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VITENPARKEN –AKTIVITET OG PLANER –DIALOG OM NÆRMERE SAMARBEID
Orientering v/administrerende direktør Per Olav Skjervold om Vitenparkens aktivitet
og planer. Diskusjon om et nærmere samarbeid mellom Ås kommune og
Vitenparken.
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Innkalling Nordre Follo Renseanlegg IKS –Representantskapsmøte 24.4.2014
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Saker til behandling

F-23/14
Årsmelding med årsberetning 2013

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Kari Bergitte Finstad Saksnr.: 14/01783-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/14 07.05.2014
Hovedutvalg for helse og sosial 13/14 07.05.2014
Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/14 08.05.2014
Arbeidsmiljøutvalget 7/14 29.04.2014
Administrasjonsutvalget 7/14 14.05.2014
Formannskapet 23/14 14.05.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering.

Ås, 30.04.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Arbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Årsmelding med årsberetning 2013 - versjon 1.0.pdf
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Årsmeldingen er en tilbakemelding på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan 2013-16.
Årsmeldingen inneholder en del som heter «årsberetning». Denne inneholder den
lovpålagte rapporteringen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Forskriften bruker betegnelsen «årsberetning». Resterende del av dokumentet er
kommunens årsmelding. Det er en ikke lovpålagt rapportering, men en viktig del av
kommunens mål- og resultatstyring. Dokumentet heter derfor årsmelding med
årsberetning.

Vurdering:
2013 har vært et hektisk og spennende år i Ås kommune. Det har i løpet av året vært
behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme befolkningsveksten, det er
både utvidet kapasitet på sykehjemmet og etablert flere barnehageplasser. Disse
tiltakene har kommunen lykkes med. 2013 har også vært et år med mye strategisk
planlegging for å sikre effektiv ressursforvaltning og et godt tjenestetilbud i årene
framover.

Økonomiske konsekvenser:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr,
tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.

Konklusjon med begrunnelse:
Årsmelding med årsberetning tas til orientering.
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F-24/14
Ås kommunes årsregnskap for 2013

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Gjertrud Mathisen Saksnr.: 13/06231-5
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet 24/14 14.05.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2013 godkjennes.
2. Enhetene får overført inntil 1 % av mer/eller mindreforbruk til 2014.

Overføringen foretas innenfor en netto ramme på kr 0,-.
3. Ubrukte midler til vedlikehold 1,5 mill.kr overføres vedlikeholdsfond konto

25650621.
4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler på kr 7 mill.kr,

avsettes til styrking av SFE Bufferfond, konto 25600130.
5. Resterende av årets mindreforbruk på 22,3 mill.kr overføres generelt

disposisjonsfond.

Ås, 24.04.14

Trine Christensen Emil Scmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. Regnskapet for 2013
2. Uttalelse fra kontrollutvalget vedrørende kommunens årsregnskap og årsmelding

for 2013 (ettersendes)
3. Revisjonsberetning for 2013

Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen

Vedtak i saken sendes til:
FIKS
Revisjon
Økonomiavdelingen
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I henhold til forskrift om årsregnskap skal kommunestyret vedta årsregnskapet innen
1. juli påfølgende år.

Vurdering:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill.kr og et
regnskapsmessig mindreforbruk på 30,8 mill.kr.

Det økonomiske resultatet for 2013 er solid, men samtidig er det viktig å understreke
at resultatet delvis skyldes eksterne finansinntekter og lavere pensjonsutgifter enn
forventet.

Pensjon.
Pensjonsutgiftene ble ca. 10 mill.kr lavere enn forventet. Dette skyldes betydelige
lavere vekst i lønn, G og pensjonsregulering. Ås kommune har løpende utgiftsført
18 % av pensjonsgrunnlaget, basert på prognoser fra daværende
pensjonsleverandør Storebrand. Den reelle premieutgiften fra KLP i 2013 ble
imidlertid 14,55 % av pensjonsgrunnlaget. I 2014 forventes det, p.g.a. lønnsoppgjør,
premieutgift mellom 18-20 % av pensjonsgrunnlaget.

Sykepenger.
Utestående sykepenger er redusert med 10 mill.kr, fra 14 mill.kr til 4 mill.kr. 2,8 mill.kr
skyldes innkreving av eldre refusjonskrav, mens 7,2 mill.kr er korrigeringer av
tidligere års feil i forbindelse med overgang til ny refusjonsmodul. Det er gjort en
betydelig oppryddingsjobb i 2013, men da dette har vært kjent, har man i henhold til
forsiktighetsprinsippet gjort avsetning for dette i tidligere års regnskap. Netto effekt av
korrigeringene er 3 mill.kr i 2013.

Overføring av enhetenes mer/mindreforbruk.
Det er etablert en praksis i Ås kommune som innebærer at enhetene får med seg
mer/mindreforbruk fra året før, begrenset oppad til 1 % av netto ramme. Rådmannen
foreslår dette også for 2013-regnskapet, da dette er en viktig incentivordning for
enhetslederne. Overføringen av mer/mindreforbruket foretas innenfor en netto
ramme på 0. Ubrukte vedlikeholdsmidler i henhold til vedlikeholdsplanen på 1,5
mill.kr foreslås overført til vedlikeholdsfond.

Finansposter
Meravkastning utover budsjettert avkastning er på 7 mill. kr. Denne

meravkastningen avsettes til styrking av SFE bufferfond, jfr kommunestyrevedtak
12.12.2012. Netto renter og avdrag er omtrent 4,6 mill. kr lavere enn budsjettert.

Skatt og rammetilskudd
Ås kommune har fått 6,3 mill. kr mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert.
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Konklusjon med begrunnelse:
Årsregnskapet godkjennes og mindreforbruket 201 3 (utover avsetning til bufferfond
for e-verksmidler og vedlikeholdsfond), på 22,3 mill.kr avsettes generelt
disposisjonsfond.
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F-25/14
Ås kommunes reglementer –revidering

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/01197-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Ås eldreråd 6/14 01.04.2014
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/14 01.04.2014
Ungdomsrådet 2/14 01.04.2014
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/14 02.04.2014
Sosialutvalget 2/14 02.04.2014
Hovedutvalg for helse og sosial 6/14 02.04.2014
Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/14 03.04.2014
Administrasjonsutvalget 4/14 09.04.2014
Formannskapet 18/14 09.04.2014
Plankomitéen 4/14 10.04.2014
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/14 07.05.2014
Formannskapet 25/14 14.05.2014
Kommunestyret

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
Saken utsettes til 14.05.2014 med sikte på å opprette en politisk arbeidsgruppe
dersom formannskapet anser det som hensiktsmessig.

Rådmannens innstilling 24.03.2014:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

_____

UTVALGENES BEHANDLINGER:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 07.05.2014
Behandlingen ettersendes.

_____

Plankomitéens behandling 10.04.2014:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende innspill til videre utarbeidelse av
reglementet: Tilsvarer plankomitéens vedtak.

Votering: Innspillet til reglementet ble enstemmig vedtatt.

Plankomitéens vedtak 10.04.2014:
1. Plankomiteen ønsker større involvering i fase 1, idéfasen, for å kunne komme

med innspill i tidlig fase.
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2. Plankomiteen ser det som viktig at den er involvert i gjennomføringsfasen, og
særlig at man holdes informert om fremdrift og økonomi i prosjektene.

3. Plankomiteen ønsker også å ta større ansvar for større vedlikeholdsprosjekter
Foreslått beløpsgrense økt til kr 2 500 000 finner Plankomiteen fornuftig

_____

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets innstilling:
Formannskapet bes oppnevne en politisk arbeidsgruppe.

Arne Hillestad (FrP) fremmet utsettelsesforslag.

Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag som følger saken:
1. Side 30, punkt 10.1.7, første avsnitt: «…velger kommunestyret møteleder ved

flertallsvalg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.» erstattes med
«…rullerer partienes gruppeledere på møtelederrollen.»

2. Side 34, punkt 10.1.16, Interpellasjoner: «Forslag som settes fram i forbindelse
med interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet, dersom ordfører eller 1/3 av
forsamlingen motsetter seg det.» erstattes med: «Forslag på bakgrunn av
interpellasjoner kan settes fram, debatteres og stemmes over i samme møte som
interpellasjonen.»

3. Side 34, punkt 10.1.16 Spørsmål: «For øvrig er ordskifte ikke tillatt.» erstattes
med: «Ordskifte i forbindelse med spørsmål kan foregå innenfor tidsfrister som er
satt av til spørsmål.»

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag som følger saken:
Punkt 13.2.1 endres til «Ordførerens faste godtgjørelse fastsettes av
kommunestyret.»

Formannskapet drøftet seg frem til følgende forslag:
Tilsvarer formannskapets vedtak.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
Saken utsettes til 14.05.2014 med sikte på å opprette en politisk arbeidsgruppe
dersom formannskapet anser det som hensiktsmessig.

_____

Administrasjonsutvalgets behandling 09.04.2014:
Eli Stokkebø presenterte et skriftlig innspill på vegne av Fagforbundet og UDF og ba
om at det ble lagt ved protokollen.

Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til et omforent forslag:
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.
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Administrasjonsutvalgets innstilling 09.04.2014:
Formannskapet bes opprette en politisk arbeidsgruppe.

Vedlegg til administrasjonsutvalgets protokoll:
Kommentarer fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, jf. 14/01197-8

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014:
Utvalget ble enig om å kun behandle innspill som direkte berører HTMs
ansvarsområder i denne omgang.

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:
Pkt. 3.3
Alle som har saker til behandling i Ås kommune eller som henvender seg til
kommunen skal få god service og veiledning. Det skal alltid skilles tydelig
mellom veiledning og myndighetsutøvelse, slik at det ikke utøves uformell
myndighet gjennom veiledning.
Pkt. 10.1.2, følgende legges til:
Dersom innkalling med saksdokumenter har så stort omfang at lesbarhet på
lesebrett er dårlig, skal medlemmer og varamedlemmer få trykt eksemplar
tilsendt.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
Fordeling av ansvar innen samferdsel, boligpolitikk, næring, landbruk og miljø
mellom HTM og formannskap klargjøres.

