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Ås, 16.09.2014 
 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Referatsaker 
1. Nordre Follo Renseanlegg IKS – Referat fra styremøte 17.06.2014 
2. Fastsetting av valgdag – Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015. 

Kommunestyrets vedtak 10.09.2014 i K-sak 68/14. 
 
Drøftingssak 

  Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene  
Se notat av 16.09.2014 til råd, hovedutvalg, administrasjonsutvalg og 
formannskap, jf. 14/02253-4.  
(Separat vedlegg / lesebrett: Vedlegg til flere utvalg) 

  
 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling 

 

F-56/14 
2. tertialrapport 2014 
 
Gå til saksliste      >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/03270-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget   
Hovedutvalg for teknikk og miljø 73/14 25.09.2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur   
Hovedutvalg for helse og sosial   
Administrasjonsutvalget 15/14 08.10.2014 
Formannskapet 56/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.  
 
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge:  
AMU  
Administrasjonsutvalg  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Kontrollutvalg (uttalelse)  
Formannskap  
Kommunestyre  
 
Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
2. tertialrapport 2014 
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SAKSUTREDNING:  
 
Fakta i saken  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 - 
2017.  
 
2. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en 
uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom 
vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har 
vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er 
gjennomført fra  
mai til august, er også trukket frem.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Vedtatt handlingsprogram budsjetterer med et netto driftsresultat på 0,6 %. 
Prognosen opprettholdes etter 2. tertial, justert for VAR sektoren, der det kan bli et 
periodisert underskudd for 2014.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport tas til orientering. 
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F-57/14 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2014 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Charlotte Barbulla Saksnr.:  14/02561-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget   
Hovedutvalg for helse og sosial   
Hovedutvalg for oppvekst og kultur   
Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/14 25.09.2014 
Administrasjonsutvalget 16/14 08.10.2014 
Formannskapet 57/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen  Emil Schmidt  
Rådmann  Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
HHS 
HOK 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen  
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca. 0,6 %. 
Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Ny prognose etter 2. tertial innebærer 
fortsatt et netto driftsresultat på 0,6 % justert for VAR-sektoren. Innen VAR-området 
viser prognosen et periodisert underskudd i forhold til budsjett på 14 mill. kr. Dette 
skyldes i hovedsak at tilknytningsgebyrer fra utbyggingen på Campus kommer 
senere enn planlagt. Dersom gjeldende prognose for VAR-sektoren blir gjeldende, 
kan kommunen få negativt netto driftsresultat for 2014.  
 
Alle etatene styrer tilnærmet mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på 
grunn av økte utgifter til barnevern og NAV har utfordringer med å få budsjettet i 
balanse. Merforbruket knytter seg til lovbestemte oppgaver og rettigheter hvor 
kommunen må tilby nødvendige tjenester. Det er nå fokus på å holde 
kostnadsutviklingen under kontroll. 
 
Lønnsoppgjøret 
Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,5 %. Resultatet 
av lønnsoppgjøret 2014 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,34 %. I tillegg er 
virkningsdatoen for undervisningspersonell utsatt fra 1.5.2014 til 1.9.2014. Den 
samlede effekten av lønnsoppgjøret er anslått å gi 1,5 mill. kr lavere utgifter enn 
budsjettert.  
 
Det er avsatt reserver til pensjon og andre usikre poster knyttet til lønnsvekst. Denne 
reserven reduseres med 4,2 mill. kr. Ås kommunes premieavvik er beregnet til 31 
mill. kr i 2014.  Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt premie 
fratrukket netto pensjonskostnad.  Dersom årets premieavvik er positivt skal det 
inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Nettovirkningen blir dermed at det 
utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalingen. De fleste kommuner 
inntektsfører premieavviket og får dermed netto lavere pensjonsutgifter, men 
opparbeider seg en gjeld som må utgiftsføres de kommende årene.  
 
Med et antatt premieavvik på 31 mill. kr i 2014, kan det bli utfordrende for Ås 
kommune å utgiftsføre innbetalt premie uten å inntektsføre premieavvik. Ås 
kommune har imidlertid opparbeidet et premiefond i KLP som kan gå til dekking av 
årets premie. Rådmannen tar derfor sikte på å dekke deler av årets premie med 
premiefond slik at pensjonskostnadene for Ås kommune blir som budsjettert. Det vil 
da være mulig å redusere budsjettet for lønnsreserver med 4,2 mill. kr.  Sammen 
med effekten av lavere årslønnsvekst for lønnsoppgjøret reduseres posten for 
lønnsreserve med 5,7 mill. kr.  
 
 
Skatt og rammetilskudd 
Periodisert skatteinngang hittil i år er lavere enn periodisert skatteinngang i samme 
periode 2013.  Dette er en nasjonal trend som delvis skyldes at skatteinngangen for 
landet er blitt lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2014.  Samtidig er forventede 
inntekter fra eiendomsskatt noe høyere enn budsjettert, slik at netto skatteinngang 
antas å bli som budsjettert.  
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Finans 
Avkastningen fra e-verksmidler er noe høyere enn periodisert budsjetter, men det er 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til avkastningen for hele 2014.  
 
Netto renteutgifter forventes å bli omtrent som budsjettert.  
 
 
 
Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
 
Tabell 1 - Budsjettreguleringer innen drift  
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 

Rev. 
budsjett 

2014 Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

                

  Sentraladministrasjonen           

1. 149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 429 000 -429 000 0 

2. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer 0 20 691 000 20 558 000 -5 657 000 14 901 000 

  Oppvekst og kultur           

3. 127000.2060.202 Konsulenttjenester 261 477 5 000 5 000 1 000 000 1 005 000 

4. 137010.2070.201 Driftstilskudd til private barnehager -573 527 69 099 000 68 941 000 1 235 000 70 176 000 

5. 175000.2060.202 Refusjon fra andre kommuner -1 925 030 -884 000 -884 000 -500 000 -1 384 000 

6. 162000.2082.386 Inntekter kulturhuset -62 932 -850 000 -850 000 150 000 -700 000 

7. 149000.2060.202 Reservert tilleggsbevilgninger 0 3 450 000 2 149 000 -1 735 000 414 000 

              

8. 130000.3010.253 Kjøp fra staten 0 0 0 250 000 250 000 

9. 120000.3110.232 Inventar 524 22 000 22 000 80 000 102 000 

10. 135010.3210.242 Tolketjenester fra andre kommuner 482 205 270 000 270 000 130 000 400 000 

11. 147040.3220.281 Bidrag sosialomsorg 5 571 553 5 038 000 4 438 000 2 000 000 6 438 000 

12. 10*.3222.242 Lønn 934 077 614 000 614 000 340 000 954 000 

13. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 1 085 059 64 000 64 000 2 500 000 2 564 000 

14. 120000.3510.254 Inventar 0 83 000 83 000 -80 000 3 000 

15. 177000.3510.254 Refusjon fra andre -400 000 -800 000 -800 000 400 000 -400 000 

16. 170000.3520.254 Refusjon fra staten -46 793 -216 000 -216 000 216 000 0 

  Teknikk og miljø           

17. 128020.6080.302 Andre erstatninger/gebyrer 0 0 500 000 100 000 600 000 

 
 
 
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2014 
 
Sentraladministrasjonen 
1. Bruk av tilleggsbevilgningspott til oppdekning av merforbruk ellers i kommunen. 
2. Bruk av midler reservert til lønnsjusteringer til oppdekning av merforbruk ellers i 

kommunen. 
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Oppvekst og kultur 
3. Utfordrende situasjon knyttet til elever med atferdsproblematikk i skolen har gjort 

det nødvendig å kjøpe inn konsulenttjenester med nødvendig kompetanse på 
området.  

4. Etterjusteringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble dyrere enn antatt. 
Budsjettet for driftstilskudd må derfor reguleres opp.  

5. Refusjoner knyttet til gjesteelever fra andre kommuner blir høyere enn antatt. 
Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter. 

6. Det er ikke realistisk at Kulturhuset oppnår det inntektskravet som er budsjettert. 
(se 2. tertial rapport) 

7. Elevtallsveksten for høsten 2014 er fordelt og utgjør ca 1,3 mill. kr. Det foreslås at 
noe av resterende midler benyttes til å dekke opp merforbruk ellers i etaten. 

 
Helse og sosial 
8. Samtlige senger og rom ved sykehjemmet er belagt og det er ingen steder å 

plassere utskrivningsklare pasienter. Det må forventes at det blir noen overligge 
døgn på Ahus og at det blir behov for å kjøpe plass hos andre.  

9. Helsestasjonen har flyttet inn i renoverte lokaler i Rådhusplassen 29 og har 
måttet erstatte gamle møbler. 

10. Tolkebudsjettet er brukt opp. Alle kommunens tolkeutgifter, med unntak for 
asylmottaket, dekkes over denne konto. 

11. Alle NAV kontorer i Akershus har fått beskjed fra NAV fylket om umiddelbart å 
stoppe igangsetting av nye tiltak, og avslutte så mange som mulig i vår. Dette har 
medført at antall sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt sosialhjelp har økt fra 
31 i mars til 52 i august.  

12. Grunnet for stor arbeidsbelastning er det engasjert en miljøarbeider, til å bistå 
flyktningeteamet.  

13. Langtidssykemeldte og ubesatte stillinger har medført leie av konsulenter for å 
kunne utføre nødvendig saksbehandling. 

14. Psykisk helse skulle flytte ut av kontorlokaler på Moer. Dette er ikke gjennomført 
og midlene overføres til helsestasjonen. 

15. Vedtatt innsparing i HP 2014-2014 av kommunestyret. Dette kan ikke innfris. 
16. Bortfall av refusjon fra NAV som er knyttet til ansatt. 
 
