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Saker til behandling 

 

F-69/14 
E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo 
 

Gå til saksliste      >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/00341-26 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 69/14 05.11.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 

 Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 
strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom 
E6 og E18, delfinansieres med bompenger.  

 Fastsetting av endelig bompengeordning skjer på grunnlag av en mer detaljert 
bompengeutredning.  

 Statens vegvesen legger fram endelig forslag til bompengeordning med takster 
når det foreligger godkjente reguleringsplaner på strekningen E18 Retvet – 
Vinterbro, inklusive Vinterbrokrysset. 

 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  05.11.2014 
Kommunestyret 19.11.2014 
 
Vedlegg: (separat trykk/nettbrett: - Vedlegg til flere utvalg) 
1. Følgebrev prinsippvedtak bompengefinansiering.  
2. Notat mulighetsstudie bompengefinansiering_E18 Retvet-Vinterbro.  
 
Vedtak i saken sendes til: 
Statens vegvesen 
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SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
I Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023, legger Regjeringen 

opp til at E18 - fra riksgrensen ved Sverige til kryss med E6 ved Vinterbro - skal være 

ferdig utbygd som møtefri vei noen år etter utgangen av planperioden. I siste 

seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til 

firefelts vei fra Retvet til Vinterbro i Akershus, basert på delvis bompengefinansiering. 

Prosjektet har en negativ beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte, men blir likevel 

prioritert på grunn av E18’s viktige transportfunksjon til/fra Sverige og for å bedre 

trafikksikkerheten. 

 

De siste strekningene av utbyggingen av E18 gjennom Østfold ventes ferdigstilt i 

2016. Strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus utgjør dermed siste etappe av 

utbyggingen av E18 fra Riksgrensen til Vinterbro. Prosjektet vil også omfatte 

ombygging av krysset mellom E6 og E18 ved Vinterbro. E18 Retvet-Vinterbro skal i 

henhold til Meld St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 finansieres 

med 48 % statlig bevilgning og 52 % bompengefinansiering. 

 
Forholdet mellom reguleringsplan og bompengeprosjekt 
Planleggingen av et veiprosjekt etter plan- og bygningsloven, og forberedelsen av et 

bompengeprosjekt er to selvstendige, og i prinsippet uavhengige prosesser. Begge 

prosesser skal imidlertid behandles lokalpolitisk. Når det gjelder bompengeprosjekter 

skal disse gjennom to lokalpolitiske behandlinger, først et prinsippvedtak og deretter 

lokalpolitisk behandling av den konkrete bompengeordningen.  

 

Hensikten med prinsippvedtaket 

Dette saksfremlegget gjelder prinsippvedtaket og er vedlagt et notat som redegjør for 

en mulighetsstudie.  I mulighetsstudien presenteres ulike prinsipp som er eksempler 

på hvordan en bompengeordning for E18 Retvet – Vinterbro kan utformes. Hensikten 

med prinsippvedtaket er ikke å velge ett konkret bompengeprinsipp, men å få et 

grunnlag for videre utredning av bompengeordninger som fremmes for behandling 

senere. Gjennom prinsippvedtaket gir kommunestyret sin tilslutning til at strekningen 

skal delfinansieres med bompenger og Vegvesenet har dermed et incentiv til å 

utrede aktuelle løsninger videre.  

 

Hensikten med det vedlagte notatet er å gi innsikt i hvilke muligheter for delvis 

bompengefinansiering som foreligger. Plassering av bommer, takstnivå og vurdering 

av trafikkmessige konsekvenser av bompengeordningen for sideveinettet vil være en 

del av det som utredes i etterkant av prinsippvedtaket. 

 

Prinsippvedtak for bompengefinansiering skal behandles i Ås og Ski kommuner og 

Akershus fylkeskommune. 
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Forutsatt prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering, vil det bli fremmet et mer 

konkret forslag om delvis bompengefinansiering når det foreligger godkjente 

reguleringsplaner på strekningen. Det vil bli diskusjoner med kommunene underveis 

og saken vil bli vedlagt en detaljert bompengeutredning når den fremmes for 

behandling. Forslaget vil bli forelagt kommunene og fylkeskommunene til behandling 

for å få bindende tilslutning til et konkret opplegg for delvis bompengefinansiering. 

