens og fremtidens pedagogiske tilbud i 
barnehagene. I likhet med rapporten mener prosjektgruppen at riktig kompetanse 
nærmere barna kan bidra til bedre og tidligere pedagogisk hjelp og støtte. 

 
 
 
Vurdering: 
Ås kommune har lenge satset på pedagogisk kompetanse i barnehagene. Dette har 
resultert i at barnehagene har ligget i forkant av ny pedagognorm, en pedagog per 7 
barn under tre år og 14 barn per pedagog over tre år, som blir iverksatt 1. august 
2018.   Ås kommunale barnehager oppfyller med dette de forsterkede kravene til 
pedagogisk bemanning. Denne satsningen har vist seg å være svært god for 
barnehagene, samtidig som den har bidratt til økt rekruttering av pedagoger, få 
dispensasjoner fra lovverket, god kvalitet og fornøyde brukere.  
 



Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 06.06.2018  Side 20 av 35 

 

De varslede lovendringer når det gjelder antall voksne per barn i barnehagen, minst 
én voksen per 3 barn under tre år og én voksen per 6 barn over tre år, skal vedtas i 
juni og iverksettes fra 1.8.2018.  
 
I Ås kommunale barnehager har det vært vanlig praksis med 14 barn under 3 år og 
24-26 barn over 3 år. Ut i fra i pedagognormen og ny bemanningsnorm, legges det 
opp til barnegrupper på 12 eller 15 barn under 3 år og 18 eller 24 barn over tre år. 
Med utgangspunkt i de stillingshjemlene som i dag er ansatt i direkte arbeid med 
barn, må kommunen enten øke antall stillinger eller gå ned på antall barn.  
 
I forhold til pedagognorm og leke og oppholdsareal kan alle 5 avdelings barnehagene 
i kommunen øke barnetallet ytterligere med 6 små barn eller 12 store barn. 
Solbergtunet kan øke noe mer. Dette vil tilsvare det barnetallet barnehagene har hatt 
forut for årets opptak. Dette vil ut fra den nye bemanningsnormen generere to ekstra 
stillinger i en fem avdelings barnehage og 2,7 ekstra stillinger i en 8 avdelings 
barnehage.  
 
For å kunne opprettholde et godt pedagogisk tilbud til alle barn, samt å ligge i forkant 
av foreslåtte endringer i forhold til det spesialpedagogiske tilbudet, ønsker 
rådmannen å ansette bemanning med høyskoleutdanning i de nye stillingene i 
barnehagene. Det kan f.eks. være barnehagelærer, spesialpedagog, vernepleier, 
barnevernspedagog e.l.  Dette vil bidra til at barnehagene får en bredere kompetanse 
som ligger nær barna, samtidig som det vil bidra til å ivareta fremtidige behov 
innenfor pedagogisk hjelp og tilrettelegging innad i hver enkelt barnehage.  Videre vil 
satsning på økt kompetanse gi barnehagene mulighet til å opprettholde det å være 
en attraktiv arbeidsplass, samt gi større muligheter for raskere og mer helhetlig 
pedagogisk hjelp til de barna som trenger det.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Rådmannen ser at den nye bemanningsnormen vil gi økonomiske utfordringer i Ås 
kommune. Det er imidlertid mer kostnadseffektivt å utnytte barnehagenes areal ved å 
øke antall ansatte i de etablerte barnehagene i henhold til ny bemanningsnorm, enn 
å påskynde etablering av flere nye barnehager. Ny bemanningsnorm vil utløse et 
behov for 2 stillinger i 5 avdelings barnehager og 2,7 stillinger i en 8 avdelings 
barnehage, totalt et behov for 10,7 nye stillinger.   
 