Teknikk og miljø 
17. Saksomkostninger i forbindelse med forliksavtale, gjelder Gamle Mossevei. 
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Tabell 2 - Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 
 

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 
Regnskap 

2013 

Rev. 
Budsjett 

2014 

Endring i 
budsjett 

2014 

Nytt rev. 
Budsjett 

2014 
Total 

ramme 

1. 023000.7200.381.0760 0760 - Åshallen 747 467 3 766 000 5 000 000 8 766 000 9 800 000 

2. 030000.7200.222.0755 0755 - Solberg gård 377 229 -28 000 100 000 72 000 419 000 

    

Bruk av 
vedlikeholdsfond     -5 100 000     

                

3. 023000.7200.130.0700 
0700 - Standardheving 
/ Rehabilitering 0 4 000 000 -4 000 000 0 - 

4. 023000.7200.381.0762 0762 - Ås klubbhus 793 784 195 000 966 000 1 161 000 2 398 000 

5. 023000.7200.222.0774 
0774 - Kroer skole 
ventilasjon, Låven 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

6. 023000.7200.265.0799 
0799 - Vedlikehold 
Leieboliger 354 169 77 000 500 000 577 000 900 000 

7. 020020.7200.120.0772 
0772 - Lift til 
vedlikeholdsavd. 0 500 000 34 000 534 000 534 000 

8. 023000.7200.222.0768 

0768 - Gamle 
bygninger i Ås 
kommune 34 939 21 000 -21 000 0 56 000 

9. 023000.7200.265.2064 
2064 - Kajaveien 43-45 
A-E 135 065 43 000 -43 000 0 171 000 

    

Avsetning til ubundet 
investeringsfond     -64 000     

 
 

Kommentarer budsjettreguleringer investering 2.tertial 2014 
 

1. Oppgraderinger på ventilasjonsanlegg, garderobe og gjenstående oppgraderinger 
av Åshallen. 
 

2. Gjenstående arbeider på Solberg gård før avslutning av prosjekt senere i år. 
 

3. Fordeling av midler til standardheving og rehabilitering av andre prosjekter.  
 

4. Ås klubbhus 
 

5. Ventilasjonsanlegg ved Kroer skole, dette er nytt prosjekt uten finansiering. 
 

6. Avslutning av prosjekt lift til vedlikeholdsavd. 
 

7. Avslutning av prosjekt gamle bygninger i Ås kommune. 
 

8. Avslutning av prosjekt Kajaveien 43-45 A-E. 
 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat forblir uendret på ca. 0,6 % justert for VAR.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.   
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F-58/14 
Skolekapasitet fram mot 2030 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  14/02230-7 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/14 16.09.2014 
Ungdomsrådet 6/14 23.09.2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  24.09.2014 
Formannskapet 58/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole. 

2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og 

Brønnerud skole 

3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til klasserom slik at 

7. trinn på Solberg og evt Sjøskogen skole kan bruke disse fra høsten 2015.   

4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg  i 2 

etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

5. Det utredes om Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole skal bygges ut /foreta 

mindre ombygginger for å kunne møte økt elevtallsvekst.  

 
 
Ås, 10.9.2014 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur  16.9 – diskusjon 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  24.9 
Formannskapet 
Kommunestyret  
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Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyresak  51/14 av 18.06.2014 
Skolebehovsplan  - fremtidig skolestruktur i Ås kommune, jf. vedlegg i HOK sak 1/11 
av 19.01.2012.  
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Eiendomssjef 
Teknisk sjef 
Rektorene 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune må fram til 2030 opprette 450 nye skoleplasser i sentrumsområdet for 

barn 6-12 år og 80 plasser for aldersgruppen 13 – 15 år. Det foreslås derfor at 

Rustad skole snarest bygges ut til en 4-parallell skole og det utredes videre (som 

vedtatt av kommunestyret 18.6.2014) om Åsgård skole skal flyttes eller bygges ut. I 

mellomtiden foreslår rådmannen at paviljong 2 på Åsgård skole, som er uten 

ventilasjonsanlegg og kun kan brukes i kortere perioder, rives. Det settes i stedet opp 

midlertidige modulbygg i 2 etasjer for å avhjelpe elevtallsveksten.  

Videre må det utredes om det kan foretas mindre ombygginger på Ås ungdomsskole 

for å møte økningen i elevtall fra begynnelsen av 2020 tallet.  

Solberg skole bygges ut til en 2-parallell skole som tidligere vedtatt. Det gamle 

biblioteket på Nordbytun ungdomsskole settes i stand til klasserom slik at 7. trinn på 

Solberg, og evt Sjøskogen skole, kan bruke disse inntil skolene er utbygget. 

Klasserommene skal senere kunne brukes av Nordbytun ungdomsskole for å ta imot 

den økte elevtallsveksten.   

 
Fakta i saken: 

Ved utgangen av 2013 var det totalt 2274 barn og unge i  Ås kommune. Prognosen 

viser at Ås kommune vil ha ca 2720 barn og unge i 2020, ca 3430 i 2030 og ca  3780 

i 2040. 

Denne gruppen fordeler seg slik: 
 6 - 12 år 13 – 15 år Totalt 

2013 1572 702 2274 

2020 1970 745 2715 

2030 2460 970 3430 

2040 2610 1170 3780 

 
 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p7
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Ås sentrumsområde 
 
Befolkningsprognose 6 - 12 år i Ås sentrum 

 
 
År  

 
 
2013  

 
 
2014  

 
 
2015  

 
 
2016  

 
 
2017  

 
 
2018  

 
 
2019  

 
 
2020  

 
 
2022  

 
 
2024  

 
 
2026  

 
 
2028  

 
 
2030  

Rustad  381  397  396  407  400  415  400  400  402  406  415  422  428  

Åsgård  307  337  366  416  466  500  530  569  602  661  697  733  768  

Brønner
ud  

111  112  108  95  102  111  110  113  121  132  146  158  170  

Kroer  106  111  113  122  118  120  119  126  124  127  127  127  128  

TOTALT  905  957  983  1040  1086  1146  1159  1208  1249  1326  1385  1440  1494  

 
 
Ås kommune har i sentrumsområdet (Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud 

skolekrets) totalt en realistisk skolekapasitet på 1030 skoleplasser for alderen 6 – 12 

år fordelt som følger:  

 

Skolekapasitet for barneskolene i Ås sentrum 

 Maks kapasitet i 
dag 

Realistisk 
kapasitet* 

Kapasitet 
kan bli  

Realistisk kapasitet 
kan bli*  

Rustad  2 paralleller x 7  
Maks kapasitet 392 
elever  

352 elever  4 parallell x 7  
784 elever  

705 elever  

Åsgård  2 paralleller x7  
Maks kapasitet 392 
elever  

352 elever  3 parallell x 7  
588 elever  

530 elever  

Brønnerud 1 parallell x7  
Ca 196 elever  

176  
elever  

196 176 elever  

Kroer  1 parallell x7  
Ca 160 elever 
grunnet varierende 
klasseroms-størrelse 

150  
elever  

160 150 elever  

Total 
kapasitet  

1140  1030  1728  1555  

* realistisk kapasitet er 5- 10% lavere enn maksimal kapasitet – skyldes at elevkullene varierer  

 
 
Befolkningsprognose 13 – 15 år i Ås sentrum 

År  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2022  2024  2026  2028  2030  

Ås 
ungdsk 

408 388 406 392 418 401 441 447 491 509 535 563 589 

 
Ås ungdomsskole har en realistisk kapasitet på ca 510 skoleplasser, maksimal 
kapasitet på 540 skoleplasser.  
 

 
  



Formannskapet 08.10.2014  Side 13 av 42 

Skolekapasitet Ås ungdomsskole 

 Maks kapasitet i dag Realistisk 
kapasitet  

Kapasitet 
kan bli  

Realistisk 
kapasitet kan bli  

Ås ungdsk  6 parallell x 3  
Maks kapasitet 540 elever  

510 elever  630 elever  600 elever  

 
 
Vurdering: 
Vurdering av skolekapasiteten i Ås sentrumsområde 
Ås kommune står foran store utfordringer  når det gjelder å møte den økte 
elevtallsveksten.  Kommunen har i dag ikke stor nok skolekapasitet der 
boligutbyggingen  kommer, til å møte disse utfordringene. I  2020 må Ås sentrum ha 
vel 1200 plasser for barn 6- 12 år og i 2030 må Ås sentrum ha 1500 plasser for 
denne aldersgruppen. 
 
Allerede i 2016 er skolene  i sentrumsområdet fulle med tanke på realistisk kapasitet. 
I 2020  vil sentrumsområdet mangle ca 200 plasser for aldersgruppen  6 – 12 år sett 
ut fra realistisk kapasitet. Dette forutsetter at den realistiske kapasiteten utnyttes 
maksimalt også på Brønnerud og Kroer skole. Dette er nok lite aktuelt da 
utbyggingen og befolkningsøkningen kommer i området Åsgård og Rustad 
skolekrets.  
 
I Rustad og Åsgård skolekretser har kommunen  i dag vel 700 skoleplasser for barn 
6 – 12 år og trenger ca 970 plasser i 2020 og ca 1200 plasser i 2030, altså en økning 
på 270 plasser i 2020 og 500 plasser i 2030.  
 
Ås ungdomsskole har en realistisk kapasitet på 510 skoleplasser. I 2024 vil 
kapasitetsgrensen være nådd. I 2030 vil det være behov for ca 590 skoleplasser for 
ungdom i alderen 13 – 15 år. Altså en økning på ca 80 plasser.   
 

Hvilke alternativer har man i Ås sentrum for å møte behovet for skoleplasser 

for elever mellom 6 og 12 år 

Alternativ 1: 

 Bygge ut Rustad skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 De andre skolene består som i dag.   

