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Rådmannens innstilling:
1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at
elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole.
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole
2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt
boligprogram er vedtatt.
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020.
Ås, 15.05.2018
Marit Roxrud Leinhardt
fung. Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsråd
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskap
Kommunestyret
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Vedlegg:
1. Høringsnotat-skolebehovsanalyse for Ås Nord
2. Kartutsnitt skolekretser ved Sjøskogen og Nordby skole
3. Høringsinnspill fra FAU Løvstad Naturbarnehage
4. Høringsinnspill fra FAU Sjøskogen skole
5. Høringsinnspill fra SU Nordby skole
6. Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentar
7. Oversiktskart og befolkningsrapport for rode 4, 6 og 7
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
K-sak 7/17
K-sak 30/17
HOK-sak 6/18
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rådmann
Oppvekst og kultursjef
Teknisk sjef
Stabsleder plan og utvikling

Saksutredning:
Sammendrag:
Ås kommune står overfor en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Denne
saken omhandler rådmannens forslag for å møte den kommende elevtallsveksten i
skolene som ligger i Ås nord. Dette gjelder Sjøskogen skole, Nordby skole, Solberg
skole og Nordbytun ungdomsskole. Rådmannen ser på bakgrunn av
befolkningsprognoser og dagens skolekretsgrenser at Nordby skole vil ha en
underkapasitet fra 2025/2026. Utbyggingen av Sjøskogen skole medfører at skolen
vil ha en overkapasitet når den står ferdig i 2022.
Solberg skole vil allerede fra 2023/2024 ha for liten kapasitet. Det er forventet at
elevtallet øker betydelig i årene mot 2030 når nye boligområder er ferdig utbygd.
Rådmannen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å se på elevkapasiteten for de tre
barneskolene samlet grunnet Solbergs beliggenhet. Kapasiteten for Sjøskogen skole
og Nordby skole kan lettere sees på samlet på grunn av sin beliggenhet i forhold til
hverandre.
Rådmannen anbefaler at skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og Nordby
skole endres ved at deler av Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skolekrets og
at Solberg skole utvides til 4-parallell innen 2024/2024 for å ivareta den økende
elevtallsveksten i skolekretsen. Nordbytun ungdomsskole har ledig kapasitet frem
mot 2030.
Rådmannen vil følge befolkningsøkningen i Ås kommune nøye og på bakgrunn av
dette gjennomføre årlige befolkningsprognoser samt oppdatere skolebehovsanalysen
etter at nytt boligprogram er vedtatt.
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1. Fakta i saken
Ås kommune står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste årene.
Det ble våren 2017 utarbeidet og vedtatt en skolebehovsanalyse for Ås sentrum, jf.
K-sak 30/17. Denne saken gjelder skolebehovsanalyse for Ås nord og omhandler
Sjøskogen skolekrets, Nordby skolekrets, Solberg skolekrets samt Nordbytun
ungdomsskole.
Skolenes inntaksområder bygger på kommunens grunnkretser. Skoletilhørighet
defineres utfra elevens folkeregistrerte adresse. Ås kommune har egen forskrift for
skoletilhørighet "Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune, 21.juni 2017" som styrer
hvilken skole elevene sogner til.
Grunnkretser er en fast inndeling av kommunen i mindre enheter. Formålet med
inndeling i grunnkretser er å lage stabile, geografiske enheter som kan gi grunnlag
for analyse, blant annet hos Statistisk sentralbyrå. De årlige befolkningsprognosene
er gitt i grunnkretser. En grunnkrets er inndelt i flere roder. En rode blir i dag regnet
som den minste administrative inndelingen i en kommune. Kommunene deles
vanligvis inn i et antall roder, som har særlig betydning i forbindelse med valg.
Skolekrets er en kommunal inndeling som setter grenser for hver skole.
Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Det betyr at elevens folkeregistrerte adresse
bestemmer hvilken skole barnet skal gå på. Det vil alltid være flere grunnkretser i en
skolekrets, men det er ønskelig at grunnkretser ikke deles mellom flere skolekretser.
Ved å unngå å dele opp grunnkretser, gir det kommunen bedre forutsigbarhet i
planleggingen av skolekapasitet.
I Ås kommune beregnes det stort sett 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene og
30 elever på ungdomsskoletrinnene. Dette vil avvike noe fra skole til skole. F.eks. har
Sjøskogen skole som 1 parallell skole plass til ca. 225 elever, mens Kroer skole som
1 parallell har plass til ca. 180 elever. Ved beregning av skolekapasitet i prognosene
tas det ikke utgangspunkt i maksimumskapasitet ved skolen, men i realistisk
kapasitet. Dette er fordi elevkullene varierer fra år til år, og dermed vil antall klasser
pr. trinn variere.
Realistisk kapasitet for skolene er maksimumskapasitet minus ca. 10 %. For
eksempel vil en 2-parallell skole ha en maksimumskapasitet på (28x2x7) på 392
elever og en realistisk kapasitet på ca. 360 elever. En 4-parallell skole vil ha en
maksimumskapasitet på (28x4x7) på 784 elever og en realistisk kapasitet på ca. 700
elever. For ungdomsskolene kan realistisk kapasitet være høyere da det er flere
klasser per trinn og dermed kan kapasiteten utnyttes bedre. Realistisk kapasitet for
ungdomsskolene er maksimumskapasitet minus 5 %.
I saken videre er det den realistiske kapasiteten som blir omtalt der ikke annet er
nevnt.
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2. Status på skolene i Ås nord med elevkapasitet, elevtall og prognoser
På Nordbytun ungdomsskole ble det i 2016 bygd tre ekstra klasserom med
grupperom. Det vil si at skolen har økt med en klasserekke og tilsvarer 5-parallell
skole med en maksimumskapasitet på 450 elever. Det vil si at realistisk kapasitet er
ca. 430 elever.
Solberg skole er ferdig utbygd som 2-parallell skole og ble tatt i bruk i april 2018.
Gamle Solberg skole er revet og arbeidet med siste del av opparbeidelse av
uteområde er igangsatt og skal være klart til skolestart høst 2018. Skolen har nå en
maksimumskapasitet på 392 elever og en realistisk kapasitet på rundt 360 elever.
Med dagens prognoser og skolekretsgrenser vil Solberg skole ha nok elevkapasitet i
årene frem til 2024. Fra 2024/2025 øker elevtallet raskt i perioden frem til 2030. Det
er tidligere politisk vedtatt at skolen skal klargjøres til byggetrinn 2 som innebærer en
utvidelse til 4-parallell skole. Skolen er klargjort med to klasserom ekstra og disse
kan være en avlastning for at 2 trinn i perioder kan være 3-parallell og gi fleksibilitet
når elevmassen øker inntil byggetrinn 2 igangsettes og skolen er utvidet.
Sjøskogen skole ligger over sin realistiske elevkapasitet på ca. 225 elever og utfra
prognosene og med dagens skolekretsgrense vil elevtallet ligge noe over i hele
perioden frem til 2030. Kommunestyret vedtok desember 2017 å fremskynde
utvidelsen av Sjøskogen skole med ett år, oppstart bygging i 2021 med ferdigstillelse
i 2022. Det foreligger revidert mulighetsstudie fra 2015 som ikke er politisk behandlet
i påvente av framleggingen av skolebehovsanalysen for Ås nord. Med utbyggingen
blir Sjøskogen skole en 2-parallell skole med samme kapasitet som på Solberg.
Det foreligger ingen planer eller politiske vedtak for Nordby skole, som i dag er en 2parallell skole med maksimumskapasitet på 392 elever og en realistisk kapasitet på
rundt 360. Med dagens prognoser og dagens skolekretsgrense vil skolen være full i
2025/2026.
Det var pr. 1.10.2017 registrert 812 elever totalt i barneskolene i Ås nord, fordelt med
242 elever på Sjøskogen skole, 327 elever på Nordby skole, 198 elever på Solberg
skole. Det var registrert 273 elever på Nordbytun ungdomsskole. Tallene er hentet
fra Utdanningsdirektoratets informasjonssystem (GSI) for grunnskolen.
2.1 Prognoser og kapasitet for barneskolene i Ås nord*
2015 2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022

