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Drøfting:

1/14 HOK - Prosjekt innsparing og endring for 2014 og framover
Se eget notat datert 20.03.2014 og vedlegg, saksdok.nr. 14/00709-3.

Program for 02.04.2014:
1. HOK definerer:

Hva er HOKs mål med prosessen?
Hva ønsker HOK å presentere på seminar i mai 2014?
Hva er HOKs tidsperspektiv i arbeidet?

2. Hvilke tiltak skal vi igangsette for å gjennomføre innsparingskravene?
3. Nye krav vi står overfor –utbygging av barnehager og skoler

Orientering:

1/14 Morsmålsopplæring/2-språklig fagopplæring
Notat datert 20.03.2014, sakssdok.nr. 14/01220-3.

2/14 Hovedopptak 2014
Notat datert 19.03.2014, sakssdok.nr. 14/00499-6
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Saker til behandling:

HOK-12/14
Veinavn Fylkesveier - Kroer - Ny behandling

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/04566-11
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/14 02.04.2014

Rådmannens innstilling:
1. Veien fra Revaugkrysset (Fv 54) til krysset (Fv 54/Fv 60) ved Kroer kirke, får

navnet Kroerveien.
2. Veien fra Kroer kirke (Fv 54) til kommunegrensen til Hobøl, får navnet

Hobølveien.
3. Veien fra Revaugkrysset (Fv54/Fv60) til grense mot Vestby kommune (Garder)

får navnet Garderveien.

Ås, 20.03.2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
Saksgang-navnsetting.pdf

Vedtak i saken sendes til:
Oppmålingsvesenet v/ Halvor Bruun

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Navnsetting av fylkesveier i Kroer har vært behandlet i hovedutvalg for oppvekst og
kultur i to omganger,
7.november 2013, -hvor saken ble utsatt.
Videre i hovedutvalgets møte 22. januar 2014.

Her ble følgende vedtak gjort:

1. Veien ( Fv 54) mellom Revaugkrysset via Kroer kirke og til kommunegrensen
til Hobøl får navnet KROERVEIEN
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2. Veien (Fv 4) FRA Teigenkrysset til Vestby grense (mot Garder) får navnet
GARDERVEIEN

3. Veien fra Revaugkrysset til Teigenkrysset får navnet BRAATEVEIEN

4. Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv
54) får navnet HELGESTADVEIEN.

Fakta i saken:
Gjennom linkene under kan man se navneloven, som bla a inneholder dette:

Skrivemåte og hvordan denne fastsettes.
Gårdsnavn - skrivemåte
Stedsnavnsregistret (SSR)

Lov om stedsnavn:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11

Språkrådets hjemmeside:
http://www.sprakradet.no/Tema/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/

Stedsnavnregistret finner du her:
http://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Sentralt-stadnamnregister-SSR/

Videre vises til våre vedtatte retningslinjer for navnsetting.(Vedlegg)

Alle veiene det foreslås navn på ligger i Kroer skolekrets.

Vurdering:
Det vises til pkt. 1 i vedtak av 22. januar. Her ble det bestemt at veien mellom
Revaugkrysset via Kroer kirke og til kommune (og fylkesgrense) skulle få navnet
Kroerveien.
Pkt. 1 i vedtaket innebærer at adressatene langs Kroerveien (fra Sentralkrysset til
Revaugkrysset) må skifte nummer i adresseringen, om en velger å opprettholde
dette navnevalget. Dette skjer fordi en i Hobøl kommune allerede hadde navnsatt
denne fylkesveien i Hobøl og fram til grensen mot Ås, - med navnet Kroerveien.
Nummereringen vil bli vanskelig å finne ut av om denne ikke er fortløpende.
Nåværende adressater i Kroerveien vil derfor måtte endre nummereringen på sine
adresser, om hovedutvalget opprettholder sitt navnevalg. Det foreslås at
hovedutvalget gjør en ny vurdering på bakgrunn av ovennevnte opplysninger. .