Votering:
Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets forslag/innspill ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 03.04.2014:
Hovedutvalg for teknikk og miljø har følgende innspill til det videre arbeidet med
reglementene:

Fordeling av ansvar innen samferdsel, boligpolitikk, næring, landbruk og miljø
mellom HTM og formannskap klargjøres.
Pkt. 3.3
Alle som har saker til behandling i Ås kommune eller som henvender seg til
kommunen skal få god service og veiledning. Det skal alltid skilles tydelig
mellom veiledning og myndighetsutøvelse, slik at det ikke utøves uformell
myndighet gjennom veiledning.
Pkt. 10.1.2, følgende legges til:
Dersom innkalling med saksdokumenter har så stort omfang at lesbarhet på
lesebrett er dårlig, skal medlemmer og varamedlemmer få trykt eksemplar
tilsendt.

_____
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag:
1. HHS ber om at det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe.
2. Administrasjonens forslag til reglement tas med i det videre arbeid.
3. Sosialutvalgets forslag følger saken.

Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 02.04.2014:
1. HHS ber om at det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe.
2. Administrasjonens forslag til reglement tas med i det videre arbeid.
3. Sosialutvalgets forslag følger saken.

Sosialutvalgets forslag/vedtak som følger saken, jf. sos.u.sak 2/14:
Ås kommune viderefører sosialutvalget som klageinstans hvor klagefunksjonen
ikke er lagt til andre myndigheter, samt at sosialutvalget skal være rådgivende
organ for administrasjonen i prinsipielle problemstillinger knyttet til
barneverntjenesten, jf. vedtak i hovedutvalg for helse og sosial 26.2.2014, og
andre områder innen helse og sosialfeltet i kommunen.
Foreslåtte endringer i reglementet for Ås kommune reverseres for alle deler som
omfatter sosialutvalget og oppdateres i tråd med punkt 1.

_____

Sosialutvalgets behandling 02.04.2014:
Tommy Skar(A) fremmet følgende fellesforslag til vedtak på vegne av A og H, samt
protokolltilførsel:
1. Ås kommune viderefører sosialutvalget som klageinstans hvor klagefunksjonen

ikke er lagt til andre myndigheter, samt at sosialutvalget skal være rådgivende
organ for administrasjonen i prinsipielle problemstillinger knyttet til
barneverntjenesten, jf. vedtak i hovedutvalg for helse og sosial 26.2.2014, og
andre områder innen helse og sosialfeltet i kommunen.

2. Foreslåtte endringer i reglementet for Ås kommune reverseres for alle deler som
omfatter sosialutvalget og oppdateres i tråd med punkt 1.

Votering: Ap og H´s fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Sosialutvalgets vedtak 02.04.2014:
1. Ås kommune viderefører sosialutvalget som klageinstans hvor klagefunksjonen

ikke er lagt til andre myndigheter, samt at sosialutvalget skal være rådgivende
organ for administrasjonen i prinsipielle problemstillinger knyttet til
barneverntjenesten, jf. vedtak i hovedutvalg for helse og sosial 26.2.2014, og
andre områder innen helse og sosialfeltet i kommunen.

2. Foreslåtte endringer i reglementet for Ås kommune reverseres for alle deler som
omfatter sosialutvalget og oppdateres i tråd med punkt 1.

Protokolltilførsel:
Sosialutvalgets uttalelse:
Sosialutvalget beklager at rådmannen foreslår å legge ned sosialutvalget, og at det i
utgangspunktet heller ikke var lagt opp til at utvalget skulle få uttale seg om forslaget.
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Sosialutvalgets mener det fortsatt er behov for et slikt utvalg i kommunen, og foreslår
at det videreføres og revitaliseres.
Sosialutvalget beklager at administrasjonen i inneværende periode ikke har brukt
utvalget i tråd med intensjonen og den kompetanse som utvalget besitter, noe som
blant annet resulterte i vedtak i hovedutvalg for helse og sosial 26.2.2014.

Begrunnelse:
Sosialutvalget har hittil i perioden hatt 13 møter og behandlet 40 saker i tillegg til
drøftingssaker. Antall saker til behandling i sosialutvalgeti inneværende periode er
ikke egnet som grunnlag for å vurdere behovet for et framtidig sosialutvalg, da
erfaringene fra perioden 2007-2011 tilsier at administrasjonen også i inneværende
periode burde brukt utvalget til rådgivende organ i flere saker. Erfaringene fra
perioden 2007-2011 tilsier at Ås kommune har behov for etsosialutvalg som både er
klageinstans og rådgivende organ for administrasjonen i prinsipielle problemstillinger
knyttet til viktige og krevende områder innen helse og sosialfeltet i kommunen.
Erfaringene fram til i dag, uavhengig av Samhandlingsreformen og lovendringer for
klagefunksjonen, er at sosialutvalget også er det utvalget hvor det er mulig og riktig
for politikerne å ivareta rollen som ombudspersoner for innbyggerne i saker som i sin
karakter ikke er egnet for håndtering i andre organer, eller hvor det er viktig for
administrasjonen å rådføre seg med politikere til tross for at det er riktig å ha å ha et
klart skille mellom hva som er faglige og politiske vurderinger. Det er ikke naturlig at
formannskapet, eller hovedutvalget, har en slik rolle.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.04.2014:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte 07.05.2014.

Votering: (8 stemmer) Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 02.04.2014:
Saken utsettes til neste møte 07.05.2014.

_____

Ungdomsrådets behandling 01.04.2014:
Ungdomsrådet foreslår følgende:
Punkt 13.8.2 siste setning endres fra «Møtegodtgjørelse i ungdomsrådet er kr 200
per møte» til «Ungdomsrådet får en møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av
ordførerens godtgjørelse.»

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets vedtak 01.04.2014:
Punkt 13.8.2 siste setning endres fra «Møtegodtgjørelse i ungdomsrådet er kr 200
per møte» til «Ungdomsrådet får en møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05% av
ordførerens godtgjørelse.»

_____
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Mental Helses høringssvar ble lest opp av møtesekretær, jf.saksnr. 14/01197-3.
Reglementsendringer som angikk FH ble gjennomgått. Møtesekretær informerte om
formelle krav for å opprette felles råd mellom ER og FH blant annet at det er et
lovkrav at leder og nestleder velges av kommunestyret.

Siri Kjær fremmet følgende forslag:
Forslaget om å slå «Kommunalt råd for funksjonshemmede» sammen med
«Ås eldreråd» støttes. Følgende endringer foreslås likevel i utkastet til
reglement for det nye «Råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne»:

Oppgaver og ansvar:
Kulepunktet i 7.10 (under overskriften Oppgaver og ansvar) gis følgende
tilføyelse: fysisk utforming og drift av offentlige miljøer, og annet.

Årsmelding:
Tredje og fjerde kulepunkt i Årsmelding for dagens Eldreråd tas inn under 7.10
Årsmelding:

Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning
rådets uttalelser er blitt tatt hensyn til.
Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv
har tatt opp.

Anne Marit Kleven fremmet følgende forslag:
- Rådene opprettholdes hver for seg siden rådene representerer ulike

interessegrupper.
- Det utarbeides nye rutiner for rådets arbeidsinnhold.

Votering (5 stemmer):
Forslaget fra Siri Kjær ble vedtatt med 3 (Siri Kjær/politiker, Ole Harald
Aarseth/admin. og Bertha Solheim Hansen/admin.) mot 2 stemmer (Adriana
Schmidt/foreningene og Anne Marit Kleven/foreningene).

Det ble deretter votert over Anne Marit Klevens forslag som ble nedstemt med 3 mot
2 stemmer (Adriana Schmidt/foreningene og Anne Marit Kleven).

Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling 01.04.2014:
Forslaget om å slå «Kommunalt råd for funksjonshemmede» sammen med «Ås
eldreråd» støttes.

Følgende endringer foreslås i vedlegg 1 for det nye «Råd for eldre og mennesker
med nedsatt funksjonsevne»:

Oppgaver og ansvar:
Hele kulepunktet i 7.10 lyder:

Tiltak, planer og saker som vedrører eldre eller mennesker med nedsatt
funksjonsevne, for eksempel saker om kommunens boligprogram,
reguleringsplaner, samferdsel, kommunikasjon, helse, kultur, opplæring,
diskriminering, fysisk utforming og drift av offentlige miljøer, og annet.
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Årsmelding:
Tredje og fjerde kulepunkt i Årsmelding for dagens Eldreråd tas inn under 7.10
Årsmelding. Hele avsnittet lyder:

Oversikt over rådets medlemmer.
Antall møter og saker.
Sakstitler på saker som har vært behandlet.
Temaer rådet har vært spesielt opptatt av.
Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets
uttalelser er blitt tatt hensyn til.
Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt
opp.

Samarbeid med andre råd.
_____

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Rådets leder fremmet følgende forslag:
Tilsvarer den vedtatte uttalelsen.

Votering: Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Eldrerådet ser det som en selvfølge at rådet får Ås kommunes reglementer -
revidering til ny behandling i møtet i mai når en har fått inn høringsuttalelser fra lag
og foreninger som har høringsfrist 25. april.

Så langt mener Eldrerådet at forslaget fra Rådmannen er å betrakte som nedlegging
av Eldrerådet da pensjonistene mister flertalleti rådet og muligheten til selv å velge
leder og nestleder.

Dette mener vi må være feil i en situasjon hvor andel eldre i befolkningen vokser, og
det blir avgjørende for Ås kommunes evne til å gi innbyggerne de nødvendige
tjenester at en får gjort nytte av den ressursen eldre er i lokalmiljøet.