Dette forslaget vil, sammen med resultatet av den lokalpolitiske behandlingen, danne 

grunnlag for utarbeidelse av stortingsproposisjon og stortingsvedtak om utbygging og 

finansiering av strekningen E18 Retvet – Vinterbro. 

 

Prosedyrer for utredning og behandling av bompengeprosjekter er nærmere omtalt i 

Statens vegvesens Håndbok V718 

(http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5nd

bok+V718+Bompengeprosjekter.pdf). 

 
 
Vurdering 
I tråd med statlige føringer bør det gis mulighet til videre utredning av konkrete 

bompengeordninger i Ås kommune. Dersom forutsetningene for 

bompengefinansiering i Follo endrer seg innen vedtak av den konkrete løsningen, vil 

Statens vegvesen innarbeide de endrede forutsetningene i den videre prosessen. 

Dette gjelder eksempelvis om rentesatsen eller fordelingen mellom statlig bevilgning 

og bompengefinansiering endres. Slike endringer vil naturligvis medføre at blant 

annet bompengesatsene må utregnes på nytt. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
Alternativer 
Kommunestyret kan velge og ikke fatte prinsippvedtak om bompengefinansiering. 

Dette vil imidlertid ikke være i tråd med det som Stortinget har vedtatt og hindrer 

muligheten for å forskuttere statlig bevilgning i henhold til Nasjonal transportplan 

2014-2023. Dersom kommunestyret er av den oppfatning at fordelingen mellom 

statlig bevilgning og bompengefinansiering bør være noe annet enn forutsatt i Meld 

St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023, dvs. 48/52 %, kan dette 

signaliseres gjennom vedtaket. Det er imidlertid opp til Stortinget og ikke Statens 

vegvesen å avgjøre denne fordelingen. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
  

http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5ndbok+V718+Bompengeprosjekter.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5ndbok+V718+Bompengeprosjekter.pdf
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F-70/14 
Driftstilskudd til Ås Begeistringsetat 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  14/03213-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 70/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår ikke avtale (lisens) med Begeistringsetaten. 
2. Søknad om tilskudd vurderes for konkrete prosjekter. De vurderes i hvert enkelt 

tilfelle på bakgrunn av særskilte søknader. 
 
 
Ås, 21.10.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Ås begeistringsetat av 4. september 2014. 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Ås begeistringsetat, v/ Rikke Soligard, riksol@live.no 
 
 
 
 
  

mailto:riksol@live.no


Formannskapet 05.11.2014  Side 7 av 19 

SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Begeistringsetaten søker om tegning av en 4-årig lisens på Begeistringsetaten 
(bank/fabrikk), - med et årlig tilskudd på kr. 20 000.-. I tillegg ønskes det en 
oppstartkostand på kr. 30 000.- 
Det første året vil bety kr. 50 000.- i kostnader for Ås kommune, om kommunen 
velger å inngå en avtale. 
 
Fakta i saken: 
Det vises til søknad pr mail, av 4. september. 
I denne stiles det følgende tilbud til Ås kommune:  
 
Ås kommune inviteres til å tegne en 4-årig lisens  
For denne lisensen får Ås kommune: 

-  Innbyggerkonferanse. 60 minutters foredrag, samt planlegging av dette. Ås    
 kommune stiller med lokaler og teknisk utstyr. 

-  Gjennomføring av det første drømmevalget  (høsten 2014) 
-  Opplæring i verktøyet til den /de som blir banksjefer 

 
Begeistringsetaten ble etablert i Ski i 2008 av Rikke Soligard, etter flere år med 
engasjert nærmiljøarbeid. I 2010 fikk Ås kommune sin egen Begeistringsetat. De 
første 6 årene ble etaten driftet som en medlemsforening, men i april 2014, etter en 
omorganiseringsprosess, ble Begeistringsetaten endret til et ideelt aksjeselskap. 
Dette innebærer at Begeistringsetatene ble lagt ned som en lokal forening. 
På sine nettsider opplyser Begeistringsetaten at de er et ideelt aksjeselskap. 
Firmaet (aksjeselskapet) er registret i Brønnøysundregistret, og informasjon om 
firmaet er tilgjengelig i dette registret. 
På nettsiden opplyses det at det er tanken at det kan skapes noen arbeidsplasser i 
selskapet. 
 
