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Saker til behandling  

ADM-2/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  21/00587-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 2/21 10.03.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning 
 

Ås, 11.02.2021 
 

Trine Christensen                                Ellen Benestad 
Kommunedirektør                                Kommunalsjef Oppvekst og opplæring 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

Administrasjonsutvalget 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1.Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorene ved grunnskolene i Ås 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser 
nøkkeltall og utviklingsarbeid for 2020 og nye mål og tiltak for 2021.  

 
Flere av tiltakene henger sammen, er flettet i hverandre og styrker hverandre 

gjensidig. Rapport og utviklingsmelding er skrevet i samme dokument for å 
synliggjøre sammenheng og helhet i utviklingsarbeidet i skole, felles og på den 
enkelte skole. 

 
Korona-pandemien med ulike grader av smittevern har preget 2020, både i 

skolene og i samfunnet for øvrig.  
 

I skolene i Ås har det på ledernivå vært arbeidet godt i mange år, fellesskap, 
delingskultur og gjensidig støtte. Dette arbeidet har gitt en solid plattform og 
vært spesielt nyttig under skiftende smittevern-nivåer. 

 
 

Fakta i saken: 
Om rapporten: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 er en del av Ås kommunes 

internkontroll, beskrevet i Kommunelovens § 25-1, tredje ledd, som blant annet 
erstatter den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringslovens § 

13-10. 
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon og data 

sammenstilles som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen på en sole og 
i grunnskolen i kommunen. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 

 
 
Vurdering: 

Politiske vedtak som besvares i rapporten: 
 

1. K-sak 46/20 den 17.6.20 om tilstandsrapporten for 2019: Kommunestyret 
ba om at følgende står i tilstandsrapporten: 

 Antall lærerårsverk til spesialundervisning 

 Antall årsverk til assistenter 
 Antall årsverk til andre faggrupper 

Besvares i kapittel 1.4.1 
 
 

2. HOK sak 17/19 – den 18.6.19: 
 Hovedutvalget holdes fortløpende orientert om alvorlige tilfeller, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og om saker som er meldt inn til og 
behandlet av fylkesmannen. 
Besvares i kapittel 1.4.7 under Elevenes læringsmiljø 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at alvorlige hendelser, også 
mellom elever rapporteres slik at skoleeier har oversikt over omfanget.  

Dette punktet rapporteres det ikke spesifikt på i tilstandsrapporten. Saken 
er under utredning. Se for øvrig tabell med oversikt over §9A-saker i 

skolene i Ås i kapittel 1.4.8 
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3. K-sak 21/19 den 19.6.19:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, 
med spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 
Disse tallene har det, av tekniske årsaker, ikke vært mulig å få ut for 

2020.  
 For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 

tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
Dette er forsøkt imøtekommet gjennom hele dokumentet. 

 

 
Elevenes psykososiale miljø og ansattes arbeidsmiljø: 

 
Det er i 2020 gjennomført to revisjoner av virksomhet grunnskole. Rapportene er 

bestilt av kontrollutvalget i Ås kommune. Rapportene tok for seg henholdsvis 
elevenes psykososiale skolemiljø og de ansattes arbeidsmiljø.  
Begge revisjoner er beskrevet i kapittel 1.5 under Utvikling av 

profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø. 
 

Arbeidet med elevenes psykososiale miljø er høyt prioritert i Ås-skolene, og det 
er et arbeid som må pågå kontinuerlig.  
 

Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser, 
samt rutiner for håndtering ved mistanke om og avdekking av  

Mobbing og krenkelser. Utfordringsbildet er i stadig endring, og skolene må 
stadig tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i håndteringen av nye 
problemstillinger. 

