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Ås, 07.04./ 
14.04.2021 

 
Ola Nordal 
Ordfører 

(sakene er 
renummerert) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på  
tlf. 64 96 20 00 eller e-post 

politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 
ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til 

sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

F-25/21 
Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/03460-76 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 19/21 14.04.2021 

2 Formannskapet 25/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra HTP publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 
avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 

utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 

millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering 

av gammel gjeld. 
 

Ås, 26.03.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

kommunedirektør kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur  

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg: 

0 Anbefaling 17. des. 2020 
1 Rapport Fjellanlegg Rev V-02_20201127 
2 NFRA Overføringsanlegg til Bekkelaget ver-F_20201203 

3 NFRA Nytt anlegg på eksisterende tomt rev_V-03_20201127 
4 Fylkesmannens brev av 7. des. 2015 

5 Tilbud fra Oslo kommune des. 2019 
6 Notat Dimensjoneringsgrunnlag 05.02.2019 
7 Usikkerhetsanalyse Nordre Follo Renseanlegg 

8 NFR Styremøtereferat nr. 4-2020 
9 NFR Representantskap møteprotokoll 7. okt. 2020 

10 NFR Selskapsavtale 
11 NFR kapitalbehov 2021 - 2040 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Nordre Follo Renseanlegg 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Spillvann fra store deler av Nordre Follo kommune og nordre del av Ås kommune 
føres i dag til Nordre Follo Renseanlegg IKS på Vinterbro. Her renses 

avløpsvannet i henhold til krav fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i 
Oslo og Viken. Renseanlegget vil ikke kunne overholde rensekravene med den 
befolkningsutviklingen man ser for seg i denne regionen, og Statsforvalteren har 

derfor pålagt renseanlegget å utarbeide en fremdriftsplan som viser hvordan 
kapasitetsutfordringene skal løses. 

 
Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 
vurderte tre alternativer som følger:  

 
1. Nytt anlegg i fjell 

2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 
3. Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg 

 

Utarbeidede rapporter har vært gjenstand for uavhengig 3. parts evaluering av 
Sweco AS og Norconsult AS, og det er gjennomført usikkerhetsanalyser for de 

tre alternativene. Alternativene har en beregnet investeringskostnad på 
henholdsvis 785, 740 og 762 millioner kr. 
 

Det anbefales en løsning der man utvider eksisterende renseanlegg på Vinterbro 
for å kunne dekke fremtidige behov. Dette vurderes å være den beste løsningen 

utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. En trinnvis utvidelse av 
dagens anlegg vil raskt kunne gi økt kapasitet og sørge for at utslippstillatelsen 
blir oppfylt selv ved en raskt økende befolkning i området. Utvidelsen vil kunne 

skje innenfor renseanleggets tomt uten vesentlige endringer i reguleringsplan og 
eller miljøskadelige inngrep. En trinnvis utbygging vil gi stor fleksibilitet med 

hensyn til endrede miljøkrav og utnyttelse av ny teknologi. Ved bygging av 
anlegg i fjell eller ved overføring til et fjellanlegg er man i større grad låst for 

fremtiden. 
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Fakta i saken: 

Nordre Follo Renseanlegg IKS (heretter kalt «NFR») ble etablert i 1971 for å 
kunne ta imot avløpsvann fra kommunen Ås, Ski og Oppegård. Et par tiår senere 
kom det krav om nitrogenrensing. Dagens nitrogenrenseanlegg, som ble bygget i 

1997, er en flaskehals i renseprosessen og er allerede ved grensen for forventet 
levetid. Det er et påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt 

anlegg med bedre kapasitet. 
 
I brev fra Fylkesmannen datert 7.12.2015 (se vedlegg 4) gis følgende pålegg: 

«Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger Nordre Follo renseanlegg IKS 
med hjemmel i forurensningsloven §§ 51 og 7 å utarbeide en fremdriftsplan 
for de etterfølgende oppgaver: 

 Det bør utredes en plan fra NFR IKS som viser prosess- og 

dimensjonering av behandlingsdelene i renseanlegget frem mot 2040 
og innfasing av tiltak i tid. 

 Det bør foretas en vurdering av om en skal endre utslippspunktet for 

NFR i dybde og sted i Bunnefjorden. 

 Det bør som et minimum skisseres når det skal foretas en utredning for 
en ny helhetlig løsning som skal sikre regionens fremtidige behov for 

avløpsrensing frem mot 2070 – 2080. Her fremgår også hva som er 
nødvendig tid for å implementere en helt ny løsning» 

I henhold til pålegget fra Fylkesmannen er det besluttet at dimensjonerende år 
skal være 2080. Det er i dag tilknyttet ca. 44 000 personer fra tidligere Ski 

kommune, sørlige deler av tidligere Oppegård kommune og nordlige deler av Ås 
kommune. Det er lagt til grunn at ca. 87 000 personer er tilknyttet i 2080, dvs. 

en økning i belastning på ca. 43 000 personer i forhold til dagens nivå. 
 

NFR mottar i dag kommunalt avløpsvann fra mesteparten av bebyggelsen som 
ligger innenfor Gjersjøens nedbørsfelt. Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre 
Follo kommune og Ås kommune, og den kommunale vannforsyningen er således 

avhengig av at spillvann fra boliger og næringsvirksomhet føres kontrollert til 
renseanlegget og behandles der i henhold til krav i utslippstillatelsen. Behandlet 

avløpsvann føres ut på dypt vann i Bunnefjorden og påvirker således 
vannkvaliteten i sjøen.  

 
Styret i NFR behandlet saken 11.06.20, sak 20-20 med følgende vedtak (vedlegg 

8): 

 
 

  



Ås kommune 

Formannskapet 21.04.2021  Side 6 av 33 

 

Representantskapet behandlet saken 07.10.20, sak R 20-10 med følgende 
vedtak (vedlegg 9): 

 
 
Vurdering: 
Allerede 22.5.2014 sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et brev til NFR med 

krav om at «Det skal utarbeides en handlingsplan for kapasitetsutvidelse av 
Nordre Follo renseanlegg fram mot 2030-35 som tar høyde for forventet 

befolkningsvekst. I tillegg bør det skisseres noen aktuelle scenarier for utvikling 
av avløpsrensingen for regionen i et lenger tidsperspektiv». I tillegg til 
befolkningsvekst har brevet også fokus på den betydelige andelen fremmedvann 

som renseanlegget mottar fra eierkommunene. Fylkesmannen fulgte opp 
kravene med nytt brev 7.12.2015. 