I et ideelt aksjeselskap er det spesifisert at eierne ikke kan ta utbytte. 
Ideelle aksjeselskap skal ivareta et bestemt formål, uten at dette skal gå på 
bekostning av aksjelovens krav til sunn forretningsdrift. 
Et slikt formål kan for eksempel være av sosial eller miljømessig art. 
 
Mål (oppgitt på nettsidene):  
«Grunnmuren i begeistringsetatens virksomhet er drømmebankfabrikken, en 
nettbasert portal for lokalt engasjement, handlekraft og skapertrang. Nettløsningen 
tilbys kommuner som ønsker et begeistringsskapende og innovativt verktøy som 
gjør det enklere (og morsommere!) for innbyggere og aktører å involvere seg mer 
aktivt i lokalsamfunnsutviklingen. Hensikten med nettløsningen er å synliggjøre de 
gode ideene og drømmene folk har for lokalsamfunnet sitt, og ikke minst forene de 
gode kreftene som kan være med på å realisere dem.» 
 
Link til hjemmeside:  
http://www.begeistringsetaten.no/index.php 
 

http://www.begeistringsetaten.no/index.php
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Vurdering: 
Som det går fram av henvendelsen til Ås kommune, søkes det om 
driftsstøtte/tilskudd. 
 
Dette tilskuddet skal være kompensasjon for tilganger og opplæring i et digitalt 
verktøy for lokal handlekraft, engasjement og skapertrang. 
Verktøyet skal gjøre det enklere og morsommere for innbyggere og aktører å 
involvere seg mere aktivt i lokalsamfunnsutviklingen. Nettløsningen skal synliggjøre 
de gode idéene og drømmene folk har for lokalsamfunnet sitt. 
I tillegg gis det bistand til gjennomføring av prosesser som kalles 
«innbyggerkonferansen og drømmevalget.» 
 
På hjemmesidene går det fram at Ski kommune, som eneste kommune, har tegnet 
medlemskap, og dermed er eneste begeistringskommune. 
Imidlertid ble denne avtalen gjort i fjor høst, som et tilskudd til Begeistringsetaten, 
som et tilskudd til frivillig organisasjon, - dvs. i tidligere organisasjonsform.  
Ski kommune har gitt et tilskudd på kr. 30 000.- for 2014. 
 
Ås kommune har en tilskuddsordning for driftstilskudd til organisasjoner. 
Det gis årlige tilskudd for organisert virksomhet for barn og unge, i aldersgruppen  
opp til 25 år. Rene voksne organisasjoner gis imidlertid ikke driftstilskudd. 
 
I sin gamle form har begeistringsetaten fått støtte fra Ås kommune gjennom flere år. 
Dette gjelder en konkret del av begeistringsetatens virksomhet; - 
arrangement av og med ungdom på Breivold. Dette er kjent under navnet Team 
Experience. Arrangementet ble gjennomført for 3. gang i 2014. 
 
Dette arrangement (Team Experience) fikk etter søknad kr. 50 000.- i kommunal 
støtte i 2013. Inneværende år har de fått kr. 10 000.- i støtte, gjennom 
tilskuddsordningen som er opprettet for å gi tilskudd til uorganisert ungdom.(HOK 
07.10.14) 
 
Ås kommune har erfaringer med folkemøter og planprosesser i forbindelse med 
rullering av kommuneplaner og andre større planprosesser. I disse prosessene har 
det vært stor grad av medvirkning, gjennom folkemøter og at innbyggerne har hatt 
forskjellige kanaler og muligheter for innspill. Dette har vært prosesser i regi av Ås 
kommunes administrative og politiske ledelse.  
 