Rådmannen fremmer således sitt forslag på nytt:- bruken av navnet KROERVEIEN
gis på strekningen fra Revaugkrysset til krysset ved Kroer kirke. Herfra får denne
veien navnet HOBØLVEIEN til Hobøl grense ved Bakk .
Dette innebærer at den veien som går fra Ås sentrum beholder dette navnet fram til
det som tradisjonelt er sentrum i bygda -, Kroer kirke.
Veien fra krysset ved Kroer kirke til Hobøl grense, foreslås å få navnet Hobølveien.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
http://www.sprakradet.no/Tema/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/
http://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Sentralt-stadnamnregister-SSR/


Hovedutvalg for oppvekst og kultur 02.04.2014 Side 5 av 11

Når det gjelder pkt. 3 i vedtaket er det her gjort vedtak om navnet BRAATHEVEIEN.
Her er det to forhold som er verdt å merke seg; det er skrivemåten på navnevalget,
samt at veinavn med tilnærmet samme skrivemåte allerede er benyttet i området,
-på Danskerudfeltet, gjennom Bråtenveien. Beklageligvis var det rådmannen som

brakte inn forslaget om veinavnet Bråteveien.

Da disse navnene er svært like, kan man fort kan komme til å forveksle disse
navnene, - uansett skrivemåte. Rådmannen vil foreslå at dette navnet ikke benyttes,
da en beslektet variant av dette navnet allerede er i bruk.

Når det gjelder veinavn, er skrivemåten for disse underlagt norske rettskrivingsregler.
Skrivemåte av vedtatt veinavn, Braatheveien, har en skrivemåte som ikke vil bli
godkjent som offisielt veinavn.

Rådmannen vil videre gjøre oppmerksom på at Kaksrudnavnet (som var blant
forlagene i siste hovedutvalgsmøte) er i bruk på Kaksrud i Nordby (Kaksrudgata). En
vil ikke anbefale dette brukt i Kroer, for å hindre navneforveksling.
Skrivemåten følger stedsnavnloven.

Konklusjon med begrunnelse:
Bruk av navnet Kroerveien
Som beskrevet over vil navnevalget Kroerveien få konsekvenser for adressater som
i dag ligger langs Kroerveien. Rådmannen foreslår at navnet Kroerveien benyttes på
forlengelsen av nåværende Kroervei, - fra Revaugkrysset til krysset ved Kroer kirke.
Veien fra dette krysset til grensen mot Hobøl får navnet Hobølveien.

Skrivemåten på navn
Allment er det slik at stedsnavn i offentlig bruk skal skrives i samsvar med reglene i
stedsnavnloven. Ifølge stedsnavnloven skal alle vedtatte skrivemåter av stedsnavn,
også adressenavn, innmeldes i Sentralt stedsnavnregister. (SSR)
(Link til SSR, finnes i teksten over). Dette registret inneholder ikke bare vedtatte
navn, men også såkalte godkjente navneformer, - det vil si skrivemåter som var i
offentlig bruk da stedsnavnloven tok til å gjelde 1. juli 1991.
Skrivemåten BRAATHEVEIEN finnes ikke blant de godkjente skrivemåtene.

Rådmannen foreslår at navnet på veien mellom Revaugkrysset, gjennom
Teigenkrysset til Vestby grense (Garder), får navnet Garderveien.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks vedtaket er gjort.
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HOK-13/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/01197-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 01.04.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.04.2014
3 Ungdomsrådet 01.04.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/14 02.04.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 02.04.2014
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/14 03.04.2014
7 Administrasjonsutvalget 09.04.2014
8 Formannskapet 09.04.2014
9 Plankomitéen 10.04.2014
10 Formannskapet
11 Kommunestyret

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

Ås, 24.03.2014

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

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

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

14.05./11.06.2014 Formannskap, 2. gang
27.05./18.06.2014 Kommunestyre

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

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

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

SAKSUTREDNING:

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

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

Endringer i reglementet kan foreslås av forskjellige årsaker:
Formelle grunner: Nye lover, lovendringer, nye eller endrede forskrifter m.m.
Organisatoriske grunner: Samfunnsmessige endringer eller lovendringer kan
medføre behov for endring i kommunens organisatoriske oppbygging for å gjøre den
mer formålstjenlig.
Effektivitetsgrunner: Endringer for å få en mer effektiv tjenesteyting og for å la
reglementet gjenspeile endringer i teknologiske løsninger og i omverdenen.
Prinsipielle grunner: Kommunestyret har ønske om høyere eller lavere grad av
delegering fra kommunestyret til øvrige politiske utvalg eller fra politisk til
administrativt nivå.
Språklige forbedringer: I enkelte tilfeller kan gjeldende tekst være upresis, og det
foreslås oppstramming av språket.