Både Ås og Nordre Follo kommune har stort fokus på reduksjon av fremmedvann 

som føres til renseanlegg via spillvannsnettet. Fremmedvann er drensvann, 
overvann og bekkevann, innlekking av grunnvann og drikkevann (fra 

vannlekkasjer). De senere år er det gjennomført mange anleggsprosjekter der 
utette vann- og avløpsledninger saneres, og det avdekkes og utbedres 
feilkoblinger som fører fremmedvann inn i spillvannsnettet og/eller gir 

forurensninger av bekker og vassdrag. Ved å fjerne fremmedvann økes 
rensekapasiteten til renseanleggene. 

I regi av Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 

(heretter kalt «Fagrådet») leverte konsulentfirmaet COWI i 2018 en teknokratisk 
mulighetsstudie der man vurderte ulike løsninger for å bedre vannkvaliteten i 
indre Oslofjord. Man hadde fra før erfart at vannkvaliteten i fjorden utenfor 

Bekkelaget (Bekkelagsbassenget) bedret seg betydelig ved å føre 
utslippsledningen fra Bekkelaget renseanlegg ned på større dyp. Det er gjennom 

mange rapporter de siste årene fremhevet at man kan oppnå en tilsvarende 
effekt i Bunnefjorden ved å senke utslippsledningen fra NFR fra 50 meters dyp 

ned til 100 meters dyp eller dypere.  

Mulighetsstudiet fokuserte på å utrede muligheten for å bruke renset avløpsvann 
til å forbedre vannkvaliteten i Indre Oslofjord, og Bunnefjorden spesielt. Det ble 
vurdert 3 ulike hovedalternativer:  

1. Bygge et nytt og utvidet NFR omtrent der dagens anlegg er lokalisert. 

2. Bygge et nytt renseanlegg, Sentralrenseanlegg Øst, på Mastemyr på 
grensen mellom Oppegård og Oslo. NFR ville da bli lagt ned. 

3. Legge ned NFR og overføre avløpsvannet til Bekkelaget renseanlegg. 

For alle de tre hovedalternativene ble det vurdert som teknisk mulig å øke 
utslippsmengden i Bunnefjorden slik at man kan oppnå en forbedring i 

vannkvaliteten. Av de tre hovedalternativene ble alternativ 2, Sentralrenseanlegg 
Øst, vurdert som uaktuelt. Å lokalisere et nytt anlegg midt mellom de to 
eksisterende anleggene vil være fordyrende, og ville sannsynligvis også være det 

mest krevende alternativet rent administrativt, i forbindelse med reguleringer 
osv.  
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Konseptvalgutredningen som behandles i dette saksfremlegget er en forlengelse 
av de to gjenstående alternativer for NFR som fremgikk av Fagrådets 

mulighetsstudie. «Teknokratisk mulighetsstudie Sentralrenseanlegg øst/utvidelse 
Nordre Follo Renseanlegg/utvidelse Bekkelaget Renseanlegg» er tilgjengelig på 
Fagrådets nettsider http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-

11-1. 

NFR har de senere årene hatt driftstekniske utfordringer på utslippsledningen 
som føres ut i Bunnefjorden ved Sjødalsstrand, og i forbindelse med 

utbedring/reparasjon er ledningen/utslippspunktet nå ført ned på 139 meters 
dyp. Det har vært prøvedrift på det nye utslippsarrangementet siden januar 

2021, og terrengarbeider sluttføres i løpet av våren. Totalkostnad for 
utbedringsarbeidet er anslått til å havne på ca. 20 millioner kr. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Det er utredet drifts- og kapitalkostnader for tre konsepter som beskrives 
nærmere nedenfor.  

1. Nytt anlegg i fjell 

2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 
3. Utvidelse av eksisterende anlegg 

 

Investeringskostnadene er nokså like for de alternative konseptene (740 – 785 
millioner kr), men når man summerer nåverdier over en periode på 60 år 
kommer alternativ 2 med overføring av avløpsvann til Bekkelaget dårligere ut 

enn de andre alternativene. 

For alternativ 1 og 2 er det forutsatt at disse anleggene tas i drift i 2028. Frem til 
da påløper kun "vanlige" driftskostnader på anlegget, anslått til ca. 20,4 millioner 

kr. pr år.  

For alternativ 3 forutsettes det at nytt nitrogenbygg og administrasjonsbygg tas i 
bruk i 2025 (fase 1), flotasjonstrinn tas i bruk i 2028 (fase 2), nytt sørbygg tas i 

bruk i 2035 (fase 3) og rehabilitering av eksisterende nitrogenbygg tas i bruk i 
2040 (fase 4). Vedlegg 11 viser investeringskostnadene år for år, og 
kapitalbehovet vil være som følger: 

 Fase 1, 2021 - 2025: 232 mill. NOK (P85) 

 Fase 2, 2027 - 2028:   63 mill. NOK (P85) 
 Fase 3, 2031 - 2026: 445 mill. NOK (P85) 

 Fase 4, 2038 - 2040:   96 mill. NOK (P85) 
 

Eierkommunene Ås og Nordre Follo må endre selskapsavtalen (se vedlegg 10) for 
å sikre selskapet nødvendig låneramme som følger av investeringene. I følge 
pkt. 6.1 i selskapsavtalen for Nordre Follo Renseanlegg IKS representerer Ås 

kommune 9 % av eierskapet og Nordre Follo for 91%. Videre sier 
selskapsavtalen følgende: 

 6.2 De enkelte kommuner hefter ubegrenset med sin eierandel av 

selskapets samlede forpliktelser.  
 6.3 Årlige netto driftskostnader fordeles på deltakerkommunene i forhold 

til innmålt (levert) vannmengde fra kommunene. 

 

http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
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Endringen i renseanleggets drifts- og kapitalkostnader vil gjenspeiles i de årlige 
kostnadene som finansieres over eierkommunenes budsjett, og som igjen 

påvirker de gebyrer som kommunenes abonnenter betaler for de kommunale 
avløpstjenestene etter selvkostprinsippet. 