Når ledelsen i kommunen på et tidspunkt klarer å forstå at det blir aktuelt med best
mulig utnyttelse av denne ressursen, vil Eldrerådet bli etviktig redskap for utviklingen
i kommunen.

Dersom det er problemer med videre drift av kommunalt råd for funksjonshemmede,
så er det kanskje en løsning at Eldrerådet behandler sakene. Men dette må ikke skje
ved at en ødelegger en riktig sammensetning av Eldrerådet.

Et mer fremtidsrettet alternativ enn Rådmannens forslag ville være følgende:

Alternativ til 10.2.1.8/10: Eldrerådet
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
4 medlemmer med varaer skal være alderspensjonister.
2 medlemmer med varaer skal fortrinnsvis være tilknyttet foreninger for
personer med funksjonsnedsettelse eller være alderspensjonister.
1 medlem velges blant kommunestyrets medlemmer eller vara.
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Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene.

Pensjonistforeninger og foreninger for personer med funksjonsnedsettelse
harrett til å foreslå kandidater.

Under punkt 7.8 og 7.10 Oppgaver og ansvar savnes ordene: trivsel, nærmiljø og
møteplasser.

Rådet bør dessuten ha tale- og forslagsrett i kommunestyret i de saker rådet har
uttalt seg i eller tatt opp.

Det må innføres som fast praksis at rådets uttalelser/vedtak blir referert fra
møtelederplass i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.

_____

SAKSFREMLEGG:

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Ås, 24.03.2014

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: Ved behov kan saken behandles 2 ganger i alle utvalgene.
02.04./07.05.2014 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
02.04./07.05.2014 Hovedutvalg for helse og sosial
03.04./08.05.2014 Hovedutvalg for teknikk og miljø
09.04./14.05.2014 Formannskapet, 1. gang

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:
01.04./06.05.2014 Ås eldreråd
01.04./06.05.2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede
01.04./06.05.2014 Ungdomsråd
09.04./14.05.2014 Administrasjonsutvalget
10.04./15.05.2014 Plankomiteen

14.05./11.06.2014 Formannskap, 2. gang
27.05./18.06.2014 Kommunestyre
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Vedlegg: (separat / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. Forslag til reviderte reglementer

Vedlegg - Diverse: (nettbrett: Formannskapet 14.05.2014)
2. Innspill 24.04.2014 fra fagforeningene for de ansatte i Ås kommune tilknyttet

Akademikerne: Juristforbundet, Psykologforeningene, Naturviterne, Arkitektenes
fagforbund og Tekna.

3. Vedlegg til administrasjonsutvalgets protokoll 09.04.2014 –Kommentarer fra
Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

4. Brev av 27.03.2014 fra Ås kommune til pensjonistforeninger i Ås samt aktuelle lag
og foreninger –Høring: Ås kommunes reglementer revidering.

5. Svar av 31.03.2014 fra Mental Helse.

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09,
med senere endringer. Sist oppdatert 14.03.2014.

Dokumentet ligger på Ås kommunes hjemmeside og på lesebrett: Andre
filer/Planer og styringsdokumenter/Øvrige planer og styringsdokumenter.

Vedtak i saken sendes til:
Ås kommunens hjemmesider
Referatsak i aktuelle utvalg
Orientering til aktuelle politikere

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Kommunens reglementer skal behandles i hver valgperiode. Rådmannen har
foreslått flere endringer i selv dokumentet. Beløpsgrensen på alle områder er
foreslått justert opp og i tillegg er en del språklige endringer foreslått.
Hovedendringene i reglementet er forslag om sammenslåing av to råd og
nedleggelse to utvalg. Dette kan eventuelt vurderes gjort fra ny valgperiode. I tillegg
foreslås en økt delegering fra politisk nivå til rådmannen på personalområdet noe
som påvirker administrasjonsutvalgets arbeidsområde.

Fakta i saken:
Kommunenes reglementer skal behandles innen et år etter nyttkommunestyre er
valgt, jf. lovendring i 2012. Ås kommune har hatt tradisjon for å gjøre det senere i
perioden. Det er viktig å se reglementene i forhold til resten av perioden og eventuelt
med tanke på hva skal/kan vedtas fra neste periode etter kommunevalget i 2015.
All myndighet i kommunen er lagt til kommunestyret etter kommuneloven. Det meste
av beslutninger som ikke kommunestyret etter loven skal eller ønsker å vedta selv,
har kommunestyret delegert til formannskap, hovedutvalg, andre utvalg, ordfører
eller rådmann i Ås kommunes reglementer. Dette for å sikre en effektiv organisasjon
og en god politisk styring.

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html
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Endringer i reglementet kan foreslås av forskjellige årsaker:
Formelle grunner: Nye lover, lovendringer, nye eller endrede forskrifter m.m.
Organisatoriske grunner: Samfunnsmessige endringer eller lovendringer kan
medføre behov for endring i kommunens organisatoriske oppbygging for å gjøre den
mer formålstjenlig.
Effektivitetsgrunner: Endringer for å få en mer effektiv tjenesteyting og for å la
reglementet gjenspeile endringer i teknologiske løsninger og i omverdenen.
Prinsipielle grunner: Kommunestyret har ønske om høyere eller lavere grad av
delegering fra kommunestyret til øvrige politiske utvalg eller fra politisk til
administrativt nivå.
Språklige forbedringer: I enkelte tilfeller kan gjeldende tekst være upresis, og det
foreslås oppstramming av språket.

Rådmannens forslag til revidert reglement har sin årsak i alle områdene beskrevet
over. Ås kommunes reglementer er omfattende og favner over alt fra ansvars- og
myndighetsfordeling til saksbehandlingsregler, møte- og arbeidsformer,
klagebehandling, folkevalgtes innsynsrett, godtgjøringer m.m.

Graden av delegasjon varierer fra kommune til kommune. Reglementet er et meget
sentralt politisk verktøy, da kommunestyret gjennom dette bestemmer ansvars-
fordelingen mellom politisk og administrativt nivå i kommunen og mellom de
forskjellige utvalgene på politisk side.
All delegering bygger på tillit. Delegering av myndighet til kommunens
administrasjon, vil etter kommuneloven si at myndigheten skal delegeres til
rådmannen som funksjon. Rådmannen på sin side vil delegere videre de fleste av
disse fullmaktene til etatsjefer og ledere i stab/støtte. Videredelegering fastsettes
gjennom et eget administrativt videredelegeringsreglement. Dette justeres i takt med
de fullmaktene som delegeres til rådmannen og er et administrativt reglement som
ikke behandles politisk.

Reglementene ligger vedlagt i opprinnelig versjon. Alle forslag til strykninger og
endringer er i rødt. Helt nye tekster er i blått. Dette for å synliggjøre endringsforslag.
Eventuelle uklarheter/spørsmål i grønt.

Vurdering:
Dagens reglement er detaljert. En del språklige endringer er foretatt for å bedre
lesbarhet og tydeliggjøre innholdet og ansvaret.
Beløpsgrensen på alle områder er foreslått justert opp. Hovedendringene i
reglementet er forslag om sammenslåing av to råd, og nedleggelse to utvalg. Dette
kan eventuelt vurderes gjort fra ny valgperiode. I tillegg foreslås en økt delegering fra
politisk til administrativt nivå på personalområdet.

Rådene:
Ungdomsråd (UR)
Ungdomsrådet ble vedtatt etablert i 2013 og er innarbeidet i eksisterende reglement.
Rådmannen foreslår her enkelte justeringer i tråd med kommunestyrets vedtak, det
innebærer ingen realitetsendringer. Funksjonen som leder ivaretas hovedsakelig av
sekretær for utvalget, og ungdomsrådet kan selv organisere arbeidsfordeling.
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Ås eldreråd (ER) og Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Rådmannen vurderer at sammenslåing av disse to rådene vil gi begge målgruppene
større innflytelse. Et felles råd vil kunne ivareta begge gruppers behov på en god
måte. Brukerinteressene er svært like. Rådene hadde i 2013 12 like saker. Totalt
hadde FH 14 og ER 26 saker.
For å få bedre utnyttelse av administrative ressurser (ledere, saksbehandlere),
holdes det i 2014 fellesorienteringer i saker som behandles av begge rådene.
Rådene har hver sin sekretær fra politisk sekretariat.
FH har vanskeligheter med å rekruttere medlemmer fordi foreningene ikke har hatt
kandidater å foreslå. Rådmannen finner det uheldig å pålegge ansatte å være
medlem av FH slik reglementet tilsier nå.

Eldrerådslova § 4a og lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 4
åpner for at det kan opprettes felles råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne. I følge NIBR´s notat av 1/2014 (www.regjeringen.no) utarbeidet for
kommunaldepartementet, er det minst 35 kommuner som har felles råd for eldre og
funksjonshemmede.
Sammensetting av felles råd med ansvarsområde fremgår i reglementsforslaget.
Begge lovene og intensjonene i nåværende reglement er søkt ivaretatt.

Administrasjonsutvalg:
Ifølge kommunelovens § 23 er administrasjonssjefen øverste leder for den samlede
kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer
kommunestyret fastsetter.

