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Saker til behandling  

F-53/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   
2 Eldrerådet 9/19 08.10.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/19 08.10.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/19 09.10.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 11/19 09.10.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 62/19 10.10.2019 
7 Formannskapet 53/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret   
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet, 07.10.2019 
Eldrerådet, 08.10.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 08.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 09.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial, 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 10.09.2019 
Formannskapet, 16.10.2019 
Kommunestyret, 23.10.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan 2020-2023 pr 19092019 
2. Boligpolitisk plan 2020-2023 Tiltaksdel pr 19092019 
3. Boligpolitisk plan Svar på innspill Utvalg_F_K_sep 2019 
4. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Sak K 37/19 «Boligpolitisk plan for Ås kommune» ble behandlet i kommunestyret 
04.09.2019. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

«Planen sendes tilbake. Før planen legges fram til ny politisk behandling skal en 
tiltaksdel med konkrete tiltak utarbeides, og alle forslag som har innkommet i 
utvalgsbehandlingen, og som følger saken, skal vurderes.» 
 

Det er gjort noen endringer i selve planen på bakgrunn av dette. Tiltaksdelen til 
planen er utarbeidet (vedlegg 3) og forslagene som kom inn i utvalgsbehandlingen er 
vurdert i den sammenhengen (vedlegg 4).  
 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Planen 
omfatter både boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 20/15) og en boligpolitisk 
strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17).  
 
Planen dekker målgrupper i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det 
kommunalt disponerte boligmarkedet.  

 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 
kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette. Aktuelle målgrupper er seniorer og barnefamilier.  

 I mellommarkedet er det innbyggere som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet. Aktuelle målgrupper her er 
førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, studenter og småhusholdninger.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen skal følges opp. Tiltaksdelen 
bygger på fire tiltaksområder:    
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for de 

målgruppene som dekkes av planen med vekt på:  
a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomsforvaltning 
c. Kommunens støtteordninger og tjenester 
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d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med regionale myndigheter og 
eiendomsutviklere.  

4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Det er totalt 29 tiltak som fordeler seg på disse tiltaksområdene. Til hvert tiltak er det 
vurdert hvilken virksomhet som har ansvar for tiltaket, hvem det skal samarbeides 
med og når i planperioden tiltaket et tenkt gjennomført. De økonomiske 
konsekvensene er vurdert ut fra om tiltaket kan gjøres innenfor eksisterende rammer 
eller om det kreves økte rammer. Evt. behov for økte rammer spilles inn i arbeidet 
med kommunens handlingsprogram og økonomiplan fra 2021.  
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av handlingsprogram 2018-2021 vedtok 
kommunestyret at det skulle utarbeides en boligpolitisk strategi for å sikre en mer 
sosial boligpolitikk.  
 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018.  
 
Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel. Kommunen kan bruke 
ulike virkemidler for å bidra til en helhetlig boligpolitikk som dekker framtidige 
boligbehov. Disse virkemidlene er plan- og bygningsloven, kommunal 
eiendomsforvaltning, Husbankens låne- og støtteordninger samt kommunale 
tjenester og støtteordninger. Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. 
Det er derfor viktig å samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike 
virkemidlene internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.    
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og som 
samtidig legger til rette for en by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.  
Det er en utvikling som skal være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig 
bærekraftig.  
 
Planen dekker boligsosial handlingsplan (K-sak 20/15) og en boligpolitisk strategi for 
å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). Den boligpolitiske planen for Ås er 
en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk bindende, men gir retning for 
boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av kommuneplanen. Planen gir 
føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det gjelder arealplanlegging, 
kommunens eiendomsforvaltning, kommunale tjenester og støtteordninger, bruk av 
Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 
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Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt inn i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale 
rammer og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer 
som ikke tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken, målgrupper og strategier 
beskrives i kapittel 2. Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i 
kommunen, mens kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene 
for boligpolitikken i kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være 
førende for tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen er utarbeidet som et eget dokument. 
 
Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:  
 
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.  
 
For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier rettet mot ulike målgrupper:   
1. Bidra til at det bygges attraktive leiligheter for seniorer og barnefamilier.  
2. Bidra til at det bygges boliger for førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, 

studenter og småhusholdninger.   
3. Sikre boliger for vanskeligstilte. 
 
Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på 
følgende områder:  

 Plan- og bygningsloven 

 Kommunenes eiendomsforvaltning 

 Kommunens tjenester og støtteordninger 

 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 

 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med regionale 
myndigheter og eiendomsutviklere.   

 
Tiltakene bygger på fire tiltaksområder:   
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for målgruppene som 

dekkes av planen.  
3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med eiendomsutviklere. 
4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen gjelder for perioden 2020-2023. Innspillene fra den politiske 
behandlingen i utvalgene er vurdert i denne sammenhengen. Det er 29 tiltak som 
fordeler seg på de fire tiltaksområdene  
 
Prosess 
En prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått enhet 
for plan, miljø og næring i arbeidet. Det er gjennomført et dialogmøte med 
kommunens enhetslederforum, et åpent politisk dialogmøte og møte med eldrerådet 
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og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. I tillegg har planen vært på 
høring til 23 eksterne instanser samt internt i kommuneadministrasjonen i perioden 
10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 4.  
 
I behandling av boligpolitisk plan i kommunestyret (K 37/19) ble det vedtatt at alle 
forslag som kom inn i utvalgsbehandlingen, skulle vurderes, jfr. eldrerådet (8/19), 
hovedutvalg for helse og sosial (8/19), hovedutvalg for teknikk og miljø (55/19) og 
formannskapet (F 43/19). Det kom inn 17 forslag som er vurdert. En oppsummering 
av forslag og vurdering av disse finnes i vedlegg 3.   
 
Vurdering: 
Det er økende oppmerksomhet i Norge om en mer helhetlig boligpolitikk for å sikre 
framtidig boligbehov for ulike målgrupper. Det understøttes bl.a. av Meld.St.17 (2012-
2013) «Byggje – bu – leve. Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og 
framtidige generasjonar». Dette følges opp av flere instanser. Bl.a. har KS etablert et 
lærings- og utviklingsnettverk for helhetlig kommunal boligpolitikk der Ås sammen 
med 14 kommuner fra hele landet deltar.  
 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
målgruppene i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Dette er et komplekst fagområde, der kommunen må ha 
mer kunnskap om det framtidige helhetlige bolighovet for disse målgruppene. 
Kommunen må også øke kunnskapen om hvilke virkemidler den kan bruke for å 
kunne bidra til å dekke dette behovet. Det legger føringer for denne første 
boligpolitiske planens mål, strategier og tiltak. Behovet for kunnskap synliggjøres i de 
fire tiltaksområdene som de 30 tiltakene fordeler seg på: 
 
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
 
Tiltaksdelen synliggjør bl.a. hvem som har ansvar for å følge opp tiltakene. Det er i all 
hovedsak enheter og virksomheter i kommunen som står som ansvarlig eller 
samarbeidspart. Dette kan gjøre at tiltaksdelen kan framstå som en virksomhetsplan. 
Rådmannen mener likevel det er viktig å synliggjøre hvordan denne første versjonen 
skal følges opp.  
 
