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Saker til behandling

HOK-23/14
1. tertialrapport 2014
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Behandlingsrekkefølge
1 Administrasjonsutvalget
2 Arbeidsmiljøutvalget
3 Arbeidsmiljøutvalget
3 Arbeidsmiljøutvalget
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Hovedutvalg for helse og sosial
6 Formannskapet
7 Kommunestyret

Saksnr.:

9/14

45/14
23/14

14/01232-1
Møtedato
11.06.2014
29.04.2014
17.06.2014
17.06.2014
05.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
11.06.2014
17.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.
Ås, 28.05.2014
Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
AMU
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kontrollutvalg (uttalelse)
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. tertialrapport
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 - 2017.
I tertialrapporten rapporteres det på følgende:
- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Økonomi
- Planoversikt
1. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en
uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom
vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært
aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra
mai til august, er også trukket frem.

Økonomiske konsekvenser:
Vedtatt handlingsprogram budsjetterer med et netto driftsresultat på 0,6 %. Prognosen
opprettholdes etter 1. tertial, men det er stor usikkerhet, særlig knyttet til
skatteinngangen.

Konklusjon med begrunnelse:
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 1.
tertialrapport tas til orientering.
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HOK-24/14
Budsjettreguleringer

1. tertial 2014

Saksbehandler:
Emil Schmidt
Behandlingsrekkefølge
1 Administrasjonsutvalget
2 Hovedutvalg for helse og sosial
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Formannskapet
6 Kommunestyret

Saksnr.:

46/14
24/14

14/02097-1
Møtedato
11.06.2014
04.06.2014
05.06.2014
04.06.2014
11.06.2014
18.06.2014

Rådmannens innstilling:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.
Ås, 28.05.2014
Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg:
Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.
Utskrift av saken sendes til:
Etatssjefer
Økonomiavdelingen
Revisjonen
Plankomiteen
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 7,5 mill. kr. eller 0,6
%. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Status per 1. tertial viser at prognosen
for resultatet for 2014 står uendret. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til
skatteinngangen for 2014.