 
Arbeidet for et godt skolemiljø for både ansatte og elever krever kontinuerlig 

innsats. Det er et område skolene til enhver tid må prioritere.  
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås inngår i 
kommunens kvalitetsvurderingssystem. Rapporten og utviklingsmeldingen 
belyser læringsresultater og læringsmiljø, hvordan det har vært arbeidet med 

satsingsområdene for 2020 og beskriver videre satsingsområder for 2021. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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ADM-3/21 
Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet 
 
Saksbehandler:  Hanne Dølheim Saksnr.:  21/00280-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2021   

2 Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 1/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 3/21 10.03.2021 

 

 

Innstilling fra HHS publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

Ås, 10.02.2021 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  

 
Avgjørelsesmyndighet:  

Saken legges frem som en orienteringssak 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Arbeidsmiljøutvalget  
Administrasjonsutvalget 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Vedlegg:  

Ingen vedlegg 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Prosjektplan 
Kravspesifikasjon – utkast til kravspesifikasjon for innhenting av tilbud på 

konsulentbistand.  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Prosjektgruppen 
Arbeidstakerorganisasjonene (ATO)  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-03-03-2021.350480.MD1I816827o5ad7.pts.html
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
 

Ås kommune har gjennom flere år arbeidet med heltidskultur, og målet er at Ås 
kommune som hovedregel skal tilby 100 % stillinger. Det er utfordringer på flere 

arbeidssteder, men det vurderes til å være størst utfordringer i helsesektoren, og 
dette prosjektet vil derfor konsentrere seg om heltidskultur i helsesektoren.  Det 
er utarbeidet egen prosjektplan for arbeidet. 

 
Fakta i saken: 

 
Forskning på området viser at heltidskultur gir følgende effekter: 

1. Høyere kvalitet i tjenestene gjennom økt tilstedeværelse og bedre 
kontinuitet 

2. Økt trygghet og forutsigbarhet for tjenestemottakerne 

3. Bedrer arbeidsmiljøet 
4. Fremmer et lærende arbeidsmiljø 

5. Økt kompetanse/nok hender 
6. En lønn å leve av/ bedre pensjon 
7. Attraktiv arbeidsgiver/ omdømmebygging 

8. Fremmer likestilling mellom kjønnene 
9. Mere tid til ledelse 

10.Frigjorte midler - flere faste ansatte i større stillinger er lønnsomt 

11.Bedre og mer hensiktsmessig organisering og drift 

 
Hvilke føringer har Ås kommune for arbeidet med heltidskultur? 

 
Kommunens handlingsprogram omtaler viktighet av å synliggjøre Ås kommune 
som arbeidsgiver og tjenesteyter og det er utarbeidet overordnede retningslinjer. 

Kommunedirektøren har uttalt i sitt oppdragsbrev at kommunen skal arbeide 
med å utvikle en heltidskultur.  

Hovedtariffavtalen har som hovedregel at det skal tilsettes i heltidsstilling og 
hvor unntak skal drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
beskriver arbeidstidsordninger, fortrinnsrett for ansatte og rett til stilling for 

deltidsansatte.  
Kommunen har inngått en avtale med NAV arbeidslivssenter om å videreføre IA-

avtalen for 2019-2022. IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle 
gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke 
sysselsettingen. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide 

så mye som mulig, så lenge som mulig.  
 

Ås kommune har gjennomført et turnusprosjekt ved Moer sykehjem, og 
kartleggingen blant de ansatte viser at det er stor tilfredshet om dagens 
turnusordning, men at det er potensiale for å endre turnusen for en del av de 

ansatte. Dette implementeres i det videre arbeidet med heltidskultur.  
 

Vurdering:  
Kvalitet i tjenesten er et vesentlig argument for å jobbe med en heltidskultur. 
Det antas at kvaliteten vil øke dersom de aller fleste var fast ansatt i 100 % 
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stilling. Det vil være færre ansatte pr beboer/pasient å forholde seg til, de fast 
ansatte kjenner rutiner og retningslinjer og har et større eierforhold til 

arbeidsplassen. Tar man sporadiske ekstravakt vil man trolig være mindre kjent 
og ha mindre oversikt over den totale arbeidssituasjonen.  
 