Kommunestyret har fastsatt begrensning på vesentlige områder for rådmannen.
En naturlig konsekvens avpersonalansvar innebærer tilsettings-/permisjons-
myndighet for egne ledere, omgjøring og opprettelse av stillinger innenfor
budsjettrammer, mindre omstilling/organisasjonsutvikling og lønnsforhandlinger for
de ansatte.
Det medfører uforutsigbarhet knyttet til de krav kommuneloven setter til en rådmann
hvis ikke intensjonene i loven følges når det gjelder ledelse av kommunens
administrasjon. Det er rådmannen som er ansvarlig overfor kommunestyret for
måloppnåelse og kvalitet innenfor tjenester, personal og økonomi. Ankeadgang i
tilsettings- og permisjonssaker bortfalt i hovedavtalen en tid før år 2000, og bør
vurderes tatt ut av Ås kommunes rutiner. Tillitsvalgtes medinnflytelse i disse og
øvrige saker ivaretas godt i henhold til lov, hovedavtale, hovedtariffavtale og
administrative prosesser.
Et viktig element er å kunne tilsette de lederne som sammen med rådmannen skal
utføre disse oppgavene. Det må gjerne være politikere med i intervjuutvalget til
stillinger rett under rådmannen. Etpartssammensatt utvalg som administrasjons-
utvalget, er imidlertid ikke et arbeidsgiverutvalg. Skal tilsettinger i etatsjefs-
/stabssjefsstillinger ikke delegeres rådmannen, bør avgjørelsen legges til et politisk
utvalg med arbeidsgiveransvar, for eksempel formannskapet. De tillitsvalgte har
medinnflytelse i prosessene gjennom hovedavtalens bestemmelser og Ås kommunes
administrative tilsettingsprosesser. Tilsettingsmyndigheten bør ligge hos
arbeidsgiver. Administrasjonsutvalget beholder overordnede oppgaver og ansvar for
saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76?q=eldrer%C3%A5dslova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-58
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/rapporter/Rapport_lovfestet_ordning_eldreraad-nedsattfunksjonsevne.pdf
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Forhandlingsutvalg:
Lønn er en vesentlig kostnadsfaktor, men samtidig en viktig faktor for blant annet å
rekruttere, belønne, motivere, utvikle og beholde ansatte. Tidligere undersøkelser har
vist at ansatte i kommunal sektor ønsker mer lokal lønnsdannelse og at nærmeste
leder bør være sentral i fastsettelsen av medarbeidernes lønn –basert på kjente og
akseptable kriterier.( «Ny lønn, ny image»KS2001)
Det brukes mye ressurser til å gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene generelt. I
Ås kommune bruker en ekstra mye tid da det skal involveres et ytterligere politisk
ledd, forhandlingsutvalget, som skal ha informasjon nok til å fastsette lønn, men ikke
all informasjon om arbeidstakerne. Det er svært arbeidskrevende å legge til rette for
utvalget, og også for medlemmene å sette seg inn i dokumentene. Selve
forhandlingene kan også oppleves krevende for enkelte mindre arbeidstaker-
organisasjoner. En administrativ delegering innebærer etter rådmannens vurdering
en bedre ressursbruk. Som en konsekvens av disse faktorene foreslås forhandlings-
utvalget lagt ned. Alternativt kan utvalget fortsette som i dag ut perioden for så å
legges ned. Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig at nyordfører skal læres
opp i dette krevede administrative arbeidet på bekostning av politiske oppgaver. De
økonomiske føringene kan eventuelt bli liggende i formannskapet.

Sosialutvalg:
Sosialutvalget er etter gjeldende reglement klageinstans for enkeltvedtak i klientsaker
hvor klagefunksjonene ikke er lagt til andre myndigheter. Med samhandlingsreformen
ble klagefunksjonen overført til fylkesmannen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven.
Sosialutvalget er i dag bare klageinstans for boligtildelingssaker. Det er behandlet 1
slik sak siden valget i 2011. Oppgaven bør overføres til formannskapet som er
kommunens klageorgan. Det generelle fagområdet ivaretas av hovedutvalg for helse
og sosial. Sosialutvalgets innsynsrett følger av offentlighetsloven med de
begrensinger som følger av forvaltningsloven §§ 13 og 13 b og særlover. Den
tilsvarer den innsynsretten øvrige utvalg har, med unntak av kontrollutvalget som har
langt videre tilganger, jf. kommuneloven § 77 nr. 7.

Økonomiske konsekvenser:
Godtgjørelsene er beregnet etter satser og avholdte møter i møtegodtgjørelses-
perioden 1.11.2012 –31.10.2013, jf. vedlegg 2. Det er ikke beregnet tall for lønn- og
overtid for ansatte, leie for møterom og servering.

Et felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer en årlig
besparelse på ca. kr 50 000 i godtgjørelser.
I tillegg halveres utgifter i forbindelse med:
Hvert av utvalgene krever nå ca. 13 timer arbeidstimer for sekretær per møte.
I 2013 deltok 9 ledere (rådmann, etatsjef, enhetsledere) på møter i eldrerådet og 1
leder i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Deltakelse krever tid til forberedelser.
Alle møter ble holdt etter ordinær arbeidstid.
Frigjøring av møterom som kan leies ut til andre. Servering.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16
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Nedlegging av sosialutvalget og forhandlingsutvalget vil innebære en årlig
besparelse på følgende i årlige godtgjørelser:

Sosialutvalg, 3 møter (1 sak til behandling. 9 ledere/saksbehandlere møtte i
tillegg til sekretær): kr 39 000.
Forhandlingsutvalg, 22 møter: kr 96 000.

I tillegg kommer utgifter til:
Deltakelse fra ledere, saksbehandlere og sekretær i sosialutvalget på kveldstid.
Arbeidstid i forbindelse med forberedelser, deltakelse og etterarbeid for
administrasjonen i forhandlingsutvalget.
Frigjøring av møterom som kan leies ut til andre. Servering.

Den største innsparingen ved endringer ligger i administrasjonen.

Konklusjon med begrunnelse:
I en kommune med knappe midler til administrative oppgaver, brukes mye ressurser
til oppgaver som kunne forenkles gjennom foreslåtte endringer i reglementer. Dette
vil frigjøre tid til å arbeide mer med kvalitet i saksbehandling og tjenester.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Rådmannens innstilling tilsier effektuering av nytt reglement når vedtak er fattet i
kommunestyret.
Alternativt kan deler av endringene gjøres gyldige fra neste valgperiode og at dagens
ordning opphører ved valget 201 5.
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F-26/14
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01032-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Ås eldreråd 9/14 01.04.2014
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalg for helse og sosial 8/14 02.04.2014
Kommunestyret 25/14 23.04.2014
Formannskapet 26/14 14.05.2014

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse

_____

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig leder er
sekretær for utvalget.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.
_____

UTVALGENES BEHANDLINGER:

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse.

Votering: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Anne Odenmarck foreslo følgende endringer av rådmannens innstilling, første
setning:

Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal
være frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig
leder er sekretær for utvalget.

Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt.

_____
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Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag:
Frivillige bør være sterkt representert i styret.

Votering:
Rådmannens innstilling med rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Frivillige bør være sterkt representert i styret.

_____

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

_____

SAKSFREMSTILLING:

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Ås, 07.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Helse og sosialutvalget
Kommunestyret

Vedlegg:
Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
Daglig leder Ås frivilligsentral

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Norges frivilligsentraler er underlagt Kulturdepartementet (KUD).
Dagens styreform av frivilligsentralen er tidligere vedtattav kommunestyret. Høsten
2003 var siste kommunestyrebehandling av styresammensetningen.
Norges frivilligsentraler har de siste ti år gjennomgått store endringer hva gjelder
driftsform, tilbud til innbyggerne, samarbeidsformer og måte å drifte på. Svært få
frivilligsentraler i Norge driftes likt, og alle er unike da det er innbyggerne som
bestemmer hva en frivilligsentral skal være. Erfaringer de siste årene tilsier derfor en
annen styreform enn vi har i Ås i dag.
En ser derfor at «arbeidsgrupper» heller kan utgjøre det tidligere styrer gjorde, og at
et styre tar seg av det administrative, sammen med daglig leder.
Rådmannen foreslår et styre på fire personer og daglig leder, med ansvar for
regnskap, budsjett, og rammer for drift. Styret har ansvar for ansettelse av daglig
leder. Det avholdes 4 styremøter per år.
Organisering av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en mer
dynamisk drift enn i dag. Arbeidsgruppene vil variere i henhold til sentralens
virksomhetsplan. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper i henhold til forskjellige prosjekter.
En slik organisasjonsform vil gi de frivillige eierskap til tiltakene, og dermed større
grad av egeninnsats i gjennomføringen.
Rådmannen hevder at det viktigste er at de frivillige deltar i driften og tiltakene i regi
av frivilligsentralen.

En frivilligsentral er til for at de frivillige skal få utført ønsket arbeide. Det er i første
omgang daglig leders hovedansvar og prioritet å bidra til at dette skjer.
Holde kontakt med frivillige, invitere til dialog og bidra til organisering av tiltak og
gjennomføring.
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Fakta i saken:
Dagens styreform er vedtatt av kommunestyret. Høsten 2003 var siste
kommunestyrebehandling av styresammensetningen. Styret i Ås frivilligsentral består
av syv medlemmer. Disse representerer kommunestyret, lag og foreninger i Ås
kommune, alle «bygder» er representert. Dagens organisering av styret bidrar ikke til
den aktivitet som ønskes.
Dagens styresammensetning:

Styremedlemmer: Vara:
Bente Sperlin Marit Roxrud Leinhardt Ås kommune
Randi Brækkan Aina Sollie Redd Barna
Mette Figge Bente Sneis Nordby
Per R.K. Killingmo Hanne Støkken Kroer
Ivar Ekanger Rubina Mushtaq Kommunestyret
Unn Hegg Birgit Gullerud Lions Club Eika
Inger Johanne Hoftun Eva Moe Johansen Sanitetsforeningen

Vurdering:
Ut fra erfaringer de siste ti år, foreslår rådmannen nå en annen styreform.
Forslag til ny styreform:

Styret:
Et styre på fire personer samt daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift, med ansvar for ansettelser (se over).
Styret er ansvarlig for å sende årsmelding og regnskap, og søke om midler til drift fra
KUD innen 30.juni hvert år.
Avholde 4 styremøter pr år.

