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Saker til behandling  

ADM-5/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  19/01040-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 1/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 3/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 4/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 5/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 24/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret   

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

 
 

Ås, 24.03.2021 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef helse og mestring 
 

 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
Beskrivelse av oppfølging av reformen Leve hele livet 

Tiltaksplan innføring av reformen Leve hele livet 
 
Vedlegg: 

1. Leve hele livet - plan for oppfølging  
2. Tiltaksplan Leve hele livet (vedlegg) 

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

 
Sammendrag: 
Ås kommune er en av mange kommuner som i årene fremover vil få en økende 

andel innbyggere over 80 år. Det er viktig at kommunen forbereder seg på dette, 
ikke bare ved å bygge ut helsetjenesten, men ved å gjøre hele samfunnet bedre 

tilrettelagt for eldre, et aldersvennlig samfunn. Gjennom det kan man utsette 
behovet for kommunale tjenester og gi bedre livskvalitet til den eldste og økende 
delen av befolkningen.  

Reformen Leve hele livet, Stortingsmelding 15, beskriver føringer som forventes 
fulgt opp i kommunene i perioden 2019-2023. 

Det anbefales i meldingen, at kommunen skal jobbe målrettet med følgende 5 
innsatsområdene: 

 et aldersvennlig Norge 
 aktivitet og fellesskap 
 mat og måltider 

 helsehjelp 
 sammenheng i tjenestene 

 
Statsforvalter har gitt føringer om at de kommunene som har vedtatt en 
tiltaksplan for innføring av reformen vil prioriteres ved tildeling av 

søknadspliktige midler fra 2021. 
I tiltaksplanen, som er lagt som vedlegg i saken, er det listet opp 

tiltak/aktiviteter som er gjennomført og som planlegges gjennomført i 
kommunen. De pågående tiltakene/aktivitetene vil gjennomføres i perioden 
2021-2023. Tiltaksplanen vil være fleksibel og er ikke uttømmende. 

Det videre arbeidet med reformen vil initieres og følges opp i virksomhetene.  
 

Fakta i saken: 
Regjeringen la i 2018 fram en kvalitetsreform for eldre, Stortingsmelding 15 – 
Leve hele livet. Målgruppen er + 65 år, og gjelder for både hjemmeboende og 

personer som bor på institusjon. Andelen eldre i samfunnet vårt er økende. Den 
største trusselen mot en god helse og livskvalitet blant eldre er manglende 

aktivitet, ensomhet og en dårlig ernæringssituasjon.  
Reformen varer i perioden 2019-2023, med ulike faser for kartlegging, 
planlegging, gjennomføring og evaluering.  

 
Målet med reformen er:  

 Eldre som skal beholde god helse lenger og få flere leveår med god 
livskvalitet (mestring, livskvalitet, rett hjelp til rett tid)  

 Pårørende som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste  

 Ansatte som opplever godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse 
og gjort en faglig god jobb  

 
For å nå disse målene skisseres det fem innsatsområder:  

 Et aldersvennlig Norge  

 Aktivitet og fellesskap  
 Mat og måltider  

 Helsehjelp  
 Sammenheng i tjenestene  
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Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle kommunale 
tjenesteområder, frivillig sektor og næringsliv er viktige for å skape et samfunn 

hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Et samfunn for alle. 
Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor 
eksisterende og eventuelle nye øremerkede økonomiske ordninger.  

 
Vurdering: 

Reformen ble initiert i 2019. Det ble gitt en orientering til helse og 
omsorgsutvalget om reformens intensjoner i 2019 og planen var å fortsette 
arbeidet i 2020. På grunn av pandemien er arbeidet med en systematisk 

innføring av reformen forsinket. 
Gjennomføringen består av mange ulike tiltak og aktiviteter. I 2019 ble det 

igangsatt ulike omstillingsprosjekter som er naturlig å ta inn i arbeidet med 
innføring av reformen. I tillegg vil samarbeidet med frivillige og næringslivet i 

kommunen være en viktig del av dette.  
Et av de sentrale målene er økt brukermedvirkning og forankring i både 
planlegging og gjennomføring av reformen. Dette for å «treffe» riktig med 