Skatt og rammetilskudd
I revidert nasjonalbudsjett presenterer Regjeringen nye prognoser for
skatteinngangen for landet som viser at skatteinngangen blir lavere enn lagt til grunn
i opprinnelig budsjett.
Denne trenden gjelder også for skatteinngangen til Ås kommune
Det er i vedtatt budsjett anslått en skatteinngang på 435 mill. kr. Pr 1. tertial 2014 har
Ås kommune en skatteinngang på 129,4 mill. kr. Dette utgjør 29,75 % av budsjettert
skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 127,4 mill.
kr. eller 30,46 % av regnskapsført skatt for hele 2013. Periodisert skatteinngang hittil
i år er dermed under nivået i fjor. Kemneren har anslått skatteinngangen i 2014 til å
bli 15,9 mill. kr. lavere enn Ås kommunes budsjett. En fremskrivning av
skatteinngangen til nå innebærer at skatteinngangen blir ca. 10 mill. kr. lavere enn
budsjettert. Det er dermed grunn til å forvente at skatteinngangen i 2014 blir lavere
enn budsjettert.
Noe av nedgangen i forventet skatteinngang for 2014 knytter seg til forventet lavere
lønnsvekst. Dersom dette slår til vil dette gi reduserte lønnskostnader for Ås
kommune og avsatt reserve til lønn og pensjon kan reduseres. Dette vil i tilfelle
kompensere noe for reduserte skatteinntekter. Det er derfor fortsatt stor usikkerhet
knyttet til disse forholdene. Rådmannen vil komme tilbake i saken i 2. tertial men vil
allerede nå varsle enhetene om at det vil kunne komme innstramminger i årets
budsjett.
Eiendomsskatt på næring, verker og bruk
Kommunestyret har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næring fra og med
1.1.2014. Taksering er foretatt og skatteseddel er sendt skattepliktige eiendommer
innen fristen som er 1. mars i henhold til eiendomsskatteloven. Taksering er foretatt
av takseringsfirmaet Verditakst som vant anbudet for dette oppdraget. 260
eiendommer er befart og/eller taksert i løpet av januar og februar. Det har vært en
meget stram tidsfrist for takseringsarbeidet. Skatteyter kan klage på taksten innen en
klage frist på 6 uker. Takseringen er basert på en utvendig befaring. Dette medfører
at det vil komme en del klager som skyldes at skatteyter vil påpeke ting som kan
være relevant for taksten, men som ikke er fanget opp ved utvendig befaring. Videre
er takstene basert på data fra kommunens eiendomsregister, og her er det noen
mangler. En positiv gevinst ved takseringsarbeidet er derfor at kommunen får
oppdatert eiendomsregisteret for næringseiendommer.
Det er kommet inn til sammen 56 klager som skal behandles av takstnemnda for
eiendomsskatt sommeren og høsten 2014. Videre har kommunestyret vedtatt at det
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kan søkes om fritak for eiendomsskatt etter § 7 i eiendomsskatteloven for stiftelser
som driver allmennyttige formål, bygninger med historisk verdi m.m.. Det har kommet
inn søknader om 22 fritak. 9 av disse søknadene innfrir kriteriene for fritak vedtatt av
kommunestyret og er innvilget. Resterende 13 blir fremmet i en egen sak for
kommunestyret.
Samlet eiendomsskatt for næringer, verker og bruk, utgjør ca. 20 mill. kr. før
klagebehandling og kommunestyrets behandling av søknader om fritak. Opprinnelig
budsjett er på 13 mill. kr., det vil si 7 mill. kr. lavere enn utskrevet skatt. Hva resultatet
blir etter kommunestyrets behandling av fritak og takstnemndas behandling av klager
er foreløpig uavklart. Et nøkternt anslag vil være at samlet eiendomsskatt for 2014
blir på ca. 17 mill. kr. eller ca. 4 mill. kr. høyere enn budsjettert. Samtidig må det
settes av 750 000 kr. til taksering av eiendommer og konsulenttjenester og juridisk
rådgivning i forbindelse med behandling av klager.
Avtale om grunneiervederlag for etablering av deponi på Ålerud skytebane
Det er kommet til enighet om prinsippene for en avtale om grunneiervederlag med
driftsoperatør for etablering av deponi og støyvoller på Ålerud skytebane. Ås
kommune mottar 33 % av inntektene i prosjektet, etter at kostnader som tilfaller
grunneier på 20 mill. kr. er dekket inn. Rådmannen vil komme tilbake med et anslag
på inntektene i prosjektet i handlingsprogram 2015-18.
Lån
Rentenivået har holdt seg lavt også i 2014, og er så langt i år lavere enn forutsatt i
opprinnelig budsjett. Renteutgiftene for 2014 anslås derfor å bli 0,5 mill. kr. lavere
enn budsjettert, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i
rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av at planlagte investeringer
er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås
derfor at renteinntekter blir 1 mill. kr. høyere enn budsjettert.
Kapitalforvaltning
Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 1,9 %
eller 3,38 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 8,2 mill. kr. eller ca. 4,75
% i 2014. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er
avkastningen noe høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av
kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.
Startlån
Det er i handlingsprogram for 2014-17 lagt opp til opptak av 20 mill. kr. i startlån.
Dette er beskrevet i dokumentet, men det er ikke et eget vedtakspunkt om dette i
kommunestyrets protokoll. Husbanken krever dette. Dette punktet tas derfor med i
denne saken.
Behov for regulering av driftsbudsjettet

for etatene

Lønnsoppgjøret 2014- budsjettmessige konsekvenser
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 %
fra 2013 til 2014, Overhenget var anslått til 0,4 % og fordelt ut på enhetene og en
reserve på 3,1 % var satt av på felles lønnspott for dekning av lønnsoppgjøret 2014.
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30. april ble det klart at lønnsoppgjøret i KS-området går til mekling. Meklingsfristen
er 25. mai kl. 24.00.
Sentraladministrasjonen:
Pensjon
Ny prognose fra KLP over pensjonskostnader viser at det grunnlag for å redusere
pensjonskostnadene med ca. 2 mill. kr. i forhold til budsjettert avsetning for 2014.
Usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret innebærer at Rådmannen nå foreslår en
redusert avsetning på 1 mill. kr. i 2014.
Seniorpolitiske tiltak
Nye seniorpolitiske tiltak ble vedtatt i 2013 med virkning fra 1.1.2014.
Kommunestyrets vedtatte ordning er mer kostbar enn det budsjettet legger til grunn.
Budsjettet må styrkes med 2 mill. kr.
Redusert bidrag Follo kemner kontor som følge av overskudd 2013
Follo kemner kontor har et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 944 084 kr. i 2013.
Representantskapet har vedtatt at overskuddet tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en
tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år.
Dette utgjør 450 000 kr i redusert bidrag fra Ås kommune.