Det har gjennom årene vært behov for å rekruttere nok helsearbeidere i Ås 
kommune. Særlig har det vært en utfordring å rekruttere inn nok sykepleiere i 

stillingene.  
 
Det synes som at det gjennom år har utviklet seg en «sedvane» blant 

helsearbeidere å arbeide planlagt deltid (frivillig deltid). Dette forholdet må ses i 
sammenheng med at det er relativt lett å få ekstravakter. De aller fleste som 

arbeider deltid har en grad av «merarbeid», med andre ord, de arbeider en 
høyere stilling enn den faste stillingsprosenten. Det er grunn til å anta at dersom 

denne muligheten, for å ta på seg ekstravakter ble redusert, ville 
behovet/motivasjonen for å stå i en høyere stillingsprosent være høyere. 
Dilemmaet er at det er vanskelig å rekruttere helsearbeidere totalt sett.  

 
Det er også et forhold med IA-avtalen, og ansattes behov og rett på 

tilrettelegging i arbeidet som er relevant i forhold til redusert arbeidstid. Dette 
handler om lovbestemte ordninger som permisjoner, omsorg for barn eller 
lignende, samt behov for deltidsarbeid i forbindelse med sykefravær. Disse 

akkumulerer behov for delvis tilsetting i deltidsarbeid for andre.  
 

Forhold til å dekke opp vakter i turnus har vært drivende i forhold til 
deltidsstillinger, særlig gjelder dette helgevakter som ofte tildeles studenter eller 
lignende. Konklusjonen fra turnusprosjektet på Moer viste også at «de fleste var 

tilfreds med egen turnus», men at det var mulig å vurdere belastninger i forhold 
til helgearbeid på en annen/ny måte.  

 
Norge har også en ny situasjon med pandemi og gjennom dette et behov for å 
redusere antall ansatte som går inn og ut på institusjoner, hjemmetjenester, 

boliger m.v. Særlig har det vært problematisk når ansatte har flere 
deltidsstillinger på tvers av kommuner og i forskjellige institusjoner. Dersom 

antall ansatte ble redusert gjennom at flere arbeider 100 % stilling, ville trolig 
også smitterisiko bli redusert.   

 
Prosjektgruppen for heltidskultur er ledet av kommunalsjef for helse og 

mestring. Prosjektgruppen er bredt sammensatt på tvers av kommunalområdet 
helse og mestring, rådgiver fra HR organisasjon samt tillitsvalgte og 
verneombud.  

 
Prosjektgruppen skal utarbeide overordnede mål for heltidskultur. Det skal 

gjennomføres en kartlegging av dagens situasjon i Ås kommune, som kan brukes 
for å sammenligne tall i fremtiden. Kartleggingen skal gjøres på samme tid hvert 
år. Det er viktig at arbeidet med heltidskultur ikke er til hinder for å 

ansette/beholde ansatte med redusert arbeidsevne, eller til hinder for ansettelse 
i rekrutteringsstillinger/deltid i forbindelse med utdanning.  

 
Heltidskultur er ofte forbundet med nye arbeidstidsordninger, ny turnus og 
helgebelastning. Ås kommune ønsker å «begynne i andre enden». Etablering av 

en forståelse for hvorfor heltidskultur tjener både brukere/pasienter og ansatte 
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Dette ved å sikre en god forankring både politisk og administrativt. Involvere 
brukere via kommunens ulike utvalg og råd.  

 
Det vil bli søkt OU-midler til bistand fra ekstern konsulent. 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen kjente, utover bruk av arbeidstid.  
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente.  

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren ber om at saken tas til orientering.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei.  
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Pågående.  
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ADM-4/21 
Tariffnotat - innspill til KS 
 
Saksbehandler:  Lill Gustavsen Lokna Saksnr.:  21/00530-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 4/21 10.03.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes innspill til spørsmål KS stillinger i tariffnotatet 2021, vedtas og 
meldes tilbake til KS. 