tiltakene. Det må sikres et bredt eierskap til reformen innad i kommunens 
instanser og i de råd/organisasjoner som representerer innbyggerne. Dette 

gjøres ved at denne saken fremmes bredt politisk. Innspill fra de ulike rådene vil 
tas inn i den videre prosessen. 
Aldersvennlig samfunn vil bli omtalt i kommuneplanens samfunnsdel og 

reformens 5 deler vil tas inn i temaplan helse og mestring.  
Vedlagte tiltaksplan for innføring av reformen vil være dynamisk slik at man 

underveis i prosessene vil kunne gjøre tilpasninger avhengig av innspill og 
erfaringer som kommer inn. 
Tillitsvalgte og verneombud har hatt tiltaksplanen på høring. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Om man lykkes med å gi flere gode leveår, mestring og bedre livskvalitet, vil 
dette kunne utsette behovet for kommunale tjenester i et livsløp. Hvis innføring 
av reformen bidrar til at mange eldre klarer seg selv lenger, vil det gi mindre 

press på kommunale tjenester. Kommuner som omstiller seg i tråd med 
reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye 

øremerkede ordninger.  
Kostnader til de ulike tiltakene/aktivitetene vil behandles særskilt i de ulike 
prosessene. 

 
Alternativer: 

Ingen da dette er føringer fra myndighetene. Man kan eventuelt justere noe på 
innføringstakten. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det er viktig å komme videre i arbeidet med innføring av reformen Leve hele 

livet i Ås kommune. Tidsrommet fram mot 2023 vil brukes på innføring av ulike 
tiltak/aktiviteter i tråd med tiltaksplanen. Samhandling på tvers av 
tjenesteområdene blir viktig sammen med å utfordre samfunnet og næringslivet. 

Innføring av reformen vil være en del av arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og som en del av temaplan helse og mestring. 

Tiltaksplan med aktiviteter vedtas og rulleres årlig. 
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ADM-6/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  21/00923-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 5/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 6/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 27/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret   

 

 

 

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

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 

samtlige kommuner vedtar dette. 
2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 

reviderte avtalen følger saken.  

 
Ås, 06.04.2021 

 
Trine Christensen Ellen Benestad 
kommunedirektør  kommunalsjef oppvekst og 

opplæring 
 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 

Kommunestyre 
 
Vedlegg: 

20_50512-1 Revidert utkast til samarbeidsavtale FBU 16.10 595711_1_1 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 

Skolefaglig rådgiver 
Virksomhetsleder barn, unge og familier 
 

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

 
Sammendrag: 
Kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, heretter 

omtalt som samarbeidskommuner, har inngått avtale om 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20- 2 for drift av Follo barne- 

og ungdomsskole (FBU). En samarbeidsavtale regulerer eiernes rettigheter og 
plikter knyttet til eierskap og drift. Alle kommunene samarbeider om å drive 
skolen og har like vilkår. Nordre Follo er vertskommune og har ansvar for å 

koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. Skoleeierne i de 
samarbeidende kommuner er kommunens styringsgruppe. 
 
FBU er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og 

behov for tilrettelagt undervisningsopplegg og spesialundervisning. FBU har som 
formål å gi et helhetlig grunnskole- og SFO tilbud i tråd med opplæringsloven. 
Om lag halvparten av elevene har behov for fysioterapibehandling og får dette 

dekket av hjemkommunen, men i eksisterende samarbeidsavtale inngår ikke 
fysioterapi som en del av tilbudet ved skolen. 

 
Fysioterapeut i 50% stilling vil kunne dekke behovet for behandling av elevene 
ved skolen og samtidig ha mulighet for å gi øvrige ansatte ved skolen råd og 

veiledning. En fast fysioterapeut vil ha god oversikt over elevenes behov og 
muligheter, og kan være med på å videreutvikle tilbudet ved FBU.  

 
Det er behov for økte budsjettrammer for å finansiere tilbudet og derfor fremmes 
det en politisk sak i alle eierkommunene. Samarbeidsavtalen endres slik at 

fysioterapi inngår og kostnadene deles. 
 

Under punkt 5.3. i samarbeidsavtalen tilføyes:  
- Fysioterapeut i 50 prosent stilling som betales gjennom elevprisen. 