Hvordan disse prosessene skal gjennomføres, og i hvilken grad en ønsker å knytte til 
seg eksterne prosessveiledere eller benytte verktøy fra eksterne tilbydere, er en 
kontinuerlig vurdering. Det er ikke gjort en konkret vurdering av i hvilken grad det 
verktøyet som tilbys her kan være aktuelt. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune gir ikke støtte slik som omsøkt.(lisens) 
Tilskudd til konkrete prosjekter vurderes etter søknad, og bringes til politisk 
behandling. 
 
Rådmannen vurderer på aktuelle tidspunkt, om evt. bruk av Begeistringsetatens 
tjenester i prosesser i Ås kommune.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks det er gjort, alternativt når bevilgning er gitt. 
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F-71/14 
Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  14/03661-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 71/14 05.11.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune 

og NMBU om næringsutvikling i Follo, godkjennes.   
2. Ås kommune vil, som vertskommune for NMBU, bidra til å realisere målene i 

samarbeidsavtalen. 
3. Kommunestyret legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom 

konkrete handlingsplaner. 
 
 
Ås, 28.10.2014 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/nettbrett: -Vedlegg til flere utvalg) 
Samarbeidsavtalen, forslag av 19.06.2014. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Akershus Fylkeskommune 
Follorådet 
NMBU 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follorådet tok i 2007 initiativ til å utarbeide en strategisk næringsplan for Follo, og 
høsten 2007 vedtok kommunestyrene i Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Vestby og Ås strategisk næringsplan for Follo, for perioden 2008-2011. Et 
satsingsområde var å koble bedrifter opp mot forskningsmiljøene på Campus Ås for å 
øke innovasjonskapasiteten i og å utvikle et mer kunnskapsrikt næringsliv i regionen. 
Jf. K-sak 37/07 i Ås kommunestyre 05.09.2007. 
 
Avtaleperioden for den strategiske næringsplanen er ute og Follorådet vedtok i sin 
handlingsplan for 2014-2017 at det skulle utvikles en ny samarbeidsplattform for 
næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune var utpekt som 
sentrale samarbeidsaktører. Samarbeidsplattformen skulle bygge videre på arbeidet 
med strategisk næringsplan for Follo 2008-2011.  
 
1. januar 2014 fusjonerte Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges 
veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til NMBU. NVH og VI er 
lokalisert på Adamstuen i Oslo. Nye bygg vil bli tatt i bruk på Ås i 2019 og all 
virksomhet på Adamstuen vil flyttes til Ås. Ved å samle landets ekspertise på 
produksjonsrettede biofag som matproduksjon, havbruk, avl, fôring og ernæring, 
dyrevelferd, dyrehelse og sykdom, mat og helse vil Campus Ås bli et 
kunnskapsbasert kraftsentrum på disse områdene. Forskningsinstitusjonene på 
Campus Ås og NMBU utgjør til sammen et internasjonalt konkurransedyktig 
forsknings- og utdanningsmiljø (FoU) innenfor biovitenskap. Sett i forhold til omfanget 
og nivået på forskningen er det et stort uutnyttet potensial når det gjelder 
kommersialisering av forskningen. Næringslivet i regionen har liten FoU- og 
innovasjonsaktivitet. Det er en lav grad av sammenheng mellom 
kunnskapsplattformen på Campus Ås og næringslivet i regionen.  
 
Campus Ås er betegnelsen på kunnskapsmiljøet på Ås og består av følgende 
aktører: 
 

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Veterinærinstituttet  

 Bioforsk 

 Nofima  

 Norsk institutt for skog og landskap 

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning  
 
For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen skal bli utløst er det 
viktig at flere aktørene bidrar i fellesskap. Det er særlig viktig å legge til rette for at 
kunnskapsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft for utvikling av næringslivet i 
Folloregionen. Ås kommune som vertskommune har et stort ansvar her. Derfor 
foreslås det at Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU inngår 
en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for felles satsinger for utvikling av 
næringslivet i Follo i et langsiktig perspektiv. Samarbeidsavtalen (se vedlegg) ble 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2007.528466-99329.html#p56
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vedtatt politisk av Follorådet 19. juni 2014 og av Akershus fylkesutvalg 15. september 
2014.   
 