2023 2024 2025 2026 2027

2028 2029

2030

241

253

255

253

248

244

244

238

233

232

231

231

231

233

234

234

225
307

225
313

225
318

225
321

225
318

225
325

225
318

360
319

360
324

360
338

360
348

360
360

360
370

360
385

360
398

360
408

Solberg

360
188

360
195

360
206

360
244

360
275

360
289

360
290

360
312

360
332

360
355

360
381

360
408

360
433

360
464

360
493

360
522

Kapasitet

180

180

180

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

SUM elevtall

736

761

779

818

841

858

852

869

889

925

960

999

1034

1182 1125

1164

SUM Kapasitet

765

765

765

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

År
Sjøskogen
Kapasitet
Nordby
Kapasitet

945

*Elevframskrivinger for barn i alderen 6-12 år i perioden 2015-2030, jf. befolkningsprognose utført av
Rambøll juni 2017 med dagens skolekretsgrenser og utvidet elevkapasitet for Solberg skole fra 2018
og Sjøskogen skole fra 2022
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Befolkningsprognoser kan være usikre, men det er beste hjelpemidlet en kommune
kan ha i langsiktig planlegging. Verktøyet som benyttes er KOMPAS, og anses å
være det best egnede som er tilgjengelig på markedet.
Rådmannen ser på bakgrunn av befolkningsprognoser at Nordby skole vil ha for liten
elevkapasitet fra 2025/2026. Vedtak om utbygging av Sjøskogen skole medfører at
skolen vil ha en overkapasitet når den står ferdig i 2022. Solberg skole vil allerede fra
2023/2024 ha for liten kapasitet. Det er forventet at elevtallet øker betydelig i årene
mot 2030 når nye boligområder er ferdig utbygd.
Rådmannen ønsker å vurdere en hensiktsmessig flytting av skolekretsgrenser og
utvidelse av skoleanlegg for å ivareta den økende elevtallsveksten i årene frem mot
2030. Solberg skoles beliggenhet i forhold til Sjøskogen og Nordby gjør at
rådmannen ikke vurderer det som hensiktsmessig å se på elevkapasiteten samlet for
de 3 barneskolene, men se på egne tiltak for Solberg skole. Kapasiteten for
Sjøskogen skole og Nordby skole kan lettere sees på samlet på grunn av
beliggenhet i forhold til hverandre.
3. Høring
Jf. HOK-sak 2/17 Høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås nord, er det gjennomført
en høring i perioden 5. mars – 5.mai 2018. Høringsinstanser var: Skolenes
samarbeidsutvalg (SU), foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skolemiljøutvalg (SMU) og
elevrådene ved Sjøskogen, Nordby, Solberg skole, Nordbytunet ungdomsskole, FAU
ved Togrenda barnehage, Vinterbro barnehage, Løvstad Naturbarnehage,
Sjøskogen barnehage og Orrestien barnehage samt hovedverneombudet i Ås,
Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Rådmannen valgte i tillegg å la høringen
være åpen, slik at lag, foreninger, vel og privatpersoner kunne la seg høre ved å
sende inn en elektronisk høringsuttalelse via kommunens hjemmeside.
I høringen ble partene og andre bedt spesielt om å komme med innspill til:
- Rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen
skole og Nordby skole
- Rådmannens vurdering av utvidelse av Solberg skole
- Rådmannens vurdering av og tiltak for Nordbytun ungdomsskole
Kommunen mottok tre høringsinnspill innen fristen. De 3 innspillene omhandlet
rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og
Nordby skole og ligger ved saken. Det kom ingen innspill på rådmannens vurdering
av utvidelse av Solberg skole eller vurdering av og tiltak for Nordbytun
ungdomsskole.
4. Rådmannens vurdering av og forslag til tiltak for skolene i Ås nord
Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser, politiske vedtak for utbygging og
elevtallprognoser vil rådmannen i dette kapittelet presentere tiltak og alternativer for å
dekke behovet for elevplasser i Ås nord. Målet vil være å unngå overkapasitet ved
Sjøskogen skole etter 2022 og underkapasitet ved Nordby skole fra 2026 samt
underkapasitet ved Solberg skole fra 2024. Elevkapasiteten og tiltak for Nordbytun
ungdomsskole vil også vurderes.
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4.1 Vurdering av tiltak og alternativer for Sjøskogen og Nordby skole
På bakgrunn av politisk vedtak om utvidelse av Sjøskogen skole til en 2-parallell
skole ferdigstilt i 2022 og at Nordby skole når sin maksimale elevkapasitet i 2025 vil
rådmannen se på ulike alternativer for å ivareta elevkapasiteten ved begge skolene.
På bakgrunn av høringsinnspill vil rådmannen vurdere et nytt alternativ (alternativ 3).
I dette alternativet deles Togrenda grunnkrets opp, og de rodene som ligger nærmest
Sjøskogen skole vurderes lagt til Sjøskogen skolekrets. Dette vil være rode 4, 6 og 7
som i dag har totalt 65 elever.
Rådmannen foreslår i tillegg at Bølstad feltet (rode 4)blir lagt til Sjøskogen skolekrets
i alternativ 1, da Sjøskogen skole vil ha nok kapasitet til disse elevene. Rode 4 er
Bølstad feltet inkludert Vinterbro terrasse, som ble foreslått i to av høringsuttalelsene
Ved endring av skolekretser må alle veier endres i vedlegget som følger forskrift om
skoletilhørighet og som viser hvilke veier som tilhører hvilken skolekrets, kalt
«Skoletilhørighet etter veinavn».
Alternativ 1
Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet (rode 4 i
Togrenda grunnkrets)
Nordby skoleskolekrets uten Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet
I dette alternativet vil hele Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet flyttes fra Nordby
skolekrets til Sjøskogen skolekrets. Dette medfører at Sjøskogen skole vil ha god
kapasitet frem til 2030. Nordby skole vil ha nok elevkapasitet til ca 2027.
Det vil være en naturlig og geografisk skille ved at alle som bor på samme side av
Sjøskogen skole med Nessetveien som grense, tilhører Sjøskogen skolekrets og at
de som bor på samme side som Nordby skole med Nessetveien som grense, tilhører
Nordby skolekrets, unntaket her vil være Bølstad feltet (rode 4). Roden strekker seg
over Nessetveien og denne delen av roden tilhører allerede Sjøskogen skolekrets..
Formålet med inndeling i grunnkretser er å lage stabile, geografiske enheter som kan
gi grunnlag for analyse og skoleplanlegging.
Alternativet vil medføre økte skyssutgifter til elever med rett til skoleskyss. I dag er
det 16 elever som allerede har skoleskyss til Nordby skole. Ut fra befolkningsrapport
pr. 3.5.2018 vil det være ca. 15 flere barn som vil ha rett til skyss. Dette vil utgjøre ca.
90.000 i økte skyssutgifter årlig. Det vil si at skyssutgiftene totalt vil bli ca. 180.000 for
elever fra Kjærnes grunnkrets til Sjøskogen skole.
Alternativet vil føre til økt belastning på Kjærnesveien dersom Ruter velger å sette
opp egen skolebuss for elever til Sjøskogen skole. I dag har ikke elevene fra Kjærnes
egen skolebuss, men kjører med rutebuss. Elever uten rett til skyss vil få ca 500
meter lengre skolevei, men det er gang- og sykkelvei langs hele skoleveien.
Rådmannen vurderer skoleveien fra Kjærnes til Sjøskogen som sikker.
Barn og foreldre vil få tilhørighet til en annen skole enn i dag, men det skolefaglige
innholdet vil være det samme. Både elever ved Nordby skole og Sjøskogen skole
deltar i dag på ulike aktiviteter på Nordby gjennom idrettslag m.m. og vil fortsatt ha
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tilhørighet til lokalmiljøet der. Dette gjør at mange av barna og foreldre fra Kjærnes
allerede kjenner barn og foreldre ved Sjøskogen skole.
Alternativ 2
Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og 50 % Togrenda grunnkrets
Nordby skolekrets uten Kjærnes grunnkrets og 50 % Togrenda grunnkrets
Alternativet vil gi Nordby skole elevkapasitet nok frem til 2030, mens Sjøskogen skole
vil ha underkapasitet selv med utbygging av skolen. Utfra dagens elevtall, jf.
befolkningsrapport pr 14.5.2018 for de to grunnkretsene, har Togrenda 161 barn
(50 % av dette gir 80 barn)i skolepliktig alder og Kjærnes har 46 barn i skolepliktig
alder. Det var ingen høringsinnspill til dette alternativet.
Alternativ 3
Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets og uten
Kjærnes grunnkrets
Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i Togrenda
grunnkrets
I dette alternativet vil Kjærnes grunnkrets fortsatt tilhøre Nordby skole og elevene
som i dag bor på Kjærnes vil beholde sin tilhørighet til skolen og lokalmiljøet der.
Togrenda grunnkrets vil måtte deles, noe som igjen medfører mindre forutsigbarhet
for fremtidige befolkningsprognoser og skoleplanlegging. Alternativet fører til at
Sjøskogen skole har god kapasitet frem til 2030. Nordby skolekrets vil ha kapasitet
frem mot slutten av perioden frem til 2030.
Togrenda grunnkrets er inndelt i flere roder og rådmannen foreslår at rode 4 (Bølstad
feltet), rode 6 og rode 7 med alle veier og adresser som ligger i roden, legges til
Sjøskogen skolekrets. Dette er grovt estimerte tall da det ikke er utarbeidet en ny
tabell med prognosetall til dette alternativet. Utfra tall i befolkningsrapport
pr.14.5.2018 bor det 65 barn i skolepliktig alder i disse tre sonene tilsammen.
Alternativet vil ikke få økonomiske konsekvenser, da disse barna ikke har rett til
skoleskyss. Elever som bor i disse rodene vil få kortere skolevei enn de har til Nordby
skole og skoleveien defineres som sikker med kryssing av Nessetveien via gangbru.
Alternativet vil gi en oppdeling av en grunnkrets som gjør at barn i samme nabolag vil
tilhøre ulike skoler, men ved å bruke roder vil man bruke et allerede etablert
administrativt område.
Rådmannens vurdering av alternativene
Ingen av alternativene vil gi en jevn fordeling av elever mellom skolene. Det er i
Nordby skolekrets elevtallsveksten er størst og som først vil mangle elevplasser.
Økning av antall elevplasser i Sjøskogen skolekrets vil kunne dekke opp for skolene
samlet sett, men det fins ingen naturlig inndeling av kretsene som gjør at det vil være
enkelt å kunne fordele elevene jevnt mellom skolene.
Alternativ 1 gir Sjøskogen skole overkapasitet frem til 2030, mens Nordby skole vil
være full rundt 2027. Alternativet fører til økte kostnader til skoleskyss og elevene fra
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Kjærnes vil få lenger skolevei enn de har i dag. I alternativ 2 vil elevene få kortere
skolevei enn de har i dag. Skoleveien defineres som trygg i begge alternativer.
Alternativ 2 gir Nordby skole kapasitet frem til 2030, mens Sjøskogen skole vil ha
overkapasitet selv med utbygging av skolen. Det vil gi økte kostnader til skoleskyss
for elevene fra Kjærnes. Rådmannen vurderer dette alternativet som lite
hensiktsmessig i forhold til alt. 1 og 3.
Alternativ 3 medfører at barn som bor i samme nabolag vil gå på ulike skoler, men
alle vil få kortere skolevei og det blir ingen kostnader til skoleskyss utover de som
allerede har skyss. Alternativet innebærer at kapasiteten til Sjøskogen skole blir
bedre utnyttet og at kapasiteten til Nordby skole holder lenger.
Rådmannen vil anbefaler at alternativ 3 vedtas, da dette vil gi den beste fordelingen
av barn på mellom skolene samt at det ikke gir økte kostnader og ingen elever får
lenger skolevei.
4.2 Rådmannens vurdering av tiltak og alternativer for Solberg skole
Med dagens prognoser og skolekretsgrenser vil Solberg skole ha god nok
elevkapasitet i årene frem til 2023. Fra 2024/2025 øker elevtallet raskt frem til 2030.
Den nye Solberg skole er klargjort til byggetrinn 2 som innebærer en utvidelse av
skolen. Skolen alle spesialrom og fellesområder som ivaretar kravene til en 4-parallell
skole. Med en utvidelse med 2 klasserekker vil Solberg skole bli 4-parallell, og med
en utvidelse med 1 klasserekke vil Solberg bli 3-parallell.
Rådmannen har vurdert en utvidelse av Solberg skole til 3 eller 4-parallell på
bakgrunn av elevtallsveksten frem til 2030, jf. befolkningsprognoser frem til 2030 og
med dagens skolekretsgrense. Det kom ingen høringsinnspill til rådmannens
alternativer for Solberg skole.
Alternativ 1 – Solberg skole utvides til 3-parallell skole
En utbygging av Solberg skole til 3-parallell skole vil øke elevkapasiteten til 530
elever som ivaretar dagens behov frem til 2030. I 2030 vil skolen ha 522 elever etter
dagens prognoser. Skolen er prosjektert for en utvidelse til 4-parallell.
Alternativ 2 – Solberg skole utvides til 4-parallell skole
En utbygging av Solberg skole til 4-parallell skole vil øke elevkapasitet til 700 elever.
Dette vil gi en overkapasitet frem til 2030, da elevtallet etter prognosene vil være 522
elever. Skolen er prosjektert for en utvidelse til 4-parallell.
Rådmannens vurdering av alternativene for utvidelse av Solberg skole
Alternativ 1 og alternativ 2 innebærer at det vil være nok elevkapasitet frem til 2030
og det er lagt til rette for en enkel utvidelse av skolen med opptil to paralleller.
Alternativ 1 ivaretar elevkapasiteten frem til 2030, men vil da være full og skolen må
utvides med enda en parallell. Alternativ 2 ivaretar elevkapasiteten også etter 2030.
Alternativ 2 vil gi noe økte kostnader da utvidelsen vil gjelde to paralleller. Det må
bygges 12 klasserom ekstra med grupperom og toaletter samt lærerarbeidsplasser
tilpasset 2 klasser mer pr. trinn. Det vil ikke være behov for økning av spesialrom i
alternativ 1 og 2, dette er ivaretatt i byggingen av 2-parallell skole. Flerbrukshallen
ivaretar skolens behov for gymsal.
Rådmannen vurderer alternativ 2 som mest hensiktsmessig, da det ivaretar
elevtallsveksten også etter 2030. Det er lagt til rette for utvidelse av skolen til en 4-
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parallell skole og skolen vil slippe enda en utbygging med den uroen og de økte
kostnadene det medfølger.
Rådmannen anbefaler at Solberg skole utvides til 4-parallell innen 2025.
4.3 Rådmannens vurdering av tiltak for Nordbytun ungdomsskole
Nordbytun ungdomsskole er i dag en 4-parallell skole med maksimumskapasitet på
360 elever i aldersgruppen 13 – 15 år. Elevene som tilhører skolen kommer fra
Sjøskogen skolekrets, Nordby skolekrets og Solberg skolekrets. Høsten 2016 ble
ytterligere 3 ekstra klasserom med grupperom ferdigstilt. Disse ble benyttet av elever
fra Solberg skole frem til påske 2018. Med tre ekstra klasserom fra skoleåret
2018/2019 vil elevkapasiteten på Nordbytun kunne økes med en klasserekke,
tilsvarende 5- parallell skole. Det vil si at realistisk kapasitet økes til ca. 430 elever.
Nordbytun ungdomsskole har i dag tilfredsstillende undervisningsarealer og en
elevkapasitet som ikke er fullt utnyttet. Skoleåret 2018/2019 er det pr. d.d. registrert
272 elever ved skolen.
Prognose og kapasitet for Nordbytun ungdomsskole*
Nordbytun uskole 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sjøskogen
78
73
88
97 106 104
99 103 102 104
99
96
96
93
94
93
Nordby
126 127 131 132 126 127 134 139 147 142 141 139 147 146 149 153
Solberg
73
64
68
77
89
96 101 113 122 129 137 145 157 163 172 180
Totalt
277 264 287
306 321 327 334 355 371 375 377 380 400 402 415 426
Kapasitet

340

340

340

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

* Elevframskrivinger for barn i alderen 13-15år i perioden 2015-2030, jf. befolkningsprognose utført av
Rambøll juni 2017

Rådmannen vurderer det slik at Nordbytun ungdomsskole klarer å møte den
ventende elevmassen. Med dagens prognoser holder elevkapasiteten til 2030. Det
er vedtatt at det skal legges frem en ny analyse for ungdomsskolene i Ås kommune
innen 2020, jf. K-sak 30/17 Skolebehovsanalyse Ås Sentrum 2017-2030.
Det kom ingen høringsinnspill til rådmannens tiltak for Nordbytun ungdomsskole.
5. Rådmannens konklusjon for skolene i Ås nord
Rådmannen anbefaler en endring av dagens skolekretsgrenser samt utvidelse av
Solberg skole for å gi elevene i Ås nord de beste forutsetninger for en god
skolehverdag. Nordbytun ungdomsskole vil med dagens prognose ha elevkapasitet
nok til 2030.
Rådmannens forslag til tiltak:
Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at elever
som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. Elever som
går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye skolekretsgrensen gjelder
fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole i 2022.
Solberg skole utvides med to paralleller til en 4-parallell skole innen 2024/2025.
Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt boligprogram
vedtas.
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Det legges frem en ny analyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-46/18
Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus
fylkeskommune - Follo-piloten
Saksbehandler:
Alexander Krohg Plur
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Saksnr.:
17/18
46/18