 

Samarbeidsavtalen ligger som vedlegg med forslag til endring. 
 

 
 
Fakta i saken: 

Bakgrunn 
FBU ble etablert i 1969. Det ble bygd ny skole som ble tatt i bruk høsten 2018. 

Nordre Follo kommune er vertskommune. Follo-kommunene samarbeider om å 
drive FBU på like vilkår. Avtalen om samarbeid er hjemlet i kommunelovens 
kapittel 20 – vertskommunemodell.  

 
Bygningsmassen ved FBU eies av samarbeidskommunene i et tingsrettslig 

sameie, mens tomten eies av Nordre Follo kommune. Vertskommuneavtalen 
regulerer blant annet eierandelen fordelt mellom kommunene. 
 

Kommunene har like vilkår, og samarbeidsavtalen regulerer kommunenes 
rettigheter og plikter inkludert økonomiske forpliktelser. Samarbeidskommunene 

driver skolen. Skoleeierne i de samarbeidende kommunene er skolens 
styringsgruppe. Ved behov for økte budsjettrammer til skolen må medlemmene i 

styringsgruppen avklare dette med den enkelte kommune. Nordre Follo er 
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vertskommune for drift av skolen og bygningsmassen. Vertskommunen har 
ansvar for å koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. 

Skolen har 61 elevplasser. Elevtallet kan svinge etter samarbeidskommunenes 

behov for plasser. Elevtallet kan også svinge på bakgrunn av enkeltelevenes 
individuelle behov og skolens og elevgruppens sammensetning. 

FBU er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull 

sosial tilhørighet som har behov for tilrettelagt undervisning. Alle elevene ved 
skolen har vedtak om spesialundervisning hvor PPS har vurdert at skolen gir et 
forsvarlig opplæringstilbud når det kommer til innhold, organisering og 

kompetanse. Mange av elevene har motoriske- og andre tilleggsutfordringer som 
gjør at de har behov for fysioterapi. Fysioterapibehandling får de i dag enten i 

hjemkommunen eller at fysioterapeuten fra hjemkommunen kommer til skolen. 
 
  

Eierandeler og elevplasser: 
Kommune Eierandel Kommune Eierandel 

Nordre Follo kommune 26 Frogn kommune 7 

Nesodden kommune 8 Vestby kommune 7 

Ås kommune 8 Enebakk kommune 5 

 

Det er ikke et mål at samarbeidskommunene skal bruke alle plassene de har 
eierandeler til. Skolen kan, i samråd med rådgivende utvalg (RU), disponere 
plasser samarbeidskommuner ikke bruker, til elever fra de andre kommunene.  
 

 
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren vurderer at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
gir mulighet for at elever som har behov for fysioterapi, kan få tilbud når de 

oppholder seg i skolekommunen, istedenfor i hjemkommunen. Et 
fysioterapitilbud organisert til skolen vil gi elevene et mer tilrettelagt tilbud og 

elevene får hjelp der de er. Det er gunstig at fysioterapeuten er en del av 
skolemiljøet og observere barna i sitt naturlige aktivitetsmiljø, noe som er en 
fordel for å veilede ansatte ved skolen. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at Follo barne- og ungdomsskole har et tilbud om 

fysioterapeut ved skolen som er ansatt i ved skolen. For å gjennomføre dette må 
samtlige av samarbeidskommunene følgelig vedta det samme, og 
samarbeidsavtalen må endres.  

 
En løsning med å fordele utgiftene til fysioterapi er gunstig for videre samarbeid 

og drift av FBU i tråd med vertskommunemodellen. Ved å legge 
fysioterapitilbudet til skoletiden, endres samarbeidsavtalen for FBU slik at 
fysioterapi inngår i skoletilbudet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

I tråd med samarbeidsavtalen punkt 6.1 skal vertskommunens kostnader til den 
totale driften av skolen, finansieres av samarbeidskommunene basert på 
selvkost. Elevprisen skal normalt være den samme for alle - driftsbudsjett fordelt 
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på antall elever. En fulltidsplass ved FBU barneskole koster 478.470 kr årlig og 
en fulltidsplass ved FBU ungdomsskole koster 532.840 kr årlig. 