Innspillene fra utvalgsbehandlingen er vurdert i utarbeidelse av tiltaksdelen. 
Rådmannen vurdere det dit hen at de fleste innspillene dekkes av tiltakene i planens 
tiltaksdel. De øvrige tiltakene anbefaler rådmannen blir spilt inn til 
kommuneplanrulleringen.  
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Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for Ås kommune 
med mål, strategier og tiltaksdel, er en god start i kommunens arbeid med å få en 
mer helhetlig boligpolitikk. Den skal bidra til at det framtidige boligbehovet for ulike 
målgrupper vil bli dekket, i tråd med befolkningsveksten som det legges føringer for i 
kommuneplanen. Den skal også bidra til en variert boligsammensetning som møter 
ulike behov både når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også 
bidra til å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidra til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
En første vurdering av tiltakene, viser at de fleste tiltakene kan gjennomføres 
innenfor eksisterende rammer. Tiltak som krever økte rammer vil bli vurdert i 
sammenheng med utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan for 2021, 2022 
og 2023.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 
Alternativer: 
Boligpolitisk plan vedtas ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god start på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid som 
stadig flere kommuner er i gang med.  
 
Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune med tiltaksdel vedtas slik 
den foreligger.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-54/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/01486-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/19 09.10.2019 
3 Formannskapet 54/19 16.10.2019 
4 Kommunestyret   
 

 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med 

utformingen av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker 
etter hensikten 

 
 
Ås, 18.09.2019 
 
Trine Christensen  Ellen Benestad 
Rådmann  Kommunalsjef 
        Oppvekst og opplæring 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 43/18, K-sak 83/18, K-sak 33/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Leder ungdomshusene 
Elevrådet på Ås ungdomsskole 
Elevrådet på Ås videregående skole 
Elevrådet på barneskolene  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har fått i oppdrag fra kommunestyret å utrede alternativ plassering av 
ungdomshuset Midtgard i forbindelse med bygging av ny Åsgård skole. Det er 
forespeilet at dagens lokaler må fraflyttes innen januar 2021. 
 
Kommunen har få ledige lokaler til disposisjon og ingen som ligger i sentrum. Det 
foreligger per dags dato fire alternative lokaler som er foreslått gjennom interne 
prosesser, og gjennom innspill fra barn og unge. Disse er: 
 

A. Sagalund barnehage 
B. 2.etasje på modulskolen  
C. Den gamle tannklinikken i Langbakken 37  
D. Den ledige tomta i Idrettsveien (61/56).  

 
Basert på en helhetsvurdering, og innspill fra elevråd og ungdomsråd, forslår 
rådmannen at ungdomshuset Midtgard flyttes til den gamle tannklinikken i 
Langbakken 37. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har i K-sak 83/18 vedtatt at ny Åsgård skole skal bygges. I den 
forbindelse skal ungdomshuset Midtgard rives, ref. K-sak 33/19.  
 
I prosessen med å vurdere plassering av ungdomshuset har det vært viktig å hente 
inn synspunkter fra de som faktisk skal bruke tilbudet. Rådmannen har derfor bedt 
om innspill fra elevrådet på Ås ungdomsskole, ungdomsrådet i Ås og elevrådet ved 
Åsgård. Elevrådet ved Ås videregående og Rustad skole er også forespurt, men nytt 
elevråd var ikke etablert under høringsprosessen.  
 
Oppsummering innspill:  
 
Alternativ B: 2.etasje på modulskolen blir i alle innspill oppfattet som uegnet og tas 
derfor ikke med videre i saken. Hovedinnvendingene er at lokalene ikke passer til 
bruken og at de ligger for tett på barneskole og SFO. 
 
Alternativ A: Sagalund barnehage får også lite støtte blant barn og unge da de mener 
lokalene ligger usentralt. De ansatte ved ungdomshusene ser et potensiale i huset og 
uteområdene, men er også bekymret for at det ligger langt unna sentrum. Dette 
alternativet vurderes derfor som uaktuelt. 
 
Av de to gjenstående alternativene, C og D, er det flertall for å bygge et nytt 
ungdomshus på den ledige tomta i Idrettsveien. Dette er et forslag som opprinnelig 
kom fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  
 
Å bygge noe nytt fremholdes som mest attraktivt. Dette gir ungdom og ansatte 
mulighet til å skreddersy og tilpasse lokalene til sin bruk, og til å bygge et 
ungdomshus for fremtiden. Tomta oppfattes også som sentralt plassert da den ligger 
nærme både ungdomsskolen og videregående, i tillegg til at den ligger nært butikk, 
offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg.  
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Elevrådet ved Åsgård skole tror også at dette vil være det mest populære 
alternativet, men mener allikevel det beste er å bruke de ledige lokalene i 
Langbakken 37. De er opptatt av gjenbruk og økonomi. De håper også det blir lagt til 
rette for sambruk med skolene. 
 
Det har ikke kommet innspill fra øvrige høringsinstanser som stiller seg negative til å 
benytte lokalene i Langbakken 37. Det påpekes allikevel i alle innspill at bygget i 
utgangspunktet er litt lite, og at man derfor bør vurdere å utvide det noe. Spesielt er 
det mangel på et litt større rom som kan brukes til små konserter, LAN-party eller 
andre større arrangementer. Disse arrangementene har ofte besøkstall på 50-100 
personer. 
 
De ansatte ved ungdomshusene ser at det kan være lite lagringsplass i lokalene i 
Langbakken 37 og litt større avstand til butikk og offentlig kommunikasjon.  
 
Vurdering: 
Det tilstrebes å finne gode og permanente løsninger med tanke på nye lokaler til 
ungdomshuset Midtgard. Lokasjon er sentralt i rådmannens helhetlige vurdering. 
Langbakken 37 og tomta i Idrettsveien er begge sentrumsnære alternativer. 
Innspill tyder også på at ungdommen selv oppfatter avstand fra skolen som et 
tungtveiende argument for at disse to alternativene fremstår som gode. Begge 
alternativene gir også muligheter for sambruk med skolene. 
 
Det tas til orientering at flertallet ønsker et nytt ungdomshus plassert i Idrettsveien. 
Ås kommune er i en krevende økonomisk situasjon, blant annet på grunn av flere 
nye vedtatte investeringsprosjekter. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig å 
initiere ytterligere investeringer i nybygg i og med Langbakken 37 er et reelt alternativ 
som er mulig å tilpasse nye behov. Lokalene ansees som gode nok dersom det 
gjennomføres en innvendig ombygging og nødvendige oppgraderinger av 
uteområder. 
 
Utfordringer med lagringsplass kan løses gjennom å sette opp en utvendig container 
eller bod. Større arrangementer kan gjennomføres ved sambruk med skole eller 
kulturhus. 
 
Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å legge til rette for god medvirkning 
fra barn og unge i den videre prosessen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsklubben er i dag lokalisert på Midtgard ved Åsgård skole. Midtgard har et 
areal på ca. 300 m² BTA. Prosjektkostnadene er beregnet av prosjektavdelingen i Ås.  
 
Alternativ C: Langbakken 37 
Tannklinikken har et areal på ca. 200 m² BTA. Bygget er relativt nytt og er i god 
teknisk stand. Bygget er som navnet sier blitt bygd som en tannklinikk og har 
venteværelse, fire behandlingsrom, laboratorium, spiserom, garderober for de 
ansatte mm. Planløsningen er per i dag lite egnet til bruk som ungdomsklubb, dog 
gjør konstruksjonen av bygget det relativt enkelt å endre planløsningen. Det 
forutsettes derfor en innvendig ombygging for å tilpasse bygget til endrede behov.  
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Dersom Langbakken 37 skal ha samme areal som dagens bygg, er det behov for et 
påbygg på ca. 100 m². Det ansees også som nødvendig å opparbeide 
uteområder/uteplasser til ungdommens behov. Alternativet har en beregnet 
prosjektkostnad på ca. 7 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Ombygging av tannklinikken uten ekstra 100 m2, men full innvendig ombygging har 
en beregnet prosjektkostnad på ca. 2,5 mill. kr. I tillegg må det settes av ca. 300 000 
kroner til utomhus og til ekstra lagringsplass. 
 
Alternativ D: Tomt i Idrettsveien 
Det er her forutsatt et nybygg på 300 m² med tilhørende uteområder og infrastruktur. 
Alternativet har en beregnet prosjektkostnad på ca. 11 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Alternativt et nybygg på 200 m² med beregnet prosjektkostnad på ca. 7,5 mill. kroner 
(inkl. infrastruktur og opparbeidelse av tomt, ekskl. mva). 
 
Alternativ A og B  
Alternativene er ikke kostnadsberegnet da disse ikke fremstår som aktuelle. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
For å ta hensyn til miljø- og klimabelastningen bør det vurderes om bevaring av 
eksisterende bygningsmasse kan være vel så bra i et livsløpsperspektiv som nybygg.  
I en analyse fra Asplan Viak er det vist at energien som brukes til å produsere 
materialer og til å bygge et nytt bygg, er det samme som energien som brukes til 
drift/oppvarming av et bygg i 40-50 år av byggets levetid (ref. Regional plan for klima 
og energi).  
 
Alternativer: 

1. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 300 kvm2 
2. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 200 kvm2 
3. Ombygging av tannklinikken med ekstra påbygg på 100 kvm2 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37.  
Disse lokalene er ledige, og kan forholdsvis raskt gjøres om til egnede lokaler for 
ungdom. Sett i et økonomisk og miljømessig perspektiv vil det også være et gunstig 
alternativ. Nærheten til ungdomsskolen fremstår som et tungtveiende argument, og 
blir støttet av ungdommen selv. Det bør være et mål at ungdomshuset flytter inn i nye 
lokaler i forkant av oppstart høsten 2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-55/19 
Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på 
Bjørnebekk 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2019 9/19 24.09.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/19 10.10.2019 
3 Administrasjonsutvalget 9/19 16.10.2019 
4 Formannskapet 55/19 16.10.2019 
5 Kommunestyret   
 
 

Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling presenteres i møtet. 

_____ 

 
Arbeidsmiljøutvalget 2019s behandling 24.09.2019: 
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.  
Votering: Enstemmig vedtatt.  
 
Arbeidsmiljøutvalget 2019s vedtak 24.09.2019: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  

Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
_____ 

 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  

Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
 
Ås, 17.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
        Teknikk, samfunn og kultur  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-10-10-2019.350480.MD1I618963oaf3f.pts.html


Ås kommune 

Formannskapet 16.10.2019  Side 14 av 38 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
F-Sak 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
Arbeidsmiljøutvalget Sak 7/19 Relokalisering av kommunale enheter 
HTM-Sak 51/19 Relokalisering av kommunale enheter 
Administrasjonsutvalget Sak 7/19 Relokalisering av kommunale enheter 
F-Sak 42/19 Relokalisering av kommunale enheter 
K-Sak 35/19 Relokalisering av kommunale enheter 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I kommunestyrets behandling den 04.09.2019, K-Sak 35/19, ble saken om 
relokalisering av kommunale enheter vedtatt utsatt. Følgende ble vedtatt: 
 
«Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober.» 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket vurdert konsekvensene av Høyres forslag.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har vurdert de ulike punktene i Høyres forslag til vedtak. 
 
1. Enhetene som i dag er i Skoleveien 3 (Eiendom) samt Prosjekt flyttes til 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk så snart som mulig. Dette skal gjøres så raskt 
at det ikke forsinker Åsgård skole. 
2. Det skal legges fram ny sak om alternative lokaler for tjenester/firma som i dag 
befinner seg i Skoleveien 3, 1 etg samtidig som sak legges frem for Formannskapet 
knyttet til leie av lokaler for kommuneadministrasjonen. 
3. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) blir værende i 
Myrveien 16 inntil videre dersom ikke det er plass også for disse i 
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Administrasjonsbygget på Bjørnebekk. Myrveien 16 forberedes for salg dersom 
enhetene flytter, og eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er kjent. 
4. Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk 
som behandles i forbindelse med kommuneplanrulleringen. 
 
Vurdering 
Rådmannens anbefaling i K-Sak 35/19 var å samlokalisere Eiendom, 
Kommunalteknisk og Prosjekt på Bjørnebekk for å få bedre samhandling og felles 
ressursutnyttelse i tråd med omstillingsprosjektet. Eiendom er i dag lokalisert i 
Skoleveien 3, Kommunalteknisk i Myrveien 16 og Prosjekt i Moerveien 10. Hvis 
hensikten ikke er en samlokalisering av enhetene, men kun å frigjøre Skoleveien 3 
slik at denne kan rives, har rådmannen vurdert å kun flytte eiendom til atriumsbygget 
på Bjørnebekk. 
 
Eiendom disponerer i dag ca. 440 m² BTA i Skoleveien 3 og kan således få plass i 
atriumsbygget på Bjørnebekk. 
 
Ås kommune er i dag leietager i flere bygg i Ås sentrum. Leieavtalene løper fram til 
31.12.2022. Rådmannen viser til sak «Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra 
januar 2023», F-Sak 27/19. Av de enhetene som i dag er lokalisert i leide lokaler i Ås 
sentrum, vurderer rådmannen at Dagsenteret, som i dag er lokalisert i Moerveien 10, 
er den enheten som passer best inn i atriumsbygget på Bjørnebekk. Bygget er godt 
egnet til tjenestens behov og de ønsker selv å flytte til Bjørnebekk. Brukerne må 
kjøres uansett avstand til dagsenter. Rådmannen anbefaler derfor at Dagsenteret 
flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk når dagens leiekontrakt i Moerveien 10 
utløper (31.12.2022). 
 