Forslag til sammensetning av styret:
Styret har vedtatt en endring av driftsform for å skape en mer effektiv driftsform i det
daglige arbeidet.
Frivilligsentralen i Ås består av en 100 % stilling, og det er stor aktivitet i forhold til
tiltak. Det fører til at man trenger arbeidsgrupper som bidrar til driften av tiltakene.
Styret er foreslått satt sammen av følgende representanter:

2 representanter fra Ås kommune:
Folkehelsekoordinator, en representant fra f. eks. teknisk etat.
2 representanterfra de frivillige (fra arbeidsgruppene)

Daglig leder i frivilligsentralen.

Arbeidsgrupper:
Frivillige utgjør arbeidsgrupper i henhold til prosjekter og tiltak med mulighet for å
skape nye kreative prosesser og legge frem saker for styret.
Arbeidsgruppene får egne mandat for gjennomføring av tiltak. To personer fra
arbeidsgruppene får en plass i styret for å ivareta frivilliges interesser.

Denne organiseringen av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en
mer dynamisk drift enn i dag.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Konklusjon med begrunnelse:
Ut fra erfaringer de siste år, foreslår rådmannen en annen styreform:
Et styre på fire personer og daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift samt ansvar for ansettelser.

En ny organisering av frivilligsentralen med en foreslått styresammensetning og
arbeidsgrupper som får ansvar for forskjellige prosjekter, gir en mer dynamisk og
hensiktsmessig drift enn i dag.

Rådmannen anbefaler at styreform i Ås frivilligsentral endres.

Kan vedtaket påklages? Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Årsmøtet 201 4, torsdag 22.mai kl 18.00
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F-27/14
Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby
og Ås - Ny samarbeidsavtale

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/14 08.05.2014
Formannskapet 27/14 14.05.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby

og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter
kommunelovens § 28–1b, administrativt vertskommunesamarbeid.

2. Avtalen avløser gjeldende avtale.
3. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015.

Ås, 25.04.2014

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. Avtaleforslag datert 24.03.2014 - Avtale om administrativt
vertskommunesamarbeid,
2. Gjeldende avtale 01.05.2009-01.05.2014 - Avtale om interkommunalt
landbrukskontor,
3. Fordeling av kostnader mellom kommunene,
4. Selvkost landbrukskontoret 2014,
5. Uttalelse fra Frogn Bondelag datert 29.01.2014,
6. Uttalelse fra Ås Landbrukslag datert 30.01.2014

Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Samarbeidskommunene
Landbrukssjef
Rådmann
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Kommunene utfører en rekke oppgaver knyttet til landbruksforvaltning. I Follo har
kommunene, unntatt Enebakk, løst dette ved et felles landbrukskontor. Avtalen om
felles landbrukskontor i Follo utgår 1.5.2014. Det foreslås en ny avtale i tråd med
kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid med Ås som
vertskommune. Navnet på kontoret foreslås endret fra landbrukskontoret i Follo til
Follo landbrukskontor. Vertskommunens kostnader til drift av kontoret dekkes i
henhold til ny dokumentasjon. Fordeling av kostnader mellom kommunene justeres i
henhold til ny gjennomgang av oppgaver. Avtalen foreslås å gjelde fortløpende, med
adgang til oppsigelse med 2 års varsel.

Bakgrunn:
Staten overførte ansvaret for kommunal landbruksforvaltning til kommunene i 1994.
Follo-kommunene, unntatt Enebakk, har fra 1994 samarbeidet om et felles
landbrukskontor med Ås som vertskommune. Fram til 1997 var det øremerket
tilskudd til kommunene for drift av kommunal landbruksforvaltning. Deretter gikk det
inn i rammetilskuddet. Nåværende samarbeidsavtale ble inngått i 1998. Det var en 5-
årig avtale som siden er fornyet, sist i 2009.

Gjeldende avtale går ut 1.5.2014. Koordinerende utvalg har gitt sin anbefaling til
rådmennene før videre behandling i de 6 kommunestyrene.

I tråd med gjeldende avtale er det foretatt en vurdering av kontorets virksomhet før
utarbeidelse av forslag til ny samarbeidsavtale.

Fakta i saken:
Staten har overført det meste av ansvaret for forvaltning av lover, forskrifter og
økonomiske virkemidler for gjennomføring av landbrukspolitikken til kommunene.
Kommunene er førsteinstans med ansvar for saksforberedelse i alle saker som
gjelder landbruk, og avgjørelsesmyndighet i saker etter jordlov, konsesjonslov,
skogbrukslov med flere. Kommunen skal kjenne alle forskrifter som gjelder for
landbruksdrift og skal påse at disse blir fulgt.

Kommunen skal kunne gi brukerne veiledning om alle økonomiske virkemidler som
gjelder for jordbruk og skogbruk og skal behandle og avgjøre alle søknader om
tilskudd, refusjoner og erstatninger.

Landbrukskontoret i Follo utfører kommunale oppgaver innenfor landbruksforvaltning
for de samarbeidende kommunene. Landbrukskontoret i Follo dekker et område
med 135000 dekar jordbruksareal og 323000 dekar produktiv skog. Det var i 2012
324 jordbruksforetak og 1298 landbrukseiendommer innenfor området.

Landbrukskontoret deltar aktivt i planarbeid i kommunene. Kontoret har god
lokalkunnskap og kompetanse om jordkvalitet, eiendommer og virksomhet innenfor
LNF-områdene og områder for landbruk i kommunene. Dette er nyttig å ha med tidlig
i planprosessene.



Formannskapet 14.05.2014 Side 28 av 46

Landbrukskontoret er også viktige bidragsytere til vannområdene PURA og Morsa.
Miljøtiltak i landbruket er blitt stadig viktigere de siste årene og landbrukskontoret i
Follo har satt i gang og ledet flere miljøprosjekter. Dette har blant annet resultert i en
betydelig oppgradering av hydrotekniske anlegg i landbruket og dermed redusert
avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene.

Landbrukskontoret har utført viltforvaltningsoppgavene for Ås kommune

Kontoret har i dag 6 ansatte og hadde et budsjett for 2013 på 4,6 millioner kroner.
Kommunene dekker nærmere 4,4 millioner etter en omforent fordeling. De siste kr
200 000 er gebyrer og andre inntekter som viltforvaltningen i Ås.

Landbrukssjefen har i dag delegert myndighet fra rådmennene til å behandle kurante
saker og saker av ikke prinsipiell betydning. I henhold til kommunelovens
bestemmelser om vertskommunesamarbeid skal delegasjon av myndighet gis fra
administrasjonssjefene i samarbeidskommunene til administrasjonssjefen i
vertskommunen. Denne videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen.
Rådmannen i den enkelte kommune har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder
egen kommune, jfr kommunelovens § 28-1 b, 4.- 6. ledd.

Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret, er arbeidsgiver og har
administrativt ansvar for kontoret. Dette innebærer å holde landbrukskontoret med
tilfredsstillende kontorer, arkiv-, IKT-, økonomi- og personaltjenester.
Landbrukskontorets husleie, er basert på en gjennomsnittlig husleie for området. I
tillegg har Ås kommune i 201 3 mottatt kr 90000 i betaling for øvrige tjenester, en
prisjustering av beløp fastsatt i gjeldende avtale.

Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør selv eller ved stedfortreder et
koordinerende utvalg som avgir uttalelse til budsjettforslag, planer etc.

Kontorets inntekter er basert på en kostnadsfordeling etter gjeldende avtale.
Fordelingen bygger på overføringene til kommunal landbruksforvaltning ved
overføring av oppgavene fra staten. I avtalen fra 2003 er fordelingen justert ut fra en
sammenligning av kommunene med hensyn på jordbruksareal, skogareal, antall
landbruksforetak og folketall. I dag betaler Vestby, Ås og Ski 24% av kostnadene,
Frogn 1 6%, Nesodden 7% og Oppegård 5%.

Ved forrige rullering av avtalen i 2009 ble det foreslått å endre innholdet slik at
avtalen ble utformet i henhold til kommuneloven. Samarbeidet om felles
landbrukskontor er organisert nært opp til modellen som beskrives i kommunelovens
§28-1 , administrativt vertskommunesamarbeid. Selv om avtalen ikke ble endret, har
det reelt sett vært et administrativt vertskommunesamarbeid.

Vurdering:
I tråd med gjeldende avtale skal det innen avtalens utløp foretas en vurdering av
avtalen og virksomheten før avtalen eventuelt forlenges. Vurderingene er foretatt ved
drøfting i koordinerende utvalg og i rådmannsmøtet i Follo. Landbrukslagene i Follo
er også gitt anledning til å gi en uttalelse om felles landbrukskontor. Det har kommet
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inn 3 uttalelser som alle anbefaler en videreføring av samarbeidet. Konklusjonen er
at samarbeidet fungerer godt og at landbrukskontoret fungerer etter hensikten. Det
har klare fordeler å kunne opprettholde et landbrukskontor i Follo med flere stillinger
og et godt fagmiljø.

Avtalen er nå utformet i tråd med kommunelovens bestemmelser om administrativt
vertskommunesamarbeid. Dette vil sikre det juridiske grunnlaget for samarbeidet på
en bedre måte enn tidligere.

Kommunelovens §28-1b gjelder administrativt samarbeid og avgjørelser i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er prinsipielle. Det er ikke påkrevd med eget styre eller
utvalg. Det er ønskelig å opprettholde ordningen med et koordinerende utvalg for
landbrukskontoret bestående av rådmenn eller stedfortreder fra hver av kommunene.
Dette vil sikre kontakten mellom kommunene og kvalitetssikre virksomheten inkludert
økonomiplaner og budsjett/regnskap for landbrukskontoret.