Alle barnehagene har i dag kjøkkenassistent. Dette medfører at avdelingene i 
barnehagene ikke behøver å bruke ressurser på for- og etterarbeid av måltider samt 
at kvaliteten på maten blir bedre. Et alternativ kan være å regne deler av 
kjøkkenassistenten i de store barnehagene inn som en del av grunnbemanningen. 
Dette vil redusere behovet for nye stillinger. Lovproposisjoner konkretiserer imidlertid 
at «grunnbemanningen kun skal omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og 
direkte arbeidet med barna i barnehagen». Slik rådmannen forstår denne 
konkretiseringen, kan det være vanskelig å innlemme kjøkkenassistenten i 
grunnbemanningen, da kjøkkenassistenten i liten grad arbeider direkte med barna. 
30 % av kjøkkenassistentstillingen blir i tillegg finansiert gjennom matpenger som 
foreldrene betaler. Regner man inn halve kjøkkenassistentstillingen i de 5 store 
barnehagene så vil man kunne redusere økningen i antall stillingshjemler med 2,4, 
totalt et behov for 8,3 ny stillinger.  
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Dette vil også få økonomiske konsekvenser i forhold til de private barnehagene. 
Tilskudd til private barnehager beregnes på grunnlag av regnskap for kommunale 
barnehager to år tilbake i tid. 
Økte lønnskostnader til de kommunale barnehagene vil derfor gi tilsvarende økte 
utgifter til de private barnehagene. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Et alternativ kan være å regne hele kjøkkenassistenten inn som en del av 
grunnbemanningen. Dette vil redusere behovet for nye stillinger. Lovproposisjoner 
konkretiserer imidlertid at «grunnbemanningen kun skal omfatte årsverk som er 
avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen». Slik rådmannen 
forstår denne konkretiseringen, kan det være vanskelig å innlemme hele 
kjøkkenassistenten i grunnbemanningen, da kjøkkenassistenten i liten grad arbeider 
direkte med barna. 30 % av kjøkkenassistentstillingen blir i tillegg finansiert gjennom 
matpenger som foreldrene betaler. Regner man inn hele kjøkkenassistentstillingen 
som en del av grunnbemanningen  i de 5 store barnehagene så vil man kunne 
redusere økningen i antall stillingshjemler med 4,8. Totalt vil man da trenge 5,9 nye 
stillinger.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I lys av ny bemanningsnorm, tidlig innsats og behov for bedring av det tilrettelagte 
pedagogiske tilbudet i kommunen, ønsker rådmannen å løse nye krav og 
forventninger med en helhetlig oppvekststrategi som innlemmer økt kompetanse 
nærmere barna, økt bemanning i forhold til bemanningsnorm og opprettholdelse av 
antatt barnehagekapasitet. Rådmannen ønsker med dette å opprettholde muligheten 
til å drive gode pedagogiske barnehager med tid til alle barn og med kompetanse på 
riktig sted. Med de rette ressursene og rammene på plass, kan barnehagene gi 
barna det de trenger for å danne et grunnlag for et godt helhetlig utdanningsløp med 
fokus på tidlig innsats.  
 
I barnehageåret 2018/19 vil det ikke være behov for å øke bemanningen da antall 
søkere til barnehagene har vist en midlertidig nedgang, noe som stemmer med 
prognosene. Det vil si at det er tatt inn færre barn på avdelingene for å ivareta 
bemanningsnormen, og 3 avdelinger holder stengt.  
 
Prognosene viser at barnehagekapasiteten i Ås kommune vil variere fremover. 
Rådmannen anbefaler å opprettholde det maksimale barnetallet barnehagene kan ta 
ut fra areal og bemanningsnorm. Dette medfører at barnehagene bør øke antall 
stillinger i forhold til ny bemanningsnorm. De mindre barnehagene holdes utenfor på 
bakgrunn av manglende leke og oppholdsareal. 
 
 Rådmannen ønsker i utgangspunktet å utelate kjøkkenassistenten som en del av 
grunnbemanningen, men ser at det kan være nødvendig av økonomiske grunner at 
halve kjøkkenassistenten i de 5 største barnehagene innlemmes som en del av 
grunnbemanningen. Rådmannen går derfor inn for at barnehagene øker med 8,3 



Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 06.06.2018  Side 22 av 35 

 

høyskolestillinger fra 1.8.2019 etter behov og som innlemmes i budsjettene i i årene 
framover. Økt bemanningsbehov i barnehageåret 2018/19 er ivaretatt ved færre barn 
i barnehagene.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2019 
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ADM-12/18 
1. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01583-1 
Saksgang  Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 15/18 30.05.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/18 30.05.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/18 31.05.2018 
Administrasjonsutvalget 12/18    utsatt 06.06.2018 
Formannskapet 55/18 06.06.2018 
Administrasjonsutvalget 18/18 13.06.2018 
Kommunestyret   
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Ås, 22.05.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken er sendt kontrollutvalget for uttalelse. 
 