 

Miljømessige konsekvenser: 
 
Ved å oppgradere og utvide kapasiteten for dagens NFR i samarbeid med Nordre 

Follo kommune, bidrar dette til å oppfylle følgende av FNs bærekraftsmål: 

  
 3 God helse og livskvalitet 
 6 Rent vann og gode sanitærforhold 
 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 14 Liv under vann 

 17 Samarbeid for å nå målene 
 

Tekniske løsninger - ulike alternativer: 
Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 
vurderte tre alternative konsepter som følger:  

 
1. Nytt anlegg i fjell (se vedlegg 1) 

2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg (se vedlegg 2) 
3. Utvidelse av eksisterende anlegg (se vedlegg 3) 

 

Konseptalternativ 1 (nytt anlegg i fjell) er i grove trekk likt med dagens NFR, 

med unntak av at forsedimenteringen er erstattet med en mindre plasskrevende 
filterløsning. Dessuten er det lagt inn en mulighet for å ta ut biologisk slam etter 

nitrogenfjerningsprosessen. 

Anlegget tenkes plassert i fjell vest for dagens anlegg med tilknytning til 
eksisterende avløptunell mot Sjødalstrand. Det mest aktuelle området er vest for 

Midtåsen med adkomstvei over Seiersten fra Gamle Mossevei ved Hjulet. 

 

Konseptalternativ 2 har flere alternative ledningstraseer som følger: 

 Pumpeledning i tunnel fra NFR til Mastemyr (ALT 5 i kartet nedenfor) 
 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 

«Sjøstrand» i noen av vedleggene) og Sandbukta til Mastemyr (ALT 6 i 
kartet nedenfor) 

 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 

«Sjøstrand» i noen av vedleggene) til Bekkelaget (ALT 7 i kartet nedenfor) 

Alle de alternative ledningstraseene medfører at avløpsvannet må pumpes i 
retning Bekkelaget renseanlegg. Det er også vurdert muligheten for en 

selvfallsløsning for å unngå bygging av pumpestasjon, men dette anbefales ikke 
fordi høydeforskjellen mellom eksisterende utløp fra NFR og eksisterende 
avløpstunnel ved Mastemyr er svært liten. 
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I vurderingene av de ulike traseene anbefales det å ikke legge ledningene i sjøen 
(ALT 6 og ALT 7). Dersom man skulle velge å overføre avløpsvannet til 

Bekkelaget renseanlegg anbefales det da å velge ALT 5 med følgende 
begrunnelse:  

 Sjøledningene blir liggende på 100 – 150 m dyp over lange strekninger i et 

sjøområde med betydelige friluftsinteresser og sjøbruksinteresser.  
 Sjøledningene får høydebrekk som krever betydelige driftstiltak for å 

unngå luftansamling i toppunkt og sedimentering av partikler/innvendig 
begroing. Driftstiltakene er betydelig mindre i ALT 5. 

 Sjøledningene krysser eksisterende kabler og ledninger. 

 Dersom en av pumpeledningene skulle havarere – på grunn av 
nødankring, undersjøisk ras eller annen ytre påvirkning – vil det kunne ta 

mer enn 6 måneder å reparere ledningen. I denne perioden vil da 
overløpsvann kunne renne ut i Bunnefjorden ved nedbør. Dersom begge 
pumpeledningene skulle havarere – på grunn av nødankring, undersjøisk 

ras eller annen ytre påvirkning – vil alt avløpsvann fra 
medlemskommunene renne urenset ut i Bunnefjorden i 

reparasjonsperioden. 
 Selv om sannsynligheten for havari er liten, er konsekvensene så store at 

sjøledning ikke anbefales. 

 Tunnelalternativet – ALT 5 – kan også ved behov utnyttes til annen 
infrastruktur. 

 Fjelltunnelen har adkomst for utbedring av skade på overføringsledningen. 

 

Konseptalternativ 3 (utvidelse av eksisterende anlegg) baserer seg på å bygge et 
nytt renseanlegg innenfor Nordre Follo renseanlegg sin eksisterende tomt på 

Vinterbro.  
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De forskjellige prosessavsnittene ved dagens anlegg har varierende kapasitet og 
noen deler av anlegget vil kunne møte befolkningsutviklingen helt frem mot 2040 

mens andre deler av anlegget allerede nærmer seg maksimal kapasitet. 
Utvidelsesalternativet innebærer en trinnvis utbygging der de forskjellige 
delprosessene skiftes ut etter behov. Eksempelvis bør bygging av nytt 

nitrogenrenseanlegg iverksettes snarest ettersom tilstanden på anlegget er dårlig 
og fordi kapasiteten er maksimalt utnyttet ved dagens belastning. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er gjennomført en grundig prosess hvor ulike konsepter og konsekvenser for 

økonomi, driftssikkerhet og miljøeffekter er vurdert.  

Overføring til Bekkelaget vil gi et stort hovedrenseanlegg på hver side av indre 
Oslofjord (Bekkelaget og VEAS), og er det alternativet med lavest 

investeringskostnad. Alternativet har imidlertid en høyere driftskostnad basert på 
tilbakemeldinger fra Oslo kommune vedrørende pris på kjøp av 

behandlingskapasitet. Dermed er nåverdiberegning av dette alternativet 
betydelig dyrere enn de andre. Det er også en usikkerhet i Oslo kommunes 
prising over tid som følge av uavklart adm. og risikopåslag. 

Konseptalternativ 3 «Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg» utgjør et 

fleksibelt alternativ hvor investeringene i de ulike delkomponentene kan spres 
utover i tid. Restverdien av eksisterende komponentene utnyttes på best mulig 

måte, hvilket er gunstig i et både økonomisk og miljømessig perspektiv. 
Alternativet har den laveste nåverdiberegningen. 

Søndre Follo Renseanlegg har tilsvarende plan for utvidelse og er godt i gang 

med optimalisering i eksisterende rensetrinn, med gode resultater. Det vil være 
mulig å dele erfaringer og metodikk renseanleggene imellom. 

Det er behov for å øke selskapets låneramme for å sikre finansiering av 
nødvendige tiltak. Ved alternativ 3 kan lånerammen utvides trinnvis i tråd med 

anbefalt faseinndeling. Dette sikrer eierkommunene en god kontroll over 
utviklingen fremover. 

Saksfremlegget er utarbeidet i samarbeid med Nordre Follo kommune og det 

fremmes en tilsvarende innstilling fra kommunedirektøren i Nordre Follo. 

For endring av selskapsavtalen forutsettes likelydende vedtak i Ås kommune og 
Nordre Follo kommune.  