18/01499-1
Møtedato
30.05.2018
06.06.2018

Innstilling fra HOK publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og
Akershus fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i Ås
deltar sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra andre
Akershus-kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 31.12.2022.
2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår
rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig
fra 2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til
samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019.
Ås, 22.05.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
Samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune.
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Rapport fra pilotprosjektet 2013-2018.
Saksbehandler sender vedtaket til:
Oppvekst- og kultursjef
Rektor kulturskolen
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Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunene i Follo og Norges musikkhøgskole ønsket å styrke kunstens og
kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, og inngikk i 2013 en avtale om
gjennomføring av pilotprosjektet «Follo-piloten». Avtalens mål var å styrke og
tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene, og derigjennom utvikle
kulturskolene i Follo til foregangsskoler i nasjonal sammenheng. Dagens avtale
utløper i 2018. På bakgrunn av de meget positive resultatene er satsningen Follopiloten tatt med i Akershus fylkeskommunes kulturplan. Fylkestinget har vedtatt at
fylkeskommunen ønsker å delta som samarbeidspartner i ny kontrakt, og har bevilget
2 millioner kroner i året til tiltaket på fast basis. Med Follo-kommunene som kjerne
utvides tiltaket ved at andre kommuner i Akershus også kan inngå kontrakt. De
videregående skolene og folkehøgskolene med musikk i Akershus vil nå også inngå i
tiltaket, og dermed gi en enda bedre mulighet til å utvikle et helhetlig opplæringsløp i
musikk der det kommunale, fylkeskommunale og nasjonale nivået samarbeider.
Avhengig av tilskudd ut over fylkeskommunen og antall deltakende kommuner anslås
tiltakets budsjett til 3.5 – 4 millioner kroner. I henhold til avtalen yter de deltakende
kommunene en egenandel per år: kommuner med inntil 14.999 innbyggere, kr
60.000, kommuner med 15.000-49.999 innbyggere, kr 80.000 og kommuner med
50.000 eller flere innbyggere, kr 100.000. Tiltaket vil bli foreslått innarbeidet i
forbindelse med rullering av Økonomisk handlingsplan for 2019-2023.
Samarbeidsavtalen danner grunnlaget for «Follo-piloten». Tiltaket vil få nytt navn
med underteksten «Follo-modellen».
Fakta i saken:
Ingen kulturskoler er like, det samme gjelder kulturskolene i Follo. Tilbudet er
tilpasset den enkelte kommunes ønsker, behov, økonomi og prioriteringer. Likevel
fremstår kulturskolene i Follo som en homogen enhet i nasjonal målestokk. Dette
skyldes i første rekke at kulturskolene har hatt et langvarig tett samarbeid både
administrativt og faglig, og har en rekke felles samarbeidsprosjekter.
Samarbeidsprosjektet Follo-piloten har bidratt sterkt til en intensivering av Follosamarbeidet de siste årene.
På bakgrunn av de gode resultatene fra pilotprosjektet ønsker Norges
musikkhøgskole (NMH) å samarbeide om en fortsettelse av tiltaket der kulturskolene
i Follo er i fokus.
NMH er landets sentrale utdannings- og forskningsinstitusjon innen musikk og
musikkpedagogikk, og er dermed viktig for landets kulturskoler. Kulturskolene utgjør
på sin side en viktig forutdannings-arena for søkere til NMH, og en viktig
arbeidsplass for kandidater fra NMH. Prosjektet og samarbeidet har derfor en
gjensidig nytte.
1.mars 2013 arrangerte Norges musikkhøgskole (NMH) og kulturskolene i Follo et
utviklingsseminar for kommuneledelsen og kulturskoleansatte i kommunen, samt for
ledelsen/ansatte ved NMH. Målet med seminaret var å etablere pilotprosjektet
«Follo-piloten». Follo-kommunene var sterkt representert med ordførere, rådmenn og
kommunalsjefer. Deretter undertegnet Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og
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Ås kommuner samarbeidsavtalen om pilotprosjektet. Enebakk kommune kom med
som deltaker i prosjektet fra høsten 2017.
Ås kommune ved kulturskolen var initiativtaker til prosjektet, og har vært
prosjektansvarlig. Prosjektet drives med prosjektledelse ansatt i Kulturskolen i Ås. I
prosjektperioden har Ås kommune mottatt 1,5 – 2,5 millioner kroner i året i eksterne
midler til virksomheten.
Pilotprosjektet har hatt ni ulike innsatsområder, og har gjennomført mange hundre
ulike tiltak som har hatt stor betydning både for de deltakende elevene og
studentene, og for utviklingen av kulturskolene og musikkhøgskolen (se vedlagt
rapport).
Prosjektets egenart og de gode resultatene skapte oppmerksomhet hos Akershus
fylkeskommune, og Follo-piloten ble tatt med som en viktig satsning i ny kulturplan.
På bakgrunn av dette bevilget fylkestinget et årlig tilskudd på kr 1,5 millioner i fire år i
2017-budsjettet, med et ønske om utvidelse til å omfatte fylkets videregående skoler
og folkehøgskoler med musikk. De ønsket også at tiltakene i Follo-piloten skulle
komme flere kommuner i Akershus til gode.
I 2018-budsjettet har fylkestinget vedtatt en utvidelse av det årlige tilskuddet til 2
millioner kroner, og som et fast tilskudd uten tidsbegrensning. Akershus
fylkeskommune går også inn som en samarbeidspart i kontrakten vedrørende en ny
avtaleperiode.
Samarbeidsavtalen for en ny 4-årig periode beskriver 10 innsatsområder:
 Et helhetlig utdanningsløp
 Talentutvikling / forutdanning for høyere musikkutdanning
 Musikkformidling
 Unge dirigenter
 Praksisplasser
 Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere
 Forsknings- og utviklingsarbeid
 Studietilbudenes relevans for kulturskolene og videregående skolers
musikklinjer
 Kulturnæringer
 Internasjonalisering
I og med at Follo-piloten ikke lenger vil være en pilot, og at tiltakene vil omfatte flere
kommuner vil tiltaket få et nytt navn, som ikke ennå er avklart. For å beholde
forankringen til Follo-kommunene vil navnet ha en undertittel: «Follo-modellen».
Samarbeidsavtalen ligger vedlagt, og her er alle samarbeidsområder ytterligere
beskrevet.
Vurdering:
Avtalen skal sikre et systematisk, konstruktivt og målrettet samarbeid om saker og
temaer av felles interesser. Avtalen gir talentfulle elevene i kulturskolen en mulighet
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til tilpasset opplæring, enten på NMH eller ved at studenter ved NMH oppsøker
kulturskoleelevene lokalt i Follo.
Avtalen tar sikte på å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på nærmere definerte
områder. Konkrete samarbeidsprosjekter forutsettes regulert i egne prosjektavtaler.
Til gjennomføring av avtalen vil hver av de deltakende kommunene fra og med 2019
gi et årlig prosjekttilskudd. Samtidig vil NMH og kulturskolene i Follo bidra med
ressurser til prosjektet gjennom tilrettelegging av ordinære aktiviteter. Akershus
fylkeskommune bidrar med 2 millioner kroner i året. Det søkes også om eksterne
midler både fra offentlige og private kilder, noe som erfaringsmessig resulterer i minst
kr 500.000 i året.
Økonomiske konsekvenser:
Ås kommunes andel på kr 80.000 pr. år, foreslås innarbeidet i forbindelse med
rullering av Økonomisk handlingsplan for 2019-2023. Hvorledes man skal finne
midler til dekning av disse, må vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for
2019.
Miljømessige konsekvenser:
Tiltaket medfører ingen miljømessige konsekvenser.
Alternativer:
1. Det inngås en samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus
fylkeskommune om en fireårig periode av «Follo-piloten», i samarbeid med de
andre Follo-kommunene, og eventuelle andre kommuner i Akershus. Ås
kommunes andel på kr 80.000 foreslås innarbeidet i forbindelse med rullering
av Økonomisk handlingsplan 2019-2023.
2. Ås kommune inngår ikke samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og
Akershus fylkeskommune.
Konklusjon med begrunnelse:
Kulturskolen i Ås inngår samarbeidsavtale om videreføring av «Follo-piloten» med
Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune, sammen med de øvrige
kulturskolene i Follo. Avtalen gjelder for perioden 01.08.2018-31.12.2022. I
forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår
rådmannen et nytt tiltak med kostnadsramme på kr 80.000 årlig fra 2019, som utgjør
Ås kommunes forpliktende andel.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Videreføring av tiltaket fra 01.08.2018.
Budsjettmessige konsekvenser fra 01.01.2019.
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F-47/18
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
Saksbehandler:
Mariann Jøssang
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Administrasjonsutvalget
4 Formannskapet
5 Kommunestyret

Saksnr.:
11/18
13/18
10/18
47/18

18/00583-5
Møtedato
29.05.2018
30.05.2018
06.06.2018
06.06.2018

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
fungerende Rådmann

Ellen Benestad
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
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
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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.
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:
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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 612 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
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
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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.
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
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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
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.

I fulldelt skole blir elever fra samme årstrinn undervist i samme klasse/gruppe.
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.
1
2
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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 6570 % 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
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
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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
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.
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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 Åsskolens handlingsrom, og som igjen fordrer nye strukturelle rammer.
 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.
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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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Befolkningsprognose for Kroer skolekrets

18/00017

Ås kommune
Befolkningsprognose for Rustad skolekrets (Det er tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i Kommunestyret
21.6.2017)

Formannskapet 06.06.2018

Side 29 av 87

Ås kommune
F-48/18
Ås kommunes reglementer - revidering
Saksbehandler:
Vibeke Berggård
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Eldrerådet
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
4 Plan- og byggekomiteen
5 Hovedutvalg for helse og sosial
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø
8 Administrasjonsutvalget
9 Formannskapet
10 Formannskapet
11 Kommunestyret

Saksnr.:
5/18
4/18
4/18
8/18
7/18
10/18
29/18
4/18
30/18
48/18

18/01119-1
Møtedato
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
25.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
02.05.2018
02.05.2018
06.06.2018

Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
vedtas.
Ås, 13.04.2018
Ola Nordal
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene

Utvalgsbehandlinger
Formannskapets behandling 02.05.2018:
Kontrollutvalgets vedtak/uttalelse ble sendt 02.05.2018 og publisert som vedlegg 3.
Formannskapet drøftet seg frem til følgende forslag:
Tilsvarer formannskapets vedtak.
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 02.05.2018:
Saken behandles to ganger i formannskapet.
Reglementet ble drøftet, behandlingen fortsetter på neste møte.
_____

18/00017
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Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018:
Administrasjonsutvalget drøftet reglementene.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Forhandlingsutvalget opprettholdes.
Votering: SV’s forslag ble tiltrådt 7-2 (H, Sp).
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018:
Administrasjonsutvalget drøftet reglementene.
Forhandlingsutvalget opprettholdes.
_____
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018:
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av ny kommunelov.
Kjetil Barfelt(FrP) fremmet forsalg om følgende endringer:
1.
I Ås skrives vei med i. Alle forekomster av VEG rettes til VEI.
2.
Pkt 7.3.1. På ny linje under reguleringssaker tilføyes: Alle kommunale saker
etter Plan- og bygningsloven som ikke tilligger Formannskapet.
3.
Pkt 7.3.3. KAN fjernes i avsnitt to.
4.
Pkt 7.6.1. Klima- og miljøutvalgets rett til å uttale seg bl.a. om reguleringssaker
organiseres slik at det ikke forsinker behandlingen av plansaker.
5.
Pkt 7.6.1. Friluftssaker flyttes ned til uttalelsespunktet.
6.
Pkt 10.1.13. «tas opp til avstemning» endres til «tas opp til
behandling/diskusjon».
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag som følger saken:
Se under HTM’s innstilling.
Votering:
H’s utsettelsesforslag falt 7-2 (2H)
FrP’s forslag 1 – 6 ble enstemmig tiltrådt ved punktvis votering.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
innstilles med følgende endringer:
1.
Alle forekomster av VEG rettes til VEI.
2.
Pkt 7.3.1. På ny linje under reguleringssaker tilføyes: Alle kommunale saker
etter Plan- og bygningsloven som ikke tilligger Formannskapet.
3.
Pkt 7.3.3. KAN fjernes i avsnitt to.
4.
Pkt 7.6.1. Klima og miljøutvalgets rett til å uttale seg bl.a. om reguleringssaker
organiseres slik at det ikke forsinker behandlingen av plansaker.
5.
Pkt 7.6.1. Friluftsaker flyttes ned til uttalelsespunktet.
6.
Pkt 10.1.13. «tas opp til avstemning» endres til «tas opp til
behandling/diskusjon».
__
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SV’s forslag følger saken:
Nytt punkt 7.6 Hovedutvalg for Klima- og miljø og næring
7.6.1 Utvalgets oppgaver og ansvar
Utvalget består av 9 medlemmer.
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for følgende områder:
•
Klima- og miljøoppgaver
•
Blågrønn faktor og langsiktig grønn grense
•
Avfallshåndtering
•
Landbrukssaker, herunder jord- og skogbruk
•
Næringsutvikling
•
Kulturlandskap og kulturminner
•
Friluftsliv og idrett
•
Vannforvaltning
Utvalget skal ha ansvar for:
•
Planer og planprosesser direkte relatert til utvalgets ansvarsområder
•
Langsiktig grønn grense
•
Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning
•
Plan og tiltak for naturmangfold og forurensning
•
Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan
•
Påse at blågrønn faktor blir fulgt opp.
•
Oppfølging av lovverk og kommunale tilskudd på landbruksområdet
•
Oppgaven som kontrollorgan i henhold til miljølovverk
•
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (Revideres årlig)
•
Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder
•
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
•
Næringssatsing og tiltak for det grønne skifte, herunder samarbeid med NMBU
på næringsområdet
7.6.2 Utvalgets generelle myndighet
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i
enkeltsaker.
_____
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018:
Utvalget har hatt en foreløpig drøfting av reglementet.
Votering: Hovedutvalgets behandling ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018:
Utvalget har hatt en foreløpig drøfting av reglementet.
_____
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018:
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, tas
til orientering.
Votering: Senterpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt.
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, tas
til orientering.
_____
Plan- og byggekomiteens behandling 25.04.2018:
Plan- og byggekomiteen har ingen innsigelser mot det foreslåtte reglement for Planog byggekomiteen.
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Plan- og byggekomiteens vedtak 25.04.2018:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
vedtas.
_____
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018:
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag:
Under avsnitt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 endres kulepunkt 1 slik:
«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.»
Votering:
Rådmannens innstilling med Rolf Berntsens endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
vedtas med følgende endring:
Under avsnitt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 endres kulepunkt 1 slik:
«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.»
_____
Eldrerådets behandling 24.04.2018:
Eldrerådet drøftet endringsforslag i punkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets
årsmelding skal inneholde. Nest siste kulepunkt endres fra
«Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp.»
til «Oversikt over saker som rådet har behandlet.»
Votering:
Det omforente endringsforslaget ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt.
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Eldrerådets innstilling 24.04.2018:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
vedtas med følgende endring:
Punkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets årsmelding skal inneholde.
Nest siste kulepunkt endres slik at det lyder:
«Oversikt over saker som rådet har behandlet.»
_____
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018:
Ungdomsrådet støtter innstillingen med følgende korrigering av tekst i kapittel
10.2.1.9 i henhold til K-sak 45/17:
Tilsvarer ungdomsrådets vedtak.
Votering:
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets korrigering ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018:
Ungdomsrådet støtter innstillingen med følgende korrigering av tekst i kapittel
10.2.1.9 i henhold til K-sak 45/17:
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning:
-1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.
-1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.
-1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i
Ås kommune.
-4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, uorganisert
ungdom og/eller andre (frie plasser).
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner
blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det er mer enn 4
søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være
vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis
fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i tillegg en av sine faste
medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets
kontaktledning til det politiske miljøet. Vedkommende har tale- og forslagsrett.
_____
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Saksfremlegg
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018,
vedtas.
Ås, 13.04.2018
Ola Nordal
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse.
For de deler som gjelder utvalgets område:
Ungdomsrådet (UR)
Eldrerådet (ER)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR)
Plan- og byggekomiteen (PBL)
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)
Administrasjonsutvalget (ADM)
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg:
1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018
2. Notat - Delegering til rådmann
3. Kontrollutvalgets vedtak/forslag 30.04.2018 – saksutskrift
4. Notat – delegering til rådmannen – personvern og informasjon
Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene:
F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018.
2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015»
3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015:
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015».
4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering:
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe».
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Ås kommunes hjemmesider
Referatsak i aktuelle utvalg
Rådmannens ledergruppe
Saksutredning v/rådmannen
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2
Sammendrag:
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert.
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2.
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,
Sist oppdatert 06.10.2015.
Fakta i saken:
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.
Ad hoc utvalget har bestått av følgende:
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.
Det har vært holdt 8 møter.
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1.
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse.
Vurdering:
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert
07.03.2018, jf. 18/00834-1.
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før
vedtak i kommunestyret.
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer.
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Økonomiske konsekvenser:
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt.
14.4.2:
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:
kr. 44 204
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig: kr. 69 615
kr. 113 819
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i
kulturhuset.
Konklusjon med begrunnelse:
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt.
Kan vedtaket påklages? Nei
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks
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F-49/18
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak
Saksbehandler:
Mari Olimstad
Saksgang
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Saksnr.:
36/18
49/18