 Utnytte kapasiteten til realistisk kapasitet på alle sentrumsskoler.  

 Konsekvenser: 

Gir ikke stor nok kapasitet. Når Rustad skolen er ferdig utbygget om 5-6 år, er 

allerede kapasiteten for liten i sentrumsområdet. 

 

Alternativ 2: 

 Bygge ut Rustad skole til 4 parallell skole med plass til 784 elever (realistisk 

kapasitet er 710 elever). Det vil si en økning på 370 elever. 

 De andre skolene består som i dag.   
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 Utnytte kapasiteten til realistisk kapasitet på alle sentrumsskoler.  

 Totalt gir dette en økning på 370 barneskoleplasser. Dette skal holde 

fram til ca 2026.  

 Konsekvenser 

o Dette vil kunne realiseres relativt raskt. 

o  Skolen vil lett på et senere tidspunkt evt kunne omgjøres til en 

ungdomsskole da den vil ha stor nok kapasitet til å ta 7-8 parallell 

ungdomsskole. (Se alternativ 5) 

o 4 parallell skole utnytter kapasiteten på spesialrom godt. 

o Den største utbyggingen kommer i dagens Åsgård skolekrets, dvs at 

skolegrensene vil måtte flyttes ved en utbygging av Rustad skole. 

o Ingen mulighet til videre utbygging av skolen. 

 

Alternativ 3: 

 Bygge ut Rustad skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 Bygge ut Åsgård skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 Dette gir en økning på 360 barneskoleplasser. Dette vil holde fram til ca 

2026. Men vil gi ca 140 plasser for lite fram til 2030.  

 Konsekvenser 

o Lite effektiv utbygging da 2 skoler må bygges ut samtidig  

o Drift av 2 x 3 parallell skoler er dyrt da det for eksempel krever en 

ekstra gymsal på hver skole. 

 

Alternativ 4: 

 Bygge ut Rustad skole til 4 parallell skole med plass til 784 elever (realistisk 

kapasitet er 710 elever). Det vil si en økning på 370 elever. 

 Bygge ut Åsgård skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 Totalt gir dette en økning på 550 barneskoleplasser. Dette vil ut fra 

prognosene  holde fram til 2030.  

 Konsekvenser 

o Rustad skole vil kunne bygges ut relativt raskt. 

o Man kan vente med å bygge ut Åsgård skole til nærmere 2020. 

o Kapasiteten på Brønnerud skole vil kunne utnyttes bedre 

o 4 parallell skole – Rustad - utnytter kapasiteten på spesialrom godt. 

o Den største utbyggingen kommer i Åsgård skolekrets, dvs at ved å 

utvide Åsgård skole til 3 parallell skole vil noe av økningen av 

skolekapasiteten også komme i den kretsen hvor elevtallet øker mest.  

o Skolegrensene vil også her måtte flyttes for å utnytte kapasiteten best 

mulig. 
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o Nåværende paviljong 2 på Åsgård skole må enten rehabiliteres eller 

erstattes av nytt bygg.  Ved en utbygging av Åsgård skole vil denne 

paviljongen kunne rives og erstattes av et bygg i flere etasjer.  

o Alternativet gir ingen videre utbyggingsmuligheter på Rustad skole. Kan 

gi videre utbyggingsmuligheter hvis man itar i bruk Søråsjordet og flytter 

Skoleveien. 

  

Alternativ 5: 

 Legge ned Åsgård skole og selge deler av Åsgård skole og tomten. Resten 

gjøres om til voksenopplæring og kontorlokaler. Kulturskolen beholder sine 

lokaler 

 Omgjøre Rustad skole til ungdomsskole og bygge den ut til en 8 parallell 

ungdomsskole – dvs 720 elever (realistisk 650 elever) som tilsvarer 3,5 

parallell barneskole med noen flere spesialrom. Vil da kunne møte behovene 

fram til 2040. 

 Omgjøre Ås ungdomsskole til ny 7 parallell barneskole med plass til 1300 

elever. Den har i sin nåværende form kapasitet til å ta ca 500 elever i 

barneskolealder.  Bygge nytt bygg til barneskolen på plassen til Ås stadion 

med plass til 800 elever, tilsvarende 4 parallell barneskole. 

 Konsekvenser 

o Stor skole på ett sted med den økte trafikken det medfører 

o Skolen kan bli for stor. Den går over anbefalte grenser, men ved evt å 

dele skolen i 1- 4 skole og 5- 7 skole vil dette kunne la seg gjøre.   

o Flytte Ås stadion til Ås Måsan eller Søråsjordet (idrettsbanen ved 

Storebrand) 

o Blir store forskjeller på skolestørrelsene i Ås 

o Åsgård skole kan utnyttes til andre formål og deler av den kan selges.  

 

Alternativ 6: 

 Bygge ut Rustad skole til 4 parallell skole med en økning på 360 elever 

 Flytte Åsgård skole og bygge ny Åsgård skole som 4 parallell skole på 

Dysterjordet eller et annet sted som nærmere utredning vil kunne vise.   

 Selge deler av Åsgård skole og tomten. Resten gjøres om til voksenopplæring 

og kontorlokaler. Kulturskolen beholder sine lokaler.    

 Dette vil gi en realistisk skolekapasitet på ca 1400 elevplasser fordelt på 

2 skoler og kunne ta av for veksten fram mot 2040. 

 Konsekvenser 

o Kommunen eier ingen aktuelle sentrumsnære tomter.  

o .Det kan ta tid å kjøpe (ekspropriere) aktuelle tomter til flytting av 

Åsgård skole. 

o Rustad skole kan realiseres relativt raskt og dermed ta av for 

elevtallsveksten fram mot 2024. 
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Alternativ 7 

 Bygge ny 7-8 parallell barneskole på på Dysterjordet eller et annet 

sentrumsnært område som nærmere utredninger vil kunne vise. 

 Selge Rustad skole  til eiendomsutvikler. 

 Selge deler av Åsgård skole. Resten gjøres om til voksenopplæring og 

kontorlokaler. Kulturskolen beholder sine lokaler.    

 Konsekvenser 

o Blir en stor skole med ca 1400 elever 

o Vil kunne gi nødvendige utbyggingsmuligheter på senere tidspunkt 

o Effektiv drift 

o Ny skole kan bygges slik at den ikke oppleves som  stor for elevene 

o Kan ta for lang tid i forhold til elevtallsveksten i dag. 

o Kommunen har ingen aktuelle tomer og må kjøpe. 

 

Vurdering av alternativene for barneskolene i Ås sentrum 

Det tar ca 5-6 år å bygge en skole. Det må derfor tenkes langsiktig når man først skal 

bygge og ta høyde for skolekapasiteten i alle fall fram til 2030. 

Å bygge skoler er en stor kostnad for kommuner. Som vekstkommune har Ås 

kommune en stram økonomi, og kommunen bør finne rimelige og gode løsninger 

som dekker de behovene kommunen har.  

Ser man på alternativene som er foreslått:  

Alternativ 1, dekker ikke behovet for skoleplasser.  

Alternativ 2 dekker kun kapasiteten fram til 2026. 

Alternativ 3 dekker kun behovet fram til 2026. Å bygge to 3 parallell skoler gir en dyr 

løsning i forhold til utnyttelse av spesialrom. Denne løsningen gir heller ikke nok 

skoleplasser.  

Alternativ 4 vil dekke behovet og vil være den raskeste løsningen å få på plass og 

den som vil gi minst endringer. Den gir nok skolekapasitet. 

Alternativ 5 vil dekke behovet og føre til at Åsgård og Rustad skole slås sammen til 

en skole.  Men skolen blir svært stor, 1300 elever, og over det som anbefales. 

Alternativet vil kunne gi videre utbyggingsmuligheter - avhengig av tomt.  

Alternativ 6 fører til at både Rustad skole og Åsgård skole blir 4 parallell skole og gi 

god nok skolekapasitet fram til 2040. Åsgård skole flytter til et nytt sted og deler av 

Åsgård skole selges.I tillegg vil en ny tomt til Åsgård skole kunne føre til ytterligere 

utbyggingsmuligheter på lang sikt. Det er i dag ingen aktuelle tomter som kommunen 

disponerer. Vil sannsynligvis bli et dyrere alternativ enn alternativ 4 da tomt må 

erverves og hele skolen bygges opp..  
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Alternativ 7 er parallell til alternativ 5. Her må tomt erverves. Skolen vil bli stor, men 

måten skolen bygges på vil føre til om den vil oppleves som stor av elevene.  

 

Hvilke alternativer har man i Ås sentrum for å møte behovet for skoleplasser 

for elever mellom 13 og 15 år 

Alternativ 1 - Ungdomsskolen 
Bygge om Ås ungdomsskole til en 7 parallell ungdomsskole. Dette vil gi ca 630 
elevplasser – realistisk rundt  600. Dette vil gi en økning i kapasiteten på 80 elever 
og skal holde fram til 2030. Da må skolen bygges ut noe mer ut for å møte økt 
elevbehov, evt bygge ny ungdomsskole. 
Det er i dag for høy kapasitet på spesialrom sett i forhold til maks elevkapasitet. Mulig 
at mindre ombygginger vil kunne omgjøre skolen til 7 parallell med kapasitet til 630 
elever. Må utredes. Skolen når i følge prognosene sin nåværende maksimale 
kapasitet i 2024.    
 

Alternativ 2 - Ungdomsskolen 

Gjøre om Rustad skole til ungdomsskole. Som barneskolenes alternativ 5.  

  

 

Vurdering av alternativene for ungdomsskolen 

Alternativ 1 er det mest realistiske alternativet, minst utbygging og sannsynligvis det 

rimeligste alternativet.  