Rådmannen anbefaler at Eiendom inntil videre ses i sammenheng med øvrig 
virksomhet i Skoleveien 3, og at dette knyttes opp til leie/eie av lokaler for 
kommunale enheter og tjenester i Ås sentrum. Atriumsbygget på Bjørnebekk er ikke 
stort nok til at alle dagens tjenester i Skoleveien 3 får plass. Dermed vil Skoleveien 3 
uansett ikke kunne rives før erstatningslokaler er på plass, uavhengig av hvor 
Eiendom lokaliseres. 
 
Framdrift 
Skoleveien 3 er ikke til hinder for byggingen av nye Åsgård skole. Det nye 
skolebygget blir liggende i den vestlige delen av tomten. Det nye skolebygget kan 
bygges helt ferdig selv om Skoleveien 3 ikke rives. Arealet i Skoleveien 3 kan ev. 
istandsettes til uteområder for skolen i slutten av byggeprosjektet, dvs. våren 2023 – 
eller senere hvis erstatningsarealer ikke er klare. Det er nok utearealer i forhold til 
elevantall i flere år selv om bygget blir stående. 
Rådmannen anbefaler derfor at virksomheten i Skoleveien 3 ikke flyttes før tidligst 
våren 2023, eller når erstatningslokaler er klare.  
 
Myrveien 16 
Det er ikke plass til Kommunalteknisk i atriumsbygget på Bjørnebekk. I tillegg til 
kontorlokaler trenger også Kommunalteknisk lagerarealer. Dette er arealer som må 
bygges når virksomheten flyttes. 
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Videre prosess 
Rådmannen vil legge fram en ny sak knytte til eie/leie av lokaler for kommunale 
enheter og tjenester i Ås sentrum.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser knyttet til denne saken. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen miljømessige konsekvenser knyttet til denne saken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen 
leiekontrakten i Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
 
Rådmannen anbefaler videre at Eiendom og den øvrige virksomheten som i dag 
sitter i Skoleveien 3 ses i sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester 
som trenger nye lokaler i Ås sentrum. Skoleveien 3 er ikke til hinder for framdriften for 
nye Åsgård skole, og bygget trengs ikke å rives før tidligst våren 2023 eller når 
erstatningslokaler er klare. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-56/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  19/02230-1 
Saksgang  Møtedato 

Eldrerådet 10/19 08.10.2019 
Klima- og miljøutvalg 19/19 08.10.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/19 08.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 12/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/19 10.10.2019 
Formannskapet 56/19 16.10.2019 
Kommunestyret   
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport prosjekt frivillighet i kommunen 2017-2019 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Alle lag og foreninger i Ås 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 

Tilbakemeldingene fra frivilligheten er at de ønsker seg et fast kontaktpunkt i 
kommunen da de opplever å bli sendt til forskjellige ansatte, og at behandlingstiden 
da blir for lang. Det er et stort behov for lokaler til frivillige aktiviteter, både innenfor 
idretten og annen frivillighet, og tilskuddsmidler vil hjelpe foreningene til å kunne 
gjennomføre ulike aktiviteter. 
 

Frivilligmeldingen legger opp til 13 tiltak over en periode på fire år. Det ene tiltaket er 
en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon. Tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i 
frivilligmeldingen er relatert til at det prioriteres en stillingsressurs på dette området. 
Det kan ikke forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en 
slik ressurs. 
 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, skal vurderes i 
forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Fakta i saken: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 
Arbeidsgruppen har fra januar 2018 til og med juni 2018 hatt 6 møter, samt 3 møter 
på kveldstid med de frivillige organisasjonene Lions Ås/Nordby, Nordby IL og Ås 
Speidergruppe. Mange lag og foreninger ble invitert til å delta, og disse ønsket å bli 
med.  Det har kommet innspill både i møtene og skriftlig, om hvordan de frivillige 
opplever dagens situasjon og hvordan man ser for seg en ønsket framtid. De 
skriftlige tilbakemeldingene fra lag og foreninger, samt spørreundersøkelsen til 
ansatte i kommunen, er vedlagt sluttrapporten. 
 
Hvor er vi i dag? 

 Ås kommune har i dag ingen koordinerende funksjon mellom frivilligheten og 
Ås kommune foruten Ås frivilligsentral som først og fremst retter seg mot 
enkeltindivider med ulike tiltak. 

 Ås kommune har ingen vedtatt plan for samhandling mellom frivillige og 
offentlig forvaltning. 

 Frivillige lag og foreninger savner et kontaktpunkt i kommunen. 

 Mange kommunale tjenester trenger bedre rutiner for hvordan man kan knytte 
til seg frivillig arbeid, og hvordan man skal ta imot og gi kunnskap om 
tjenesten til de frivillige. 
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Hvor vil vi (effektmål) 

 Det er utarbeidet og politisk vedtatt en Frivilligmelding som tilfredsstiller 
nasjonale krav og føringer. 

 Kommunens organisering av frivillig arbeid er avklart mellom politikere, 
innbyggere og ansatte, og tilfredsstiller nasjonale krav jmf. Frivilligmeldingen. 
Dette innebærer også at det er avklart hva som er målgruppen for det frivillige 
arbeidet – enkeltfrivillige, lag og foreninger, eller begge deler.  

 Samarbeid mellom tjenester og frivillighet er styrket i et helhetlig perspektiv.  

 Ås kommune har et samarbeid med frivillige som preges av minst mulig 
byråkrati. 

 Ås kommune legger til rette for samskaping mellom frivillige og kommunen.   

 Kommunen legger til rette for at lag og foreninger kan få oversikt over, og 
søke på, tilskudd til frivillig virke. 

Nasjonale og lokale føringer 
Frivillighet i samhandling med kommunal sektor har flere nasjonale føringer, blant 
annet gjennom Stortingsmelding 39 (2007-2007) Frivillighet for alle, Stortingsmelding 
26 (primærhelsemeldingen), Stortingsmelding 19 og 34 (folkehelsemeldingene) og 
Folkehelseloven § 4. Stortingsmelding 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, 
sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken presenterer 
regjeringens frivillighetspolitikk og trekker spesielt frem at frivilligpolitikken skal bidra 
til at frivilligheten kan realisere sine egne mål og innovasjonskraft. Kommunenes 
sentralforbund (KS) har overordnede prinsipper for frivillighet, og Frivillig Norge har 
de 10 politiske bud som føringer for arbeidet innenfor frivillighet i Norge.  
 
Ås kommune har forankret arbeidet med frivillighet i kommunens handlingsprogram 
kap.5.4. Kultur, idrett og fritidstjenester, kap. 5.7. Sosiale og arbeidsrettede tjenester, 
kap. 5.8. Tjenester til hjemmeboende og punkt 360 naturforvaltning og friluftsliv.  
 