17/00189-41
Møtedato
31.05.2018
06.06.2018

Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, k-sak
14/18. Klagen tas således ikke til følge.
Ås, 16.05.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Grepperud
Plan- og utvklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

31.05.2018

Vedlegg:
1. Klage på vedtak i Ås kommunestyre vedrørende helikopterlandingsplass, datert
24.04.2018
2. Saksutskrift Kommunestyret 21.03.18
3. Fylkesmannens vedtak i klagesak Ski kommune 21.10.15
4. Brev fra Tronsmo, sendt 25.09.2017
5. Brev fra Lilleby Kvarme, sendt 26.02.2018
6. Situasjonsplan C
7. Situasjonsplan C 2500
8. Støyrapport Sintef, datert 23.02.2017
9. Forslagsstillers svar til sent inkomne merknader og forslag til konsesjonsvilkår,
datert 03.11.2017.
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Søknad om dispensasjon
Høringsuttalelser
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Saksbehandler sender vedtaket til: Egen liste
Saksutredning:
Fakta i saken:
Ås kommune mottok søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen på
eiendommen gnr/bnr 60/1, den 19.05.2017. Formålet med dispensasjonen er å
etablere en godkjent landingsplass for helikopter på tomten. Tiltakshaver søkte
opprinnelig om dispensasjon for 25-30 flybevegelser per uke, men har i ettertid
redusert søknaden til i gjennomsnitt 12 bevegelser per uke, tilsvarende det som
tillates for en ikke-konsesjonspliktig landingsplass (naturlig landingsplass).
Tiltakshaver driver i dag helikoptervirksomhet fra eiendommen uten konsesjon, i om
lag samme skala som det søkes om.
Dispensasjonssøknaden ble behandlet første gang i hovedutvalg for teknikk og miljø
(HTM) 24.08.2017 og i formannskapet 30.08.2017. Saken ble mindretallsanket til
kommunestyret, som behandlet saken 25.10.2017. Grunnet nye opplysninger i
saken, vedtok kommunestyret at saken skulle sendes tilbake til administrasjonen.
Søknaden ble behandlet på nytt i HTM den 01.03.2018, i formannskapet den
07.03.2018, og deretter i kommunestyret 21.03.2018. Kommunestyret fattet vedtak
om midlertidig dispensasjon, med vilkår.
Berørte parter ble varslet om vedtaket i brev datert 05.04.2018. Vedtaket ble
påklaget 26.04.2018, i brev signert 17 naboer, og klagen er således mottatt innen
klagefristen.
Rådmannens vurdering av søknaden
Før behandling av saken i HTM 01.03.2018, vurderte rådmannen at vilkårene for å gi
dispensasjon var oppfylt. Tiltaket ble ikke vurdert å tilsidesette hensynet bak LNFformålet. Fordelene ved å beholde en ønsket, samfunnsnyttig virksomhet i
kommunen, samt å kunne styre driften ved hjelp av konsesjonsvilkår, ble veiet opp
mot ulempene med støy for naboene. Det ble lagt vekt på at deler av
helikoptervirksomheten har tilknytning til innovasjonsmiljøet på Campus Ås, og at det
er ønskelig å tilrettelegge for denne bedriften i kommunen. Også øvrig virksomhet
skal bestå av samfunnsnyttige oppgaver, som bl.a. utbygging av nødnett for
redningsetaten og bistand ved brann og redning, og det skal ikke foregå
forlystelsesflyging fra landingsplassen. Det ble vurdert at helikopterdrift på
eiendommen vil føre til ulemper for naboene i form av støy, men at ulempene ved en
dispensasjon ikke vil være større enn de er ved dagens drift.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret fattet 21.03.2018 følgende vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1.
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Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd:
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan.
2. Ås kommune forutsetter å bli trukket med i utformingen av konsesjonsvilkårene.
3. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover dagens nivå.
4. Maks antall bevegelser: 24 bevegelser pr 14 dager og maks 16 bevegelser pr 7
dager.
5. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300.
6. Lørdager: maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned.
7. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av
mobil/radiosendere/brannslukking etc. (anslag 2 bevegelser pr 8 søndager).
8. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad»
Rådmannens vurdering av klagen:
Vedtaket er påklaget av 17 berørte naboer. Innholdet i klagen er redegjort for under,
punkt for punkt, med rådmannens kommentarer.
1. Vedtaket i Ås kommunestyre om å gi midlertidig dispensasjon undergraver
regelverkets intensjon.
Klager viser til Pbl. § 19-2, som sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene. De viser til bestemmelsens
forarbeider, (Ot.prp nr. 32), som understreker at bestemmelsen skal tolkes strengt.
Klager forventer at saken blir likebehandlet med en klagesak fra 2015 vedrørende
Ski flyplass, hvor Ski kommunes dispensasjon ble omgjort av fylkesmannen (se
vedlegg). Dispensasjonen gjaldt en utvidelse av driften på Ski flyplass, og ble gitt for
en periode på 10 år. Det ble gitt dispensasjon til opp mot 50 flybevegelser med
helikopter per uke. Fylkesmannen begrunnet avgjørelsen med at fordelene ikke klart
ville overstige ulempene, og pekte spesielt på støy som en betydelig ulempe. Det ble
også kommentert at kommunen hadde akseptert flyplassvirksomhet i 50 år uten
regulering, og at dispensasjonen dermed ikke framsto som midlertidig.
Fylkesmannen var i tvil om hvorvidt en midlertidig dispensasjon ville vesentlig
tilsidesette LNF-formålet, men var kritisk til manglende vurdering av hensynet til
husdyrhold.
Klager påpeker at landingsplassen i Ski lå i overkant av 200 meter fra nærmeste
nabolag, mens landingsplassen på Haugerud ligger mindre enn 50 meter fra
nærmeste bolighus. Ulempene og støynivået for naboene på Haugerud vil derfor
være større enn på Ski flyplass.
De ber Ås kommune begrunne hvorfor denne saken er annerledes enn saken som
ble behandlet i Ski kommune.
Rådmannens kommentar: Klagesaken i Ski kommune har likheter med saken på
Haugerud, først og fremst når det gjelder ulempene naboene opplever med hensyn til
støy. Det er imidlertid også forskjeller mellom de to sakene, særlig når det gjelder
tiltakets varighet og omfang. Aktiviteten det åpnes for på Haugerud er betydelig
mindre enn aktiviteten på Ski flyplass, og er begrenset til maks 24 bevegelser per 14
dager og maks 16 bevegelser per uke. Dispensasjonen er ytterligere begrenset i tid,
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og skal kun gjelde frem til vedtak av neste kommuneplan. Arbeidet med rullering av
kommuneplanen starter opp i 2019, og det er dermed snakk om en dispensasjon
som er begrenset til om lag 2 år. Dispensasjonen har således ikke karakter av å
være varig, slik fylkesmannen konkluderte om Ski flyplass.
Hensynet bak LNF-formålet: Saksframlegget redegjør for vurderingen av hensynet
bak LNF-formålet. Rådmannen viser til landbrukssjefens uttalelse, som påpeker at
omsøkt landingsplass ikke vil berøre dyrket eller dyrkbar jord. Det er ikke mottatt
uttalelser eller klager fra landbruksinteresser i området, som tilsier at driften har
negativ innvirkning på landbruket.
Vurdering av fordeler og ulemper. Saksframlegget redegjør for vurderingen av
fordeler og ulemper ved dispensasjonen. Det er foretatt en konkret vurdering av
ulempene. HTM gjennomførte en befaring hos nærmeste berørte nabo, og det er
vedtatt dispensasjonsvilkår for å begrense ulempene. Det tillates ikke flyvninger på
søndager, og kun få flybevegelser på lørdager og kveldstid, når det vil være til størst
sjenanse for naboene.
2. Feil fakta i saken
Klager mener at dagens helikoptertrafikk fra Haugerud ikke kan tolkes inn i begrepet
naturlig landingsplass, og at driften derfor er ulovlig. De peker både på at
begrensningen med maks 12 bevegelser per uke ikke har vært overholdt, og at det er
blitt foretatt endringer av driftsbygningen som gir landingsplassen karakter av å være
permanent. De mener søknaden burde vært behandlet som en nyetablering, og at
dagens støynivå ikke kan tas som utgangspunkt i en vurdering av fordeler og
ulemper. De påpeker også at landingsplassen skal flyttes til en annen plassering på
eiendommen, som ligger svært nær nærmeste nabo og vil føre til økt støybelastning
for denne eiendommen.
Rådmannens kommentar: Rådmannen er enig i at flytting av landingsplassen tilsier
at saken bør behandles som en nyetablering. Det vurderes likevel at
sammenligningen med dagens støynivå er relevant, all den tid det faktisk foretas
flybevegelser fra eiendommen som kan fortsette uten dispensasjon. Det er knyttet
noe usikkerhet til dette forholdet, som klager påpeker. Rådmannen tar ikke stilling til
om begrensningen på 12 bevegelser har vært overholdt, eller om det er andre forhold
som gjør at dagens drift burde regnes som ulovlig. Dette er spørsmål som ikke kan
avgjøres av kommunen som planmyndighet, men som må behandles av
luftfartstilsynet. Kommunestyret har vært informert om denne usikkerheten da
dispensasjonen ble gitt, jf. vedlegget Svar på ordførerens spørsmål vedrørende
helikopterlandingsplass.
Når det gjelder situasjonen for nærmeste nabo er det en realitet at denne
eiendommen vil oppleve økte ulemper, og delvis vil bli liggende innenfor gul
støysone. Rådmannen forventer at mulighetene for støyskjerming også vurderes i
forbindelse med en konsesjonsbehandling. Det vises for øvrig til at aktiviteten som
tillates er svært begrenset, og at det er snakk om i gjennomsnitt én flytur med letting
og landing per dag.
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3. Manglende vurderinger av hensyn til barn og unge i saken –
saksbehandlingsfeil?
Klager påpeker at landingsplassen ligger nær bomiljø, og i mindre enn 300 meters
avstand fra Steinerskolen i Ås og Haugtussa Steinerbarnehage. Adkomstveien til
landingsplassen er skolevei. De mener det ikke er gjort noen reell vurdering av
hvordan støy fra lavtflyvende helikoptertrafikk over skole og barnehage vil påvirke
leke- og læringsmiljø, og søvn for de minste barna. De påpeker at saken ikke har blitt
vurdert av kommunens representant for barn og ungdom.
Rådmannens kommentar: Steinerskolen ble varslet om dispensasjonssøknaden på
lik linje med andre berørte naboer, og har ikke kommet med uttalelse til søknaden.
Det må dermed antas at de ikke anser tiltaket som en betydelig ulempe for barn og
unge. Rådmannen viser til vedlagte støyutredning, som bl.a. redegjør for
sannsynligheten for søvnforstyrrelser som følge av flystøy, og konkluderer med at
forstyrrelsene er små så lenge støynivået opptrer sjelden. Det er imidlertid riktig at
dette ikke er utredet spesifikt for barn og unge. Rådmannen forutsetter at det ved
konsesjonsbehandling fastsettes inn- og utflyvningstraséer som ikke går direkte over
skole og barnehage, for å begrense støynivået for disse. Det vises til
kommunestyrets vedtak, som fastslår at kommunen skal trekkes med i utforming av
konsesjonsvilkårene.
Nor Aviation har anslått biltrafikken til landingsplassen til 2-4 bilturer i døgnet i snitt,
noe som ikke vurderes som en betydelig belastning på skoleveien.
4. Etablering av landingsplass vil ha så stor innvirkning på nærområdet at det
må behandles som en reguleringsplan eller ved rullering av kommuneplanen
Klager mener at den omsøkte landingsplassen vil innebære så store investeringer at
tiltaket i realiteten vil bli tids-uavgrenset.
De mener at plassering av en helikopterlandingsplass i et område med landbruksdrift
og nær bolighus må behandles grundig i form av en reguleringsplan med
konsekvensutredning, eller i sammenheng med rullering av kommuneplanen.
Dersom klagen ikke tas til følge, forutsetter de at området blir underlagt en reell
konsekvensutredning i forbindelse med kommuneplanrullering, med vurdering av
alternative lokaliseringer.
Rådmannens kommentar: Rådmannen stiller seg bak vurderingen av at tiltaket bør
utredes grundig i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Dette inkluderer
konsekvensutredning og en reell vurdering av andre egnede lokaliseringer. Alle
investeringer i den midlertidige landingsplassen gjøres av tiltakshaver på egen risiko,
og vedtaket kan ikke tolkes som en garanti for fremtidig arealdisponering. Det vises
til pbl. § 19-3 som sier at:
«ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for
kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk,
eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den
tidligere tilstand».
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5. Gjenboere og øvrige beboere i nærområdet er ikke orientert om saken
Klager påpeker at saken kun er varslet til eiendommene som grenser til tiltakshavers
eiendom. De mener gjenboere og øvrige beboere som berøres av helikopterstøy ikke
er blitt varslet.
Rådmannens kommentar: Naboer og gjenboere (definert som beboere på andre
siden av vei eller andre smale arealstriper), er varslet i henhold til kravene i plan- og
bygningsloven. Det er riktig at helikopterstøy også kan berøre beboere i et større
område. Rådmannen har vurdert behovet for utvidet varsling, men anser at det ikke
har vært behov for dette grunnet store avstander.
6. Informasjonen til berørte naboer har ikke blitt korrekt ivaretatt og brev fra
naboer mangler i sakspapirene
Klager mener Ås kommune burde ha informerte berørte naboer om nye
saksopplysninger fra tiltakshaver, som førte til at Kommunestyret 25.10.2017 sendte
saken tilbake til HTM for ny behandling.
Klager viser også til to brev fra berørte naboer som er sendt direkte til medlemmene i
HTM, samt til administrasjonen. De mener brevene burde vært lagt ved saken til
behandling i kommunestyret. Dette er:
1. Epost fra Anne Marte Tronsmo, datert 25. september 2017. De er naboer til
foreslått ny landingsplass, og påpeker at det ikke vil være mulig å etablere en
støyskjerm som effektivt vil bøte på ulempene for deres bolig.
2. Epost fra Marit Johanne Lilleby Kvarme, på vegne av 16 naboer, sendt
26.02.2018. Brevet inneholder flere momenter som også tas opp i klagen,
herunder påstander om feil fakta i saken og undergraving av regelverkets
intensjon. De peker også på at helikopteret som ble brukt under HTMs befaring
opplevdes som mindre støyende enn det som brukes til vanlig.
Rådmannens kommentar: Kommunestyret vedtok 25.10.2017 at saken skulle
behandles på nytt, grunnet nye saksopplysninger. Bakgrunnen var flere brev fra
berørte naboer, som inneholdt påstander om bl.a. feil opplysninger i søknad, feil ved
varsling, og bruk av et spesielt støysvakt helikopter ved befaring. Tiltakshaver mente
brevene inneholdt misvisende opplysninger, og at et eventuelt vedtak på bakgrunn
av disse kunne utgjøre en saksbehandlingsfeil. Kommunestyret vedtok derfor å
sende saken tilbake til administrasjonen, slik at de nye opplysningene kunne
behandles. Tiltakshaver ble også gitt anledning til å svare på merknadene.
Før saken ble behandlet på nytt i HTM svarte tiltakshaver på merknadene i et eget
brev. I tillegg inneholdt brevet forslag til konsesjonsvilkår som var strengere enn de
det opprinnelig ble søkt om, og som tilsvarer omtrent det antall flyvninger som tillates
for en naturlig landingsplass. Brevet ble lagt ved saksdokumentene til behandling i
HTM, og har vært mulig å oppsøke for de berørte.
Brevene fra Tronsmo og Lilleby Kvarme ble sendt direkte til medlemmene av HTM
ved behandling av saken. Det er ikke automatikk i at slike brev som sendes utenfor
høringsfristen blir en del av saksdokumentene. Rådmannen skal imidlertid påse at
saken er godt nok opplyst, og anerkjenner at brevene inneholdt relevante
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opplysninger for saken. Opplysningene var godt kjent for medlemmene av HTM, som
innstilte positivt til dispensasjonen, og for kommunestyret som vedtok HTMs
innstilling. Rådmannen anser det som lite sannsynlig at utelatelsen av brevene fra
sakslisten har påvirket vedtaket i saken.
Konklusjon:
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert
21.03.2018. Rådmannen mener vedtak om dispensasjon av 21.03.2016, k-sak 14/18,
bør opprettholdes. Klagen bør således ikke tas til følge.
Kan vedtaket påklages?
Vedtak kan ikke påklages. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for
endelig avgjørelse.
Dersom vedtak av 21.03.2016 omgjøres kan vedtaket påklages til fylkesmannen, jf.
forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker
regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har
truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller
de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-50/18
Åsgård skole. Konsept
Saksbehandler:
Leif Klemetrud
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3 Plan- og byggekomiteen
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø
6 Formannskapet
7 Kommunestyret