Vedlegg:  
1. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen  

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2018 - 
2021.   
Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Dette er første gang 
Rådmannen rapporterer etter ny mal. Erfaringene fra denne rapporten vil danne 
grunnlag for videre utvikling – i dialog mellom administrasjon og politikere. Utover det 
er rapporten bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett 
og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver 
status etter de fire første månedene. 
 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2018.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at  
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
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ADM-13/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01585-1 
Saksgang  Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 16/18 30.05.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/18 30.05.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/18 31.05.2018 
Administrasjonsutvalget 13/18    utsatt 06.06.2018 
Formannskapet 56/18 06.06.2018 
Administrasjonsutvalget 19/18 13.06.2018 
Kommunestyret   
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
Ås, 22.5.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Etatsjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen  

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,2 %. Status per 1. 
tertial viser at prognosen for resultatet for 2018 holdes uendret.   
 
Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det 
tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt 
innenfor de rammene som nå foreslås justert, og at det ikke er rom for ytterligere 
budsjettreguleringer i 2018. 
  
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2018.  
Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for 
styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer 
per 1. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2018.  
 
 
Avsetning av reserver til ubundet investeringsfond 
 
Kjøp av eiendom 
Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0658 Kjøp av eiendom, avsatt midler til kjøp 
av kjøp av eiendom.  Det er ikke vedtatt konkrete eiendomskjøp midlene skal 
benyttes til, da dette er en pott for strategiske eiendomskjøp. Dette kan f. eks være 
tomter med grense mot kommunale eiendommer (skoler, helsebygg m.m.) eller 
andre eiendommer kommunen bør vurdere å anskaffe. Rådmannen foreslår at 
midlene avsettes til ubundet investeringsfond og at det brukes av fond når behov 
oppstår. Rådmannen opprettholder eksisterende fullmakt til å disponere midlene til 
eiendomskjøp.  
 
Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse  
Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0105, avsatt en pott for fullfinansiering av 
prosjekter etter anbudskonkurranse. Investeringsprosjekter innarbeides i budsjettet i 
en tidligfase hvor det foreligger betydelig usikkerhet. Potten (prosjekt 0105) er 
beregnet for å fullfinansiere prosjekter hvor det oppstår uforutsette hendelser og 
anbefales etablert fremfor å innarbeide hele denne usikkerheten i den enkelte 
prosjektrammen.  Rådmannen har fullmakt til å disponere av denne potten til dekning 
av prosjekter som går over rammen etter anbudskonkurranse, begrenset oppad til 
5% av opprinnelig ramme.  
 
Rådmannen foreslår at dette investeringsprosjekt 0105 overføres til ubundet 
investeingsfond, nytt underfond fullfinansiering av prosjekter etter 
anbudskonkurranse, jf. budsjettregulering 9, tabell 3. Rådmannens fullmakt 
opprettholdes til å bruke av fondet til å dekke inntil 5 % av investeringsprosjektenes 
vedtatte ramme.   
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Budsjettreguleringer drift 1.tertial 2018 
 
Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer i driftsbudsjettet: 

Nr 

Tjenestenavn Oppr. Ramme 
2018 

Rev. Ramme 
2018 

Endring Ny rev 
ramme 

1 Barnehage                  156 389               156 389                      -             156 389  

2 Grunnskoleopplæring                  222 379               222 379                      -             222 379  

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv                     31 762                  31 762  
 

           31 762  

4 Kommunehelse                     55 388                  55 388                      -               55 388  

5 Barnevern                     32 864                  32 864                      -               32 864  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester                     48 087                  48 087                      -               48 087  

7 Tjenester til hjemmeboende                  128 249               128 249               4 100           132 349  

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon                  158 473               158 473              -4 700           153 773  

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø                     10 949                  10 949                      -               10 949  

10 Administrasjon og styring                     64 378                  64 378                      -               64 378  

11 Eiendomsforvaltning og utleie                     70 438                  70 438               2 000             72 438  

12 Samferdsel                     14 884                  14 884                   600             15 484  

13 Brann og ulykkesvern                     13 104                  13 104                      -               13 104  

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester                   -11 273                -11 273                      -             -11 273  

15 Felles inntekter og utgifter             -1 064 276          -1 064 276              -2 000      -1 066 276  

  SUM endringer                         -                        -    

 
Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

 
1. Barnehage 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 
 

2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
4. Kommunehelse 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 

 
5. Barnevern 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 
 

6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018. 
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 4,1 
mill. kr. 2,6 mill. kr av dette skyldes ny ressurskrevende bruker på BPA 

(brukerstyrt personlig assistent). 
Inntektskravet for tjenester til hjemmeboende reduseres med 1,5 mill. kr. 