Kompetansesenter for innovasjon og innovasjonsbygg 
 
I slutten av 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for næringsutvikling på Campus 
Ås. Gruppen bestod av lederne fra de institusjonene som omtales som Campus Ås. I 
tillegg deltok rådmannen i Ås kommune, Follorådet, Landbruks- og 
matdepartementet (LMD), SIVA, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, 
Vitenparken og Kjeller Innovasjon med en mer observatørstatus. Fylkeskommunen 
var, etter ønske fra et samlet Ås-miljø, sekretariat for arbeidsgruppen. 
 
I 2013 gjennomførte gruppen en strategiprosess. Hensikten var å definere felles, 
langsiktige og ambisiøse mål for å utvikle et innovasjonssystem på Campus Ås. 
Arbeidet skulle støtte opp om opprettelsen av et planlagt innovasjonsbygg, som har 
vært prosjektert på Ås siden 2011, men som man ikke vet når kommer til å bli 
opprettet.  
 
Gruppen jobbet mye med en plan for å opprette en felles inkubator for 
kommersialisering av forskningen fra alle kunnskapsinstitusjonene på Ås. Kjeller 
Innovasjon ble invitert av et samlet Ås-miljø til å opprette og drifte en felles inkubator 
på Ås. Kjeller Innovasjon har vært kommersialiseringsaktør for alle aktørene på 
Campus Ås siden 2010. De siste tre årene har det vært lagt ned betydelig innsats i å 
kommersialisere forskning fra Ås. Syv selskaper har blitt etablert og det er potensial 
for nye etableringer med internasjonale kunder.  
 
På vegne av miljøet sendte Kjeller Innovasjon inn en søknad til SIVA i november 
2013 og Inkubator Ås as ble tatt opp i SIVAs inkubatorprogram. Akershus 
fylkeskommune, Follorådet, Nordic Innovation, Campus Ås og næringslivet er også 
ment å bidra med finansieringen av inkubatoren.  
 
I november 2013 inngikk aktørene som utgjør Campus Ås en samarbeidsavtale om å 
etablere Kompetansesenter for innovasjon. Kompetansesenteret skal stimulere til 
kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings- og forskningsmiljøet på 
Campus Ås i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Operasjonelt omfatter 
samarbeidet en samlokalisering av: 
 

 Innovasjons- og næringslivsstøtteapparat fra aktørene som utgjør Campus Ås 

 Kjeller Innovasjon 

 Etablerertjenesten i regionen 

 Kommunale og regionale aktører for næringsutvikling 

 Oppstartsbedrifter 

 Gründere/gründerbedrifter med relevante forretningskonsept 

 Andre innovasjonsaktører 
 
I løpet av to år skal samarbeidet resultere i å kunne tilby et komplett tilbud innenfor 
innovasjon og kommersialisering, det vil si å etablere Campus Ås innovasjonssenter 
inkludert en fullverdig inkubator. Kompetansesenter for innovasjon er med andre ord 
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et første skritt mot opprettelsen av innovasjonssenteret og skal flytte inn i de nye 
lokalene etter at dette er oppført.  
 
Politisk behandling en nødvendig forutsetning 
En innovasjonspolitikk for regionen må være lokalt basert, og delvis lokalt initiert 
politikk ettersom den må skreddersys til spesifikke lokale behov og forutsetninger i et 
område. Regionale myndigheter har en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp 
sterke regionale næringsmiljøer med innovasjon og læring i sentrum som går ut over 
å legge til rette for næringsarealer.  
 
Utvikling av innovasjoner dreier seg som oftest om samarbeid mellom ulike aktører. 
Bedrifter innoverer nesten aldri på egen hånd, de får informasjon og henter kunnskap 
fra mange kilder. Lærende regioner kjennetegnes ved at det finnes strukturer som 
stimulerer flyten av kunnskap, ideer og læring. Innovasjon omfatter derfor mange 
aktører som må spille på lag og det kreves en politikk for å få lagspillet til å fungere 
best mulig.  
 