Kostnadsfordeling til drift av kontoret er gjennomgått på nytt. Koordinerende utvalg
foreslår en justert fordelingsnøkkel.. Til grunn for dette ligger en beregning ut fra
arealer, antall jordbruksforetak, antallet landbrukseiendommer og befolkning. Det er
aktive landbrukseiendommer som genererer mest oppgaver for landbrukskontoret,
mens saker etter jordlov og konsesjonslov har størst sammenheng med antallet
landbrukseiendommer. Befolkningsstørrelse i seg selv har liten betydning for
oppgavene ved landbrukskontoret, men presset på arealene rundt tettstedene, med
ønsker om fradelinger, bruk av arealer til friluftsliv etc. kan gi økte oppgaver. Ut fra en
bred vurdering foreslår koordinerende utvalg en liten justering i kostnadsfordelingen.
For flere detaljer vises det til vedlegg 3. Forslag til nykostnadsfordeling mellom
kommunene: Vestby 24%, Ski 25%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8%, Oppegård
5%.

Kommune % andel
2014

Kr 2014 Forslag ny
fordeling %

Kr 2015
unntatt event.
budsjettøkning

Endring fra
2014, kr

Vestby 24 1.051.200 24 1.051.200 0
Ås 24 1.051.200 23 1.007.400 -43.800
Ski 24 1.051.200 25 1.095.000 +43.800
Frogn 16 700.800 15 657.000 -43.800
Nesodden 7 306. 600 8 350.400 +43.800
Oppegård 5 219. 000 5 219.000 0
Sum 100 4 380 000 100 4.380.000

Ny avtale trer i kraft umiddelbart. Ny kostnadsfordeling trer i kraft 1.1.2015. Fra
1.5.2014 og ut året, dekkes merkostnaden av fondsmidler.

I gjeldende avtale er Ås kommunes refusjon for utgifter til administrative
felleskostnader som arkiv, IT, økonomiadministrasjon etc. fastsatt. Disse kostnadene
er økt med årene og Ås kommune har nå lagt fram ny dokumentasjon på kostnadene
til dette som grunnlag for ny avtale. Ut fra dokumentasjonen foreslås at
kostnadsdekning til Ås for disse kostnadene settes til kr 225 000, med adgang til en
prisjustering ut fra konsumprisindeksen.
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Oppsummering av endringer i forhold til gjeldende avtale:
1. Navnet på kontoret endres fra landbrukskontoret i Follo til Follo

landbrukskontor

2. Avtalen forankres i kommunelovens § 28-1b

3. Vertskommunens kostnader for fellesytelser, som arkiv, IKT, økonomi- og
personaltjenester settes til kr 225000 pr 1.5.2014. Beløpet kan årlig justeres i
takt med konsumprisindeksen

4. Fordelingen av kostnader mellom kommunene justeres slik:

Vestby: 24% (som før), Ski 25% (før 24), Ås 23% (før 24), Frogn 15% (før 16),
Nesodden 8% (før 7), Oppegård 5% (som før).

5. Avtalen gjelder fortløpende. Den enkelte kommune kan si opp sitt
deltakerforhold med 2 års varsel.

Koordinerende utvalgs konklusjon:
Koordinerende utvalg legger nå fram et forslag til ny samarbeidsavtale i henhold til
kommunelovens § 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid. Det anbefales en
avtale uten tidsbegrensning, men med mulighet for kommunene til å si opp sin
deltakelse i samarbeidet med to års varsel.

Koordinerende utvalg mener ordningen med felles landbrukskontor for kommunene
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fungerer godt. Kontoret drives
effektivt innenfor de økonomiske rammene som disponeres.

Utvalget anbefaler at navnet på samarbeidet endres til Follo landbrukskontor.

Utvalget anbefaler at Ås kommunes kostnader til administrasjon, så som arkiv, IT,
økonomi- og personalforvaltning dekkes i tråd med ny dokumentasjon.

Utvalget anbefaler at fordelingsnøkkelen for kostnadene til driften av kontoret endres
i tråd med ny gjennomgang og beregning.

Konklusjon:
Follokommunene har samarbeidet i 20 år om et felles landbrukskontor. Kontoret er
godt fungerende og drives med lave kostnader. Den enkelte kommune vil ikke selv
kunne opprettholde samme kompetanse og lave kostnader som etsamarbeid
danner grunnlag for.
Rådmannen tilrår at samarbeidet om felles landbrukskontor fortsetter og at vedlagte
forslag til revidert avtale legges til grunn.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Ny avtale avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015.
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F-28/14
Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i
Ås kommune

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Ellen Hougsrud Saksnr.: 14/01850-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/14 08.05.2014
Formannskapet 28/14 14.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. Fast godtgjøring i viltvaktordningen økes med kr. 1000,- pr. vaktuke.

2. Administrasjonen jobber videre med fornyelse av oppdragsavtalen om deltakelse i
vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune gjeldende fra 06.06.08 inngått
mellom viltvaktgruppa og Ås kommune.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Lars Martin Julseth
Rådmann Landbrukssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskap

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap

Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Brev til Hovedutvalg for teknikk og miljø fra viltvaktgruppa datert 27.01.14,
Oppdragsavtale om deltakelse i vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Viltloven og dyrevernloven pålegger kommunen ansvar for avliving av skadet eller
sykt storvilt. Dette er nærmere beskrevet i Rundskriv av februar 2013 til forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst. I henhold til dette rundskrivet skal vilt som blir
påkjørt og skadet, ettersøkes og avlives så raskt som mulig, og det er kommunens
ansvar å sørge for dette blir gjort, og da utført på riktig måte.

Viltforvaltning i Ås kommune er delegert til landbrukssjefen, inkludert ansvar for
ettersøk og avliving av skadet vilt. Ås kommune har siden 1999 hatt en
viltvaktgruppe, som da ble oppnevnt av Hovedutvalg for teknikk og miljø.
Viltvaktgruppa består av 6 faste deltagere.
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I 2008 ble det vedtatt at viltvaktordningen skulle konkurranseutsettes. Det var kun
eksisterende viltvaktgruppe som kom med tilfredsstillende og reelt tilbud, og Ås
kommune etablerte en viltvaktordning i henhold til tilbud fra eksisterende
ettersøksgruppe datert 23.01 .08. Saken ble behandlet i Formannskapet, utv.sak nr.
43/08, møtedato 07.05.2008. På bakgrunn av dette ble det laget en oppdragsavtale
om deltagelse i vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune, med varighet fra
06.06.08. til 06.06.1 0. Denne avtalen ligger til grunn for dagens viltvaktordning.

I brev fra viltvaktgruppa, datert 27.01 .1 4, viser gruppa til avtalens punkt
3.7.Godtgjørelse, siste del der det står at godtgjørelsen skal evalueres/forhandles
hvert år. Godtgjørelsen er ikke blitt justert over de siste seks årene, og gruppa ønsker
derfor en løsning på dette i form av en økning av den faste godtgjørelsen fra kr.
3000,- til kr. 4000,- pr. vaktuke.

Som beskrevet i avtalen betales fast vaktgodtgjørelse på kr. 3000 pr. vaktuke. Årlige
faste kostnader til viltvaktordningen er derfor på kr. 1 56 000,-, i tillegg til godtgjørelse
for bruk av privat utstyr på til sammen kr. 48 000,-. Samlet er da faste kostnader på
kr. 204 000,- pr. år. Resterende kostnader varierer ettersom hvor stort antall
utrykninger og type hendelser som skjer. I 201 2 hadde viltvakta 70 utrykninger, i
201 3 83 utrykninger. Her vil også antall kilometer og natt-/helgetillegg spille inn.
Kostnader til viltvaktordningen var i 201 3 på totalt kr. 294 991 ,-. Budsjett for
viltvaktordningen er i 201 4 satt til kr. 304 000,-.

I henhold til «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift
for elg og hjort» skal alle kommuner som har åpnet for jakt på elg etablere et
kommunalt viltfond. Inntektene til det kommunale viltfondet er den offentlige
fellingsavgiften for elg og fondets årlige avkastning. Inntekter fra omsetning av fallvilt
av hjortevilt, samt hjortevilt som felles som skadedyr (tillatelse gitt i medhold av
naturmangfoldloven § 1 8) regnes også som inntekter til det kommunale viltfondet. I
henhold til nevnte forskrift § 5a kan derfor midler innestående på viltfondet brukes til
å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Saldo
på viltfondet i Ås kommune var pr. 1 4.01 .1 4 på kr 19 594,-. Viltforvaltningen i Ås
kommune har imidlertid innvilget søknad om støtte til arbeid med etablering av
elgregion i Follo på kr. 1 0 000,-, som må påregnes utbetalt i løpet av 2014.
Resterende sum på kr. 9 594,- kan brukes til å dekke opp utgifter til viltvakta i 201 4.

Vurdering:
I avtalen mellom Ås kommune og viltvaktgruppa som ligger til grunn for godtgjøring i
dagens viltvaktordning, står det at godtgjørelsene skal evalueres/forhandles hvert år.
Godtgjøringen er ikke blitt justert siden 2008 da avtalen ble etablert. Rådmannen
finner det derfor rimelig at medlemmene i viltvaktgruppa får godtgjøringen regulert
opp slik avtalen legger til grunn. En måte å løse dette på kan være å øke den faste
godtgjørelse pr. vaktuke fra kr. 3000,- til kr. 4000,-, som viltvaktgruppa foreslår i brev
av 27.01.1 4.

Viltvaktgruppa vurderes å løse oppgaven i viltvaktordningen på en meget god måte
og medlemmene tilfredsstiller de spesielle kvalifikasjonskrav som er nødvendige og
som en slik oppgave krever. Rådmannen vurderer at det er i Ås kommunes interesse
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å fortsette samarbeidet på samme grunnlag som før, og da med utgangspunkt i
avtale inngått i 2008.

Rådmannen mener videre at avtalen mellom kommunen og viltvaktgruppa må
fornyes. I følge avtalens punkt 4 angående varighet gjelder vaktordningen i to år
regnet fra 06.06.08. til 06.06.10. Avtalen kan fra hver av partene sies opp med tre
måneders skriftlig varsel, noe ingen av partene har benyttet seg av. Avtalen bør
gjennomgås og avtaleformen videreføres uten tidsbegrensning. Godtgjørelsen bør
også vurderes indeksregulert hvert år for bedre økonomisk styring. Ny avtale bør
gjelde fra 01.01.15.