Alternativ 2 gir ingen ytterligere fordeler for ungdomsskolen. 

 

 

Fakta om Nordbyregionen 

Befolkningsprognose 6 - 12 år i Nordbyregionen 

 
 
År  

 
 
2013  

 
 
2014  

 
 
2015  

 
 
2016  

 
 
2017  

 
 
2018  

 
 
2019  

 
 
2020  

 
 
2022  

 
 
2024  

 
 
2026  

 
 
2028  

 
 
2030  

Nordby 284 290 297 301 300 307 308 322 319 328 338 348 357 

Solberg 164 174 170 175 177 183 197 205 225 244 270 303 335 

Sjøskogen 219 223 240 253 253 243 238 238 246 248 268 269 273 

TOTALT  667 687 707 729 730 733 743 765 790 820 876 920 965 

 
Ås kommune har i Nordbyregionen  (Nordby, Solberg og Sjøskogen skolekrets) totalt 
en realistisk skolekapasitet på 748 skoleplasser for alderen 6 – 12 år fordelt på 
følgende: 
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Skolekapasitet for barneskolene i Nordbyregionen 

 Maks kapasitet i 
dag 

Realistisk 
kapasitet* 

Kapasitet kan bli  Realistisk kapasitet 
kan bli*  

Nordby  2 paralleller x 7  
Maks kapasitet 392 
elever  

352 elever  352 352 elever 

Solberg 1 paralleller x7  
Maks kapasitet ca 
196 elever  

176  
elever  

2 parallell x 7  
392 elever  

352 elever  

Sjøskogen 1 parallell x9  
Ca 252 elever  
Har 2 ekstra 
klasserom 

220 
elever 

5 nye klasserom  
2 parallell x7  
392 elever 

352 elever 

Total 
kapasitet  

840 748 1136 1056 

* realistisk kapasitet er 5- 10% lavere enn maksimal kapasitet – skyldes at elevkullene varierer  

 
 

Befolkningsprognose 13 – 15 år i Nordbyregionen 

År  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2022  2024  2026  2028  2030  

Nordbytun 
ungdsk 

294 282 278 262 271 285 294 298 319 343 328 355 377 

 
 
Nordbytun ungdomsskole har i dag en realistisk kapasitet på ca 340 skoleplasser, 
maksimal kapasitet på 360 skoleplasser.  
 

Skolekapasitet Nordbytun ungdomsskole 

 Maks kapasitet i dag Realistisk 
kapasitet  

Kapasitet kan bli  Realistisk kapasitet 
kan bli  

Nordbytun 
ungdsk  

4 parallell x 3  
Maks kapasitet 360 
elever  

340 elever 5 parallell  
Maks kapasitet 
450 elever 

430 elever 

 

 

Vurdering av Nordbyregionen 
Det er vedtatt utbygging av Solberg skole til 2 parallell skole med mulighet for 
utbygging til 4 parallell på et senere tidspunkt hvis det skulle bli behov. Ut fra dagens 
prognoser skal Solberg skole med utbygging til 2 parallell skole ha nok kapasitet til å 
møte boligutbyggingen fram til 2030. Fram til utbyggingen står ferdig er det svært 
trangt på skolen.  
 
Nordby skole har også stor nok kapasitet fram til 2030. 
 
Sjøskogen skole bør imidlertid vurderes utbygget med ca 5 klasserom, grupperom og 
garderober slik at den skolen også blir en 2 parallell skole. Skolen har i dag areal, 
men er ikke delt inn til å kunne være en 2 parallell skole. Det er i dag mellom 30- og 
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40 elever på de fleste trinn, noe som utgjør en 2 parallell skole. I 2015 står det 40 
barn på liste til 1. trinn ved denne skolen.  Inntil nå har de øverste trinnene vært 
relativt små, noe som har gjort at de ikke har trengt mer enn 1 klasserom per trinn.  
De siste årene har det kommet elever tilsvarende 2 klasser per trinn.   
 
Ved utbygging av Solberg skole vil den totale skolekapasiteten i Nordbyregionen 
holde fram til 2030. Det er imidlertid noe skjev fordeling. Solberg skole vil ha noe 
overkapasitet, mens Sjøskogen vil ha noe underkapasitet. Nordby skole vil ha 
tilstrekkelig kapasitet.  
 
Når det gjelder ungdomsskolen, så vil Nordbytun ha tilstrekkelig kapasitet til 2024. 
Da må kapasiteten utvides. Biblioteket flyttet ut av Nordbytun ungdomsskole. Dette 
er lokaler som sannsynligvis kan bygges om til permanente klasserom slik at skolen 
kan bli en 5 parallell skole og møte de økte behovene fra 2024.  
 
 
 
Hvorledes møte mangel på skolekapasitet inntil skoler er ferdig utbygget 
 
Sentrumsområdet 

 Brønnerud og Kroer skole har noe ekstra kapasitet. Skolegrensene bør flyttes 

noe for å utnytte kapasiteten på disse skolene når Rustad og Åsgård skole 

ikke kan ta flere elever på et trinn.  

 Skolekretsgrensene må bli mer fleksible for å utnytte den kapasiteten vi har i 

dag på utkantskolene og ved bruk av brakker. 

 Det opprettes i første omgang kun en ekstra klasse per årstrinn i 

sentrumsområdet når de nærmeste skolene ikke lenger har kapasitet. Dette vil 

kunne medføre at søsken ikke får gå på samme skole eller at man må gå forbi 

nærmeste skole for å komme til den skolen som har kapasitet.   

 Paviljong 2 på Åsgård skole rives. Det leies inn/kjøpes  brakker i 2 etasjer som 

settes der paviljong 2 står i dag. Inntil Rustad skole står ferdig utbygget tar 

Åsgård skole mye av veksten ved hjelp av brakkeløsning. Åsgård skole blir 

delvis 3 parallellskole i utbyggingsperioden.  

 Rustad skole fortsetter å leie lokaler i Arbeidskirken og må under evt 

utbygging leie inn brakker for å huse skolens elever. 

 
Nordbyregionen 

 Solberg skole kan brukes under utbygging av ny Solberg skole. 

 Da Solberg skole er full, flyttes 7. trinn til de gamle biblioteklokalene på 

Nordbytun ungdomsskole fra høsten 2015. Elevene fortsetter å tilhøre Solberg 

skole.  
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 Når Sjøskogen skole mener de ikke lenger har kapasitet til alle elevene, flyttes 

7. trinn til de gamle biblioteklokalene på Nordbytun ungdomsskole.   Elevene 

fortsetter å tilhøre Sjøskogen skole.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunens økonomi er stram, og det gjør at kommunen må holde investeringene 
på et så lavt nivå som mulig.  
 
De forskjellige alternativene er ikke kostnadsberegnet. HOK’s vedtak vil bli 
kostnadsberegnet til formannskapsmøtet 8.10. Denne kostnadsberegningen vil bli 
lagt inn i handlingsprogrammet for  2015.   
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det haster med å øke skolekapasiteten i Ås. Selv med god utnyttelse av skolenes 
kapasitet, så er det ikke nok elevplasser i kommunen i årene framover.   
Rådmannen har derfor følgende forslag til plan for å løse elevtallsvekst: 
 

1. Solberg skole utbygges til 2 parallell skole som vedtatt. 

2. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole. 

3. Det innføres mer fleksible skolekretsgrenser for å utnytte skolekapasiteten på 

Kroer og Brønnerud skole 

4. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes i stand til klasserom slik at 7. trinn 

på Solberg og evt Sjøskogen skole kan bruke disse fra høsten 2015.  Når 

disse skolene ikke lenger har behov for klasserommene, kan Nordbytun skole 

ta rommene i bruk for å møte elevtallsveksten 

5. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg  i 

2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

6. Åsgård skole utredes – flytting eller utvidelse - som vedtatt i kommunestyret 

18.06.2014.  

7. Det utredes om Sjøskogen skole skal bygges ut for å ta elevtallsveksten. 

8. Det utredes om Ås ungdomsskole  kan foreta mindre ombygginger for å møte 

elevtallsveksten fra 2024 eller om skolen  må bygges ut.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
  



Formannskapet 08.10.2014  Side 21 av 42 

F-59/14 
Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  13/04374-33 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 75/14 25.09.2014 
Formannskapet 59/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling, basert på formannskapets og HTM’s vedtak: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås 

sentrum. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i inntil 4 timer 
med påbud om bruk av parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM. 
 
Ås, 07.09.2014 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 HTM-sak 1/13, 17.01.2013 med innstilling til formannskapet, 
F-sak 7/13, 13.02.2013 utsatt til F-sak 15/13, 13.03.2013 vedtak. 

 

 HTM-sak 53/13, 13.06.2013 med innstilling til formannskapet, 
F-sak 49/13, 21.08.2013 vedtak. 

 
 
Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Brev av 11.07.2014 fra Statens vegvesen: Svar på søknad om kommunal 

myndighet til håndhevelse av stans- og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
2. Brev av 21.03.2014 fra Politiet: Søknad om kommunal håndhevelse av 

parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
3. Rutiner for behandling av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift. 
4. F-sak 15/13, formannskapet 13.03.2013, vedtak og saksfremstilling 
5. F-sak 49/13, formannskapet 21.08.2013, vedtak og saksfremstilling 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.5080809-99329.html#p24
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html#p2
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Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Olaug Talleraas – seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har søkt Vegdirektoratet om å overta myndigheten til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i kommunen fra politiet etter vedtak i F-sak 15/13 og F-sak 
49/13. Formannskapet var satt som avgjørelsesmyndighet i disse sakene.  
 
Kommunen har fått svar fra Vegdirektoratet der det står at før de kan gi et eventuelt 
samtykke til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelsene, må det foreligge et vedtak fra kommunestyret. 
 