Saksnr.:
10/18
10/18
9/18
15/18
37/18
50/18

16/00157-2
Møtedato
29.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
06.06.2018

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Rådmannens innstilling:
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende
forutsetninger:
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet
- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5
- Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak.
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021.
Ås, 16.05.2018

Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Plan- og byggekomiteen
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret
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Tidligere politisk behandling:
PBK-Sak 3/16 Åsgård skole - mulighetsstudie på Søråsjordet
PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie
HTM-Sak 1/17 Mulighetsstudie
HTM-Sak 82/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
F-Sak 80/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
K-Sak 62/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
HTM-Sak 14/18 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole
Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunestyret vedtok den 22.11.17 (K-Sak 62/17) at Åsgård skole skal stå ferdig til
skolestart 2021. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok den 01.03.18 (HTM-Sak
14/18) å legge reguleringsplanen for Åsgård skole ut til offentlig ettersyn.
Rådmannen har med bakgrunn i vedtakene igangsatt planleggingen av Åsgård skole.
Link Arkitektur AS er engasjert som arkitekt for prosjektet og Multiconsult AS er
engasjert som tekniske rådgivere.
Fakta i saken:
Generelt
Alle arealer er basert på en optimalisering av foreliggende romprogram og er tillagt
en forventet brutto/netto-faktor. Arealene for nybygget er derfor beheftet med
usikkerhet. Endelige arealbehov vil først foreligge når forprosjektet er utarbeidet.
Tomt og bygninger
Det vises til reguleringsplanen «R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole».
Arealet på reguleringsområdet er 26 075 m². Innenfor reguleringsområdet står det i
dag syv bygninger og et midlertidig modulbygg.
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Følgende bygg foreslås videreført med dagens bruk og inngår ikke i de videre
utredningene:
Bankbygget (Kulturskolen)
«Det gule huset» (Kontorbygg Ås kommune)
«Det gule huset» kan ev. rives eller omdisponeres når det er etablert nye lokaler for
kommunens virksomhet som i dag er lokalisert i bygget.
Følgende bygg er anbefalt revet i alle alternativer:
Paviljong 3 (Åsgård skole)
Midtgard (Fritidsklubben)
Følgende bygg er vurdert i utredningen av konsept for ny Åsgård skole:
D6
Rødskolen
Paviljong 4 og 5 (Åsgård skole)
D6
D6 er et trehus oppført i 1913. Bygget var opprinnelig lærerbolig knyttet til Åsgård
skole. I dag brukes bygningen til kulturhus. Ås Kunstforening er fast leietaker.
Bygningen er regulert til bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203.
Bygningen er SEFRAK-registrert.
D6 er vurdert som uegnet til bruk som undervisningsarealer. I denne utredningen er
det ikke tatt stilling til om D6 kan rives eller flyttes for å få et større uteareal for
skolen. Det anbefales at en slik vurdering ev. foretas separat.
D6 omtales ikke nærmere i denne saken.
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Rødskolen
Gamle Åsgård skole (Rødskolen) ble tatt i bruk i 1914. Bygningen er regulert til
bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203. Bygningen er SEFRAK-registrert.
Bygningen benyttes i dag av Kulturskolen på ettermiddag/kveld, av Ås kommune til
intern kursvirksomhet og som kontorer for de tillitsvalgte.
En innvendig oppgradering er nødvendig uavhengig av framtidig bruk av bygningen.
Det er forutsatt at bygningen ikke kan rives og derfor må ha en videre bruk. Det er
utredet to alternativer for videre bruk av bygget:
Alternativ 1: Full oppgradering til undervisningsarealer
Bygningen er utvendig i relativt god stand, men det må foretas en full innvendig
modernisering hvis bygningen skal benyttes til skoleformål. Oppgraderingen må
gjennomføres slik at samlet skoleareal kan benyttes fra høsten 2021.
En oppgradering av bygningen til gjeldende forskrifter vil innebære følgende
hovedtiltak:
 Etablering av ventilasjonsanlegg
 Nytt sprinkleranlegg
 Ny heis
 Nye toaletter
 Innvendig etterisolering inkl. nye vinduer
 Nødvendig innvendig ombygging til skoleformål
 Nytt elektrisk anlegg
 Brannsikring (godkjente rømningsveier)
 Universell utforming
Hvis bygningen skal benyttes til undervisningslokaler er det vurdert som mest
hensiktsmessig å plassere skolens felles læringsarealer i bygningen. Dette omfatter
eksempelvis musikkrom, kunst og håndverk, naturfag etc.
Bygget vil ved oppgradering kunne romme ca. 410 m² (netto) fra skolens samlede
romprogram. Dette gir en høy brutto/netto-faktor sammenlignet med et nybygg. Dvs.
mye areal går bort til «uproduktive» arealer.
Alternativ 2: Videre bruk som i dag
Rødskolen videreføres med dagens bruk. Oppgradering kan gjøres over tid i tråd
med behovene.
Paviljong 4 og 5
Eksisterende skolebygg langs Skoleveien, paviljong 4 og 5, er bygget i to etapper og
ble tatt i bruk på midten av 1990-tallet. Bygget har en grunnflate på 1 620 m² BTA og
består at to etasjer og delvis utgravd kjeller. Bygget har i dag følgende
romfunksjoner:
 Kjeller
o Tekniske rom
 1. etasje
o Fire klasserom
o Tre spesialrom (sløyd, mat/helse og musikk)
o Lokaler for SFO
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2. etasje
o Fire klasserom
o Personalrom