Framover vil vi se økte regionale forskjeller mellom de områdene som makter å 
etablere lærende og innovative miljøer, og de som ikke får dette til. 
Samarbeidsplattformen svarer på denne utfordringen med en plan for å legge til rette 
for et lærende og innovativt næringsmiljø i Follo.   
 
Forskningsmiljøet på Ås og biovitenskap som identitet og merkevare i Follo 
Follo trenger et positivt omdømme og en felles identitet som kan gi regionen en 
attraktiv merkevare. En kunnskapsbase i verdensklasse vil være en attraktiv 
merkevare og tiltrekke seg flere bedrifter og mer kompetanse til regionen.  
 
Samtidig vil en felles identitet og merkevare kunne fungere som lim mellom sentrale 
aktører i regionen og gi grunnlag for et godt samarbeidsklima hvor alle samarbeider 
mot et felles mål.  
 
Det er flere grunner til å satse på bedrifter og næringer som benytter kunnskap som 
springer ut fra biologi, biokjemi, bioteknologi, og livsvitenskap.    
 
For det første er Bionæringen tverrsektoriell og berører mange relaterte næringer 
som sikrer mangfold og kompleksitet. Mangfoldet gir realistiske muligheter for å finne 
potensialer i skjæringspunktet mellom de tilgrensende næringene. Det innebærer at 
innovasjonspotensialet og verdiskapingspotensialet er stort.   
OECD og EU anslår at anvendelsen av bioøkonomi i ulike typer næringsvirksomhet 
vil vokse kraftig fram mot 2030 og være et bærende element for Europas økonomi.  I 
tillegg er bioøkonomien et nasjonalt satsingsområde og omtalt i St. meld. 39 (2012-
2013) Mangfold av Vinnere – Næringspolitikken mot 2020. 
 
For det andre vil en spesialisering mot bioøkonomien være fremmende for 
innovasjon og nyskaping. Spesialisering gir grunnlag for å utvikle en kritisk masse av 
relaterte bedrifter med kunnskap i verdensklasse.  Med relaterte virksomheter menes 
at bedriftene er i samme næringssektor, bygger på felles teknologisk 
kompetansebase eller liknende. Mange bedrifter i en region med relatert kompetanse 
gir gode muligheter å skape lærende og innovative næringsmiljøer.  
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En tredje grunn til å velge bionæringen som satsingsområde er at forskningsmiljøene 
i regionen (Campus ÅS) har sin styrke innenfor biofag. En satsing på bionæringen vil 
gjøre regionen bedre i stand til å utnytte kunnskapen som kommer ut av forskningen 
og utvikle næringslivet på bakgrunn av dette.  
 
For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen, med utgangspunkt i 
Campus Ås, skal bli utløst er det viktig at de regionale aktørene bidrar i fellesskap. Et 
voksende næringsliv med utgangspunkt i Ås-miljøet vil være kunnskapsbasert på 
områder hvor miljøet allerede er ledende internasjonalt innen forskning, og vil 
dermed bidra til Akershus fylkeskommunes mål om et internasjonalt 
konkurransedyktig næringsliv.  
 
En koordinert satsing for å realisere målene i avtalen vil også legge grunnlaget for å 
utvikle Ås som tettsted og Follo som region. Dersom Ås skal utvikle seg som regional 
by krever dette utvikling av kunnskapsbaserte næringer. Økt næringsaktivitet vil bidra 
til å legge grunnlaget for å utvikle Ås som tettsted og et attraktivt tettsted vil bidra 
positivt til næringsutvikling, herunder rekruttering og tilflytting.  
 
Alternativer: 
Som rådmannens anbefaling. 
Det er et alternativ å ikke gå inn for avtalen 
Det er et alternativ å godkjenne avtalen, men tydeliggjøre hva Ås kommunes bidrag 
skal være. 
 