Ressurser 
I dag har Ås kommune en Frivilligsentral i Ås sentrum med en daglig leder i 100 % 
stilling. I forbindelse med omorganiseringen fra 01.01.19 ble enhetsleder for kultur, 
idrett og frivillighet etablert. Gjennom dette har kommunen avklart strategisk hvor de 
kommunale tjenestene rettet mot frivillighet og idrett hører hjemme. Det finnes flere 
enheter i kommunen som samarbeider med ulike sider av frivilligheten, men de er 
ikke nødvendigvis koordinert. Oppgaver innen feltet frivillighet som oppfølging av 
informasjon på hjemmeside, utdeling av tilskuddsmidler, oppfølging av politiske 
strategier, representasjon i dialogmøter og lignende er fordelt på flere ulike ressurser 
i kommunen. 
 
Frivilligsentraler er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det 
offentlige som genererer frivillige innsats for og med det brede lag av befolkningen. 
Daglig leder skal sørge for daglig drift av frivilligsentralen gjennom blant annet å 
være en formidlingstjeneste mellom de som ønsker å hjelpe, og de som trenger 
hjelp. Frivilligsentralen skal først og fremst være en tilrettelegger for aktivitet som 
innbyggerne ønsker å gjennomføre.   
 
Tilbakemeldingen fra lag og foreninger er at de ønsker én kontakt inn i kommunen, 
da de opplever å bli sendt til flere ulike ansatte. Dette oppleves som for byråkratisk 
og ikke hensiktsmessig for å tilrettelegge og utvikle frivilligheten i Ås.  
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Lokaler  
Frivillige lag foreninger og individuelle frivillige ønsker å ha mulighet til å benytte 
lokaler i kommunen gratis eller til en lav kostnad. Dette for å inkludere alle 
innbyggere som ønsker å delta i aktivitetene. Å jobbe frivillig i et idrettslag oppleves 
meningsfylt og er først og fremst lystbetont. Idretten ønsker at det frivillige arbeidet 
skal dreie seg om å skape aktivitet og et positivt miljø for barn, ungdom og foreldre. 
Det er nødvendig at aktivitetstilbudet stadig utvikler seg, og er variert, for å kunne 
favne mange personer med ulike ønsker og behov. Ikke minst ønsker idretten å tilby 
ungdom attraktive tilbud og arenaer som er «konkurransedyktige» for å kunne bidra 
til å forhindre passivitet og utenforskap. I dette arbeidet er de helt avhengig av 
tilrettelegging og ressurser fra kommunens side.  
 
Innspill fra frivillige sier det er mangel på lokaler og treningsfasiliteter til mindre lag og 
foreninger. Disse er i dag spredd på forskjellige steder rundt om i kommunen, og 
noen har treningsforhold som de mener ikke ivaretar behovene. Det gjelder for 
eksempel bueskyting og kampsport. Idretten opplever innimellom treghet og mangel 
på koordinering mellom enheter i det kommunale systemet, noe som hindrer effektiv 
oppfølging og god dialog med drift, tilrettelegging og utvikling for aktiv idrett i hele Ås.  
 
Kommunen har avtaler med flere lag/foreninger om bruk av kommunale bygg. For 
eksempel bruker Holstad grendelag gamle Holstad skole. Nordby speidergruppe 
bruker Speiderhytta på Nordre Stuene, Ås kunstforening bruker Drøbaksveien 6 og 
Nordby og Ås idrettslag bruker klubbhusene. 
 
Lag og foreninger har behov for lokaler til å gjennomføre frivillig aktivitet. Lagring av 
ulike typer utstyr og arkiver er også etterspurt. Ås kulturhus leies i dag av lag og 
foreninger som har midler til dette. Andre låner skoler, bruker private hjem eller andre 
lokaler.  
 
Gjennom voksenopplæringslovens §7 er kommunen pålagt å tilby gratis leie av 
lokaler til kurs som er godkjent av ulike studieforbund. «Undervisningslokaler der 
driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til 
disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med 
tilskudd etter kapittel 2 i loven.» Ordningen inkluderer blant annet kor, korps, 
orkestre, speidere, idrett osv.  All opplæring skal skje via ulike studieforbund som for 
eksempel Norsk musikkråd, Natur og Miljø, Kultur og Tradisjon, og Idrettens 
studieforbund.  
 
Tilskuddsmidler 
Ås kommune gir tilskudd på 550 000,- som driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 
der de under 26 år prioriteres. 130 000,- gis som tilskudd til kulturarrangementer, der 
deler av tilskuddet går til frivillighet. 30 000,- går til frivillig integreringsarbeid.  
 
Frivillighetsråd 
Mange kommuner har ulike råd som skal ivareta sitt områdes interesser i kommunen. 
Ås kommune har et idrettsråd. Et frivilligråd er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner i nær dialog med kommunen, med ulik plass i organisasjonen i 
forskjellige kommuner. Rådet bidrar med å oppnå en mer helhetlig innsats for 
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innbyggerne, komme med innspill til frivilligpolitikken og være en sentral aktør for 
utvikling av frivilligmeldingen for kommunen.   
 
Aktivitetskalender  
Ås kommune har i dag en aktivitetskalender på sin hjemmeside. Den oppleves ikke 
brukervennlig av frivillige lag og foreninger, og brukes derfor i liten grad. Frivillige 
ønsker en nettkalender som samler alle aktivitetene i Ås. En aktivitetskalender som 
dekker alle aktiviteter vil være til stor nytte for frivilligheten da det er en god kanal for 
rekruttering, og for å nå ut til innbyggerne med sine aktiviteter. En slik 
aktivitetskalender kan ligge på en frivilligportal som er for alle frivillige.  
 
Vurdering: 
 
Ressurser 
Aktiviteten har økt i Ås frivilligsentral noe Ås kommune er veldig fornøyd med. Mange 
av aktivitetene ved frivilligsentralen er forebyggende og helsefremmende, og de 
«sparer» andre tjenester i kommunen for kostnader gjennom sin aktivitet. Kommunen 
har én 100% stilling i Frivilligsentralen som skal jobbe sammen med frivilligheten, og 
daglig leder må si nei til flere foreslåtte aktiviteter av kapasitetshensyn. Ved sykdom 
og ferieavvikling blir frivilligsentralen stengt da det ikke finnes egnede vikarer som 
kan ta over arbeidsoppgavene. For å styrke arbeidet ut mot frivilligheten er det 
hensiktsmessig å jobbe i team både for arbeidsmiljøet sin del, og for å fordele 
arbeidsmengden.  
 
Det er ønskelig at det opprettes en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon som har 
ansvaret for oppgaver som går utover frivilligsentralens virkefelt. En frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon vil være kommunens administrative kontaktledd mot frivillig 
sektor. Ressursen vil koordinere kommunens innsats innen frivillighet på tvers av 
faglige og organisatoriske skillelinjer. Den vil ha ansvaret for felles informasjonstiltak, 
registre, søknads- og tilskuddsordninger, dialogmøter med mer. Ressursen vil følge 
opp kommunens frivillighetspolitikk i samarbeid med frivilligsentralen, og bidra til å 
oppfylle enhetens ansvar for tverrsektoriell samhandling og tilrettelegging på 
frivillighetsfeltet. En hovedoppgave å følge opp frivilligmeldingens tiltaksplan og bidra 
til å oppfylle meldingens målsetninger om forenkling for frivilligheten, sterkere 
samhandling og større tilgjengelighet på kommunens lokaler/uteplasser/ anlegg. 
 