Det har vært flere saker om parkering i Ås til politisk behandling. HTM og 
Formannskapet har behandlet saken som omhandler at kommunen skal søke 
Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å håndheve gjeldende 
skiltvedtak i Ås (HTM-sak 1/13 og F-sak 7/13 og 15/13). HTM og Formannskapet har 
også behandlet saken der systemet rundt håndhevelse av parkeringsbestemmelsene 
er tenkt utført (HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13). I tillegg har HTM behandlet selve 
skiltplanen og detaljene i parkeringsbestemmelsene for Ås sentrum. 
 
En sammenfatning av ovennevnte saker vedrørende myndigheten til håndhevelse 
legges nå direkte fram for kommunestyret da rådmannen ikke anser det nødvendig at 
HTM og Formannskapet behandler saken på nytt. Innstillingen i denne saken er 
summen av vedtakene i de tidligere sakene, unntatt vedtak som er gjennomført. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har hatt dialog med jurist i Norpark (Norges parkeringsforening) i 
forbindelse søknaden til Vegdirektoratet. Likevel har ikke søknaden gått gjennom, og 
rådmannen vil med denne saken bringe alle formaliteter i orden. 
 
Bakgrunnen for at saken nå legges direkte fram for kommunestyret er følgende 
konklusjon i svarbrevet fra Vegdirektoratet: 
 
Før eventuelt samtykke kan gis til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve 
stans- og parkeringsbestemmelsene, ber Vegdirektoratet på bakgrunn av 
ovennevnte om dokumenter fra kommunen på følgende: 

1. Kommunestyrets vedtak i saken hvor det framgår at kommunen påtar seg 
myndighet til å håndheve alle typer stans- og parkeringsovertredelser i 
kommunen, evt. formannskapets tilsvarende vedtak i saken vedlagt 
kommunestyrets vedtak om at fullmakt til å vedta slik sak er delegert 
formannskapet. 

2. Politiets uttalelse til kommunestyret sitt vedtak, evt. formannskapet sitt vedtak. 



Formannskapet 08.10.2014  Side 23 av 42 

3. Utfyllende saksutredning som ligger til grunn for behandlingen i 
kommunestyret, evt. kun behandlingen i formannskapet, hvor det framkommer 
opplysninger knyttet til blant annet bemanning, klagebehandling, 
kontrollintensitet og økonomiske konsekvenser. 

 
 
Vurdering: 
Vurdering av systemet rundt myndigheten til å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelser er gitt i saksfremlegget til HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13. 
Rådmannen vil likevel komme med noen presiseringer knyttet til svarbrevet fra 
Vegdirektoratet. 
 
Vedtaket i F-sak 15/13 går på å overta myndighet til å håndheve gjeldende 
skiltvedtak for parkering i Ås. Rådmannen ser at denne formuleringen ikke samsvarer 
med intensjonen som er at kommunen ønsker myndighet til å håndheve alle typer 
stans- og parkeringsovertredelser i hele Ås kommune. I saksfremlegget for HTM-sak 
53/1 og F-sak 49/13 står det blant annet: Ansatte ved kommunalteknisk avdeling 
kjører mye rundt i kommunen og vil da i forbindelse med andre arbeidsoppdrag også 
foreta kontroller i henhold til parkeringsbestemmelsene. Vegdirektoratet påpeker i 
tillegg at det ikke er snakk om at kommunen gis myndighet til å overta politiets 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene, men at kommunen 
får en myndighet på lik linje med politiet til å håndheve dette. Ut fra ovennevnte vil 
rådmannen tydeliggjøre at innstillingen skal være som følger: Ås kommune søker 
Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
 
Kommunen har sendt søknad til politimesteren om en uttalelse vedrørende 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene, og svaret fra 
politimesteren var vedlagt søknaden til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet krever i 
tillegg politiets uttalelse til kommunestyrets vedtak. Det aktuelle vedtaket vil bli 
oversendt politimesteren for uttalelse så snart det foreligger. 
 
Saken vedrørende systemet rundt håndhevelse av parkeringsbestemmelsene ble 
fremlagt for HTM og Formannskapet etter saken vedrørende søknad om myndighet 
til håndhevelse (HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13). Dette ble ikke oversendt 
Vegdirektoratet, noe som burde vært gjort. I den saken beskrives systemet som skal 
iverksettes i forbindelse med håndhevelse av stans- og parkeringsbestemmelsene, 
med tanke på bemanning både for kontroll, fakturering og klagebehandling, samt 
økonomiske konsekvenser. Når det gjelder kontrollintensitet har ressursene som 
kreves for håndhevelse i kommunen vært drøftet med Norpark, og 50 % stilling anses 
tilstrekkelig. Denne 50%-stillingen er fordelt på to personer ved veiavdelingen. Det vil 
bli kontroller med ujevne mellomrom i sentrumsområdet, i tillegg til at ansatte ved 
veiavdelingen kjører mye rundt og kan foreta kontroller i forbindelse med andre 
arbeidsoppdrag. Når det gjelder klagebehandling er det siden den politiske 
behandlingen av saken utarbeidet retningslinjer for dette. Disse finnes vedlagt. 
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Deler av vedtak som ikke er inkludert i innstillingen i denne saken: 
 
Vedtak fra F-sak 15/13: 
Administrasjonen bes om snarest å finne muligheter for midlertidige 
parkeringsplasser i tilknytning til Ås sentrum. 
 
Søråsjordet ved Skoleveien har vært nevnt som et alternativ, men NMBU gir ikke 
tillatelse til dette. Rådmannen har ellers ikke funnet andre aktuelle alternativer. 
 
Vedtak fra F-sak 49/13: 
Pkt. 2. Det utarbeides samlet skiltplan for Ås sentrum spesielt med vekt på parkering. 
Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen. 
 
HTM har behandlet saken vedrørende skiltplanen. Denne har vært oppe til 
behandling to ganger, andre gangen etter påtrykk fra handelsstanden. 
 
Pkt. 3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 
fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av parkeringsskive. 
 
Ved andre gangs behandling av skiltplanen ble det vedtatt utvidet tidsbegrenset 
parkering på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 18.00, samt tidsbegrenset parkering også 
på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00, ved bruk av parkeringsskive. 
 
Pkt. 6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for 
attraktiv sykkelparkering i Ås sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet 
utredes sykkelparkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser for 
bil til sykkelparkering. 
 
HTM ble gitt orientering rundt dette på møtet i april.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dette er beskrevet i vedlagte saksfremlegg fra tidligere behandling av saken. 
 
Alternativer: 
Alternativet er å opprettholde dagens situasjon med politiet som eneste 
myndighetsutøver med tanke på stans- og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling tilsier at kommunen kan komme i mål med arbeidet rundt 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i kommunen. Dette vil 
spesielt bedre parkeringsforholdene for handlende og andre med ærend i Ås 
sentrum. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-60/14 
Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02137-6 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 60/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
- Leieavtale mellom Ås IL fotball og Ås kommune etableres fra 2015.  
- Ås IL fotball får bruke hallen vederlagsfritt frem til og med 2014. 
- Ordføreren gis mandat til å fremforhandle avtalen, i tråd med føringene vedtatt av 

Formannskapet 23.03.2011. 
- Ved vurdering av avtalens vilkår tas det hensyn til at Ås IL fotball har disponert 

hallen vederlagsfritt i 3 år og at hallen også skal ha avsatt brukstid for kommunen 
og andre idretter.  

 
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskapet  
Kommunestyret: 
 
Vedlegg: (nettbrett: vedlegg til flere utvalg) 
Vurdering fotballhall, brev av 26 08 2014.pdf 
 
 
 
  



Formannskapet 08.10.2014  Side 26 av 42 

SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken:  
Rådmannen fremmet i sak 14/02137 til Formannskapet den 11.06.2014 et forslag om 
at vederlagsfritt bruk av Ås fotballhall, kombinert med at Ås IL fotball etablerte et 
anleggsfond. Bakgrunnen for forslaget var at dersom kommunen ikke mottar 
vederlag, kan kommunen beholde momskompensasjon.  
 
Formannskapet vedtok følgende 11.06.2014: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang sammen med revisjonen med 
tanke på å opprette et fond som disponeres/styres av Ås kommune. Se også på 
formål og momskompensasjonsregler. 
 
Rådmannen har etter en ny drøfting med Follo Distriktsrevisjon kommet til at det har 
vært behov for en nærmere juridisk vurdering av saken. Rådmannen har derfor fått 
en vurdering fra Advokat Ole Jørgen Wilberg i saken, jf vedlagt notat. Wilberg 
konkluderer med følgende: 
 
 

1. Avsetning til fond som vilkår for lån av fotballhallen anes som vederlag for bruken 
 av fotballhallen. Ås kommune har ikke rett til kompensasjon, jfr. 
 Kompensasjonslovens § 4, 2 ledd nr. 3. 
1.1. Dersom kravet til fond ikke innføres vil det ikke anses som leie 
 
2. Ved utleie av hallen fra kommunen til Ås Idrettslag må kompensert avgift justeres. 
2.1. Justering foretas fra det tidspunkt leievederlag kreves. 
2.2. Ås kommune må foreta en justering av kompensert avgift i forhold til at man 
 ikke har krav på kompensasjon for idrettslagets bruk. 
 

Vurdering 
Den sentrale problemstillingen i denne saken er hvorvidt hallen leies ut eller ikke. 
Foretas utleie har kommunen ikke krav på momskompensasjon. Wilberg uttaler at 
grensen for hva som anses å være leievederlag er et ganske komplisert tema.  
Wilberg vurderer det i denne saken slik at koblingen mellom bruk av hallen og 
fondsavsetning er for klar, noe som innebærer at dette må anses som et vederlag. 
Ås kommune vil da ikke ha rett til momskompensasjon. Rådmannens opprinnelige 
forslag vil derfor ikke være i tråd med momsregelverket slik Wilberg forstår det.  
Formannskapets alternativ for vurdering, må også anses som utleie.  
 