Det er gjort lite oppgraderinger eller rehabiliteringer av bygget siden
oppføringstidspunktet. Bygget framstår i dag som slitt og tilfredsstiller ikke dagens
forskriftskrav ift. inneklima, universell utforming og dagslys i klasserom. Det er utredet
to ulike alternativer for videre bruk av bygget:
Alternativ 1: Det gjennomføres kun nødvendig vedlikehold, samt noen mindre
innvendige ombygginger. Nødvending vedlikehold er forutsatt å være tiltak som må
gjennomføres umiddelbart eller ila. de neste 5 årene. Følgende tiltak må
gjennomføres:
 Tak (inkl. renner og beslag) skiftes
 Etterisolering av loft (bør gjøres samtidig som taket skiftes)
 Skifte utvendig trekledning
 Nødvendig utbedring av utvendige pussede vegger
 Skifte ventilasjonsaggregater
 Skifte ødelagte himlingsplater (lekkasjer)
 Noen mindre innvendige ombygginger, samt maling av enkelte vegger
Det forutsettes at tiltakene kan gjennomføres uten at det utløser nye forskriftskrav
(TEK17) for bygget. Bygget vil bli videreført med dagens standard og vil ikke
tilfredsstille dagens krav til innemiljø, universell utforming og dagslys.
Lokalene til SFO utvides ved å ta i bruk et større areal i 1. etasje. Eksisterende
klasserom 1. og 2. etasje foreslås benyttet av 1. og 2. trinn, mens pedagogene for 1.
og 2. trinn benytter arealene i 2. etasje, som i dag benyttes av administrasjonen, til
kontor og personalrom. Bygget vil kunne romme ca.1 634 m² (netto) av skolens
romprogram. Dette gir en høy brutto/nettofaktor sammenlignet med et nybygg.
Alternativ 2: Full oppgradering av bygget til dagens forskrifter (TEK17). I tillegg til
tiltakene beskrevet for alternativ 1 kommer:
 Skifte vinduer
 Etterisolering av fasadene
 Full innvendig ombygging for å tilfredsstille nye krav til dagslys, romstørrelser
mm.
 Nye tekniske anlegg
 Ny heis
 Universell utforming
På grunn av lav etasjehøyde i bygget, kan det være behov for å søke dispensasjon
fra TEK17 ift. himlingshøyde i klasserommene. Dette må ev. utredes nærmere.
Byggets form gjør at man selv ved en full ombygging ikke vil få innplassert flere
funksjoner fra romprogrammet enn ved alternativ 1. En full ombygging vil imidlertid
gjøre det mulig å strukturere romløsningen på en mer hensiktsmessig måte enn i
dag. Plasseringen av nybygget kan også bidra til en noe bedre utnyttelse av bygget.
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Nybygg
Nytt skolebygg og flerbrukshall etableres med tre til seks etasjer. Byggenes
plassering på tomten vil bli vurdert nærmere i den videre planleggingen og i tråd med
føringene fra reguleringsplanen.
Arealer
Rødskolen og Paviljong 4 og 5 har en høyere brutto/nettofaktor enn ett nybygg. I
tillegg må det etableres dublerende funksjoner i alternativene med flere bygg. Dette
gjelder arealer som garderober og tekniske rom.
Hvis både Rødskolen og Paviljong 4 og 5 inngår i skolearealet vil samlet bruttoareal
bli ca. 11 500 m² BTA. Hvis alt bygges nytt kan arealet reduseres til ca. 10 100 m²
BTA. Det vises til tabell under oppsummering.
Utearealer
Det er utredet hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for gjenværende
«utnyttbart» uteareal på tomten. Det vises til tabell under oppsummering.
Skolefaglig vurdering:
Skolen som pedagogisk institusjon er i rask utvikling. Dette krever skolebygg som
kan brukes fleksibelt. Åsgård skole har i dag lite fleksible skolebygg. Når skolen skal
utvides til en 4-parallell skole, er det viktig å tenke framtidens skole med stor grad av
fleksibilitet.
Skal Åsgård skoles paviljong 4 og 5 bestå, trenger bygget innvendige endringer for å
fremstå som et funksjonelt og moderne skolebygg tilpasset dagens og
morgendagens skole.
Åsgård skole drives trinnvis og ikke som tradisjonelle klasser. Dette krever høy grad
av fleksibilitet og ulike muligheter for gruppeinndelinger som dagens bygg ikke
tilfredsstiller. Med de nye læreplanene som kommer med fokus på dybdelæring og
tverrfaglig arbeid, bør bygningsmassen være slik utformet at den kan tilrettelegges
for at elever kan arbeide med ulike ting på ulike steder, samtidig som det er voksne
som har kontroll og oversikt. Slik paviljong 4 og 5 er utformet i dag er dette vanskelig.
Det kreves økt voksentetthet for å sikre elevene en trygg og god skolehverdag.
Paviljong 4 og 5 har ikke en funksjonell rominndeling tilpasset dagens skole. Det er
for lite lys i de fleste rom da takhøyden er lav og det er i tillegg svært dårlige
garderobeforhold. Garderobeforholdene krever mange voksne til stede for å sikre at
alle elevene opplever en trygg garderobesituasjon. Det oppstår fort konflikter og
uønskede situasjoner når det er trangt og uoversiktlig.
Skolen opplever også i dag at ventilasjonsanlegget i paviljong 4 og 5 ikke er
funksjonelt og at luften er dårlig. Barn og ansatte klager over hodepine og dårlig
inneklima. I tillegg stenger bygget for solen deler av året slik at skolegården
oppleves som mørk og kald.
Rødskolen er lite hensiktsmessig, både med tanke på beliggenhet og utforming.
Inngangspartiet ligger vendt mot Ås sentrum og ikke inn mot skolen. En slik
plassering er tungvint, lite oversiktlig og krever økt voksentetthet for å sikre elevene.
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I dag benyttes rødskolen av kulturskolen. Skal rødskolen benyttes til
grunnskoleundervisning vil det gå sterkt utover kulturskolens undervisningstilbud. Et
sambruk mellom kulturskole og skole ved felles bruk av musikkrom og kunst- og
håndverksrom vil være mest hensiktsmessig hvis rødskolen skal brukes til
undervisning.
Velger man å opprettholde både paviljong 4 og 5 og rødskolen, vil det medføre at
skolen drives i flere bygg. Mye av lærerens tid vil gå til forflytning. Dette er tid som tas
fra undervisningsforberedelse og barns undervisning. Det forutsettes at ved et
skoleanlegg i flere bygg, må avstanden mellom disse være minimal og helst med en
«tørrskodd» forbindelse.
Det ideelle hadde vært å bygge en helt ny skole. Lar ikke det seg gjøre og paviljong 4
og 5 og/eller rødskolen skal bestå, er det viktig at den/de rehabiliteres opp til dagens
standard samt at utemiljøet tilrettelegges for god lek.
Øvrige forhold:
En reetablering av Fritidsklubben, som i dag er lokalisert i Midtgard, inngår ikke i
utredningen av konseptene. Det er lite ønskelig å etablere arealer for Fritidsklubben
for ungdomsskole – og videregåendeskole elever, i tilknytning til en barneskole.
Hvis arealene like vel skal etableres i tilknytningen til Åsgård skole, er det forutsatt et
areal på ca. 400 m² BTA med en kostnad på
ca. 13,5 mill. kroner (ekskl. mva).
Uttalelse fra FAU:
FAU har gitt følgende uttalelse til konseptene:
 FAU går inn for en løsning der eksisterende skolebygg rives. Vårt syn er at
dette bygget hindrer en god utnyttelse av tomta. En skole med opptil 4
paralleller krever funksjonelle undervisningsbygg og ikke minst en funksjonell
skolegård.
 Dersom man skal bevare det eksisterende skolebygget i tillegg til D6 setter
dette urimelig store begrensninger for plasseringen av den nye
bygningsmassen og utformingen av elevenes uteområde.
 Dersom både eksisterende skolebygg og D6 skal bevares, kan vi ikke se
hvordan en flerbrukshall kan etableres på en forsvarlig måte innenfor skolens
areal. En flerbrukshall vil utløse et stort behov for parkeringsplasser og har en
plasskrevende adkomst.
 Et alternativ med kun nødvendige vedlikeholdstiltak i eksisterende skolebygg
er en uakseptabel løsning. Dersom dette bygget skal bevares, kreves
omfattende rehabiliteringsarbeid for å tilfredsstille nye forskriftskrav.
 Det nye skolebygget bør plasseres slik at man oppnår en
«sammenhengende» og åpen skolegård.
Undervisningsbyggene og en eventuell flerbrukshall bør utformes og plasseres slik at
de bidrar til å etablere varierte uteområder med lune kroker og skjermede soner.
Økonomiske konsekvenser:
Kalkylene for de ulike konseptene er gjort ved hjelp av erfaringspriser fra Solberg og
Rustad skole og andre relevante prosjekter. Kostnadene er derfor i denne fasen
forbundet med stor usikkerhet.
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Rødskolen
En oppgradering av Rødskolen til undervisningsarealer (alternativ 1 i tabellen under)
er kostnadsberegnet til ca. 28 mill. kroner. Rødskolen alternativ 2 er dagens bruk.
Å etablere de samme fellesrommene som en del av nybygget er kostnadsberegnet til
ca. 20 mill. kroner.
Merkostnadene ved å benytte Rødskolen til undervisningslokaler framfor å bygge
disse som en del av nybygget utgjør ca. 8 mill. kroner. Kostnader for eventuelt
reetablering av kulturskolens lokaler / tilpasninger for sambruk, kommer i tillegg.
Paviljong 4 og 5
Kostnadene ved kun å gjennomføre nødvendig vedlikehold av Paviljong 4 og 5
(alternativ 1 i tabellen under) er beregnet til ca. 15 mill. kroner. En full modernisering
av Paviljong 4 og 5 er kostnadsberegnet til ca. 75 mill. kroner (alternativ 2 i tabellen
under)
Kostnaden ved å oppfylle dagens forskriftskrav på bygningen utgjør ca. 60 mill.
kroner.
Nybygg
Kostnaden ved å rive Paviljong 4 og 5, og bygge et nybygg som dekker hele skolens
behov er kostnadsberegnet til 348 mill. kroner.
Beregningene viser at kostnadene ved en full oppgradering av eksisterende
skolebygg (paviljong 4 og 5), samt nybygg ligger i samme størrelsesorden som et
nybygg som dekker hele skolens behov.
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Oppsummering:
Tabellen under viser arealer, utearealer og kostnader for ulike hovedalternativer:
Areal (m² BTA)

"Brukbart"
uteareal (m²)

Investering
(mill. kr)

Rødskolen (alternativ 1)

1 400

15 925

28,4

Paviljong 4 og 5 (alternativ 1)

2 800

(20,3 m²/elev)

15,0

Konsept Bygg
1a

Riving Midtgard og pavijong 3
5 000

170,0

Flerbrukshall

2 300

78,2

11 500

294,1

Sum
1b

2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer)

Rødskolen (alternativ 2)
Paviljong 4 og 5 (alternativ 1)

15 708
2 800

(20,0 m²/elev)

Riving Midtgard og pavijong 3

2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer)

5 600

190,4

Flerbrukshall

2 300

78,2

10 700

286,1

Sum
2a

Rødskolen (alternativ 2)
Paviljong 4 og 5 (alternativ 2)

15 708
2 800

(20,0 m²/elev)

Riving Midtgard og pavijong 3

2,5
5 600

190,4

Flerbrukshall

2 300

78,2

10 700

346,1

Rødskolen (alternativ 2)
Paviljong 4 og 5 (alternativ 2)

2 800

14 523

0,0

(18,5 m²/elev)

75,0

Riving Midtgard og pavijong 3

3a

3b

75,0

Nytt skolebygg (6 etasjer)
Sum
2b

15,0

2,5

Nytt skolebygg (3 etasjer)

5 600

190,4

Flerbrukshall

2 300

78,2

Sum
Rødskolen (alternativ 2)
Riving av Paviljong 4 og 5
Riving Midtgard og pavijong 3
Nytt skolebygg (6 etasjer)
Flerbrukshall
Sum
Rødskolen (alternativ 2)
Riving av Paviljong 4 og 5
Riving Midtgard og pavijong 3
Nytt skolebygg (3 etasjer)
Flerbrukshall
Sum
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10 700
17 719
(22,6 m²/elev)
7 800
2 300
10 100
16 194
(20,7 m²/elev)
7 800
2 300
10 100

346,1
0,0
2,5
2,5
265,2
78,2
348,4
0,0
2,5
2,5
265,2
78,2
348,4
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Framdrift:
Som tidligere redegjort for i K-Sak 62/17, er framdriften på prosjektet svært stram.
Følgende framdrift er en forutsetning for å rekke å ferdigstille Åsgård skole til
skolestart 2021:
 Vedtak konsept (denne sak):
20.06.18
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i HTM:
21.06.18
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i KS:
12.09.18
 Miljøambisjoner (PBK):
23.08.18
 Forprosjekt (PBK):
06.12.18
 Anbudskonkurranse:
feb 19/apr 19
 Byggestart:
juni 19
 Ferdigstillelse:
juni 21
Hvis det ikke fattes nødvendige vedtak på de angitte datoene, vil ikke Åsgård skole
kunne stå ferdig til skolestart 2021.
Miljømessige konsekvenser:
De miljømessige forskjellene mellom konseptene er knyttet til videre bruk av
Paviljong 4 og 5.
Videre bruk av Paviljong 4 og 5
Videreføres bruken av Paviljong 4 og 5 med kun nødvendige vedlikeholdstiltak, vil
bygget få en dårlig energieffektivitet. Bygget har et stort energiforbruk pga. gamle
vinduer og dårlig isolering.
Hvis Paviljong 4 og 5 bygges helt om til å tilfredsstille TEK17 vil dette gi et betydelig
mer energieffektivt bygg, men det vil ikke være mulig å oppnå samme
energieffektivitet som for et nybygg.
Riving av Paviljong 4 og 5
En riving av Paviljong 4 og 5 gir et dårligere CO²-regnskap enn det man oppnår ved
å videreføre bygget.
Konklusjon med begrunnelse:
Det beste alternativet for nye Åsgård skole vil ut fra en skolefaglig vurdering være å
rive Paviljong 4 og 5 og bygge et nybygg som dekker hele skolens behov. Bygget bør
plasseres og utformes for å oppnå et best mulig utemiljø og lekeareal for elevene.
Skolebygget må ha færrest mulig kriker og kroker, noe som vil gi god oversikt og
være med på å sikre elevenes psykososiale miljø.
For en optimal og størst mulig skolegård ønskes D6 flyttet. Dersom man velger å la
D6 stå slik det er i dag må det settes opp fysisk stengel slik at man ikke kan kjøre
til/fra dette bygget i skolens/SFOs åpningstid.
Det må legges opp til sikker varelevering til skolen og flerbrukshallen som ivaretar
elevenes sikkerhet.
Rådmannen anbefaler ikke å benytte Rødskolen til undervisningsformål, da
kostnadene ved å oppgradere bygget er beregnet til å koste ca. 8 mill. kroner mer
enn å inkludere arealene i nybygget.
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Rådmannen finner det heller ikke riktig å anbefale en full oppgradering av Paviljong 4
og 5, da kostnadsberegningene viser at det kan bygges et nybygg som dekker hele
skolens behov til samme kostnad.
Økonomisk sett er det kun alternativet hvor Paviljong 4 og 5 videreføres, med kun
nødvendige vedlikeholdstiltak, som ligger innenfor avsatt økonomisk ramme i
Handlingsprogram 2018-21. Paviljong 4 og 5 vil bli videreført med dagens standard
og vil ikke oppfylle dagens forskriftskrav innenfor innemiljø, universell utforming og
dagslys.
Ut i fra en total vurdering anbefaler Rådmannen at Åsgård skole planlegges videre
iht. følgende forutsetninger:
 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til
undervisningsarealer
 Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5,
ingen hovedombygging
 Det etableres et nybygg i 3-6 etasjer for resterende skoleareal inkl.
flerbrukshall
 Prosjektet videreføres innenfor avsatt kostnadsramme på 312 mill. kroner.
Det må påregnes at det på sikt vil være behov for mer omfattende tiltak på paviljong
4 og 5.
Alternativ innstilling:
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger:
 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til
undervisningsarealer
 Paviljong 4 og 5 rives
 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov
inkl. flerbrukshall
 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-51/18
Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022
Saksbehandler:
Siri Gilbert
Saksgang
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Formannskapet
4 Kommunestyret

Saksnr.:
43/18
20/18
51/18

18/01528-1
Møtedato
31.05.2018
30.05.2018
06.06.2018

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Rådmannens innstilling:
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for
Handlingsprogram 2019-2022.
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres
investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen.
Ås, 18.05.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Grepperud
Leder, Plan og utvikling