En økning av den faste godtgjøringen pr. uke vil medføre en merkostnad på kr.
52 000,- årlig som det ikke er budsjettert for i 2014. Rådmannen foreslår at den faste
godtgjøringen pr. vaktuke økes fra og med 01.06.14. Dette medfører en merkostnad
på kr. 31 000,- i 2014. Her kan viltfondet dekke opp noe av kostnadene. Resten
søkes budsjettjustert.

Økonomiske konsekvenser:
En økning av kostnader til viltvaktordningen i 2014 på kr. 31 000. Årlige
merkostnader blir på kr. 52 000,- innarbeides fra 2015.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for teknikk og miljø går inn for en økning på kr
1000,- av den faste godtgjørelsen pr. vaktuke, gjeldende fra 01.06.14, og til ny avtale
er inngått.

Administrasjonen arbeider videre med en fornyelse av avtalen inngått mellom Ås
kommune og viltvaktgruppa.

Kan vedtaket påklages?
Nei.
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F-29/14
Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/01516-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/14 07.05.2014
Formannskapet 29/14 14.05.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-

klubber, for uønsket i kommunen.
2. Det utarbeides en handlingsplan mot organisert kriminalitet og 1 % MC-klubber.

Ås, 22.04.2014

Trine Christensen Ellen Benestad
Rådmann Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Formannskap (F)
Kommunestyre (K)

Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
MC håndbok 2014.pdf

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
http://www.oblad.no/nyheter/stokers-mc-lokalbefolkningen-har-ingenting-a-frykte-
1.8116221
https://www.facebook.com/pages/PayBack-Norge/135351236538583
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mc/slik-skal-politiet-knuse-det-kriminelle-mc-
miljoeet/a/10129695/
http://www.krad.no/images/stories/Diverse_-
_Marianne_2014/Lokal_forebygging_av_org_krim_rapport.pdf
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1096.pdf
http://www.nettavisen.no/na24/3699678.html

Vedtak i saken sendes til:
Ordfører
Rådmann
Helse og sosialsjef
Oppvekst og kultursjef
SLT-Koordinator
Teknisk sjef

http://www.oblad.no/nyheter/stokers-mc-lokalbefolkningen-har-ingenting-a-frykte-1.8116221
http://www.oblad.no/nyheter/stokers-mc-lokalbefolkningen-har-ingenting-a-frykte-1.8116221
https://www.facebook.com/pages/PayBack-Norge/135351236538583
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mc/slik-skal-politiet-knuse-det-kriminelle-mc-miljoeet/a/10129695/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mc/slik-skal-politiet-knuse-det-kriminelle-mc-miljoeet/a/10129695/
http://www.krad.no/images/stories/Diverse_-_Marianne_2014/Lokal_forebygging_av_org_krim_rapport.pdf
http://www.krad.no/images/stories/Diverse_-_Marianne_2014/Lokal_forebygging_av_org_krim_rapport.pdf
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1096.pdf
http://www.nettavisen.no/na24/3699678.html
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Veksten i det som betegnes som det kriminelle MC-miljøet, gir grunn til bekymring.
Med sin ideologi og gode organisering er dette et miljø som har et betydelig kriminelt
potensiale og som på sikt, kan utgjøre en enda større trussel.

Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger dreier seg først og fremst om å
motarbeide nettverkene som helt eller delvis består av MC-kriminelle. Dette vil også
gjelde for kommunen. MC-kriminalitet begås som oftest avde såkalte enprosenterne.
Dette er klubber og personer som tilhører den delen av MC-miljøet som definerer seg
ut av det etablerte samfunnet, eller i hvert fall ut avdet lovlydige motorsykkelmiljøet,
og som følger sine egne lover og regler. De anser seg som et brorskap, og mange av
medlemmene er straffet. Hells Angels er en slik 1 % MC-klubb.

Kommunesektorens organisasjon KS uttrykte sin bekymring over utviklingen i det
kriminelle MC-miljøet allerede i 2011. Som en følge avdenne bekymringen anmodet
de kommuner om å erklære 1 % MC-klubber for uønsket.

Fakta i saken:
12. oktober 2013 valgte 10 MC-klubber i Norge å bli offisielle supporterklubber til
Hells Angels. Blant disse var Stokers MC fra Ås, og de har som følge av dette, byttet
navn til Devils Choice MC Aasgard. Klubben leier lokaler i Brekkeveien 12 i Ås
sentrum. Old Hogs i nabokommunen Vestby er en av de andre MC- klubbene som
også har blitt offisiell supporterklubb.

I tillegg til Devils Choice MC Aasgard er det minst tre andre MC-klubber i Ås
kommune. Disse er Kickers MC på Nesset, Rulpers Hog Ski ved Nordbykirke og
Cobra MC på Solberg. Dette er ikke supporterklubber, og det foreligger ingen
bekymring rundt disse klubbene. Politiet opplyser at de har et godt forhold til alle
klubbene i Ås kommune, men at de synes det er bekymringsfullt at Stokers MC har
blitt en offisiell supporterklubb til Hells Angels.

Ved å bli offisiell supporterklubb har Devils Choice MC Aasgard signalisert at de
ønsker å gå mer i takt med Hells Angels.

For mer fakta om MC-miljøet i Norge og trusselbildet henvises det til vedlegg 1; MC
håndbok 2014; «forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og
kriminelle MC-gjenger».

Det henvises også til publikasjon utgitt av KRÅD (det kriminalitetsforebyggende råd);
«forebygging av lokal, organisert kriminalitet» og publikasjon utgitt av
Politidirektoratet; «politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 til
2015».
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Vurdering:

Til tross for at det i dag synes å være rolig rundt Devils Choice MC Aasgard er det
rimelig å gjøre en vurdering av mulig fremtidig risiko.

Eskalering av konflikt mellom ulike klubber

Det finnes flere eksempler på rivalisering mellom ulike MC-klubber, og den kanskje
mest kjente konflikten står mellom Hells Angels og Bandidos. Samtidig er det er
stadig nye MC-klubber som etablerer seg i Norge, og som kjemper om en posisjon i
miljøet. Eksempler på slike klubber er Outlaws MC, Coffin Cheaters MC og
Gremiums MC.

At Hells Angels nå har tatt opp 10 nye supporterklubber kan være et tegn på at de
ønsker å posisjonere seg i MC-miljøet. En konsekvens av dette kan igjen være at
andre klubber vil gjøre det samme.

Her i Norge viser bomben mot Bandidos lokaler i Drammen hvilket utfall en
rivalisering kan få. I 1997 ble Bandidos-hovedkvarteret i Konnerudgata i Drammen
sprengt. Lokalene ble pulverisert, hus og leiligheter i en kilometers omkrets fikk store
skader og en sivil kvinne ble drept. Kvinnen kjørte tilfeldigvis forbi da bomben gikk
av, og mannen hennes som også var i bilen, ble alvorlig skadet. Flere andre sivile ble
innlagt på sykehus med sjokkskader. En tidligere Hells Angels-sjef soner i dag en
dom på 16 år for medvirkning til bombeangrepet.

At en MC-klubb har sine lokaler i et sentrumsområde øker naturlig nok
sannsynligheten for sivile skader dersom en konflikt skulle oppstå. Devils Choice MC
Aasgard holder til i Brekkeveien 12 i Ås sentrum. Dette er i umiddelbar nærhet av
både togstasjon, boligblokker og næringsbygg.

Økt rekruttering og endring av mentalitet

En av de store bekymringene rundt etablering av 1 % MC-klubber er rekruttering, og
da spesielt rekruttering av yngre personer inn i miljøet.

Forskning viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er lik ungdom som
rekrutteres til annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell MC klubb i
nærmiljøet kan være en drivende kraft til denne type rekruttering.

Til tross for at Devils Choice MC Aasgard består av en godt voksen og etablert
medlemsmasse, er det en viss fare for at klubben kan forandre både innhold og
mentalitet i løpet av kort tid. Det finnes eksempler fra andre klubber hvor yngre og
mer aggressive krefter har overtatt og skjøvet de gamle medlemmene ut over
sidelinjen.
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Utrygghet i lokalsamfunnet

Det har etter Devils Choice MC Aasgard overgang til supporterklubb for Hells Angels
vært forholdsvis rolig rundt klubben. Det har kun vært noen få avisartikler i
forbindelse med selve overgangen, og disse har i liten grad gitt grunnlag for frykt
blant lokalbefolkningen. Det er allikevel grunn til å tro at klubbens lokalisering vil ha
et potensiale til å skape frykt i fremtiden. Spesielt vil dette gjelde dersom rivalisering
mellom klubber eskalerer, politiet gjennomfører razziaer eller klubbens medlemmer
blir arrestert for lovbrudd.

Trusler mot kommunalt ansatte og politikere

En mindre sannsynlig, men allikevel mulig risiko er trusler fremsatt mot politikere eller
offentlig ansatte som jobber mot MC-gjengene. En av de alvorligste sidene ved MC-
gjengene er den systematiske og utstrakte bruken av vold og trusler. Voldsauraen er
opparbeidet over en årrekke der medlemmene, i klubbens ånd, har utøvd volden. Det
finnes en rekke eksempler på at voldsauraen gjør det mulig å true og tvinge personer
til ønsket atferd. Den kanskje mest iøynefallende formen for truende opptreden er at
klubbmedlemmer stiller opp i full uniform i rettssaker eller på andre arenaer. I kraft av
sitt rykte kan dette være nok til å true folk til taushet.

Det finnes heldigvis få eksempler på slik atferd i Norge, men polititjenestemenn som
jobber opp mot miljøet har opplevd skadeverk på sine kjøretøy. Dessuten har man
ved ransaking i klubbhus funnet oversikter over kjøretøy, adresser og politiansatte.
Denne kontraetterretningen tyder på at klubben kan ha et ønske om å bruke
informasjonen til egen fordel.