Rådmannen fremmer på denne bakgrunn en ny innstilling. Det nye forslaget 
innebærer at leie av hallen starter 1.1.2015.  Ås il fotball betaler da et innskudd og 
leie som ivaretar formannskapets vedtak av 23.03.2011.  
 
Med dette forslaget beholder kommunen momskompensasjon ut 2014. Fra 2015 må 
kommunen etterbetale momskompensasjon med 1/10 per år i tråd med 
justeringsreglene i momskompensasjonsloven.  
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Rådmannen opprettholder forslaget om at Ås IL fotball skal disponere hallen 50% av 
tiden og at kommunen skal disponere resterende tid.  Med dette forslaget er det bare 
50% av momskompensasjonen  som må tilbakebetales med 1/10 per år.  Sett i 
forhold til at Ås IL fotball har fått disponere hallen vederlagsfritt frem til og med 2014, 
er det rimelig at leieavtalen innebærer en kommunal andel av brukstiden. 
Kommunens brukere vil primært være barnehager og skoler på dagtid, og trenger 
ikke å redusere fotballens bruk av halle i stor grad.  
 
 

Fremforhandling av avtale 
Rådmannen innstiller på at ordføreren gis mandat til å fremforhandle en avtale. 
Avtalen må ivareta formannskapets vedtak av 23.03.2011;  
 
1. Ås kommune bygger fotballhall med kostnadsramme 12,7 mill kroner ved Ås  
 stadion  
2. Kostnadene dekkes slik:  
 Spillemidler 2,0 mill kroner  
 Refusjon fra Idrettslaget 1,5 mill kroner  
 Tidligere vedtatt låneopptak 4,25 mill kroner  
 Nytt låneopptak 4,95 mill kroner  
 I alt 12,7 mill kroner  
3. Ås IL Fotball betaler årlig kr 390.000 kroner i finanskostnader til Ås kommune helt  
 til lånet til fotballhallen er nedbetalt, første gang i 2012.  
4. Vedtaket er fattet i medhold av Kommunelovens § 13 (”hasteparagrafen”) og  
 forelegges kommunestyret som referatsak i førstkommende møte.  
 
 

Ås IL fotball har årlig avsatt midler til årlig leie, og er klar for å betale beløpet som 
Formannskapet vedtok 23.03.2011. Rådmannen kan bli enig med Ås IL fotball om en 
betalingsplan som ivaretar at Ås IL sin likviditet. Nivået på leien må vurderes noe opp 
mot reelle finanskostnader og fordeling av brukstid.  
 
Nærmere om regelverket for tilbakebetaling av momskompensasjonen 
I henhold til de såkalte justeringsreglene for momskompensasjon, skal kommunen 
betale tilbake 1/10 av årlig mottatt momskompensasjon, for hvert år driften ikke er i 
henhold til det som gir rett til momskompensasjon. For Ås fotballhall inntrer dette når 
utleie av hallen innføres.  
 

Innkreving av leie medfører at Ås kommune må betale tilbake momskompensasjon 
på investeringen på inntil 220 000kr per år i inntil 7 år. Hvor mye som skal betales 
tilbake av momskompensasjonen avhenger av hvor mye hallen skal disponeres fritt 
eller til kostpris av Ås kommunes innbyggere. Hvis hallen f. eks stilles 50% til 
disposisjon for Ås kommune, halveres kravet om tilbakebetaling av 
momskompensasjon med 50%, det vil si 111 000 kr per år.  
.  
Føringer for bruk av hallen:  
Rådmannen foreslår at ordføreren fremforhandler en avtale med ÅS il fotball i tråd 
med føringene beskrevet over. Videre legges det følgende føringer for avtalen:  
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- Hallen skal kunne disponeres inntil 40 % av åpningstiden av skoler, barnehager og 
andre kommunale virksomheter.  

- Hallen skal kunne disponeres inntil 10 % av andre idrettslag i Ås kommune. Ås IL 
fotball fordeler treningstiden til andre i samråd med Ås idrettsråd.  

 
Vurdering:  
Ås kommune har drøftet saken med Ås IL, Ås IL fotball og Ås idrettsråd som er 
positive til forslaget. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Rådmannens forslag innebærer at kommunen fra og med 2015 får inntekter på utleie 
av hallen.  Av disse inntektene må 110 000 kr tilbakebetales i årlig 
momskompensasjon.  Justeringsreglene gjelder i 10 år, slik at kommunen må betale 
tilbake momskompensasjon i resterende 7 år.  
 
Alternativer:  
Hallen disponeres av Ås IL fotball og andre grupper vederlagsfritt eller til kostpris. Ås 
kommune mister da årlige leieinntekter, men sparer da 220 000 kr i årlig 
tilbakebetaling av momskomp. Ås IL fotball kan på helt frivillig basis etablere et 
anleggsfond uten noen føringer fra Ås kommune.  
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at det foreslåtte tiltaket et det beste alternativet for alle parter 
slik saken står nå. Ås kommune fritas for tilbakebetaling av momskompensasjon ut 
2014. Fra 2015 starter leieavtale for bruk av hallen og kommunen betaler tilbake 1/10 
av 50 % av mottatt momskompensasjon i resterende 7 år.   
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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F-61/14 
KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 
kommunereform 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/03151-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 61/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 
for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter 
stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
Ås, 05.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
E-post til kommunene/fylkeskommunene v/ordfører/fylkesordførere datert 15.08.2014 
 
Vedtak i saken sendes til: 
signe.pape@ks.no 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kommunesektorens organisasjon (KS) ønsker en særskilt medlemsforankring av sin 
deltakelse i prosessarbeidet med kommunereformen. De inviterer alle kommuner og 
fylkeskommuner til politisk behandling av dette. Det vil tydeliggjøre at det er 
medlemmene som definerer KS’ rolle i arbeidet med kommunereformen. 
 
KS ber om tilslutning til at KS regionalt deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 
for lokale/regionale prosesser i kommunereformarbeidet.  
 
Fakta i saken: 
Ås kommune er i blitt anmodet om politisk behandling av KS’ medvirkning i  
e-post av 15.08.2014 fra regiondirektør Signe Pape i KS Akershus og Østfold.  
 
KS redegjør slik for saken: 

Bakgrunn 
Det fremkommer av Prop. 95S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 at alle 
landets kommuner høsten 2014 vil inviteres til å delta i prosesser med sikte på å 
vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 
Fylkesmennene vil få ansvaret fra regjeringen for å igangsette disse prosessene. 
Regjeringen sier i proposisjonen at det er ønskelig at de regionale prosessene 
gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt, og varsler 
en egen invitasjon til KS om å delta i prosessene etter stortingsbehandling av 
proposisjonen.  
 
KS styres av sine medlemmer på nasjonalt nivå av de medlemsvalgte organene 
hovedstyre og landsstyre, og regionalt av de medlemsvalgte fylkesstyrene.  
 
KS ønsker i denne saken en særskilt medlemsforankring av vår deltakelse i det 
videre prosessarbeidet, og vil invitere til en politisk behandling i kommunen/ 
fylkeskommunen av dette.  
 
KS prinsipielle syn på kommunereform  
KS landsting i februar 2012 vedtok i en uttalelse at kommunegrenser kan endres 
ved gode lokale prosesser, at oppgavene må være avgjørende for 
kommunestrukturen og at kommunene selv må ha styrende innvirkning på 
prosessen.  
 
KS landsstyre diskuterte regjeringens forslag til en kommunereform og 
invitasjonen til KS i sitt møte 28. mai i år, og fattet følgende enstemmige vedtak:  
 
«Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir 
prosessveiledning i lokale prosesser og at dette gjøres i samarbeid med 
fylkesmannsembetene, i et likeverdig samarbeid.  Det forutsettes at det er en 
gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at kommunene selv styrer framdriften 
i prosessene, og definerer sine behov for veiledning og prosesstøtte»  
 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/
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Landsstyret anbefalte samtidig at fylkesstyrene ba kommunene gjennom lokale 
politiske vedtak å gi fylkesstyrene mandat til å gå inn i et slikt samarbeid om 
tilrettelegging av lokale prosesser. Dette vil tydeliggjøre at mens fylkesmennenes 
rolle i samarbeidet er definert av staten, er KS' rolle definert av kommunene.  
 
Resten av landsstyrets uttalelse er tilgjengelig på  http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-

demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/ 
 

Regjeringens forslag og Stortingets behandling 
 
Ifølge kommuneproposisjonen vil den organiserte prosessen starte i august 
2014, og vil i hovedsak gå til kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. 
Vedtakene meldes til KMD via fylkesmannen, som også vil bli bedt om å gjøre en 
selvstendig vurdering.  
 
Våren 2015 legges en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver til 
robuste kommuner fram, og en samlet proposisjon om ny kommunestruktur vil 
fremmes for Stortinget våren 2017. De særskilte økonomiske virkemidlene i 
reformen vil gjelde for kommuner som det er fattet nasjonale vedtak for i løpet av 
reformperioden dvs innen 01.01.18. Iverksetting av sammenslåingene vil være 
senest 01.01.20. 
 
Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens forslag til både fremdriftsplan og 
økonomiske virkemidler. De varslede initiativ vil derfor bli igangsatt fra 
regjeringens side. Gjennom et forslag fremmet under stortingsdebatten 18. juni 
har også et flertall i Stortinget presisert at «Stortinget stadfester at gjennom-
gangen av oppgåvene til kommunane må inkludere oppgåvene som skal liggje til 
eit folkevald regionnivå/mellomnivå/færre fylkeskommunar».  
 