 
Kommunen mottar fastlønnstilskudd fra Helfo for fysioterapeutene. 
Lønnskostnaden for en fysioterapeut varierer i dag mellom 411 000 og 531 000 

per år ut fra ansiennitet og spesialkompetanse.  
 

Refusjonen er 210.000 kr for en fysioterapeut i full stilling per år. Beregningen 
av kostnader per år er gjort på en gjennomsnittslønn på 500 000 kr og sosiale 
utgifter som totalt blir 665 000 kr per år. Nettoutgiftene blir derfor totalt om lag 

227 500 kr årlig i 50% stilling.  
 

Ved å øke elevprisen vil kostnaden for et fysioterapitilbud reguleres av 
samarbeidsavtalen og dekkes av kommunene i tråd med samarbeidsavtalen og 

kommunenes eierbrøk. Kostnaden per elevplass vil dermed øke med om lag 
3750 kroner årlig. Dette beløpet bør inngå i elevprisen slik at fysioterapitilbudet 
på 50% kan opprettholdes uavhengig av hvor mange plasser som benyttes og 

hvor mange elever som trenger fysioterapi. 
 

 
Estimerte ekstrakostnader per kommune per år:  
Kommune Ekstrakostnader Kommune Ekstrakostnader 

Nordre Follo kommune 97 500 Frogn kommune 26 250 

Nesodden kommune 30 000 Vestby kommune 26 250 

Ås kommune 30 000 Enebakk kommune 18 750 

 

 
Utgiftene til fysioterapibehandling for den enkelte elev er allerede en kostnad for 

samarbeidskommunene. Ekstrakostnaden per elevplass er derfor ikke en reell 
økning for kommunene.  
 

 
Alternativer: 

1. Dagens løsning med at enten eleven eller fysioterapeuten forflytter seg 
mellom hjemkommune og skole kan opprettholdes. Fysioterapeuten fra 
hjemkommunen bruker tid og ressurser på reisevei, men det er lite 

bærekraftig med tanke på både økonomi og miljø. Når elever må reise til og 
fra et fysioterapitilbud i hjemkommunen går de glipp av undervisning og/eller 

det sosiale sammen med andre elever.  
 

2. Kostnaden kan deles på de elevene som får fysioterapi. Denne kostnaden blir 
lite forutsigbar for kommunene fra år til år, da dette behovet vil variere. 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
FBU gir et opplæringstilbud/spesialpedagogisk tilbud til barn med store og 

sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet. Mål, innhold og 
organisering er annerledes enn det elevene ville fått på nærskolen. Skolen har 
også ansatte med bred kompetanse på elever med sammensatte lærevansker, 

og ulik funksjonsgrad og/eller diagnoser.  En fysioterapeut bidrar ytterligere med 
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spisskompetanse på motorikk og bevegelse uavhengig av funksjonsnivå. Tilbudet 
er forsvarlig og likeverdig, fordi elevene på FBU skal ha de samme mulighetene 

til å nå målene som er satt for dem, som elever på nærskolen skal ha for å nå 
sine mål. FBU med fysioterapitilbud vil være en nyskapende skole som tilbyr 
tjenester nær der elevene oppholder seg store deler av dagen.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2021 
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ADM-7/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/21 13.04.2021 

2 Eldrerådet 2/21 13.04.2021 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2/21 13.04.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 3/21 14.04.2021 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 6/21 13.04.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/21 14.04.2021 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 23/21 14.04.2021 

8 Administrasjonsutvalget 7/21 21.04.2021 

9 Formannskapet 25/21 21.04.2021 

10 Kommunestyret   

 

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

Ås, 31.03.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
kommunedirektør økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 
Vedlegg:  

Årsmelding med årsberetning (Web-visning) 
Årsmelding med årsberetning(PDF) 

 
 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-årsmelding_202/
https://www.as.kommune.no/aarsmelding-tertialrapporter-og-maanedsrapporter-2020.536324.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Vedtatt budsjett for 2020 tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 %. Netto 
driftsresultat ved årets slutt har endt på 0,3%, og er langt bedre enn budsjettert 

og prognostisert gjennom året.  
 