Ansatte med tilknytning til MC-klubben

Dersom kommunen ønsker å intensivere sin innsats mot 1 % MC-klubber må den
også ta med i betraktningen at personer ansatt i kommunen kan ha tilknytning til 1 %
MC-klubber, enten som medlem eller via nære relasjoner. Stokers MC har i lang tid
vært en ordinær motorsykkelklubb og er godt etablert i lokalmiljøet. Dette innebærer
sannsynligvis at medlemmene i klubben har et bredt nettverk i kommunen, og at
klubbens lokaler har vært arena for sosiale tilstelninger hvor også lokalbefolkningen
har vært deltakere. I forlengelsen av dette er det derfor naturlig å tenke at klubben
har oppslutning langt utover sine egne medlemmer.

Klubbhuset som arena for kriminell aktivitet

Politiet har ved flere anledninger gjennomført aksjoner mot MC-klubber rundt om i
landet og eksempler på lovbrudd er etterhvert mange. Brudd på våpenloven, brudd
på alkoholloven og oppbevaring av narkotika er bare noen eksempler. Medlemmer
av klubbene vil fremholde at dette er lovbrudd begått av enkeltpersoner, men det er
allikevel grunn til å være bekymret over at klubbhusene synes å tiltrekke seg disse
enkeltpersonene som er ansvarlig for lovbruddene.

Det finnes mange eksempler på at medlemmer i 1 % MC-klubber er dømt for
lovbrudd, men det er sjelden at klubbene som sådan blir dømt. Talsmenn for
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klubbene har dermed med rette kunnet uttale at disse lovbruddene kun er utført av
enkeltpersoner, og ikke har noen tilknytning til klubben. En nylig avsagt dom i
Hålogaland lagmannsrett (desember 2013) peker muligens ut en ny retning, da syv
personer ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i forbindelse med en større
narkotikasak. Tre av disse personene var fullverdige medlemmer av Hells Angels.

En annen utfordring i forhold til klubbhus er at MC-klubber ofte har et ønske om å
markere sitt område gjennom ulike fysiske tiltak. Dette kan være gjerder, vegger,
kamera eller skilting. Et nylig eksempel er Old Hogs i Vestby, som bare noen dager
etter overgangen til supporterklubb for Hells Angels, satte opp støyskjerm rundt
klubbhuset sitt. I Ås har Devils Choice MC Aasgard hengt opp flere skilt på
klubbhuset og inngangspartiet er tilsynelatende kameraovervåket. Dessuten
medfører plassering av noen brakker og containere at lokalene, og spesielt
inngangspartiet, ligger delvis skjult for innsyn.

Media

Deltakere i kriminelle MC-miljøer ønsker, som de fleste andre, å fremstå som gode
mennesker. Flere av 1 % MC-klubbene synes derfor aktivt å profilere seg i media for
å skape et positivt inntrykk av klubben og sine medlemmer. De inviterer til åpne
arrangementer hvor de promoterer seg som vanlige motorsykkelentusiaster, og får
gjerne med seg profilerte personer. Ofte blir også lokale politikere og media invitert til
slike arrangementer.

De reagerer ofte sterkt når kommuner, politikere eller andre offentlig organer trekker
frem negative sider ved miljøet, eller antyder at det foregår ulovligheter i klubbene.
Dersom man begir seg inn i kampen mot MC-kriminalitet vil man derfor måtte
påregne (negativ) omtale i ulike fora. Payback Norge er et slikt eksempel. De har en
facebook-side hvor kommuner eller enkeltpersoner ofte blir omtalt på en negativ
måte.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen ser på utfordringene med organisert kriminalitetog 1 % MC-klubber med
stor uro, og vil derfor delta i målrettet og langsiktig arbeid for å hindre rekruttering og
ytterligere etablering i vår region. Forebyggende arbeid for å fremme gode holdninger
mot kriminell atferd vil være viktige faktorer i kampen for et trygt lokalsamfunn. Vi
ønsker derfor at alle deler av lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile
samfunn, stiller opp i arbeidet for å skape et trygt lokalsamfunn. Tydelige holdninger
og en avklaring av ansvar og roller mellom samarbeidspartnerne vil være avgjørende
for å lykkes i dette kriminalitetsforebyggende arbeidet. Ås kommune bør derfor
erklære all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber, for uønsket i
kommunen.

Våren 2014 utga Politidirektoratet i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon
(KS) en håndbok for politi og kommunale myndigheter; «forebygge og bekjempe
kriminalitet fra ènprosentmiljøet og kriminelle MC-gjenger». Rådmannen anbefaler at
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denne håndboken brukes som utgangspunkt for en handlingsplan mot organisert
kriminalitet og 1 % MC-klubber i Ås kommune.

Kan vedtaket påklages?
Nei.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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F-30/14
Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) –Nyvalg

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/01818-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet 30/14 14.05.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Ina Rangønes Libak (A) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert
flytting fra kommunen.

Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. …. velges: ………………………

Som nytt medlem i Ås eldreråd velges: ………………………

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk på Arbeiderpartiets liste blir

Kjell-Ivar Brynildsen (frittstående representant) nytt medlem
Marit Fjermedal blir nytt varamedlem i kommunestyret på plass nr. 13.

Ås, 25.04.2014

Johan Alnes
Ordfører

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Oversikt over aktuelle utvalg.docx

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Søknad i e-post 14.04.2014, 14/01818-1.
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Vedtak i saken sendes til:
Ina Rangønes Libak
Kjell-Ivar Brynildsen
Marit Fjermedal
Valgt varamedlem i formannskapet
Valgt medlem av Ås eldreråd
Referatsak formannskap og eldreråd
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og Styrevervregister

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Fakta i saken:
Ina Rangønes Libak (A) er folkeregistret som utflyttet fra Ås kommune 14.04.2014.
Hun tapte dermed valgbarheten og trådte ut av sine verv fra samme tidspunkt.
Libak var medlem av kommunestyret og Ås eldreråd, og varamedlem i
formannskapet.

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.

§ 8. Formannskap…
1. Kommunestyret velger selv formannskap…
2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant
medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett
medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

§ 16. Opprykk og nyvalg.
2. Hvis medlemmer av kommunestyrettrer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved
flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre … trer
endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal
suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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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. …
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
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig,
dersom ordføreren finner dette nødvendig.

Ås kommunes reglementer

10.2.1.8 Eldrerådet
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av
kommunestyret. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister.
Pensjonistforeninger har rett til å foreslå medlemmer.
Kroer, Nordby og resten av Ås bør være representert i eldrerådet i samsvar med
antall eldre i ulike deler av kommunen.
Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene.

Vurdering og konklusjon:
Ordfører finner det nødvendig at det velges nytt varamedlem til formannskapet og at
det foretas nytt valgoppgjør for kommunestyrets vararekke.
Dersom et varamedlem velges som medlem til eldrerådet, må det også velges nytt
personlig varamedlem.

Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, kan ikke benyttes i denne saken.

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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F-31/14
Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet
perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Saksnr.: 13/04974-8
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 31/14 14.05.2014
2 Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Kari Margrethe Munthe fritas fra sitt verv som fast møtefullmektig ved forliksrådet

for resten av perioden.

2. Som nytt medlem av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for resten
av perioden 2013-2016, til og med 31. desember 2016, velges: ………………….

Valgte medlemmer i utvalget gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes
av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Ås, 11.04.2014

Trine Christensen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Fritakssøknad fra Kari Munthe, jf. 13/04974-7

Vedtak i saken sendes til:
Politiet, forliksrådets sekretariat v/Gunn Petersen, Postboks 3390, 1402 Ski
Kari Munthe
Valgt person
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Fakta i saken:
Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet ble valgt av kommunestyret i K-sak
44/12 den 20.06.2012, med senere fritak/nyvalg i K-sak 84/13 den 11.12.2013.
Utvalget av faste møtefullmektiger i forliksrådet har nå følgende medlemmer:
Dag Guttormsen, Kari Margrethe Munthe, Bjørn Bråte.

Kari Munthe søker i e-post 26.03.2014 om fritak fra vervet som møtefullmektig for
forliksrådet. Begrunnelsen er at alle møtene er i ordinær arbeidstid og at de svært
ofte ringer på meget kort varsel. Henvendelsene er mange og det lar seg ikke
kombinere med at hun er i 100 % stilling.

Begrunnelsen tilsvarer den som ble oppgitt ved siste fritak fra samme verv, jf. K-sak
84/13, 11.12.2013.

Tvisteloven § 6-7 fastsetter at det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved
hvert forliksråd. Utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen (6).
Personer som utfører arbeid eller verv for forliksrådet, eller som driver ervervsmessig
eller stadig rettshjelpsvirksomhet uten å være omfattet av (1) og (2), er ikke valgbare
(3).

Regler for utvalget fremgår av Tvistelovforskriften § 3 som lyder, utdrag:

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for
forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire
år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i
forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3
medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det
være minst 5 … .

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25
år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker
skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med
oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig
av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av
uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for
møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og
bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_2-2#KAPITTEL_2-2
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1605
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Sammendrag av valgbarhetsvilkår:
Valgbarhetsvilkår er:

Enhver person over 25 år som har
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og
som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

Ikke valgbare er medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet som er:
Kjell-Ivar Brynildsen, Leif-Peder Holt, Rubina Mushtaq, Pål Vedeld, Beathe Lille og
Marit Fjermedal.

Vurdering og konklusjon:
Fritakssøknaden bør innvilges. Som ny fullmektig bør det velges en person som i
tillegg til å oppfylle valgbarhetskravene, har anledning til å delta i møter på dagtid.

Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato.



Formannskapet14.05.2014 Side 46av 46

F-32/14
Klage på oppsigelse av barnehageplass

Tilbake til sakslisten

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


	MØTEINNKALLING
	Formannskapet