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-26/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  19/01040-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 1/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 3/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 4/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 5/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 26/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret   

 

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 

3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 
samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

 
 
Ås, 24.03.2021 

 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef helse og mestring 
 
 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
Beskrivelse av oppfølging av reformen Leve hele livet 

Tiltaksplan innføring av reformen Leve hele livet 
 
Vedlegg: 

1. Leve hele livet - plan for oppfølging  
2. Tiltaksplan Leve hele livet (vedlegg) 

 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Ås kommune er en av mange kommuner som i årene fremover vil få en økende 

andel innbyggere over 80 år. Det er viktig at kommunen forbereder seg på dette, 
ikke bare ved å bygge ut helsetjenesten, men ved å gjøre hele samfunnet bedre 

tilrettelagt for eldre, et aldersvennlig samfunn. Gjennom det kan man utsette 
behovet for kommunale tjenester og gi bedre livskvalitet til den eldste og økende 
delen av befolkningen.  

Reformen Leve hele livet, Stortingsmelding 15, beskriver føringer som forventes 
fulgt opp i kommunene i perioden 2019-2023. 

Det anbefales i meldingen, at kommunen skal jobbe målrettet med følgende 5 
innsatsområdene: 

 et aldersvennlig Norge 
 aktivitet og fellesskap 
 mat og måltider 

 helsehjelp 
 sammenheng i tjenestene 

 
Statsforvalter har gitt føringer om at de kommunene som har vedtatt en 
tiltaksplan for innføring av reformen vil prioriteres ved tildeling av 

søknadspliktige midler fra 2021. 
I tiltaksplanen, som er lagt som vedlegg i saken, er det listet opp 

tiltak/aktiviteter som er gjennomført og som planlegges gjennomført i 
kommunen. De pågående tiltakene/aktivitetene vil gjennomføres i perioden 
2021-2023. Tiltaksplanen vil være fleksibel og er ikke uttømmende. 

Det videre arbeidet med reformen vil initieres og følges opp i virksomhetene.  
 

Fakta i saken: 
Regjeringen la i 2018 fram en kvalitetsreform for eldre, Stortingsmelding 15 – 
Leve hele livet. Målgruppen er + 65 år, og gjelder for både hjemmeboende og 

personer som bor på institusjon. Andelen eldre i samfunnet vårt er økende. Den 
største trusselen mot en god helse og livskvalitet blant eldre er manglende 

aktivitet, ensomhet og en dårlig ernæringssituasjon.  
Reformen varer i perioden 2019-2023, med ulike faser for kartlegging, 
planlegging, gjennomføring og evaluering.  

 
Målet med reformen er:  

 Eldre som skal beholde god helse lenger og få flere leveår med god 
livskvalitet (mestring, livskvalitet, rett hjelp til rett tid)  

 Pårørende som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste  

 Ansatte som opplever godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse 
og gjort en faglig god jobb  

 
For å nå disse målene skisseres det fem innsatsområder:  

 Et aldersvennlig Norge  

 Aktivitet og fellesskap  
 Mat og måltider  

 Helsehjelp  
 Sammenheng i tjenestene  
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Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle kommunale 
tjenesteområder, frivillig sektor og næringsliv er viktige for å skape et samfunn 

hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Et samfunn for alle. 
Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor 
eksisterende og eventuelle nye øremerkede økonomiske ordninger.  

 
Vurdering: 

Reformen ble initiert i 2019. Det ble gitt en orientering til helse og 
omsorgsutvalget om reformens intensjoner i 2019 og planen var å fortsette 
arbeidet i 2020. På grunn av pandemien er arbeidet med en systematisk 

innføring av reformen forsinket. 
Gjennomføringen består av mange ulike tiltak og aktiviteter. I 2019 ble det 

igangsatt ulike omstillingsprosjekter som er naturlig å ta inn i arbeidet med 
innføring av reformen. I tillegg vil samarbeidet med frivillige og næringslivet i 

kommunen være en viktig del av dette.  
Et av de sentrale målene er økt brukermedvirkning og forankring i både 
planlegging og gjennomføring av reformen. Dette for å «treffe» riktig med 

tiltakene. Det må sikres et bredt eierskap til reformen innad i kommunens 
instanser og i de råd/organisasjoner som representerer innbyggerne. Dette 

gjøres ved at denne saken fremmes bredt politisk. Innspill fra de ulike rådene vil 
tas inn i den videre prosessen. 
Aldersvennlig samfunn vil bli omtalt i kommuneplanens samfunnsdel og 

reformens 5 deler vil tas inn i temaplan helse og mestring.  
Vedlagte tiltaksplan for innføring av reformen vil være dynamisk slik at man 

underveis i prosessene vil kunne gjøre tilpasninger avhengig av innspill og 
erfaringer som kommer inn. 
Tillitsvalgte og verneombud har hatt tiltaksplanen på høring. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Om man lykkes med å gi flere gode leveår, mestring og bedre livskvalitet, vil 
dette kunne utsette behovet for kommunale tjenester i et livsløp. Hvis innføring 
av reformen bidrar til at mange eldre klarer seg selv lenger, vil det gi mindre 

press på kommunale tjenester. Kommuner som omstiller seg i tråd med 
reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye 

øremerkede ordninger.  
Kostnader til de ulike tiltakene/aktivitetene vil behandles særskilt i de ulike 
prosessene. 

 
Alternativer: 

Ingen da dette er føringer fra myndighetene. Man kan eventuelt justere noe på 
innføringstakten. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det er viktig å komme videre i arbeidet med innføring av reformen Leve hele 

livet i Ås kommune. Tidsrommet fram mot 2023 vil brukes på innføring av ulike 
tiltak/aktiviteter i tråd med tiltaksplanen. Samhandling på tvers av 
tjenesteområdene blir viktig sammen med å utfordre samfunnet og næringslivet. 

Innføring av reformen vil være en del av arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og som en del av temaplan helse og mestring. 

Tiltaksplan med aktiviteter vedtas og rulleres årlig. 
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F-27/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/21 13.04.2021 

2 Eldrerådet 2/21 13.04.2021 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2/21 13.04.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 3/21 14.04.2021 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 6/21 13.04.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/21 14.04.2021 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 23/21 14.04.2021 

8 Administrasjonsutvalget 7/21 21.04.2021 

9 Formannskapet 27/21 21.04.2021 

10 Kommunestyret   

 

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

Ås, 31.03.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
kommunedirektør økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 
Vedlegg:  

Årsmelding med årsberetning (Web-visning) 
Årsmelding med årsberetning(PDF) 

 
 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-årsmelding_202/
https://www.as.kommune.no/aarsmelding-tertialrapporter-og-maanedsrapporter-2020.536324.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Vedtatt budsjett for 2020 tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 %. Netto 
driftsresultat ved årets slutt har endt på 0,3%, og er langt bedre enn budsjettert 

og prognostisert gjennom året.  
 