 
Ås, 09.02.2021 

 
Trine Christensen  
kommunedirektør  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Administrasjonsutvalget 

 
Vedlegg: 
KS Tariffnotat 2021 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: KS 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret. I Ås kommune er 
dette delegert til arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsvalget. 

Rådmannen legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i tariffnotatet 
til politisk behandling i administrasjonsutvalget. 

 
Fakta i saken: 

Da Ås kommune i desember mottok årets debatthefte med tittelen «Omstilling i 
koronaens tid– KS spør», var KS som arbeidsgiverorganisasjon ikke i mål med 
hovedtariffoppgjøret 2020. Debattheftet inneholdt derfor ikke noe om tariffoppgjøret 
for 2021. Nå har KS sendt ut et eget tariffnotat med informasjon, fakta og spørsmål til 
kommunene rettet inn mot vårens tarifforhandlinger. 
 

Bakteppe og forhandlingsgrunnlag 
Tariffoppgjøret i 2021 er et såkalt mellomoppgjør der lønnsreguleringer vil være 

eneste tema. Selve grunnlaget for forhandlingene er bestemt i Hovedtariffavtalen der 

det vises til økonomisk ramme i frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare 
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tariffområder og den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet. Alle 

arbeidstakerne i HTA kapittel 4 omfattes av forhandlingene. Deres lønnsutvikling 

skjer ved sentrale lønnstillegg, ansiennitetstillegg, samt eventuelle lokale tillegg. 

Denne gruppen utgjør 86 prosent av alle årsverkene i KS-området 

 

Det er nå fire år siden sist det ble avsatt lønnsmidler til lokale forhandlinger. De 

seneste tariffoppgjørene har i stor grad prioritert høyskolegruppene og fagarbeidere. 

Lønnsoppgjøret i 2020 endte i mekling med både Akademikerne/Legeforeningen, 

Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Oppgjøret bar preg av et svært lite 

økonomisk handlingsrom. Resultatet var beskjedne kronetillegg som varierte fra 1 

400 kroner til 1 900 kroner og hvor ingen spesielle stillingsgrupper ble prioritert.  

 

Tariffnotatet fra KS beskriver lønnssystemet i Hovedtariffavtalen som er bygget opp 

med minimumsavlønning og ansiennitetstillegg for ulike stillingsgrupper. Det er lik 

garantilønn for alle stillinger med lik utdanningslengde, og partene er omforente om 

dette viktige likelønnsprinsippet. KS opplever at det er stor tilslutning til 

lønnssystemet. Ulike rekrutteringsutfordringer mellom yrkesgrupper i samme 

stillingsgruppe kan imidlertid gi ulike behov når det gjelder hvilke grupper som bør 

prioriteres ved lønnsforhandlinger. I den grad kommunen ønsker å prioritere enkelte 

arbeidstakergrupper innenfor en og samme stillingsgruppe, må det gjøres gjennom 

lokale lønnsforhandlinger. Partene sentralt kan for eksempel ikke gi høyere 

lønnstillegg til sykepleierne uten at alle andre grupper med like lang 

utdanningslengde får det samme. 

 

Økonomiske utsikter? 
Det ser ut til å bli et bedre økonomisk handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2021 enn 
det var i 2020. Lønnstall for 2020 er ikke klare ennå, men foreløpig anslag tyder på at 
om lag 0,6 prosent allerede er bundet opp: 

 

Overheng til 2021:   0,3 % 
Anslag lønnsglidning til 2021:  0,3 %  

 
Prognosene tilsier en lønnsvekst i 2021 på om lag to prosent. Det er stor usikkerhet 
rundt disse anslagene, men det gir en indikasjon på at disponibel ramme for 
oppgjøret i 2021 kan bli om lag 1,5 prosent. Gitt foreløpige prognoser for prisveksten 
(KPI) i 2021, er spørsmålet om det ligger an til en svak reallønnsnedgang i år. I 
motsetning til 2020 hvor det ble en svak reallønnsvekst på om lag 0,5 prosent.  
 