Vurdering: 
Samarbeidsavtalen gir kommunen gode muligheter for utvikling i samarbeid med 
samarbeidspartnerne i avtalen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Avhengig av i hvor stor grad kommunen engasjerer og forplikter seg. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
  
For å realisere Follos innovasjons- og verdiskapingspotensial er det sentralt at 
Campus Ås i større grad blir en drivkraft for utviklingen av næringslivet i regionen og 
at de ulike aktørene bidrar i fellesskap for å oppnå dette. Derfor ønsker Ås kommune, 
Follorådet, Akershus fylkeskommune og Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) å inngå en samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo. Et 
voksende næringsliv med utgangspunkt i Ås-miljøet vil være kunnskapsbasert på 
områder hvor miljøet allerede er ledende internasjonalt innen forskning. En 
koordinert satsing for å realisere målene i avtalen vil også legge grunnlaget for å 
utvikle Ås som tettsted og Follo som region.  
 
To av målene innenfor næringspolitikk i kommuneplanen er 
1. Ås kommune skal være et kraftsenter for kunnskapsbaserte virksomheter knyttet 

til Campus Ås.  
2. Ås kommune skal ta initiativ til at det blir satt i gang et strategisk plansamarbeid 

med aktører i Ås sentrum. 
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Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen om 
næringsutvikling i Follo. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-72/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   
 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02253-9 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget   
Kommunalt råd for funksjonshemmede 11/14 04.11.2014 
Ås eldreråd 16/14 04.11.2014 
Ungdomsrådet 9/14 04.11.2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  05.11.2014 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 80/14 06.11.2014 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/14 05.11.2014 
Administrasjonsutvalget 17/14 05.11.2014 
Formannskapet 1. gang 72/14 05.11.2014 
Formannskapet 2. gang - innstilling   
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Ås, 24.10.2015 
 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalg 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Ås eldreråd 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 1. gang 
Formannskap 2. gang – innstilling til kommunestyret 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: -Vedlegg til flere utvalg, høst 2014) 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018, rådmannens forslag 22.10.2014. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Notat av 16.09.2014 – Drøfting med utvalgene 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 
2015-2018. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023. Videre bygger forslaget på føringer gitt av 
Formannskapet og utvalgene under budsjettprosessen som startet våren 2014.  
 
I økonomiplanen er det innarbeidet store investeringer, særlig innen skole, men også 
innen andre sektorer. Formannskapet og utvalgene har gitt signaler om at nye 
investeringer skal prioriteres og at det skal legges til rette for effektiv fremdrift av 
disse prosjektene. Flere store investeringsprosjekter er innarbeidet i 
handlingsprogrammet og rådmannen er innstilt på at fremdriften skal være så rask 
om mulig innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk. For å sikre nødvendig 
fremdrift må veivalg avklares nå og prosessene forenkles og effektiviseres. En god 
prosess mellom administrasjonen og de folkevalgte er avgjørende for å sikre effektiv 
fremdrift.   
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Vurdering: 
Ås kommune har lagt bak seg noen år med gode netto driftsresultater og oppbygging 
av disposisjonsfond. Dette som følge av lav investeringstakt og økt 
kapasitetsutnyttelse av eksisterende bygg. Med behov for nye store investeringer vil 
de økonomiske resultatene bli lavere i årene fremover. Med stram økonomisk styring 
og klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver vil kommunen kunne håndtere 
dette. Rådmannen vil imidlertid fortsette arbeidet med å identifisere oppgaver som 
kan reduseres, alternativt løses i samarbeid med frivillige. 
 
Rådmannen vil i 2015 foreslå å starte opp tre omstillingsprosjekter, hvor det 
etableres arbeidsgrupper hvor de tillitsvalgte tidlig inviteres med i prosessen.  

a) Gjennomgang av hele kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. 
Hva er det ønskelig at kulturområdet skal være i Ås?  Hvilke kulturaktiviteter 
kan utføres av frivillige? 

b) Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge med sikte på å 
få bedre tjenestetilbud med dagens ressurser. 

c) Gjennomgang av Ås kommunes seniortiltak med sikte på å halvere 
kostnadene, samtidig som Ås kommune fortsatt skal ha minst like gode 
seniorpolitiske ordninger som andre Follo kommuner.  