Gjennom hele 2020 har det vært og blitt meldt om usikkerhet om endelig 
driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og  
svingende med pandemisituasjonen og endringer i gjeldende smitteverntiltak. 

 
Fakta i saken: 

Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022. Årsmeldingens kapittel 1-6 

utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte delen av 
rapporteringen, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av 
dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 

rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-28/21 
Årsregnskap 2020 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01107-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 28/21 21.04.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering 

 
Ås, 31.03.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
kommunedirektør økonomisjef 

  
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

Årsregnskap 2020 sendt revisjonen 19.2 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Økonomisjef 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Ås kommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 5,087 mill. kr.  
Opprinnelig budsjett for 2020 viste et underskudd på 18,4 mill.  kr.   

  
Resultatet ble bedre enn budsjettert.  I årsberetningen gis det nærmere 
forklaringer til kommunens utgifter og inntekter i 2020. 

 
Videre behandling av saken  

Årsregnskapet ble avlagt 19. februar og oversendt revisor.  
Revisors beretning 2020 og Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes 
regnskap for 2020 er ikke klar ved utsendelse av denne saken. Disse 

dokumentene ettersendes.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering. 
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F-29/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  21/00923-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 5/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 6/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 29/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret   

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 

dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken.  

 
Ås, 06.04.2021 
 

Trine Christensen Ellen Benestad 
kommunedirektør  kommunalsjef oppvekst og 

opplæring 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyre 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalg 

Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg: 
20_50512-1 Revidert utkast til samarbeidsavtale FBU 16.10 595711_1_1 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 

Skolefaglig rådgiver 
Virksomhetsleder barn, unge og familier 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, heretter 
omtalt som samarbeidskommuner, har inngått avtale om 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20- 2 for drift av Follo barne- 
og ungdomsskole (FBU). En samarbeidsavtale regulerer eiernes rettigheter og 

plikter knyttet til eierskap og drift. Alle kommunene samarbeider om å drive 
skolen og har like vilkår. Nordre Follo er vertskommune og har ansvar for å 
koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. Skoleeierne i de 

samarbeidende kommuner er kommunens styringsgruppe. 
 

FBU er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og 
behov for tilrettelagt undervisningsopplegg og spesialundervisning. FBU har som 

formål å gi et helhetlig grunnskole- og SFO tilbud i tråd med opplæringsloven. 
Om lag halvparten av elevene har behov for fysioterapibehandling og får dette 
dekket av hjemkommunen, men i eksisterende samarbeidsavtale inngår ikke 

fysioterapi som en del av tilbudet ved skolen. 
 

Fysioterapeut i 50% stilling vil kunne dekke behovet for behandling av elevene 
ved skolen og samtidig ha mulighet for å gi øvrige ansatte ved skolen råd og 
veiledning. En fast fysioterapeut vil ha god oversikt over elevenes behov og 

muligheter, og kan være med på å videreutvikle tilbudet ved FBU.  
 

Det er behov for økte budsjettrammer for å finansiere tilbudet og derfor fremmes 
det en politisk sak i alle eierkommunene. Samarbeidsavtalen endres slik at 
fysioterapi inngår og kostnadene deles. 

 
Under punkt 5.3. i samarbeidsavtalen tilføyes:  

- Fysioterapeut i 50 prosent stilling som betales gjennom elevprisen. 
 

Samarbeidsavtalen ligger som vedlegg med forslag til endring. 

 
 

 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
FBU ble etablert i 1969. Det ble bygd ny skole som ble tatt i bruk høsten 2018. 
Nordre Follo kommune er vertskommune. Follo-kommunene samarbeider om å 

drive FBU på like vilkår. Avtalen om samarbeid er hjemlet i kommunelovens 
kapittel 20 – vertskommunemodell.  
 

Bygningsmassen ved FBU eies av samarbeidskommunene i et tingsrettslig 
sameie, mens tomten eies av Nordre Follo kommune. Vertskommuneavtalen 

regulerer blant annet eierandelen fordelt mellom kommunene. 
 
Kommunene har like vilkår, og samarbeidsavtalen regulerer kommunenes 

rettigheter og plikter inkludert økonomiske forpliktelser. Samarbeidskommunene 
driver skolen. Skoleeierne i de samarbeidende kommunene er skolens 

styringsgruppe. Ved behov for økte budsjettrammer til skolen må medlemmene i 
styringsgruppen avklare dette med den enkelte kommune. Nordre Follo er 
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vertskommune for drift av skolen og bygningsmassen. Vertskommunen har 
ansvar for å koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. 

Skolen har 61 elevplasser. Elevtallet kan svinge etter samarbeidskommunenes 

behov for plasser. Elevtallet kan også svinge på bakgrunn av enkeltelevenes 
individuelle behov og skolens og elevgruppens sammensetning. 

FBU er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull 

sosial tilhørighet som har behov for tilrettelagt undervisning. Alle elevene ved 
skolen har vedtak om spesialundervisning hvor PPS har vurdert at skolen gir et 
forsvarlig opplæringstilbud når det kommer til innhold, organisering og 

kompetanse. Mange av elevene har motoriske- og andre tilleggsutfordringer som 
gjør at de har behov for fysioterapi. Fysioterapibehandling får de i dag enten i 

hjemkommunen eller at fysioterapeuten fra hjemkommunen kommer til skolen. 
 
  

Eierandeler og elevplasser: 
Kommune Eierandel Kommune Eierandel 

Nordre Follo kommune 26 Frogn kommune 7 

Nesodden kommune 8 Vestby kommune 7 

Ås kommune 8 Enebakk kommune 5 

 

Det er ikke et mål at samarbeidskommunene skal bruke alle plassene de har 
eierandeler til. Skolen kan, i samråd med rådgivende utvalg (RU), disponere 
plasser samarbeidskommuner ikke bruker, til elever fra de andre kommunene.  
 