KS vurderer at det bør være rom for både sentrale tillegg, og for å avsette en pott til 

lokale lønnsforhandlinger i 2021. Det har ikke vært lokale lønnsforhandlinger i KS-

området siden 2017. Selv om lokale lønnsforhandlinger kan være ressurskrevende, 

gir det kommunen mulighet til å foreta egne lokale prioriteringer for å rekruttere og 

beholde arbeidstakere. Med dagens kommuneøkonomi har de færreste kommuner 

anledning til å fremforhandle ekstraordinære lønnstillegg utenom lokal pott. Lokale 

lønnsforhandlinger gir kommunene anledning til å målrette den lokale lønnspolitikken 

bedre enn det de sentrale parter har mulighet til. 
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I tariffnotatet reises to konkrete spørsmål:  

1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i 
hovedsak sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper 
bør prioriteres? 
 
Ås kommunes innspill: 
Et argument for å foreslå at lønnsmidlene bør fordeles både sentralt og lokalt, er at 
det ikke har vært gjennomført lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kap. 4 siden 
2017. På den annen side har Ås kommune ikke det samme behov for å utjevne lønn 
mellom ansatte, som vi antar sammenslåtte kommuner har. Kommunen har lokale 
prioriteringer for å rekruttere/beholdesaker gjennom systemet med Ås-lønn for 
grupper vi opplever at det er vanskelig å beholde eller rekruttere. Dette kommer i 
tillegg til grunnlønnen. For noen grupper ligger ås-lønnen fast på topp over 
grunnlønnen. Det er også mulig å bruke særskilte forhandlinger for å beholde 
ansatte.  
 
Vi foreslår derfor at hele potten benyttes til sentrale forhandlinger ved årets 
mellomoppgjør, og at det legges opp til lokale forhandlinger ved hovedoppgjøret i 
2022. 
 
I 2018 ble ansatte med 3- og 4 årig utdanning prioritert gjennom sentrale 
forhandlinger. I 2019 ble fagarbeidere og høyskoleutdannede prioritert. I 2020 ble 
alle prioritert i den forstand at alle ble gitt et kronetillegg på mellom 1400-1900.  
 
Garantilønnstabellen viser at forskjellen mellom de ulike stillingsgruppene er minst 
mellom assistent og fagarbeidernivå (kr 24.900 i differanse ved 16 års ansiennitet). 
Vi mener at dette er en liten forskjell, og er usikker på om den er stor nok til å 
motivere for utdanning til fagarbeidernivå. Mulig at avstanden mellom fagarbeider+ til 
høyskole er for stor, sammenlignet med avstanden fagarbeider til fagarbeider+. Det 
er ikke aller retninger som har fagskole hvor det er mulig å ta etterutdanning. Der det 
ikke er mulig å ta etterutdanning på fagskole er avstanden til høyskolenivå hele 
75.000,-.  
 
Vi foreslår at man ser på innretningen av stillingsgruppe 1.  
 
 
2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør 
potten være? 
 
Ås kommunes innspill: 
Lokale forhandlinger er krevende å gjennomføre og ta store ressurser uansett 
pottens størrelse. Da det er en stund siden forrige lokale forhandlinger for kap. 4, 
mener vi det er viktig at potten det skal forhandles om lokalt bør være størst mulig. 
Det vil være et etterslep og mange vil ha urealistiske forventninger.  
 
Vi mener forhandlingspotten bør ikke være mindre enn 1 % av lønnsmassen i kap. 4.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Lønnsoppgjøret 2021 

 



Ås kommune 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Oversendelse KS Akershus for videre behandling. 
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