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html
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Rådmannens forslag til revidert reglement har sin årsak i alle områdene beskrevet
over. Ås kommunes reglementer er omfattende og favner over alt fra ansvars- og
myndighetsfordeling til saksbehandlingsregler, møte- og arbeidsformer,
klagebehandling, folkevalgtes innsynsrett, godtgjøringer m.m.

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

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

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

Rådene:
Ungdomsråd (UR)
Ungdomsrådet ble vedtatt etablert i 2013 og er innarbeidet i eksisterende reglement.
Rådmannen foreslår her enkelte justeringer i tråd med kommunestyrets vedtak, det
innebærer ingen realitetsendringer. Funksjonen som leder ivaretas hovedsakelig av
sekretær for utvalget, og ungdomsrådet kan selv organisere arbeidsfordeling.

Ås eldreråd (ER) og Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Rådmannen vurderer at sammenslåing av disse to rådene vil gi begge målgruppene
større innflytelse. Et felles råd vil kunne ivareta begge gruppers behov på en god
måte. Brukerinteressene er svært like. Rådene hadde i 2013 12 like saker. Totalt
hadde FH 14 og ER 26 saker.
For å få bedre utnyttelse av administrative ressurser (ledere, saksbehandlere),
holdes det i 2014 fellesorienteringer i saker som behandles av begge rådene.
Rådene har hver sin sekretær fra politisk sekretariat.
FH har vanskeligheter med å rekruttere medlemmer fordi foreningene ikke har hatt
kandidater å foreslå. Rådmannen finner det uheldig å pålegge ansatte å være
medlem av FH slik reglementet tilsier nå.



Hovedutvalg for oppvekst og kultur02.04.2014 Side 9 av 11

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

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

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

Forhandlingsutvalg:
Lønn er en vesentlig kostnadsfaktor, men samtidig en viktig faktor for blant annet å
rekruttere, belønne, motivere, utvikle og beholde ansatte. Tidligere undersøkelser har
vist at ansatte i kommunal sektor ønsker mer lokal lønnsdannelse og at nærmeste
leder bør være sentral i fastsettelsen av medarbeidernes lønn –basert på kjente og
akseptable kriterier.( «Ny lønn, ny image»KS2001)
Det brukes mye ressurser til å gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene generelt. I
Ås kommune bruker en ekstra mye tid da det skal involveres et ytterligere politisk
ledd, forhandlingsutvalget, som skal ha informasjon nok til å fastsette lønn, men ikke
all informasjon om arbeidstakerne. Det er svært arbeidskrevende å legge til rette for
utvalget, og også for medlemmene å sette seg inn i dokumentene. Selve
forhandlingene kan også oppleves krevende for enkelte mindre arbeidstaker-

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76?q=eldrer%C3%A5dslova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-58
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/rapporter/Rapport_lovfestet_ordning_eldreraad-nedsattfunksjonsevne.pdf
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organisasjoner. En administrativ delegering innebærer etter rådmannens vurdering
en bedre ressursbruk. Som en konsekvens av disse faktorene foreslås forhandlings-
utvalget lagt ned. Alternativt kan utvalget fortsette som i dag ut perioden for så å
legges ned. Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig at nyordfører skal læres
opp i dette krevede administrative arbeidet på bekostning av politiske oppgaver. De
økonomiske føringene kan eventuelt bli liggende i formannskapet.

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

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

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

Nedlegging av sosialutvalget og forhandlingsutvalget vil innebære en årlig
besparelse på følgende i årlige godtgjørelser:

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

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

Den største innsparingen ved endringer ligger i administrasjonen.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16
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Konklusjon med begrunnelse:
I en kommune med knappe midler til administrative oppgaver, brukes mye ressurser
til oppgaver som kunne forenkles gjennom foreslåtte endringer i reglementer. Dette
vil frigjøre tid til å arbeide mer med kvalitet i saksbehandling og tjenester.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Rådmannens innstilling tilsier effektuering av nytt reglement når vedtak er fattet i
kommunestyret.
Alternativt kan deler av endringene gjøres gyldige fra neste valgperiode og at dagens
ordning opphører ved valget 201 5.
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