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

31.05.2018
30.05.2018

Vedlegg:
1. Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2019-2022
2. Sykkel- og gåstrategi Ås kommune 2018 - 2030
3. Notat til Kommunestyret 15.05.2018 om oppfølging av vedtak Sykkel- og
gåstrategi for Ås kommune 2018-2030
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Dokumenter til behandling av Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune, sak nr
17/01163
Saksbehandler sender vedtaket til:
Statens vegvesen
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Saksutredning:
Sammendrag:
Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av Sykkel- og
gåstrategi for Ås kommune. Planen beskriver tiltak innenfor de åtte
hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i handlingsplanen og den
jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de
vedtatte målene i strategien. Dersom det settes av midler i kommunens drifts- og
investeringsbudsjett, vil dette fungere som egenandel ved søknad om tilskudd fra
Akershus fylkeskommune og Staten, der kommunen kan få opptil 50% tilskudd til
tiltak.
Fakta i saken:
Den 15. mai 2018 ble Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtatt i
kommunestyret (se vedl. 2), med noen tillegg i vedtaket (se vedl. 3 for detaljer om
hvordan administrasjonen skal følge opp vedtaket). Det ble da også vedtatt at det
skal utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i
kommunens handlingsprogram 2019-2022.
Det er i Sykkel- og gåstrategien fastsatt effektmål for gang- og sykkeltrafikk og åtte
hovedinnsatsområder for å nå målene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett
God sykkelparkering
Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange
Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere
Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg
Kampanjer for å øke andel gående og syklende
Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter –
samarbeid med skolene/FAU

For hvert innsatsområde i strategien er ønsket situasjon i 2030 beskrevet, og
hvordan kommunen og andre aktører må arbeide for å nå målene innenfor hvert av
innsatsområdene. For hvert innsatsområde er det også en tabell med nødvendige
tiltak for å nå målene. Det er disse tabellene med tiltak innen hvert
hovedsatsingsområde som har dannet grunnlaget for Tiltaksplan for sykling og
gange.
Hovedinnsatsområde 1 er mer omfattende enn de øvrige, da det inneholder en tabell
med ønskede infrastrukturtiltak der kommunen har ansvar (tab. 6.1, vedl. 1 i
tiltaksplanen) og en tabell med ønskede infrastrukturtiltak og redusert hastighet på
fylkesveier, der Akershus fylkeskommune har ansvar (tab. 6.2). I den politiske
behandlingen av Sykkel- og gåstrategien ble det vedtatt at prioriteringen av tiltak i de
to tabellene skulle fjernes, og at nødvendig detaljering av trasévalg og andre
avklaringer for nye tiltak skal gjøres i tiltaksplanen (se vedl. 3 for detaljer).
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Midler til infrastrukturtiltak i Ås kommune under fylkeskommunens ansvarsområde
blir fastsatt i Akershus fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og
påfølgende budsjettprosesser.
Tilskuddsordninger fra Staten og AFK er en viktig kilde til finansiering av både
infrastruktur-tiltak og kampanjer. De fleste tilskuddsordningene krever 50%
egenfinansiering fra kommunen.
Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange har HTM vedtatt at Ås
kommune skal søke om å delta i AFK og Statens vegvesens (SVV) Sykkelbyordning.
Administrasjonen vil sende søknad innen 1. juni. Det vil i Sykkelbyordningen bli
avsatt en pott til fordeling mellom sykkelbyer som inngår intensjonsavtale med AFK
og SVV. Det kreves 50% medfinansiering fra kommunens side. Midlene kan brukes
både til kampanje- og informasjonsarbeid og infrastruktur-tiltak. Det har de siste
årene vært avsatt en pott på 6 millioner kroner til sykkelbyene i Akershus, men siden
ordningen utvides, vil potten trolig også økes.
Vurdering:
Foreliggende tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. Tiltakstabellene i planen beskriver ansvar,
overslag på kostnad, finansiering og gjennomføringsår for hvert tiltak. Det henvises til
Tiltaksplan for sykling og gange for detaljer om tiltak innen de ulike
satsingsområdene.
For satsingsområde 1 Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett foreslås
det i tiltaksplanen at kommunen skal utarbeide kostnadsestimat for ønskede
infrastruktur-prosjekter (tab. 6.1, vedl. 1 i tiltaksplanen), samt detaljprosjektering av
ett utvalgt G/S-vei-prosjekt (tiltak 1.1. i tiltaksplanen). Kostnadsestimatet vil danne
grunnlag for prioritering av infrastrukturprosjekter ved rullering av tiltaksplanen. I
tiltaksplanen er også rådmannens opprinnelige forslag til prioritering av ønskede
infrastrukturprosjekter på fylkesvei tatt inn igjen (tab. 6.2, vedl. 1 i tiltaksplanen).
Prioriteringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Det foreslås også i tiltaksplanen at kommunen utarbeider en plan med
kostnadsestimat som grunnlag for opptrapping av standard for drift og vedlikehold av
gang- og sykkelanlegg. Planen vil være grunnlag for rullering av tiltaksplanen.
I tillegg til de konkrete tiltakene i tiltaksplanen mener rådmannen at også Sykkel- og
gåstrategiens beskrivelse av den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører
må vektlegges. Rådmannen anbefaler også at kommunen er pådriver for god
koordinering rundt satsingen på sykling og gange med andre aktører som AFK, SVV
og nabokommuner, spesielt når det gjelder infrastruktur og drift/vedlikehold.
Selv om infrastruktur- tiltak og økt satsing på drift og vedlikehold vil kreve ressurser,
mener rådmannen at mye også kan gjøres ved å få økt fokus på sykling og gange i
kommunen som organisasjon. Eksempel på tiltak i planen som kan gjøres innenfor
rammen av eksisterende ressurser er at kommunen stille tydeligere krav om gangog sykkelanlegg og sykkelparkering i arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Kommunen som arbeidsgiver kan også gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle
og gå mer. Prioriteringen av tiltak i tiltaksplanen vil dessuten gi kommunen bedre
grunnlag for å få innvilget søknader om regionale og statlige tilskudd.
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Kommunens tiltaksplaner sett opp mot hverandre:
Det er noe overlapp mellom tema i Tiltaksplan for sykling og gange, Tiltaksplan for
trafikksikkerhet og Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Konkrete tiltak
beskrevet i Sykkel- og gåstrategien som naturlig faller inn under Tiltaksplan for
trafikksikkerhet er overført dit, f.eks. vedlikehold og reasfaltering av kommunens G/Sveier, fartshumper, utbedringer i kryss og enkeltvis punktbelysning.
Det er også overlapping mellom listene over ønskede infrastruktur-tiltak på fylkesvei i
Tiltaksplan for sykling og gange (tab. 6.2) og i Tiltaksplan for trafikksikkerhet. Listene
over ønskede tiltak på fylkesvei i de to tiltaksplanene vil bli koordinert i forkant av
innspill til AFKs handlingsprogram for samferdsel.
Det har kommet få innspill til tiltak på fylkesvei i rullering av Tiltaksplan for
trafikksikkerhet, trolig grunnet involveringsprosessen med Sykkel- og gåstrategien.
Økonomiske konsekvenser:
Tiltaksplan for sykling og gange vil være et viktig grunnlag for søknader om tilskudd
fra Staten og AFK. Rådmannen anbefaler at det settes av midler i kommunens driftsog investeringsbudsjett, da det vil fungere som egenandel ved søknad om tilskudd
fra SVV/AFK i Sykkelby-ordningen samt andre tilskuddsordninger. Ved tilsagn på
søknader, vil kommunen kunne få like mye i tilskudd som det er avsatt midler.
Det er i tiltaksplanen foreslått ulike utredninger og kartlegginger i 2019 som grunnlag
for videre prioritering av infrastrukturprosjekter, sykkelparkering og heving av
standard for drift og vedlikehold. Dette vil være grunnlag for rullering av tiltaksplanen.
Økonomiske konsekvenser ved nye infrastrukturprosjekter samt bedre drift og
vedlikehold vil derfor først kunne fastsettes ved neste rullering av tiltaksplanen.
Rådmannen anbefaler at det avsettes et årlig budsjett til kampanjer og
informasjonsarbeid fra 2020 og ut perioden.
Oversikt kostnader foreslåtte tiltak 2019:
Tiltak
Tiltak nr. i
Sum Kr.
Finansiering
tiltaksplanen
budsjett
Kampanjer og informasjonsarbeid
6.2, 6.3, 7.1,
75 000,- Drift
8.1
Kostnadsestimat og detaljprosjektering 1.1, 1.2
3 000 000,- Investering
infrastrukturtiltak
Mindre infrastrukturtiltak og
1.8, 2.4
1 000 000,- Investering
sykkelparkering
Plan med kostnadsestimat for
5.1
100 000,- Drift
opptrapping drift og vedlikehold
Miljømessige konsekvenser:
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer
da det på sikt medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for
bil. Dette kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.
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Alternativer:
1. Som rådmannens innstilling men med kommunestyrets justeringer.
Konklusjon med begrunnelse:
Tiltaksplan for sykling og gange beskriver nødvendige tiltak for å oppnå vedtatte mål i
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. I tillegg anbefaler rådmannen at Sykkel- og
gåstrategien følges opp gjennom rutiner og løpende arbeid i kommunen. For å få en
effektiv gjennomføring av Tiltaksplan for sykling og gange bør kommunen
samarbeide med regionale myndigheter og andre aktører om relevante tiltak.
En økt satsing for å tilrettelegge for økt sykling og gange vil kreve ressurser, men er
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for Ås kommune som arbeidsgiver,
tjenesteyter og samfunnsaktør. Satsingen er også nødvendig for å bidra til å nå
nasjonale mål for økt fysisk aktivitet samt klima- og miljømål.
Rådmannen anbefaler at Tiltaksplan for sykling og gange vedtas og at det avsettes
midler på kommunens budsjett til gjennomføring av tiltaksplanen i 2019.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.

Formannskapet 06.06.2018

Side 60 av 87

Ås kommune
F-52/18
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
Saksbehandler:
Olaug Talleraas
Saksgang
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Formannskapet
4 Kommunestyret

Saksnr.:
44/18
21/18
52/18

18/00942-6
Møtedato
31.05.2018
30.05.2018
06.06.2018

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Rådmannens innstilling:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas.
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019.
Ås, 16.05.2018
Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Etatsjef teknikk og miljø

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Innspill i forbindelse med rullering av planen, oppsummert i vedlegg.
Saksbehandler sender vedtaket til:
Statens vegvesen
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Saksutredning:
Fakta i saken:
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig. Planen danner blant annet grunnlag
for søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Aksjon skoleveg». Tiltakene
forutsettes å omhandle skolevei. Det ble annonsert på kommunens hjemmeside,
facebook og instagram med en oppfordring om å komme med innspill til planen. Det
ble også sendt e-post til skoler og barnehager i Ås kommune, samt til politiske
gruppeledere. Det ble også lagt frem sak for innspill for eldrerådet, rådet for folk med
nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.
Det kom inn veldig få innspill til planen denne gangen. Vi antar at det skyldes
høringen av gå- og sykkelstrategien rett i forkant der det kom inn mange innspill.
Noen av innspillene til gå- og sykkelstrategien er tatt inn i trafikksikkerhetsplanen da
de naturlig hører til her.
Vurdering:
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene er gitt i Vedlegg 1 – Oversikt over
innspill. Disse innspillene er vurdert sammen med tiltak i gjeldende tiltaksplan for
trafikksikkerhet og danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksplan for 2019-2022.
Kommunen får gjennom året mange henvendelser om anleggelse av fartsdempende
tiltak, som fartshumper. Alle innspill om fartshumper vurderes på kommunalteknisk
enhet for å se på helheten og behovet i området. Som en del av utredningen skal
fartsmålinger utføres, og enheten gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig i den delen
av året det er bart på veien. Radaren står ute en uke om gangen i forbindelse med
fartsmålinger. Fartsmålingene utføres i hovedsak i den rekkefølgen de er listet i
oversikten over fartshumper, se vedlegg 2 – Fartshumper innspill kommunale veier.
Rådmannen har likevel fra 2017 valgt å prioritere noen boligfelt for å komplettere
med fartshumper. Med dagens ressurssituasjon er det realistisk med anleggelse av
ca. 20-25 fartshumper i året.
Tilskudd til reasfaltering av gang-/sykkelveier kom inn som nytt tiltak i 2015. Dette er
videreført de påfølgende årene og rådmannen er innstilt på at dette videreføres i
årene fremover. Gode gang-/sykkelveier er viktig for å legge til rette for gående og
syklende.
Prosjekteringen av av- og påstigningslommen ved Sjøskogen skole (ved
Grimsrudveien/Veidemannsveien) er ikke gjennomført enda pga ressursmangel, men
vi har laget et grovt kostnadsoverslag sånn at tiltaket kan planlegges ferdig i år og
midler til gjennomføring for neste år kan omsøkes.
I forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Togrenda skal
veilysanlegget også oppgraderes. Vi har lagt inn dette som et punkt slik at vi kan
søke om midler til dette. I tillegg har vi lagt inn tiltak om veilys i to kommunale veier
som ikke har veilys fra før, samt et tiltak om etablering av noen veilyspunkter langs
en snarvei som benyttes av skoleelever.
I forbindelse med høring av gå- og sykkelstrategien kom det inn innspill om at det er
veldig mørkt i krysset der gangvei fra Ljungbyveien kommer ut i
Paimioveien/Eldorveien. Et lyspunkt her hadde bedret forholdene betraktelig og er
tatt med i planen.
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Som nevnt ved behandling av tiltaksplan for trafikksikkerhet i fjor oppleves forholdene
på parkeringsplassen ved Brønnerud skole som uoversiktlige slik utformingen er nå.
Det er ønske om å se på utformingen av parkeringsplassen med tanke på bedre
sikring av de myke trafikantene. I tillegg bør en av- og påstigningssone for elevene
vurderes. Tiltaket ble tatt inn i planen med midler til prosjektering. På grunn av
manglende kapasitet må denne planleggingen utsettes til neste år. Det må også ses
på om disse tiltakene er i konflikt med tiltak/prosjekt om etablering av en hjertesone
rundt skolen i et forsøk på å minimere kjøring til/fra skolen.
Når det gjelder tiltak på fylkes- og europaveier oversendes oversikten over
innspillene (både nye og fra tidligere år, vedlegg 3), påført Ås kommunes
kommentarer, til Statens vegvesen. I dette vedlegget er det nå overlapp med
tiltaksplanen til gå- og sykkelstrategien. Administrasjonen vil samkjøre dette før
planene oversendes Statens vegvesen.
Økonomiske konsekvenser:
Gjennom «Aksjon skoleveg»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil
bedre skoleveien for barn. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er
minimum 20 %. Nytt i ordningen fra 2015 er at man kan søke om midler til
reasfaltering av gang-/sykkelveier, med en egenandel på 50 %. Dette ble videreført til
2016-2018 og Ås kommune legger til grunn at dette videreføres også i 2019.
Sju av tiltakene som er planlagt utført i 2019 kan kommunen søke om midler til
gjennom «Aksjon skoleveg». Se tiltakstabellen i planen. «Aksjon skoleveg»» gir ikke
tilskudd til planlegging av prosjekter.
Nedenstående tabell viser tiltak som er planlagt gjennomført i 2019 og som må
finansieres med nye midler.
Type tiltak
Anleggelse av fartshumper
Reasfaltering av g-/s-veier
Av-/påstigningssone på
oversiden av Sjøskogen
skole
Mindre veilysprosjekter – nye
veilys
Oppgradering veilys
Togrenda

Kommunale Aksjon
Drift/
midler
skoleveg
Investering
80 000
320 000
Drift
500 000
500 000
Drift
120 000
480 000
Investering
130 000

520 000

Investering

160 000

640 000

Investering
(kommunale midler
allerede bevilget til
rehab veilys).