 
Kommunale gebyrer innen selvkostområdene 
Ås kommune beregner kommunale gebyrer innen selvkostområdene (VAR, byggesak, 
oppmåling, regulering og feiing) i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe 
tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen 
har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i 
kommunens handlingsrom, er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette 
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet 
brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.  
 

Ås kommunes gebyrer justeres i henhold til selvkostprinsippet, jf. vedlegg 11 i 
handlingsprogram 2015-18. Det er etablert selvkostfond på alle selvkostområder med 
unntak av regulering. Rådmannen foreslår at det nå også etableres selvkostfond 
innen regulering. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettforslaget for 2015 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Utover i planperioden 
svekkes driftsresultatet. I 2018 viser økonomiplanen et netto driftsresultat på kun 0,3 
%.  Dette skyldes i hovedsak økte finanskostnader knyttet til nye store investeringer.  
For å få saldert budsjettet er det lagt inn betydelige innsparinger på enhetene, 
samtidig som de fleste enheter ikke får økte ressurser til vekst i tjenester som følge 
av befolkningsvekst. Enhetene må derfor gjøre en svært krevende jobb i kommende 
år med å møte befolkningsveksten uten økning i ressurser. Dette krever 
effektivisering, omstilling og reduksjon i tjenestetilbud på de fleste tjenesteområder.  
 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne barnehagetilskudd til barn i asylmottak. 
I dag tilbys barna i asylmottak barnehageplass i kommunal barnehage, og dette er 
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finansiert med statstilskudd. Dette tilskuddet utgjør ca. 1 mill. kr for Ås kommune. Det 
er ikke lagt inn midler til kommunal finansiering av dette tilbudet i rådmannens forslag 
til handlingsprogram. Dersom tilskuddet tas bort, må Ås kommune derfor vurdere på 
nytt hvilket barnehagetilbud som kan gis til asylbarna.   
 
Alternativer:  

I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat.  Rådmannen advarer mot ytterligere kutt i dagens 
produksjon av kjernetjenester. Det er allerede innarbeidet betydelige kutt og 
sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene.  
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester.  Strukturelle 
endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt sluttresultat. For å 
gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert underskudd forsvares for 
en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene medfører strukturendringer 
som gir et positivt driftsresultat på sikt. 
 
Eiendomsskatt på bolig 
Eiendomsskatt er et alternativ til å redusere i tjenestetilbud og redusere eller utsette 
nødvendige investeringer. Rådmannen vil derfor anbefale at det i 2015 startes et 
arbeid for å vurdere skattegrunnlaget for eiendomsskatt med sikte på at det kan 
innføres eiendomsskatt på bolig fra og med 2016.  
 
Rådmannen vil foreslå at inntektene fra eiendomsskatt føres på eget prosjekt 
øremerket til dekking av kostandene som følge av nye investeringer.  På den måten 
vil kommunen være i stand til å gjøre nødvendige investeringer som gjør kommunen 
mer robust frem i tid.   
 
Parkeringsgebyrer 
Rådmannen vil også peke på at inntektene kan økes ved å innføre 
parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser. Dette er vanlig i våre 
nabokommuner og folk er vant til å betale parkeringsgebyr. Inntektene fra 
parkeringsgebyrer skal dekke kommunens kostnader med å tilby parkeringsplasser 
(selvkost). Inntektspotensialet fra dette må utredes nærmere.  
  
Anbud på revisjon 
Rådmannen har merket seg at Frogn og Vestby nå gjennomfører et felles anbud på 
revisjon. Vestby kommune har i dag privat revisjon mens Frogn er i dag medeier i 
Follo distriktsrevisjon. Rådmannen vil anbefale at man ser nærmere på resultatet av 
dette anbudet og vurderer aktuelle tiltak for Ås kommune.  
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