 
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren vurderer at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
gir mulighet for at elever som har behov for fysioterapi, kan få tilbud når de 

oppholder seg i skolekommunen, istedenfor i hjemkommunen. Et 
fysioterapitilbud organisert til skolen vil gi elevene et mer tilrettelagt tilbud og 

elevene får hjelp der de er. Det er gunstig at fysioterapeuten er en del av 
skolemiljøet og observere barna i sitt naturlige aktivitetsmiljø, noe som er en 
fordel for å veilede ansatte ved skolen. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at Follo barne- og ungdomsskole har et tilbud om 

fysioterapeut ved skolen som er ansatt i ved skolen. For å gjennomføre dette må 
samtlige av samarbeidskommunene følgelig vedta det samme, og 
samarbeidsavtalen må endres.  

 
En løsning med å fordele utgiftene til fysioterapi er gunstig for videre samarbeid 

og drift av FBU i tråd med vertskommunemodellen. Ved å legge 
fysioterapitilbudet til skoletiden, endres samarbeidsavtalen for FBU slik at 
fysioterapi inngår i skoletilbudet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

I tråd med samarbeidsavtalen punkt 6.1 skal vertskommunens kostnader til den 
totale driften av skolen, finansieres av samarbeidskommunene basert på 
selvkost. Elevprisen skal normalt være den samme for alle - driftsbudsjett fordelt 
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på antall elever. En fulltidsplass ved FBU barneskole koster 478.470 kr årlig og 
en fulltidsplass ved FBU ungdomsskole koster 532.840 kr årlig. 

 
Kommunen mottar fastlønnstilskudd fra Helfo for fysioterapeutene. 
Lønnskostnaden for en fysioterapeut varierer i dag mellom 411 000 og 531 000 

per år ut fra ansiennitet og spesialkompetanse.  
 

Refusjonen er 210.000 kr for en fysioterapeut i full stilling per år. Beregningen 
av kostnader per år er gjort på en gjennomsnittslønn på 500 000 kr og sosiale 
utgifter som totalt blir 665 000 kr per år. Nettoutgiftene blir derfor totalt om lag 

227 500 kr årlig i 50% stilling.  
 

Ved å øke elevprisen vil kostnaden for et fysioterapitilbud reguleres av 
samarbeidsavtalen og dekkes av kommunene i tråd med samarbeidsavtalen og 

kommunenes eierbrøk. Kostnaden per elevplass vil dermed øke med om lag 
3750 kroner årlig. Dette beløpet bør inngå i elevprisen slik at fysioterapitilbudet 
på 50% kan opprettholdes uavhengig av hvor mange plasser som benyttes og 

hvor mange elever som trenger fysioterapi. 
 

 
Estimerte ekstrakostnader per kommune per år:  
Kommune Ekstrakostnader Kommune Ekstrakostnader 

Nordre Follo kommune 97 500 Frogn kommune 26 250 

Nesodden kommune 30 000 Vestby kommune 26 250 

Ås kommune 30 000 Enebakk kommune 18 750 

 

 
Utgiftene til fysioterapibehandling for den enkelte elev er allerede en kostnad for 

samarbeidskommunene. Ekstrakostnaden per elevplass er derfor ikke en reell 
økning for kommunene.  
 

 
Alternativer: 

1. Dagens løsning med at enten eleven eller fysioterapeuten forflytter seg 
mellom hjemkommune og skole kan opprettholdes. Fysioterapeuten fra 
hjemkommunen bruker tid og ressurser på reisevei, men det er lite 

bærekraftig med tanke på både økonomi og miljø. Når elever må reise til og 
fra et fysioterapitilbud i hjemkommunen går de glipp av undervisning og/eller 

det sosiale sammen med andre elever.  
 

2. Kostnaden kan deles på de elevene som får fysioterapi. Denne kostnaden blir 
lite forutsigbar for kommunene fra år til år, da dette behovet vil variere. 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
FBU gir et opplæringstilbud/spesialpedagogisk tilbud til barn med store og 

sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet. Mål, innhold og 
organisering er annerledes enn det elevene ville fått på nærskolen. Skolen har 
også ansatte med bred kompetanse på elever med sammensatte lærevansker, 

og ulik funksjonsgrad og/eller diagnoser.  En fysioterapeut bidrar ytterligere med 
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spisskompetanse på motorikk og bevegelse uavhengig av funksjonsnivå. Tilbudet 
er forsvarlig og likeverdig, fordi elevene på FBU skal ha de samme mulighetene 

til å nå målene som er satt for dem, som elever på nærskolen skal ha for å nå 
sine mål. FBU med fysioterapitilbud vil være en nyskapende skole som tilbyr 
tjenester nær der elevene oppholder seg store deler av dagen.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2021 
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F-30/21 
Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å 
organisere mer matservering 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  21/00837-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/21 13.04.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/21 14.04.2021 

3 Formannskapet 30/21 21.04.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 
 

Ås, 07.04.2021 
 

 
Trine Christensen Ellen Benestad 
kommunedirektør kommunalsjef for oppvekst og 

opplæring  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 

 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Ungdomsrådet  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  

Formannskapet  
Kommunestyret 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunale styrere 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Barnehagene serverer i dag lunsjmåltid og fruktmåltid med drikke. Foreldre har 

med matpakke til frokost og eventuell tilleggsmat til fruktmåltidet. Det serveres 
både varm og kald mat til lunsjmåltidene. Foreldrene betaler kr 400 i kostpenger 

11 måneder i året. 25 % av kostpengene går til å delfinansiere en ansatt som 
jobber på kjøkken.  
 

Ås kommune har 6 kommunale barnehager fordelt på 8 hus. Barnehagene 
varierer i størrelse og har ulike fysiske rammer. Samtlige barnehager har en 

ansatt på kjøkkenet, men stillingsprosent og organisering av den ansattes 
arbeidstid varierer. En andel av stillingen til kjøkkenansatt er en del av 

barnehagens grunnbemanning. 
 
Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 

antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal prioriteres til 
måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Ut fra dagens situasjon varierer 

kjøkkenfasiliteter og antall barn per barnehage fra 96 til 180 barn. 
 
Skisserte kostnadsberegninger viser at det vil være nødvendig å øke kostprisen 

pr. måned dersom kommunen skal tilby et fullkosttilbud i barnehagen og 
opprettholde kvaliteten på mattilbudet. Med fullkosttilbud menes det to ekstra 

måltider – frokost og ettermiddagsmat utover etablert mattilbud. 
 
 

Fakta i saken: 
 

Det vises til vedtak 10.12.2020 i K-125/20 Verbaldel: 3.  
Rådmannen bes legge fram en sak i 2021 om muligheter for barnehagene til å 
organisere mer matservering, som selvfinansieres gjennom kostpris. 

Matserveringen skal være enkel, sunn, næringsrik og ha lav pris.  
 