Dette er differansen mellom økte refusjonsinntekter tilsvarende 5,0 mill. kr 



Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 06.06.2018  Side 28 av 35 

 

og 6,5 mill. kr som må overføres til Tjeneste 8; Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon.  

 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Rammen for tjenesten kan reduseres med 4,7 mill. kr. Det er behov for å 

regulere inntekter knyttet til refusjoner for ressurskrevende 
tjenestemottakere fra Tjeneste 7; Tjenester til hjemmeboende. 

 
På grunn av utsettelse av full drift på det nye demenssenteret er det 
behov for å kjøpe sykehjemsplasser i en lengre periode enn først beregnet. 

Nettoeffekten av dette er 1,4 mill. kr.  
 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
10. Administrasjon og styring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
11. Eiendomsforvaltning og utleie 

Husleieinntektene blir lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor å 
regulere ned husleieinntektene med 1,5 mill. kr. 
 

Det har vært en kald vinter, noe som har medført høyere energiforbruk 
enn budsjettert. Rådmannen forslår derfor å øke budsjettet på 

strømutgifter med 0,5 mill. kr. 
 

12. Samferdsel 

Den snørike vinteren har ført til at det er behov for å øke budsjettet til 
vedlikehold av veier med 0,6 mill. kr. 

 
13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 

 
14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2018 
 

15. Felles inntekter og utgifter 

Det er behov følgende budsjettreguleringer: 
- Ny prognose fra KLP innebærer at pensjonspremien er antatt å bli 4 

mill. kr lavere enn budsjettert- 
- Lønnsreserven økes med 6. mill. kr. Årslønnsveksten blir omtrent som 

budsjettert, men konsekvensene av lønnsoppgjøret 2017 for 2018 blir 

høyere enn budsjettert. 
- Inntektene fra eiendomsskatt blir ca 3 mill. kr høyere enn budsjettert. 

Dette skyldes både at effekten av retaksering av eiendommer gir 
høyere skatteinntekter enn forutsatt, samt større skatteinngang fra nye 
eiendommer enn forutsatt.  

- Avkastningen på kommunens kapitalforvaltning har vært lav 1. tertial, 
men har tatt seg noe opp den sisten måneden. Basert på avkastningen 

hittil i år nedjusteres prognose for årets avkasting med 2 mill. kr 
Budsjettert avkastning blir med dette ca 5,2 mill. kr. 

- Rammetilskuddet er beregnet å bli ca 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 
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- Integreringstilskuddet er beregnet å bli ca 2 mill. kr lavere enn 
budsjettert.  

- Renteinntektene blir ca 6 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av 
større overskuddslikviditet enn forutsatt.  

- Renteutgiftene er beregnet å bli ca 2 mill. kr høyere enn budsjettert 

som følge av noe høyere renter en budsjettert.  

 
Budsjettreguleringer bruk og avsetning til fond 
(Tall i hele 1000) 

 

  Ekstraordinære poster Tall i hele 1000 

Oppr. 
budsjett 

2018 

Rev. 
budsjett 

2018 
 

Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

1 155000.21* og 22*.880 Midler fra BUK 2016 0 0 203 0 

2 154000.2122.880 Bruk av dispfond Kroer skole avsatt BUK 2013 0 0 6 6 

3 195000.2122.202 Avsetning bundet fond BUK fra 2013 0 0 -6 -6 

4 194000.1600.880 bruk av fond til etterdrift overformynderiet 0 0 -50 -50 

  
Saldering med 
disposisjonsfond   

Oppr. 
budsjett 

2018 

Rev. 
budsjett 

2018 
 

Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

5 154000.9400.880 Avsetning til disposisjonsfond 7989 7989 -153 7989 

Tabell 2. Budsjettreguleringer bruk og avsetning til fond 
 
1. I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2017 ble dert uteglemt å 

avsette midler fra Barn og unges kommunestyret fra 2016 til skolenes fond. Det 
er derfor behov for å styrke fondene med totalt 203 000 kr.  

2. Kroer skal har 6000 kr på et diposjonsfond. Dette  er midler fra Barn og unge 
kommunestyre. Disse midlene foreslås flyttet til bundet fond.  

3. Kroer skoles fond forslås styrket med 6000 kr fra skolens disposisjonsfond slik at 
alle midlene fra BUK er samlet på et fond.  