Ved opprettelse av en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil daglig leder i 
frivilligsentralen kunne bruke mer tid på sitt kjerneområde. Arbeidet vil være å utvikle 
Frivilligsentralen som en møteplass ved å være en formidlingstjeneste og legge til 
rette for selvhjelpsgrupper. 
 
I kommunen er det ansatte som jobber sammen med frivillige lag og foreninger ut i 
fra egeninteresse og behov i enheten. De legger til rette for frivillige gjennom praktisk 
hjelp med tilrettelegging for aktiviteter, svare på spørsmål og hjelpe til på generelt 
grunnlag. Et tiltak i frivilligmeldingen er å opprette ansvarsområdet «frivilligkontakt» i 
eksisterende stillinger i aktuelle enheter i kommunen. Dette tiltaket vil styrke arbeidet 
med å koordinere frivilligheten, og å synliggjøre kontaktpersoner og 
arbeidsoppgaver. Dette skaper også en helhetlig tilnærming til kommunens arbeid 
med frivillighet. En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil følge opp 
frivilligkontaktene.  
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Prioritering av en funksjon som frivillig- og idrettskoordinator er bestemmende med 
hensyn til tidsaspektet for gjennomføring av tiltakene i frivilligmeldingen. Det kan ikke 
forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en slik 
funksjon. 
 
Lokaler 
Undersøkelsen blant frivillige i Ås viser at tilgang til lokaler til møter, oppbevaring og 
kursing er et av de viktigste behovene. Et av tiltakene i frivilligmeldingen er at 
kommunen vil gjøre en utredning om å stille skolelokaler og andre tilgjengelige 
lokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner. Det anbefales at en 
frivillig- og idrettskoordinator får som oppgave å samle inn informasjon om Ås 
kommunes lokaler, og tilgjengeligheten i disse, som et grunnlag for vurdering av 
vederlagsfritt utlån. Da kan man også vurdere digitale rombookingsløsninger som for 
eksempel «AktivBy» i Bergen kommune eller LEDi som de har i Drammen.  
 
Eksempler fra andre kommuner: 
Drammen kommune har en løpende prosess på at lag og foreninger skal få tilgang til 
skolelokaler på kveldstid. Erfaringen viser at det er veldig positivt for frivilligheten, 
men at FDV kostnader øker noe fordi behovet for renhold, strøm, varme og annet 
øker. Drammen prioriterer likevel tiltaket fordi de positive ringvirkningene er større 
enn kostnadene for å holde lokalene åpne for frivilligheten.  
 
Oslo kommune har nå et pågående prosjekt som heter «Meråpen skole» der målet er 
å gjøre det enklere for utleier og leietager å benytte seg av skolelokaler på kveldstid.  
 
Moss kommune har investert i Frivillighetens hus som et frivillig styre koordinerer. 
Her kan lag og foreninger bruke lokalene fritt. Kommunen dekker strøm, husleie og 
vask. Frivillighetens hus åpnet i mai 2019.  
 
Frivillighetsråd 
Ås kommune vil bidra til å utvikle et frivilligråd som snakker frivillighetens sak. I dag 
fungerer Ås idrettsråd godt, men resten av frivilligheten har ikke et talerør inn til 
kommunen på samme måte. Ås kommune vil oppfordre frivilligheten til å samle seg 
og danne et frivilligråd da dette vil være et nyttig talerør for frivilligheten. 
 
Aktivitetskalender 
En aktivitetskalender er samlende for all frivillig aktivitet i kommunen. En slik side vil 
også kunne inneha informasjon om frivillige lag og foreninger. Det krever tid og 
kapasitet for å bygge opp en slik nettside, men hvis den blir markedsført godt og fulgt 
opp er det en god måte å tilrettelegge for frivillighet på. I en tid der det ligger mye 
informasjon på internett er det samlende å ha en aktivitetskalender som skal dekke 
hele Ås kommune. Det er ikke nødvendigvis det beste å lage en ny 
aktivitetskalender, men heller kartlegge kommunens behov og gå i dialog med andre 
som organiserer aktivitetskalendere for se på mulig samarbeid. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Frivilligsentraler mottar frem til 01.01.20 årlig øremerket tilskudd til lønn av daglig 
leder. Fullt tilskudd fordrer en 100% stilling som daglig leder.  Pr 01.01.2019 utgjorde 
tilskuddet 414 000 kr. Etter 01.01.20 vil tilskuddet gå inn som en del av 
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rammetilskuddet til kommunen. Tilskuddet har vært en stor satsning fra staten sin 
side som ønsker at kommunen prioriterer frivillighet.  
 
En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil være en viktig ressurs til enhet for kultur, 
idrett og frivillighet. Funksjonen kan kombineres med andre stillinger som vil inngå i 
kommunens planlagte innbyggertorg.  
 
Arbeidet med frivillighet i Ås kommune fortsetter som i dag med en daglig leder på 
frivilligsentralen og enhetsleder for, kultur, idrett og frivillighet med overordnet ansvar. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å gjennomføre nye tiltak rettet mot å motivere til mestring, hindre ensomhet og 
bidra til økt frivillig aktivitet i Ås, anbefales det å innarbeide en ny frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon med mandat til å jobbe med informasjon rettet mot 
frivilligheten, tilskuddsmidler, opplæring, lokalutleie, aktivitetskalender og annet.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
23.10.19 
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F-57/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/02346-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 57/19 16.10.2019 
2 Kommunestyret   
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2020 vedtas i henhold til 
vedlegg 1. 
 
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen  
Rådmann kommunalsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
2. Møteplan 1. halvår 2020 - kalender 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Skole- og barnehagerute 2019/2020 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat  

https://www.as.kommune.no/skolerute.348892.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannens forslag til møteplan 1. halvår 2020 framgår av vedlegg 1, og er vist i 
kalender i vedlegg 2. Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som tidligere 
år. Alle møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag. Det er foreslått fire møterunder første halvår. For å sikre god nok tid til 
behandling av sakene foreslås et heldagsmøte i kommunestyret i juni. 
 
Fakta i saken: 
Formannskap og kommunestyre skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 
Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor. Samme møtestruktur har blitt 
brukt siden 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
Møtedag og tid: 
Møter i formannskapet og kommunestyret er som tidligere lagt til onsdag kl. 18.30.  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vurderer å starte tidligere, slik at det blir 
bedre tid til behandling av saker.  
 
Alle møter er lagt utenom skoleferier. Forslaget innebærer fire møterunder. Dette er 
det samme som i 2018 og 2019, men ett sett færre møter enn i 2017. Rådmannen 
foreslår at kommunestyrets møte i juni holdes som et heldagsmøte med møtestart kl. 
09.00, etter gode erfaringer i 2019. Dette gir bedre tid til behandling av saker første 
halvår. 
 