Gjennom hele 2020 har det vært og blitt meldt om usikkerhet om endelig 
driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og  
svingende med pandemisituasjonen og endringer i gjeldende smitteverntiltak. 

 
Fakta i saken: 

Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022. Årsmeldingens kapittel 1-6 

utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte delen av 
rapporteringen, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av 
dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 

rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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ADM-8/21 
Organisering av Kroer skole fra høsten 2021 
 
Saksbehandler:  Vibeke Aaser Grønli Saksnr.:  21/01059-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/21 13.04.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/21 14.04.2021 

3 Administrasjonsutvalget 8/21 21.04.2021 

 

 

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

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
Ås, 24.03.2021 
 

Ellen Benestad Vibeke Aaser Grønli  
kommunalsjef oppvekst og opplæring virksomhetsleder grunnskole  

 
 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kroer skole fortsetter å ligge administrativt under Åsgård skole fra høsten 2021. 
Det gjennomføres en evaluering av ordningen i løpet av skoleåret 2022/23. 

 
 

Fakta i saken: 
Det henvises til muntlige orienteringer gitt av virksomhetsleder for grunnskole i 
Ås kommune om Kroer skole i HOK-møte 7.10.20 og 20.1.2021.  

 
I Formannskapsmøte 13.5.20 ble det, som et av mange innsparingstiltak for Ås 

kommune, gjort et vedtak om at Kroer skole skal legges administrativt under 
Rustad skole. Som det har blitt gjort muntlig rede for i HOK-møte 7.10.20 ble det 

valgt å legge Kroer skole administrativt under Åsgård skole inneværende skoleår. 
I praksis betyr dette at Åsgård og Kroer skole har hatt felles ledelse fra 1.9.20. 

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


Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 21.04.2021  Side 14 av 14 

 

For å sikre forutsigbarhet for Kroer skole ble det bestemt at denne ordningen vil 
vare fram til sommeren 2021.  
 

Våren 2021 har det vært gjennomført en prosess med ledelsen ved Åsgård, 
Kroer og Rustad skole for å vurdere hva som blir den beste løsningen for ansatte 

og elever, når Kroer legges administrativt under en av de større skolene. 
Utdanningsforbundet har deltatt i prosessen. 

 
De ansatte ved Kroer skole har uttalt seg om hva de tenker vil være den beste 
løsningen for Kroer skole. De skriver følgende: 

 
Vi har siden september hatt samarbeid med Åsgård skole. Rektor, assisterende 

rektor og inspektør har vært her, fordelt tilstedeværelse mellom seg på 
forskjellige dager i løpet av uka. Dette har fungert bra, og vi har vært og er 

fornøyd med ordningen.  
 
Vi ønsker ikke å ligge under Rustad til høsten. Noen av grunnene er: 

1. Vi har allerede et samarbeid med Åsgård skole og opplever at dette 
fungerer svært godt.  

2. Skolegrensesaken har bidratt til ett konkurranseperspektiv, som igjen har 
ført til et betent forhold på flere arenaer.  

3. Bytte av samarbeidspartnere er uhensiktsmessig å gjøre en gang til  

4. Kroer skole har de siste årene hatt hyppig skifte av ledelse. Nå trenger vi 
stabilitet.  

 

Både tillitsvalgte og FAU på Kroer uttrykker at de er fornøyde med løsningen og 

den innsatsen den felles ledergruppen gjør for å trygge ansatte og elever. Det 

kan synes som at de tiltakene som har vært satt inn har hatt en positiv effekt for 

Kroer skole. 

Fram til 1.10.20 hadde Ås kommune mottatt 11 skolebyttesøknader fra foresatte 

ved Kroer skole. Etter 1.10. og fram til 1.4.21 har Ås kommune mottatt 1 

skolebyttesøknad fra foresatte til elev ved Kroer skole og 5 skolebyttesøknader 

fra foreldre til skolestartere ved Kroer skole.  

Utdanningsforbundet sentralt i Ås kommune støtter de ansatte ved Kroer skole 
og administrasjonens vurdering.  
 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Etter å ha foretatt en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at Kroer 
skole fortsetter å ligge administrativt under Åsgård skole. Det gjennomføres en 

evaluering av ordningen i løpet av skoleåret 22/23. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2021 
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