4. Rådmannen foreslår å bruke 50 000 kr av fondet til etterdrift av overformynderiet.  
5. Det er behov for å redusere avsetning til generelt disposisjonsfond i 2018 med 

153 000 kr.   
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Budsjettreguleringer investering 1.tertial 2018 
(Tall i hele 1000) 

  

  Prosjekt 
Totalt 

regnskap 

Revidert 
budsjett 

2018 

Endring i 
budsjett 

2018 

(Nytt 
revidert 
budsjett 

2018) 
 Ny total 
ramme  

1 
0325 Omsorgsboliger 
nord, nybygg                      1                      -                     500                   500             76 800  

2 

Nytt prosjekt 
områderegulering av 
sentrum – Teknisk plan                     -                        -                 5 000               5 000               5 000  

3 
0618 Ljungbyveien 
omsorgsboliger            13 002               7 551              -1 000               6 551             15 500  

4 

Nytt prosjekt 
Ljungbyveien 
omsorgsboliger tilbygg                     -                        -                 1 000               1 000   **  

5 

Nytt prosjekt 
tiltaksplan for sykling 
og gange                     -                        -                     250                   250                   250  

6 
0326 Energibrønner 
Moer                     -                 5 000              -5 000                      -                        -    

7 
0307 Moer sykehjem 1. 
byggetrinn              5 517             13 650               5 000             18 650           199 983  

8 0658 Kjøp av eiendom  *             21 879           -21 879                      -                        -    

9 

0105 Reserve for 
fullfinansiering av 
prosjekter etter 
anbudsrunde  *             18 500           -18 500                      -     *  

10 

0779 Ombygging 
(Myrveien 16), ny 
lagerhall                     -                 2 976               1 524               4 500               4 500  

11 

0510 Tiltaksplan 
Lillebrand og 
Storebrand                     -                        -                -6 000                      -                        -    

12 
 Nytt prosjekt 
Fleridrettshall Ås VGS                     -                        -               40 400             40 400             40 400  

   AVSLUTTES           

13 
0205 Planlegging 
barnehager                  412               4 588              -4 588                      -     *  

14 0401 Minnelund                    80                     20                   -20                      -     *  

15 
0698 Buffer mindre 
investeringer  *                   378                 -378                      -     *  

16 
0777 Åshallen - nytt 
tak og gulv              7 826                   174                 -174                      -     *  

17 

0778 Utvendig 
renovering - Ås og 
Nordby kirke              7 877                     23                   -23                      -     *  

18 
0238 Mobilt inventar -
skoler                  270                   430                 -430                      -     *  

 Endret finansieringsbehov  -4 318      
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Finansiering 

09100 Bruk av Lån  -40 400  

0948 Bruk av ubundet investeringsfond  -7 274  

0548 Avsetning til ubundet investeringsfond  51 992  

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 
 

1. Omsorgsboliger nord, trenger midler i 2018 til planlegging. Total ramme 

forblir uendret.    
2. Områdereguleringsplan ref. K-sak 16/18. Utarbeides va teknisk og 

økonomisk plan som skal danne grunnlag for etterfølgende kostnadsfordeling 
og utbyggingsavtaler. 

3. Tilbygg trekkes ut av prosjektet og utføres med egne ressurser. 

Delfinansieres av hovedprosjektet og slås sammen med sanering etter 
vannskader. Det fremmes egen politisk sak hvor 2 mill. kroner foreslås 

overført fra vedlikeholdsfondet. Total ramme 3 mill. kroner.  
4. Se pkt. 3.   
5. Oppstart av tiltaksplan for sykkel og gange. Innledende kostnadsvurderinger. 

6. Energibrønner overføres til utvidelse Moer sykehjem 1. byggetrinn.  
7. Energibrønner overføres til utvidelse Moer sykehjem 1. byggetrinn.   

8. Midler avsatt til kjøp av eiendom foreslås avsatt på særskilt ubundet 
investeringsfond, og rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet.  

9. Reserve for fullfinansiering av prosjekter foreslås avsatt på særskilt ubundet 

investeringsfond, og rådmannen gis fullmakt til å disponere av fondet 
begrenset til 5% av prosjektrammen til prosjekter som skal finansieres.  

10. Tilleggsfinansiering basert på innhentede tilbud for etablering av ny lagerhall 
til kommunalteknikk da eksisterende lagerhall (hangarn) i sentrum kan bli 
revet i 2018. Prosjektet endrer navn til lagerhall kommunalteknisk. Forbehold 

om endelig vedtak i modulbygg- saken. Eventuell disponering av midlene 
skjer først etter endelig vedtak i kommunestyret vedrørende disponering av 

«hangartomta».  
11. Siås og NMBU ønsker å fullfinansiere prosjektet og deretter inngå en 

leieavtale med Ås kommune. Investeringsprosjektet avsluttes og overføres 

ubundet investeringsfond.    
12. Tilskudd til Akershus fylkeskommune for bygging av fleridrettshall med 

tribuner ved Ås VGS, ref K-sak 31/18.  
  