SUM
Midler til tiltakene som går innunder drift dekkes av rammen for driftsbudsjettet
(midler til trafikksikkerhetstiltak).
For investeringsprosjektene er det behov for at det tilføres kr. 250 000,-.
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Konklusjon med begrunnelse:
«Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. Tiltak som gjelder fylkes- og
europaveier oversendes Statens vegvesen, i tillegg til at rådmannen følger opp disse
tiltakene i årlige dialogmøter med vegvesenet.
For gjennomføring av de aktuelle tiltakene på kommunale veier og områder må kr.
250 000 tilføres investeringsbudsjettet for 2019.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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Ås kommune
F-53/18
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
Saksbehandler:
Olaug Talleraas
Saksgang
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Formannskapet
4 Kommunestyret

Saksnr.:
45/18
22/18
53/18

18/00941-11
Møtedato
31.05.2018
30.05.2018
06.06.2018

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.
Rådmannens innstilling:
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas.
Ås, 16.05.2018
Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Etatsjef teknikk og miljø

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2019-2022
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Innspill i forbindelse med rullering av planen, oppsummert i vedlegg.
Saksbehandler sender vedtaket til:
Idrettsrådet

Formannskapet 06.06.2018

Side 65 av 87

Ås kommune
Saksutredning:
Fakta i saken:
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i
kommunens budsjett.
Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert på kommunens hjemmeside,
facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås
idrettsråd og de politiske gruppelederne. Det ble lagt frem en sak for innspill for
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet. Rådmannen
ønsker ved årets rullering å prioritere tiltak tilknyttet turstier/turveier får å nå mål i
kommuneplanen som går på å legge til rette for at folk kan leve gode og
helsefremmende liv og å sikre god tilgang til friområder, kulturlandskapet og skogen.
Dette ble det orientert om i forbindelse med utlysning av innspillene.
Det kom inn totalt 11 forslag til tiltak, inkludert kommunens egne forslag. Alle tiltak
som var inkludert i gjeldende plan, samt nye innspill er vurdert. Tiltakene er vurdert ut
fra status for prosjektering og finansiering.
Det er ingen endring i forvaltningsplan for statlig sikrede friområder som var med til
behandling ved forrige rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.
Vurdering:
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i
vedlegg 1, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett,
nærmiljø og friluftsliv 2019-2022» utgjør et godt verktøy for å nå målene.
Ordinære anlegg
De fleste tiltakene er tiltak som opprettholdes i planen med tanke på
spillemiddelsøknader. Det er et nytt tiltak for ordinære anlegg i kommunal regi, og det
er rehabilitering av kunststoffdekket (løpebanen) på Ås stadion. En tilstandsrapport
fra høsten 2017 viser at det er et prekært behov for rehabilitering av løpebanen.
Dette ble spilt inn i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018. Midlene er
bevilget og rehabiliteringen blir utført i 2018. Tiltaket tas med i planen for å kunne
søke spillemidler. Tiltakene med rehabilitering av kunstgressbanene er også flyttet
opp på lista da disse tiltakene utføres i år.
Tiltaket vedrørende rehabilitering av Storebrand/Lillebrand gjennomføres av SiÅs og
NMBU uten kommunen som avtalepart, men kommunen kan inngå avtale om leie
ved en senere anledning.
Nærmiljøanlegg
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å
kunne søke spillemidler.
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Tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel prioriteres fortsatt,
i tillegg til merking av turstier, samt oppdatering av turkart for Ås kommune.
Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 ble oversendt Ås
idrettsråd for uttalelse. De hadde for ordinære anlegg ingen spesielle kommentarer
utover at de ønsket at tiltakene med rehabilitering av kunstgressbanene burde
prioriteres så høyt som mulig, samt få inn rehabilitering av kunststoffdekket
(løpebanen). Dette er hensyntatt i planen. Når det gjelder nærmiljøanlegg ønsker de
at en liten kunstgressbane ved siden av fotballhallen prioriteres så høyt som mulig.
Rådmannen har løftet dette tiltaket i forhold til prioritering med tanke på spillemidler.
Tiltak med merking og utbedring av turstier er likevel ivaretatt, i tråd med føringene
for prioritering av tiltak i planen.
Økonomiske konsekvenser:
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte
investeringsprosjekter. For prosjektet med ny flerbrukshall ved Åshallen henvises det
til K-Sak 31/18, 15.05.2018. Når det gjelder nærmiljøanleggene er kommunens
prosjekter med merking og rydding av turstier allerede innarbeidet i driftsbudsjettet.
Det er derfor ingen nye prosjekter som krever finansiering gjennom tiltaksplan for
idrett nærmiljø og friluftsliv.
Konklusjon med begrunnelse:
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022» vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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F-54/18
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
Saksbehandler:
Jeanette Schou
Saksgang
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.:
16/18
11/18
54/18

18/01354-1
Møtedato
30.05.2018
06.06.2018
06.06.2018

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes
hjemmeside her. De 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
Rådmann

Ellen Benestad
oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler sender vedtaket til:
Kommunale barnehager
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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. Barnehagebehovsplanen 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1.8.2019
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F-55/18
1. tertialrapport 2018
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.:
15/18
18/18
48/18
12/18
55/18

18/01583-1
Møtedato
30.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
06.06.2018
06.06.2018

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
Rådmann

Emil Schmidt
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
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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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F-56/18
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.:
16/18
19/18
49/18
13/18
56/18

18/01585-1
Møtedato
30.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
06.06.2018
06.06.2018

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
Rådmann

Emil Schmidt
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
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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
investeringsfond, 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:
Tjenestenavn
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Barnehage
Grunnskoleopplæring
Kultur-, idrett- og friluftsliv
Kommunehelse
Barnevern
Sosiale og arbeidsrettede tjenester
Tjenester til hjemmeboende
Pleie og omsorgstjenester i institusjon
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø
Administrasjon og styring
Eiendomsforvaltning og utleie
Samferdsel
Brann og ulykkesvern
Vann, avløp og renovasjonstjenester
Felles inntekter og utgifter

Oppr. Ramme
2018
156 389
222 379
31 762
55 388
32 864
48 087
128 249
158 473
10 949
64 378
70 438
14 884
13 104
-11 273
-1 064 276

Rev. Ramme
2018
156 389
222 379
31 762
55 388
32 864
48 087
128 249
158 473
10 949
64 378
70 438
14 884
13 104
-11 273
-1 064 276

SUM endringer

Endring

Ny rev
ramme
-

4 100
-4 700
2 000
600
-2 000

156 389
222 379
31 762
55 388
32 864
48 087
132 349
153 773
10 949
64 378
72 438
15 484
13 104
-11 273
-1 066 276

-

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
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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)

1
2
3
4

Ekstraordinære poster

Tall i hele 1000

155000.21* og 22*.880

Midler fra BUK 2016

154000.2122.880

Bruk av dispfond Kroer skole avsatt BUK 2013

195000.2122.202

Avsetning bundet fond BUK fra 2013

194000.1600.880

bruk av fond til etterdrift overformynderiet

154000.9400.880

0
0
0
0
Oppr.
budsjett
2018

Saldering med
disposisjonsfond

5

Oppr.
budsjett
2018

Avsetning til disposisjonsfond

7989

Rev.
budsjett
2018

0
0
0
0
Rev.
budsjett
2018

7989

Endring

203
6
-6
-50
Endring

-153

Nytt rev.
budsjett

0
6
-6
-50
Nytt rev.
budsjett

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
0325 Omsorgsboliger
1 nord, nybygg
Nytt prosjekt
områderegulering av
2 sentrum – Teknisk plan
0618 Ljungbyveien
3 omsorgsboliger
Nytt prosjekt
Ljungbyveien
4 omsorgsboliger tilbygg
Nytt prosjekt
tiltaksplan for sykling
5 og gange
0326 Energibrønner
6 Moer
0307 Moer sykehjem 1.
7 byggetrinn
8 0658 Kjøp av eiendom
0105 Reserve for
fullfinansiering av
prosjekter etter
9 anbudsrunde
0779 Ombygging
(Myrveien 16), ny
10 lagerhall
0510 Tiltaksplan
Lillebrand og
11 Storebrand
Nytt prosjekt
12 Fleridrettshall Ås VGS
AVSLUTTES
0205 Planlegging
13 barnehager
14 0401 Minnelund
0698 Buffer mindre
15 investeringer
0777 Åshallen - nytt
16 tak og gulv
0778 Utvendig
renovering - Ås og
17 Nordby kirke
0238 Mobilt inventar 18 skoler
Endret finansieringsbehov
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Revidert
budsjett
2018

Totalt
regnskap

Endring i
budsjett
2018

(Nytt
revidert
budsjett
2018)

Ny total
ramme

1

-

500

500

76 800

-

-

5 000

5 000

5 000

-1 000

6 551

15 500

13 002

7 551

-

-

1 000

1 000

**

-

-

250

250

250

-

-

-

5 000

-5 000

5 517
*

13 650
21 879

5 000
-21 879

*

18 500

-18 500

2 976

1 524

-

-

-

-6 000

-

-

40 400

18 650
-

199 983
-

-

4 500

40 400

*

4 500

40 400

412
80

4 588
20

-4 588
-20

-

*
*

*

378

-378

-

*

7 826

174

-174

-

*

7 877

23

-23

-

*

270

430

-430
-4 318

-

*
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Finansiering
09100 Bruk av Lån
0948 Bruk av ubundet investeringsfond
0548 Avsetning til ubundet investeringsfond

-40 400
-7 274
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.
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Finansiering:
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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F-57/18
Uttreden av kommunale verv - John Oddvar Kvakkestad (FrP) Nyvalg
Saksbehandler:
Saksgang
1 Formannskapet

Lene Henriksen Lilleheier

Saksnr.:
57/18

18/01401-2
Møtedato
06.06.2018

Ordførers innstilling:
John Oddvar Kvakkestad (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av
folkeregistrert flytting fra Ås kommune.
Som nytt varamedlem på plass nr. 1 i Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
velges:…………..
Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør for Fremskrittspartiet (FrP) i kommunestyret slik:
Marianne Nøkleby blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk.
Ås, 23.05.2018
Ola Nordal
ordfører

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Vedlegg:
Lenker til relevante dokumenter – kommunens nettside:
 Oversikt over representantvalg for partienes lister ved kommunestyrevalget 2015
fremgår av K-sak 1/15, Kommunestyret 21.10.2015, vedlegg 1 s. 38 Frp.
 Oversikt over styrer, råd og utvalg 2015-2019.
Saksbehandler sender vedtaket til:
John Oddvar Kvakkestad
Marianne Nøkleby
Valgt person
Politisk sekretariat for oppdatering SRU, 360 og styrevervregister
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Saksutredning:
Sammendrag:
John Oddvar Kvakkestad (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av
folkeregistrert flytting fra kommunen. Nyvalg foretas.
Fakta i saken:
John Oddvar Kvakkestad (Frp) har folkeregistrert flytting fra Ås kommune
23.03.2018. Han trådte dermed ut av følgende politiske verv:



Kommunestyret: Vara på plass nr. 5 på FrPs liste.
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS): Vara på plass nr. 1 på H og FrP’s liste.

Kommuneloven (utdrag):
§ 15.Uttreden. Suspensjon.
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.
§ 16.Opprykk og nyvalg.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre
organer enn formannskapet til formannskapet.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.
Valgloven (utdrag):
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig,
dersom ordføreren finner dette nødvendig.
Delegasjon
Varamedlemmer til faste utvalg kan velges av Formannskapet etter delegert
myndighet, jf. kommuneloven §16 nr. 5 og Kommunestyrets delegasjonsvedtak i Ksak 17/13, 03.04.2013.
Vurdering og konklusjon:
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i Kommunestyrets vararekke
for Fremskrittspartiet. Det bør velges nytt varamedlem i HHS.
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Alternativer:
Nyvalg foretas ikke og varaplassene blir stående tomme.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

Formannskapet 06.06.2018

Side 87 av 87