Budsjettseminar planlegges onsdag 3. juni kl. 12.00 – 18.00 jf. vedtak i 
formannskapet 05.06.2019, F-sak 26/19. Som følge av dette legges det opp til at 
administrasjonsutvalgets møte holdes mandag 25. mai slik som i 2019.    
 
 
Ekstraordinære møter:  
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. Ås kommunes reglementer pkt 10.1.2 og 
10.2.2.2. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og rådene:  
Møteplanen er retningsgivende for øvrige utvalg og råd som selv vedtar sine egne 
møteplaner, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Rådmannen anbefaler at råd og hovedutvalg opprettholder dagens ordning med 
rådsmøter tirsdag og hovedutvalgsmøter onsdager og torsdager, uken før 

UKE 1 
Utsendelse til 
råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 
Råds- og 

hovedutvalgs

møter 

UKE 3 
ADM- og 

formannskaps-

møter 

UKE 4 
Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 
kommunestyre 

møte 
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formannskapsmøter. Det er praktisk at møter i administrasjonsutvalget fortsatt holdes 
samme dag som formannskapet blant annet fordi de folkevalgte også er 
medlemmer/varamedlemmer i formannskapet.  
 
Møtelokaler: 
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler: Formannskapet i 
Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås kulturhus. 
 
Alternativ møteplan: 
Dersom kommunestyret ønsker en vesentlig forandret møtestruktur, bør saken 
sendes tilbake til rådmannen for ny utredning etter føringer fra kommunestyret. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen endring i antall møter fra 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling medfører god spredning av møtene, samtidig som det er tatt 
hensyn til ferier. Strukturen fungerer godt med tanke på saker som skal behandles i 
flere utvalg. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2020 
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F-58/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02987-1 
Saksgang  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget 2019 10/19 24.09.2019 
Eldrerådet 11/19 08.10.2019 
Klima- og miljøutvalg 20/19 08.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 14/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/19 10.10.2019 
Administrasjonsutvalget 10/19 16.10.2019 
Formannskapet 58/19 16.10.2019 
Kommunestyret   
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Klima- og miljøutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
2. tertialrapport 2019  
 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken: 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 - 
2022. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet.  
 
Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 
økonomiplan. Rapporten beskriver status per 31. august 2019.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2019. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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F-59/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02988-1 
Saksgang  Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 15/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 37/19 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/19 10.10.2019 
Administrasjonsutvalget 11/19 16.10.2019 
Formannskapet 59/19 16.10.2019 
Kommunestyret   
 
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling presenteres i møtet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
 
Ås 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

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

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Status per 2. tertial viser en prognose for 2019 på ca 1 % netto driftsresultat.  
 

Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det 
tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt 
innenfor de rammene som nå foreslås justert.  Noen enheter har utfordringer. Dette vil 

kunne innebære noen kutt i tjenestetilbud mot slutten av året. 
 
Økte inntekter fra finansforvaltning, samt lavere utgifter til lønnsoppgjøret for 2019 
enn budsjettert bidrar til å dekke merutgifter på enkelte tjenesteområder. Inntekter fra 
finansforvaltning vil svinge fra år til år.  
 
Utsatt låneopptak 
Det ble i opprinnelig budsjett 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Status for 
investeringer viser at låneopptaket kan reduseres. Årets låneopptak ble redusert med 
150 mill. kr i budsjettreguleringer for 1. tertial 2019. Låneopptaket for 2019 foreslås 
redusert med ytterligere 27,94 mill. kr i 2. tertial.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2019. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2019.  
 
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2019 
 

Tabell 1 

 
 
 

Nr Tjenestenavn Oppr. Ramme 

2019

Rev. Ramme 

2019

Endring Ny rev 

ramme1 Barnehage 163 220                 164 178             -                 164 178         

2 Grunnskoleopplæring 226 485                 234 084             -                 234 084         

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv 32 839                    33 273                -                 33 273           

4 Kommunehelse 56 162                    56 956                -500               56 456           

5 Barnevern 33 291                    36 134                4 000             40 134           

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 45 030                    45 198                3 000             48 198           

7 Tjenester til hjemmeboende 138 544                 142 494             -                 142 494         

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 165 937                 170 559             -                 170 559         

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 12 490                    12 830                1 000             13 830           

10 Administrasjon og styring 68 164                    68 473                -                 68 473           

11 Eiendomsforvaltning og utleie 72 698                    74 696                -                 74 696           

12 Samferdsel 15 670                    15 720                -                 15 720           

13 Brann og ulykkesvern 13 398                    13 398                -                 13 398           

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester -14 144                  -13 956              -                 -13 956         

15 Felles inntekter og utgifter -1 029 784            -1 054 037        -7 500            -1 061 537    

 SUM endringer -                 
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1. Barnehage 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

4. Kommunehelse 
Avdelingen for forebyggende helse har i perioden unnlatt å sette inn vikarer ved 

sykefravær, og har av den grunn en besparelse på 0,5 mill. kr. 
 

5. Barnevern 
Kjøp av eksterne tjenester som varslet i 1.tertial, er forsterket av uforutsette 

hendelser, som utfall av rettsforhandlinger. Dette har ført til at 
barneverntjenesten har måttet iverksette omfattende hjelpetiltak overfor 

enkeltfamilier og barn. Det foreslås derfor å tilføre 4 mill. kr.  
 

6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Som rådmannen antydet i 1. tertialrapport, så går det mot et merforbruk på 
bistand sosialhjelp i 2019. Dette skyldes flere brukere på maksimal stønadstid. I 
tillegg ser det ut til at forventede refusjoner fra stat/fylkeskommune blir lavere. 

Det foreslås derfor å tilføre 3 mill. kr.  
 

7. Tjenester til hjemmeboende 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Det har oppstått uforutsette kostnader i forbindelse med krav om dekning av 
arkeologisk utgraving ved Sundbyveien. Tjenesteområdet må av den grunn 

tilføres 1 mill. kr. 
 

10. Administrasjon og styring 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

15. Felles inntekter og utgifter 
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Tabell 2 

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1  Avdragsutgifter 61 720 61 720 1 700 63 420 

2  Renteinntekter -10 612 -14 612 -1 000 -15 612 

3  Inntekter finansiell aktiva -6 685 -6 685 -2 000 -8 685 

4  Lønnsoppgjøret 2019 20 600 20 600 -4 000 16 600 

5  Avsetn. disp.fond 0 -1 576 -2 200 -3 776 

 
 Totalt: 

  
-7 500 

  
 
1. Beregnet minimumsavdrag viser at vi må øke avdragsrammen med 1,7 mill. 

kr.   

 
2. Renteinntektene økes med 1 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 

likviditetsbeholdning. 
 

3. Inntektene på kommunens obligasjonsfond og aksjefond økes med 2 mill.kr 

som følge av økt avkastning. 
 