Det er ikke etablert noe bredt flertall i Stortinget for den konkrete fremdriftsplanen 
og økonomiske virkemidler.  Det vises til Innst. 300 S (2013-2014) for de enkelte 
partigrupperingers merknader:  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-300/4/ 

 
Et bredt flertall i Stortinget har imidlertid uttrykt støtte til igangsettingen av de 
lokale prosessene:  
 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, 
Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner 
høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare 
om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Flertallet forventer at 
kommunene på en god måte fra starten av en slik prosess involverer innbyggere, 
organisasjoner og ansatte på en god måte. Slik involvering øker sannsynligheten 
for en best mulig prosess for lokalsamfunnet.»  
 
Premisser for KS medvirkning 
 
KS har forutsatt at endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale 
prosesser. KS skal ikke være pådriver for dette.   
 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-300/4/
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KS ønsker på medlemmenes premisser å legge til rette for lokale prosesser 
sammen med fylkesmennene, men det er medlemmene selv som bestemmer 
hvem de vil ta initiativ til samtaler med. KS ønsker ikke å ta stilling til dette, 
hverken regionalt eller nasjonalt. 
 
KS mener det vil være naturlig å bruke de etablerte KS arenaene - fylkesstyrene, 
fylkesmøtet, høstkonferansen osv. I en tidlig fase kan også andre arenaer som 
kommunene benytter brukes, for eksempel regionråd, regionsamlinger. Egne 
temadager kan brukes. Kommunene selv må eie og styre prosessene, med 
bistand fra KS og fylkesmannen. 
 
KS vil ivareta rollen som medlems- og interesseorganisasjon med fokus på 
rammevilkår, styrking av lokaldemokratiet, formidling av faktagrunnlag og 
tilrettelegging av arenaer for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. 
 
KS mener det er naturlig å se de kommunale og fylkeskommunale/regionale 
oppgaveporteføljene i sammenheng, og vil på nasjonalt nivå særlig arbeide 
videre med hvilke oppgaver som ut fra hensyn til nærhet til innbyggere, politisk 
folkevalgt forankring og effektiv oppgaveløsning kan flyttes til et av disse to 
nivåene, under forutsetning av fullfinansiering av nye oppgaver.  

 
Follosamarbeidet: 
Kommunereformen er satt på Follorådets dagsorden 02.09.2014 som drøftingssak. 
 
Egen kommuneprosess: 
I forhold til kommunens arbeid med kommunereformen, vil rådmannen komme 
tilbake med forslag til prosess i en egen sak senere. 
 
Vurdering: 
Rådmannen slutter seg til de premissene KS angir for sin medvirkning i prosessen, 
og mener at KS kan spille en positiv rolle som tilrettelegger og prosessveileder i 
samarbeid med fylkesmannen. 
 
Alternativer: 
Ås kommune gir ikke sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 
koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig 
tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i kommunereformarbeidet 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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F-62/14 
Kommunereformen - Videre prosess 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/03151-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 62/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune går inn i et samarbeid med Follokommunene for å fremskaffe et felles 
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til 
framtidig kommuneinndeling. 
 
En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og 
kommunestyre skal være tett involvert i prosessen. 
 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: vedlegg til flere utvalg) 
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Follorådet v/daglig leder Kari Marie Swensen, karimarie.swensen@folloradet.no 
  
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 
å delta i kommunereformen, der det fremgår at alle landets kommuner forventes å 
vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 
Fylkesmannen har tatt initiativ til oppstart av den regionale prosessen i Oslo og 
Akershus. Rådmannen anbefaler at Ås kommune går inn i et samarbeid med 
Follokommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag for å 
belyse ulike alternativer for kommunen. Formannskap og kommunestyre må 
involveres tett i denne prosessen. 

mailto:karimarie.swensen@folloradet.no
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Bakgrunn 
Invitasjon til å delta i reformprosessen 
Kommunen har mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der alle 
landets kommuner inviteres til å delta i en prosess med sikte på å vurdere og avklare 
om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner, jf. vedlegg.   
 
Det refereres til behandling av kommuneproposisjonen 2015 som viser at et flertall 
på Stortinget er for en kommunereform. Statsråden viser til vedtak i kommunal- og 
forvaltningskomiteen og legger til grunn at alle kommuner skal gå gjennom 
prosessen med å vurdere og diskutere sammenslåing. Prosessen avsluttes med et 
kommunestyrevedtak senest våren 2016. 
 
Regjeringens mål for reformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en 
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og 
økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati. 
 
2.-3. september 2014 samlet Fylkesmannen i Oslo og Akershus ordførere og 
rådmenn til oppstart av arbeidet med kommunereformen i vår region. Fylkesmannen 
har fått i oppdrag å tilrettelegge og koordinere reformprosessene lokalt og regionalt. I 
dette oppdraget ligger det å sikre at alle kommuner i Oslo og Akershus vurderer 
sammenslåing, samt gjør vedtak innen sommeren 2016.  
 
Fylkesmannen har skissert følgende framdrift: 
Fase 1 høsten 2014    –  igangsette og forankre reformen hos de enkelte kommuner 
 og regionråd 
Fase 2 årsskiftet 2015 –  tilretteleggingsfase, koordinering, kunnskapsgrunnlag, 
 evnt. folkemøter 
Fase 3 årsskiftet 2016 –  avslutning – vedtak april/mai 2016 
 
Statsråden deltok på Fylkesmannens samling og presenterte bakgrunnen for 
reformen og viste til kommunalkomiteens vektlegging av de spesielle utfordringene i 
hovedstadsregionen.  Dagens administrative inndeling vanskeliggjør en helhetlig 
areal- og transportplanlegging. Det forventes en betydelig befolkningsvekst i 
hovedstadsregionen, noe som øker behovet for samordnede løsninger knyttet til 
utbyggingsmønster og infrastruktur. 
 
Regjeringens ekspertutvalg peker på utfordringer knyttet til oppsplittede tettsteder 
som inngår i flere kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner med stor grad av 
pendling mellom kommunene. Den enkelte kommune har myndighet over egne 
arealer, mens transportløsningene i hovedsak er fylkeskommunenes og statens 
ansvar. Det er i følge ekspertutvalget få insitamenter til samarbeid og samordning 
over kommunegrenser.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i gang med å utvikle verktøy til bruk 
for utredning av kommunesammenslåinger. Det utarbeides et faktagrunnlag som 
omfatter befolkningsutvikling, pendlingsdata, arbeidskraftbehov og nøkkeltall for 
økonomi og tjenesteproduksjon, en veileder for involvering av lokalsamfunnet og et 
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opplegg for innbyggerundersøkelser. Hver kommune får dekket kr 100.000 til 
informasjon og folkehøring dersom kommunestyret fatter vedtak innen sommeren 
2016. 
 
Ås kommunestyre behandler parallelt sak om KS’ medvirkning i reformarbeidet.  
Rådmannen innstiller på at Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig 
tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommune-
reformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
Rådmannens vurdering – videre arbeid: 
 
Med Fylkesmannens omtalte kontaktkonferanse er den regionale prosessen nå i en 
startfase. Follorådet drøftet mulig samarbeid i sitt møte 2. september 2014, og det 
det ble enighet om å fremme en sak i de respektive kommunestyrene for å få en 
tilslutning til at Follorådet kan koordinere en felles prosess for fase 1 og 2. 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig at det videre arbeidet med reformen skjer i 
et samarbeid mellom Follokommunene gjennom Follorådet. Målet er å få til et felles 
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer i forhold til 
framtidig organisering.  
 
Det er klare forventninger til kommunene i hovedstadsområdet om å delta aktivt i 
reformprosessen. Folloregionen er del av et mer og mindre sammenhengende bo- og 
arbeidsmarked og kan være et hensiktsmessig nivå for utredning og drøfting av 
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområder. Hensikten må være å få fram fordeler 
og ulemper ved ulike alternativer ut fra en ensartet metodikk. Samtidig er det 
vesentlig at den enkelte kommune får mulighet til å definere ønskede og uønskede 
alternativer, blant annet ut fra hensynet til tilhørighet og kommunen som demokratisk 
arena. Formannskap og kommunestyre må bli sterkt involvert i prosessen.  
 
Parallelt med behandling av denne saken vil det bli utarbeidet et forslag til felles 
prosess for Follokommunene. Skisse til felles prosess vil bli lagt fram for Follorådet 
10. oktober. På bakgrunn av behandlingen i Follorådet vil rådmannen komme tilbake 
med en ny sak som legger mer detaljert framdrift og rammer for prosessen i Follo og 
for Ås kommune. I den saken vil rådmannen også kunne gi en anbefaling knyttet til 
hensiktsmessig politisk prosess lokalt. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune går inn i et samarbeid i Follo i det videre 
arbeidet med kommunereformen i vår region. En felles framdriftsplan og rammer for 
arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre blir tett involvert i 
prosessen. 
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F-63/14 
Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/02638-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 63/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Lokalt reglement for Styrevervregisteret vedtas i tråd med rådmannens forslag,  
jf. vedlegg 2. 
 
Ås, 10.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: vedlegg til flere utvalg) 
         
1. Gjeldende reglement datert 05.09.2007: Lokalt reglement for styrevervregisteret. 
2. Rådmannens forslag til nytt reglement, datert 09.09.2014. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 39/07, kommunestyret 05.09.2007: Styrevervregisteret 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Service- og kommunikasjonssjef 
Ledergruppen 
Web-redaktør for Internettoppdatering 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2007.528466-99329.html#p26
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune knyttet seg til Styrevervregisteret i 2007 og vedtok samtidig lokalt 
reglement. I mai 2014 ble det fra sentralt hold innført endringer i registeret. Ås 
kommunes lokale reglement bør oppdateres. Rådmannen foreslår justeringer i hvilke 
stillinger som skal registreres og at plankomiteen tilføyes.  
 