 
Matservering og organisering i dag: 
Foreldrene betaler pr tiden 400 kr i kostpenger pr måned. 25 % av kostpengene 

dekker deler av lønn til kjøkkenansatt. Øvrige kostpenger går til mat som 
serveres til barna.  

 
Barnehagene serverer lunsjmåltid og frukt daglig. Til måltidene tilbys melk og 
vann. Barnehagene legger til rette for at barna skal kunne spise frokost og 

ettermiddagsmåltid i barnehagen dersom foreldrene ønsker dette. I disse 
tilfellene sender foreldrene med barna matpakke.  

 
Menyen tilknyttet lunsjmåltidet varierer i barnehagene. Menyen påvirkes av 
kjøkkenfasilitetene og barnehagenes rammer. Det serveres både varm og kald 

mat til lunsjmåltidet. På grunn av et behov og ønske om å benytte 
overskuddsmat inn i andre måltider er det vanskelig å etablere en lik og 

standardisert meny i alle barnehager. 
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Ås kommune har 6 kommunale barnehager fordelt på 8 hus. Barnehagene 
varierer i størrelse og har ulike fysiske rammer. Samtlige har en ansatt på 

kjøkkenet, men stillingsprosent og organisering av den ansattes arbeidstid 
varierer med bakgrunn i de ulike barnehagenes øvrige rammer. Generelt for alle 
barnehagene er at kjøkkenansatte i hovedsak jobber med oppgaver knyttet til 

kjøkkenet. En andel av stillingen til kjøkkenansatt er en del av barnehagens 
grunnbemanning, slik at barnehagene dekker kravene om grunnbemanning jfr 

Lov om barnehager § 26. 
 
 

Barnehagene 
Solbergtunet barnehage har opptil 180 plasser. 50 % av kjøkkenansatt er 

beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et 
tilpasset storkjøkken.  

 
Vinterbro barnehage har opptil 94 plasser.  50 % av kjøkkenansatt er beregnet 
inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et kjøkken.   

 
Nordby barnehage har opptil 180 plasser. 50 % av kjøkkenansatt er beregnet inn 

i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm.  Barnehagen har et tilpasset 
storkjøkken. 
 

Frydenhaug barnehage har opptil 94 plasser. 50 % av kjøkken ansatt er 
beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et 

kjøkken.  
 
Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen er fordelt på to hus med 

opptil 132 plasser. Kjøkkenansatt fordeler arbeidstiden på begge hus. 50 % av 
kjøkkenansatt er beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. 

Barnehagen drifter to kjøkken.  
 
Tunveien barnehage med avdeling Sagalund er fordelt på to hus med opptil 132 

plasser. Kjøkkenansatt fordeler arbeidstiden på begge hus.  50 % av 
kjøkkenansatte er beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. 

Barnehagen drifter to kjøkken.  
 
Barnehagene har ulike fysiske forutsetninger for hvorledes de kan organisere og 

lage måltider. De nye barnehagene har kjøkken som er tilrettelagt for å 
forberede og tilberede mat til mange. De andre barnehager har mindre og flere 

kjøkken de skal koordinere. 
 
 

Kostnadsberegning av ulike alternative matserveringer som er enkel, 
sunn, næringsrik og har lav pris: 

 
Utregningene det viser til i nedenstående tabell er kostnadene beregnet med 
utgangspunkt i Ås kommunes nåværende innkjøpsavtaler med Cater Drammen. 

Kostnadene er beregnet med utgangspunkt i innkjøpene til en barnehage med 96 
barn. Reelle kostnader til et fullkosttilbud i barnehagene vil derfor kunne variere 

noe fra barnehage til barnehage. Alternativene i tabellen er valgt ut ifra frokost 
og ettermiddagsmåltider som er enkle, sunne, næringsrike og har lav pris. 
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Dersom alternativene skulle inneholdt varme måltider som for eksempel 
havregrynsgrøt, ville det utløst et behov for økt ansattressurser da varme 

måltider produserer merarbeid. 
  

  

 
Utregningene viser at en måltidsøkning i barnehagene vil øke kostnadene fra 88-
179 kr pr. barn pr. måned avhengig av hvilket alternativ man velger.  

Økning til full kost i barnehagene vil øke kostnadene fra 166 kroner til 358 
kroner pr. barn pr. måned avhengig av skisserte alternative matserveringer.  

Tidligere budsjett og regnskap på matvarer for 2018 og 2019 viser at 
barnehagene i hovedsak balanserer kostpengene med dagens inntekter.   
 

 
Vurdering: 

 
Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 
utgangspunkt i antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal 

prioriteres til måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Ut fra dagens situasjon 
varierer kjøkkenfasiliteter og antall barn per barnehage fra 96 til 180 barn. 

I barnehagene med kjøkkenansatt fordelt på to hus vil øvrig personal få mer 
ansvar for matlaging, servering og rydding. Dersom øvrige ansatte skal utføre 
oppgavene knyttet til måltidene får dette konsekvenser for annet pedagogisk 

arbeid personalet utøver direkte med barna. 
 

I dag kan enkelte barnehager sette inn kjøkkenansatt for å dekke opp ved for 
eksempel tidligvakt, som støtte ved møteavvikling eller ved annet fravær i 
personalgruppen. Servering av flere måltider vil innebære at kjøkkenansatt vil 

bruke sin fulle arbeidstid tilknyttet kjøkkenarbeid. Fleksibiliteten og 
handlingsrommet for å benytte personalressursene hensiktsmessig vil reduseres. 

 
Mulighetene for å øke antall måltider i barnehagen vil også bero på om 

kostpenger skal ligge på samme nivå som i dag, dvs. på 400 kr, eller om disse 
skal økes. Dersom kostprisen skal økes må dette ut på høring i barnehagenes 
samarbeidsutvalg Jmf § 4 Barnehageloven. 