4. Lønnsoppgjøret ble 4,0 mill. kr lavere enn avsetningen. 
 

5. Avsetning til generelt disposisjonsfond reduseres med 2,2 mill.kr. 
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Budsjettreguleringer Investering 
(Tall i hele 1000) 
 

Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter.  
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet 

at midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 
eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av 
ubundet investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   
  
 

Tabell 3 

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

 Revidert 
budsjett 

2019   Endring   

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 0240 Ny Åsgård skole 4 678 8 037 -5 000 3 037 361 000 

2 0247 Rustad skole, inventar og IKT-utstyr 9 335 15 946 -5 000 10 946 16 000 

3 
0248 Oppgradering og sikkerhetstiltak 
kinosal 7 124 569 13 582 7 124 

4 
0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus 161 251 200 451 600 

5 
0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-
2021 45 828 70 475 -10 000 60 475 213 500 

6 
0325 Institusjons- og omsorgsboliger 
nord, nybygg 372 4 962 -4 000 962 76 800 

7 0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet * 1 911 1 000 2 911 * 

8 
0503 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 0 500 500 1 000 1 000 

9 0516 Kjærnesveien 1 652 229 152 381 1 652 

10 0600 Rustad skole, utvidelse 241 672 162 077 -80 000 82 077 301 000 

11 0660 Asfaltering grusveier * 244 -244 0 * 

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum 2 480 8 000 -5 000 3 000 38 000 

13 0691 Nordby barnehage, nybygg 33 089 72 558 -17 000 55 558 81 920 

14 0752 Dyster/Eldor 446 5 954 -5 954 0 446 

15 
0779 Ombygging Myrveien 16, Ny 
lagerhall 24 4 500 -4 500 0 24 

16 0780 EPC 14 091 23 381 -8 000 15 381 32 000 

17 0799 Påkostninger utleieboliger * 0 606 606 * 

18 0806 Hovedplan vann og avløp * 7 585 -5 000 2 585 * 

19 0826 Oppgradering vann og avløp * 9 500 -9 000 500 * 

  Sum     -156 227     

 

Kommentarer til tabell reguleringer investering 

1. 0240 Ny Åsgård skole. Flytter midler fra 2019 til 2020 

2. 0247 Rustad skole, inventar og IKT-utstyr. Flytter midler fra 2019 til 2020 

3. 0248 Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal.  

Merforbruk grunnet mva-korrigering. 
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4. 0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus.  
Tiltak som skal stabilisere klimaforholdene i vårt lokalhistoriske arkiv. 

Rammen utvides basert på innkomne tilbud. 

5. 0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021. Flytter midler fra 2019 til 2020 

6. 0325 Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg.  

Flytter midler fra 2019 til 2023 

7. 0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet. Korrigering av budsjett etter anbud. Gjelder 

snuplass for buss med tilhørende busslomme på Kjærnesveien. 

8. 0503 Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller.  
Budsjett og tilskudd opp 500.000,- Tidligere ført kun med netto beløp. 

9. 0516 Kjærnesveien. Avsluttes. Merforbruk grunnet ekspropriering. 

10.0600 Rustad skole, utvidelse. Reduserer rammen med 40 mill. som følge av 
ubrukte usikkerhetsavsetninger. 40 mill. overføres til 2020 
 

11.0660 Asfaltering grusveier. Avsluttes med mindreforbruk. 

12.0683 Infrastruktur Ås sentrum. Flytter midler fra 2019 til 2020 

13.0691 Nordby barnehage, nybygg. Flytter midler fra 2019 til 2020 

14.0752 Dyster/Eldor. Tilrettelegging og salgsarbeid ferdigstilt. Prosjektet 

avsluttes med mindreforbruk. 

15.0779 Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall. Avsluttes. Sak om ny lokalisering 

er under behandling. 

16. 0780 EPC. Flytter midler fra 2019 til 2020 

17.0799 Påkostninger utleieboliger, omgjøring av personalbase til utleiebolig i 

Liaveien 19. Finansieres med tilskudd fra Husbanken. 

18.0806 Hovedplan vann og avløp. Flytter midler fra 2019 til 2020 

19.0826 Oppgradering vann og avløp. Flytter midler fra 2019 til 2020 
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Finansiering 

 
Tabell 4 

Nr Prosjekt 
Regnskap 

2019 

 Revidert 
budsjett 

2019   Endring   

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

20 
0503 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 0 0 -500 -500 

21 0683 Infrastruktur Ås sentrum -1 500 0 -1 500 -1 500 

22 0799 Påkostning utleieboliger -606 0 -606 -606 

23 
0995 Finansiering investering, bruk av 
tidligere års låneopptak 0 -199 253 108 000 -91 253 

24 
0995 Finansiering investering, avsetning til 
fond 0 9 509 24 257 33 766 

25 0995 Finansiering investering, bruk av fond   -3 485 -1 365 -4 850 

26 
0995 Finansiering investering, årets 
låneopptak 0 -177 941 27 941 -150 000 

  Sum     156 227   

 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 

 
20.0503 Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller. Det er søkt om 

og forhåndsgodkjent 0,5 mill. kr i tilskudd til prosjektet.  

 
21.0683 Infrastruktur Ås sentrum. Det er mottatt 1,5 mill. kr i tilskudd fra 

Akershus fylkeskommune til refusjon av utgifter knyttet til prosjektet.  
 

22.0799 Påkostning utleieboliger. Det er mottatt 606 000 kr i tilskudd fra 

Husbanken for ombygging i Liaveien.  
 

23.0995 Finansiering investering. Bruk av tidligere års låneopptak kan reduseres 
med 108 mill. kr som følge av at en rekke prosjekter er regulert i forhold til 
økonomisk framdrift i tabellen over. Ettersom rammene er uendret vil midlene 

bli benyttet i 2020 eller senere.  
 

24.0995 Finansiering investering. Rådmannen foreslår at det settes av 24,257 
mill. kr til ubundet investeringsfond som følge av at prosjekter er avsluttet 
med mindreforbruk, samt at rammer reduseres.  

 
25.0995 Finansiering investering. Rådmannen foreslår å bruke 1,365 mill. kr av 

ubundet investeringsfond. 
 

26. 0995 Finansiering investering. Årets låneopptak kan reduseres med 27,941 
mill. kr.  

 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 1% for 2019.  
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F-60/19 
Solberg skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00155-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 7/19 09.10.2019 
2 Formannskapet 60/19 16.10.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Plan- og byggekomiteens innstilling publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solberg skole september 2019 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solberg skole. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-byggekomiteen-09-10-2019.350480.MD1I618980od2e6.pts.html
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Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid og det er tilbakeført 75 millioner 
kroner av den totale økonomiske rammen som opprinnelig var på 257,6 millioner 
kroner. Prosjektet har blitt levert med meget god kvalitet og til en langt rimeligere 
kostnad enn forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked, samt ubrukte 
usikkerhetsavsetninger. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Drøfting 
 
Endring av utvalgsstruktur og reglement 
 
 
Dokument vil bli ettersendt. 
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