Avsluttes:    

13. Barnehagene har fått egne budsjetter og midlene settes tilbake på ubundet 
investeringsfond    

14. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 
investeringsfond    

15. Bufferprosjekt avsluttes og midlene overføres til et ubundet investeringsfond 
16. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 

investeringsfond    

17. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 
investeringsfond 

18. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk som settes på ubundet 
investeringsfond. 
 

Finansiering: 



Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 06.06.2018  Side 32 av 35 

 

Fleridrettshallen ved Ås videregående skole finansieres ved bruk av lån. 
Resterende av tilleggsbevilgningene finansieres ved bruk av ubundet 

investeringsfond.  
 
Prosjektene som er avsluttet med mindreforbruk avsettes til ubundet 

investeringsfond.  
 

Ubrukt på prosjekt 0105; Reserve for fullfinansiering av prosjekter etter 
anbudskonkurranse og prosjekt 0658; Kjøp av eiendom, avsettes på hvert sitt 
ubundne investeringsfond. Rådmannen gis fullmakt ril å disponere disse midlene 

innenfor bevilgningene. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen av disse to 
fondene. 
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
umiddelbart 
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ADM-14/18 
Uravstemning tariffoppgjøret 2018 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01509-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 14/18 06.06.2018 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune svarer ja til den fremforhandlede tariffavtalen. 
 
Ås, 15.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt Wenche Vedhugnes 
Fung. rådmann Organisasjons- og personalsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter 
 
Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget 
 
Vedlegg: 
1. KS A-rundskriv 1/2018 Tariffrevisjonen pr 1.5.2018  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: Organisasjon- og personalavdelingen 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Den 30. april 2018 ble det enighet ved tariffrevisjonen 2018. Alle parter, henholdsvis 
KS, LO Kommune, Unio kommune, YS Kommune og Akademikerne har anbefalt 
forslaget, og resultatet er mottatt for uravstemning.  
 
Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 2,8 prosent. 
Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene 
består av sentrale lønnstillegg, overheng fra 2017, samt anslag for lønnsglidningen.  
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg. Det er ikke avsatt 
midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2018.  
 
Det fremforhandlede resultatet fremgår i vedlegget; KS A-rundskriv 1/2018. 
 
Uravstemning:  
Ås kommune er omfattet av Hovedtariffavtalen og deltar i uravstemningen ved å 
stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag. Den 14. mai 2018 får alle 
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stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten er sendt til 
postmottak.  
 
KS anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart som mulig. 
Svarene fra medlemmene må være KS i hende senest fredag 8. juni kl. 10.00.  
KS vil etter svarfristens utløp, gjennom www.ks.no og eget B-rundskriv 
(iverksettingsrundskriv), informere nærmere om resultatet av uravstemningen og om 
iverksetting av resultatet. 
 
Avstemmingsregler:  
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for 
Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstemning, hvor det heter:  

 Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant 
medlemmer som omfattes av avtalene.  

 Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når ⅓ av de avgitte stemmer 
fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos 
medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. 
Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.  
 
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall 
stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for 
kommunene, fylkeskommunene og bedriftene i KS’ tariffområde fra 1. mai 2018. 
Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert 
resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, 
vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele 
Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for arbeidskamp. 
 
 

Vurdering: 
KS har fremforhandlet ny tariffavtale på vegne av kommunene.  
Lønnsoppgjøret er framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 2,8 prosent. 
Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnader knyttet til ny tariffavtale. 
 
Alternativer: 
Stemme nei til den fremforhandlede avtalen. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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ADM-15/18 
Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnader 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  14/00455-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 7/18 02.05.2018 
2 Administrasjonsutvalget 15/18 06.06.2018 
 
 
 

Ordførers innstilling: 
Avgjørelse av 16.11.2017 om ikke å dekke tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på 
tre arrangementer med åpen invitasjon og reisekostnader for fem møter 
opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal  
ordfører 

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Arbeidsgiverrepresentantene drøftet seg frem til at saken utsettes av tidsmessige 
årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (6 stemmer) 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 02.05.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

_____ 
 

 
 
 

Saksutredningen m/vedlegg offentliggjøres ikke på Internett, 
jf. Offentlegforskrifta § 7e. 
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