 
I 2019 gjennomførte alle de kommunale barnehagene foreldreundersøkelsen. På 

spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd foreldrene var med mattilbudet i 
barnehagen var resultatet: 
 

 

 Havregryn 
med melk 

Knekkebrød 
med pålegg og 

melk 

Brødmåltid 
med pålegg 

og melk 

Youghurt 
med musli 

Kornblanding 
med melk og 

tilbehør 

Pr. måltid 

for 1 barn 

 Ca 4 kr Ca 7 kr Ca. 8 kr  Ca 8 kr  Ca 4,50 kr 

Pr. måned 

for 1 barn 

Ca 88 kr Ca. 154 kr Ca. 179 kr Ca 179 kr Ca 99 kr 
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Hvor fornøyd 

eller 
misfornøyd er 

du med 

barnehagens 
mattilbud: 

Svært 

fornøyd 
(5) 

Ganske 

fornøyd 
(4) 

Verken 

fornøyd 

eller 
misfornøyd 

(3) 

Ganske 

misfornøyd 
(2) 

Svært 

misfornøyd 
(1) 

Vet ikke 

 

 
 

Snitt 

Frydenhaug 

barnehage 
(2019) 

42,6% 46,8% - - 0,0% 0,0% 
 

4,3 

Togrenda 

barnehage  
(2019) 

0,0% - 53,8% - 0,0% 0,0% 
 

3,3 

Sagaskogen 

barnehage 

Avd 
Rustadskogen 

(2019) 

25,0% 43,8% - - 0,0% 0,0% 

 

 

3,8 

Sagaskogen 
barnehage 

Avd Sagalund 

(2019) 

31,6% 26,3% 42,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

3,9 

Solbergtunet 
barnehage 

(2019) 

42,9% 37,1% 12,4% - - 2,9% 
 

4,2 

Søråsteigen 
barnehage  

(2019) 

19,0% 39,7% 23,8% 12,7% - - 
 

3,6 

Tunveien 
barnehage  

(2019) 
10,7% 50,0% 32,1% - 0,0% - 

 

3,7 

Vinterbro 

barnehage  
(2019) 

14,6% 33,3% 29,2% - 10,4% - 

 

3,3 

 
Foreldre undersøkelsen viser at foreldrene har delte meninger i forhold til 

mattilbudet i barnehagene. Ut ifra skisserte kostnadsberegninger vil det være 
nødvendig å øke kostprisen pr. måned dersom kommunen skal tilby et 

fullkosttilbud i barnehagen og samtidig opprettholde kvaliteten på mattilbudet. 
En reduksjon i kvaliteten på mattilbudet innebærer eksempelvis mer halvfabrikat 
og mindre variasjon i måltidene. Dette vil ikke støtte oppunder 

Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til sunn og god mat og vil sannsynligvis 
påvirke foreldrenes tilfredshet med mattilbudet i barnehagene. 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

 
For at barnehagene skal kunne servere flere måltider i barnehagen må 

kostprisen økes i henhold til skissert kostnadsberegning. 
 
Dersom barnehagene øker med to serveringer pr. dag (frokost og 

ettermiddagsmat i henhold til alternativene i tabellen) må kostprisen minimum 
økes med 250 kr pr. måned til 650 kr pr. måned pr barn. 
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Dersom barnehagene øker med en servering pr. dag (enten frokost eller 

ettermiddagsmat i henhold til alternativene i tabellen) burde kostprisen minimum 
økes med 125 kr pr. måned til 525 kr pr. måned pr. barn. 
 

Dersom det ønskes andre alternative måltider enn skisserte forslag i tabellen 
som krever mer matforberedelser, for eksempel varm havregrynsgrøt vil det 

være behov for å øke ressurs til kjøkkenansatt i tillegg. 
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
 

Ingen 
 

Alternativer: 
1) Barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris 
2) Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 

kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 
vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas 

endelig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
 

Det vil ikke være mulig å selvfinansiere et fullkosttilbud innenfor dagens kostpris 
uten å redusere kvaliteten på måltidene betraktelig. 
Dersom barnehagene skal øke antall måltider må kostprisen økes i henhold til 

kostnadsberegninger i skissert tabell. En eventuell kostprisendring må ut på 
høring i barnehagenes samarbeidsutvalg før en kostprisendring kan 

gjennomføres. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
14.04.2021 
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F-31/21 
Rustad skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00141-49 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt (UKB) 3/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 31/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra UKB publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
 

 
 
Ås, 22.03.2021 

 
 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
 

Vedlegg: 
Sluttrapport Rustad skole 

 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-utvalg-for-kommunale-byggeprosjekt-15-04-2021.350480.MD1I815793oe3f4.pts.html
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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 

 
Fakta i saken: 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger 
og brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid. Endelig prosjektkostnad ble 
264,7 mill. kroner (ekskl. mva), noe som er 96,3 mill. kroner lavere enn vedtatt 

ramme. Dette skyldes i hovedsak et gunstig marked på anskaffelsestidspunktet 
og ubrukte usikkerhetsavsetninger. Prosjektet har blitt levert med god kvalitet 

og til en rimeligere kostnad enn forutsatt.  
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-32/21 
Ljungbyveien 17. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00212-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt (UKB) 4/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 32/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra UKB publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 
 

 
Ås, 26.03.2021 
 

 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Sluttrapport Ljungbyveien 17 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Kommunedirektøren har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement 
utarbeidet sluttrapport for Ljungbyveien 17. Det er rapportert på følgende 

punkter: 
 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 

 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av entreprenører 

 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-utvalg-for-kommunale-byggeprosjekt-15-04-2021.350480.MD1I815793oe3f4.pts.html
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Fakta i saken: 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Endelig prosjektkostnad for prosjektet ble 15,9 mill. kroner (ekskl. mva), noe 
som er ca. 100 000 kroner (ekskl. mva) under den justerte rammen.  

 
Ljungbyveien 17 har også fått nødvendige tekniske oppgraderinger samt 

utbedret skader fra en vannlekkasje. 
 

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-33/21 
Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00217-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt (UKB) 5/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 33/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra UKB publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
 

 
 
Ås, 22.03.2021 

 
 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
 

Vedlegg: 
1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger 

 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-utvalg-for-kommunale-byggeprosjekt-15-04-2021.350480.MD1I815793oe3f4.pts.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger. 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 
 

Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Leilighetene er solgt videre til beboerne og innflytting ble hovedsakelig 

gjennomført våren 2020. Prosjektet ble gjennomført til en sluttkostand på 27,3 
mill. kroner, noe som er 3,5 mill. kroner under bevilget ramme for prosjektet. 

 
Ås kommune har mottatt et tilskudd fra Husbanken på total 10 164 000 kroner 
og leilighetene ble solgt for til sammen 12,4 mill. kroner. Kostnadene knyttet til 

kommunens andel i prosjektet (personalbasen) er på 4,7 mill. kroner. 
 

Prosjektet har blitt levert med god kvalitet og til en rimeligere kostnad enn 
forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked og lavere kostnader knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet. 

 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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