Fakta i saken: 
Styrevervregisteret er opprettet av Kommunenes organisasjon (KS) for kommuner, 
fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper, og deltakelse er frivillig for hver 
organisasjon. Målet er å legge til rette for åpenhet og innsyn i roller og interesser hos 
folkevalgte og administrativ ledelse i kommunesektoren. Kommunestyret vedtok 
tilslutning i K-sak 39/07, 05.09.2014. 
 
KS innførte endringer i registeret i mai 2014 for å gjøre det enklere for dem som 
registreres og å bidra til at informasjon om den enkeltes rolle blir mer tilgjengelig og 
mer komplett. Endringene innebærer i følge KS: 

 Roller og verv i Brønnøysundregistrene er innhentet og lagt inn i registeret 

 Opplysningene blir publisert for alle, ordningen med krav om samtykke er bortfalt 

 Samtlige folkevalgte, ledere, beslutningstakere og personer med innstillingsrett 
publiseres 

 Samtlige personer tilknyttet selskapene publiseres 

 Det er mulig å logge på med MinID 

 Mulighet for å bestille e-post med personlig tilgangslenke på nett 
 
Styrevervregisteret er en del av Kommuneregisteret som skal være det sentrale 
registeret for kommunesektoren. Registrene inneholder grunndata om kommunene 
og fylkeskommunene, navn m.m. på administrative og politiske ledere.  
 
Opplysningene offentliggjøres på Internett http://www.styrevervregisteret.no. 
Informasjon hentes daglig fra Kommuneregisteret og én gang i året fra 
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene). I tillegg kan ansatte 
og folkevalgte selv legge inn opplysninger om sine verv og økonomiske interesser. 
 
Service- og kommunikasjonsavdelingen registrerer og vedlikeholder registeret i 
henhold til rutiner fra KS. Når ny kommunestyreperiode starter og/eller personer 
fratrer, slettes de gamle opplysningene.  
Sammenhengen mellom registrene gjør at det er krevende å oppdatere informasjon 
om endringer i administrasjonen. Ved omorganisering må alle ansatte tilknyttet den 
enkelte enhet overføres i ny enhet i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. 
 
Vurdering: 
 
Folkevalgte 
I 2007 ble det vedtatt at styrevervregisteret skulle omfatte medlemmer og 
varamedlemmer av følgende utvalg: 
Kommunestyret, hovedutvalg for teknikk og miljø, hovedutvalg for oppvekst og kultur, 
hovedutvalg for helse og sosial og kontrollutvalget. 

http://www.styrevervregisteret.no/
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Aa-registeret/NAV+Aa-registeret
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Etter rådmannens vurdering bør registeret utvides til også å omfatte plankomiteen. 
Plankomiteen ivaretar blant annet politisk styring av planlegging av kommunale 
bygge- og ombyggingsprosjekter med kostnadsramme over 1 million kroner, er 
ansvarlig for anbudsinnhenting/kontrakt og innstiller til formannskap/kommunestyre, 
 jf. Ås kommunes reglementer punkt 7.7. Plankomiteen. 
 
 
Ansatte 
Ved innføringen av Styrevervregisteret i 2007 ble det vedtatt at registeret skulle 
omfatte: rådmann, etatssjefer, enhetsledere og ansatte med innstillingsrett eller 
avgjørelsesmyndighet. Det har medført at svært mange som har mindre økonomisk 
myndighet er innført i registeret. 
 
Etter rådmannens vurdering bør registreringen avgrenses til bestemte stillinger med 
reell økonomisk myndighet og innstillingsrett: 
Rådmannen, etatssjefer, service- og kommunikasjonssjef, organisasjons- og 
personalsjef, plan- og utviklingssjef, økonomisjef, innkjøpskoordinator, eiendomssjef, 
seksjonsleder vann/ avløp, seksjonsleder vei/ idrett/park/friluftsliv, driftsleder Moer 
sykehjem og eventuelt andre stillinger etter rådmannens vurdering.  
 
En begrensning av antall stillinger til kun stillinger som har reell innflytelse, vil gi 
registeret større nytteverdi. I tillegg vil det medføre effektivisering og bedre 
oppdatering. Det foreslås at rådmannen får delegert myndighet til å tilføye andre 
stillinger ved behov. 
 
Økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Alternativer: Utvalg og stillinger som skal inngå i registeret kan justeres.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at forslag til revidert lokalt reglement vedtas. Stillinger med stor 
økonomisk innflytelse innføres mens de med liten slettes. Plankomiteen tilføyes blant 
utvalg som skal registreres. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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F-64/14 
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Kristine Rona Kjersem Saksnr.:  14/03163-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 64/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møteplaner innenfor 
formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
 
 
Ås, 10.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre  
 
Vedlegg:  (nettbrett: vedlegg til flere utvalg) 
Møteplan 2015  
Forslag og kalenderoversikt Møteplan 2015 
 
Lenke til annen informasjon: 
Skole- og barnehagerute for Ås kommune 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Publiseres til kommunens hjemmeside 
Kommunestyre og formannskap, medlemmer og varamedlemmer 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd, referatsak 
Kontrollutvalget til orientering 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/skole-og-barnehageruta.72955.no.html
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken med vurderinger: 
Kommunestyret og formannskapet vedtar selv sin møteplan, jf. reglementene pkt. 
10.1.2 / 10.2.2.2. Møteplanen er retningsgivende for hovedutvalgene og rådene som 
vedtar egne møteplaner. 
 
Oppsett av møteplan 
Møteplanen er satt opp med utgangspunkt i rytmen vist nedenfor. Noen møter 
avviker fra rytmen pga. ferie og budsjettbehandling. Se vedlegg 1 og 2. 
 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 
 Møte i 

hovedutvalg/ råd 
Møte i ADM/ 
formannskap 

 Møte i 
kommunestyre 

Utsending av 
sakspapirer til H/ 
R/ ADM/ F 

 
 

 Utsending av 
sakspapirer til K 

 

 
Den foreslåtte strukturen er lik møteplanene for 2014, jf. K- sak 69/ 13, 09.10.2013. 

 
Møtedag og -tid: 
Alle møter unntatt rådene foreslås holdt på onsdager. Rådmannen anbefaler at 
kommunestyre og formannskap hovedsakelig starter sine møter kl. 18.00, slik at det 
blir bedre tid til debatt og behandling av sakene i møtene. I tillegg innebærer det en 
effektivisering og kostnadsmessig gevinst i forhold til ansattes arbeidstid. 
Tog fra Oslo ankommer Ås ca. kl. 17.45. 
 
Kommentarer til møteplan, vedlegg 1 og 2: 
Rådmannen innstilling fremgår av vedlegg 1, og er illustrert i kalender i vedlegg 2.  
Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 13. og 14. september. Erfaringsmessig bør 
det være så få møter som mulig i september.  
Alle møter er lagt utenom skoleferier. 
 
Råds- og hovedutvalgsmøter i mai er foreslått i uke 21 for å unngå å ha kveldsmøte 
før Kristi Himmelfartsdag. 
 
På grunn av helligdagenes plassering, innebærer forslaget et møte mindre for alle 
utvalg 1. halvår 2015 sammenliknet med 2014.  
 
Administrasjonsutvalg og formannskapets møte i oktober er satt samme uke som 
hovedutvalgene på grunn av budsjettbehandlingen. Rådmannen foreslår 
konstituerende møte i kommunestyret 21. oktober, frist for konstituering er 31. 
oktober.  
Avtroppende kommunestyre har møte samme dag/ rett før konstituerende møte. 
Tidligere konstitueringer har vært 12.10.2011 og 10.10.2007. Det er mulig å holde 
konstituerende møte 14.10.2015, men vil medføre at innstillinger fra hovedutvalg/ 
formannskap legges frem i det avtroppende kommunestyrets møte. 

http://www.as.kommune.no/getfile.php/2566425.746.tqyywptyeq/2014+03+14+V+1.3%2C+%C3%85s+kommunes+reglementer%2C+oppd.+m.+innh.fortegn.docx.as.pdf
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html#p18
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Den 18. november holdes formannskap og kommunestyre samme dag, 
kommunestyrestart foreslås kl. 18.30. Formannskapet innstiller i sak om 
handlingsprogram med økonomiplan (budsjett), og innstillingen skal ligge til offentlig 
ettersyn i minst 14 dager.  
 
Kommunestyrets heldagsmøte med behandling av handlingsprogram med 
økonomiplan foreslås holdt 9. desember kl. 09.00. 
 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når 
ordfører/møteleder finner det nødvendig, jf. reglementene pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 
Hovedutvalgene og rådene: 
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes slik som i 2014, det vil si at rådene 
holder sine møter på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager uken før 
formannskapsmøte. 
 
Begge rådene bør fortsatt holde sine møter samme dag, slik at det lettere kan holdes 
felles orienteringer i aktuelle saker av ressursmessige hensyn. 
 
Møteplanen for formannskap og kommunestyre er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. Det er foreslått et ekstra møte i HTM i desember. 
 
Møtelokaler: 
Møter i formannskap og kommunestyre foreslås holdt i samme lokaler som tidligere.  
Kommunestyre Ås kulturhus 2. et. Store sal 
Formannskap Ås kulturhus 2. et. Lille sal og salong 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling medfører god møterytme og saksgang ved saker som skal 
behandles av flere utvalg.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
2015. 
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Klage på vedtak om betaling av oppholdsavgift for august 2014 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   
 

Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 
 

Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  14/02921-9 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 
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