E-DAG (Elektronisk dialog med arbeidsgiver)
Fra og med 1.1.2015 etableres en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver
om tilsettings- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og
Statistisk sentralbyrå.. Dette er lovpålagt ordning som medfører at det må
implementeres en ny modul i økonomisystemet innen utgangen av 2014 for ivareta
dette kravet. Arbeidet med implementeringen viser seg å være mer arbeidskrevende
enn forutsatt, og er anslått til ca. 100 000 kr. i konsulenttjenester og økt egeninnsats.
Reservert til tilleggsbevilgninger
For å dekke opp nye behov foreslås post reservert til tilleggsbevilgninger redusert
med 1 mill. kr.
Helse og sosial:
Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet og
hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
med mellom 5 til 10 mill. kr., avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn
for blant annet sykefravær, bemanningsnorm og kompetanse.
Rådmannen foreslår at rammen for variable lønnsposter nå økes med ca. 3 mill. kr.
årlig uten at bemanning og pleiefaktor økes. Tiltaket er derfor kun et tiltak for å få
realistiske budsjetter samtidig som man opprettholder dagens tjenestetilbud.
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Tiltaket finansieres innenfor rammen til HS ved at inntekter fra ressurskrevende
tjenester øker med 3 mill. kr.
Samtidig videreføres tiltak for å redusere merutgiftene innen helse og sosial med
kontinuerlig vurdering av innstramming av tjenestetilbudet der det er mulig.
Oppvekst og kultur:
Etterberegning tilskudd til private barnehager
Det er i regnskapet for 2013 avsatt 1 260 395 kr. til etterberegning av tilskuddet til
private barnehager basert på foreløpige prognoser. Endelig beregning viser at det
må avsettes ytterlige 1 069 030 kr. Denne kostnaden vil påløpe i regnskapet for
2014. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial på inndekning av denne kostnaden.
Korrigering av kutt
Ved politisk behandling av handlingsprogrammet 2014-2017 ble det vedtatt å fjerne
kutt i form av nedleggelse av fritidsklubb og nedbemanning på biblioteket. Midlene til
driften ble imidlertid ikke tilbakeført. Kuttet lå på ansvar 2050, i stedet for på de
faktiske enhetene. Konto 149000.2050.202 stod derfor med -1 522 000 kr. i stedet for
964 000 kr., Korrigert for andre budsjettendringer mangler det 1 431 000 kr. I tillegg
følger det 110 000 kr. i urealistisk inntekt fra politisk behandling i 2011 på PPS,
ansvar 2512.
Inntekter tilskudd til Voksenopplæring for flyktninger.
Ås kommune får eget tilskudd fra staten til voksenopplæring for flyktninger (per
capita tilskudd). Nye beregninger viser at budsjetterte inntekter kan økes med 1 mill.
kr.
Teknikk og miljø:
Juridiske tjenester og erstattninger
Det er påløpt kostnader til juridisk bistand vedr. friområdet ved Strandenga og Gamle
Mossevei, Mesta eiendom. Ås kommune har også måttet utbetale erstatning i
forbindelse med saken om Gamle Mossevei, Mesta eiendom.
Behov for regulering av investeringsbudsjettet
Presisering vedrørende føring av mva for investeringsprosjekter.
I vedtatt handlingsprogram 2014-17 står det under tabell 5, side 20 at prosjekter
merket med * er inkludert mva. Dette er ikke riktig. Alle prosjektene er etter
omlegging av momskompensasjon for investeringer fra drift til investering, ført netto.
Det vil si at moms og tilhørende momskompensajon føres på det enkelte prosjekt.
Prosjektenes netto ramme blir da eks. mva. I budsjetteter dette ivaretatt riktig slik at
feilen i teksten til tabellen ikke får noen budsjettmessige konsekvenser.
Borggården
Etter kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 står det -2,4 mill. kr. på infrastruktur
Ås sentrum og 3,9 mill. kr. på Borggården. Det negative budsjettet på infrastruktur Ås
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skyldes at budsjettendringen til kommunestyret ikke tok hensyn til moms. Disse to
prosjektene foreslås nå sett under ett og utgjør til sammen 1,5 mill. kr. Dette
disponeres til nødvendige infrastrukturtiltak i Borggården, herunder nedgraving av
containere for renovasjon/papir.
Hogstvetveien, Modulbygg 51/4
Kommunal bolig er satt opp. Budsjettmidler overføres fra prosjekt Fjellveienboliger.
Beskrivelse av alle forslag til endringer av investeringsprosjekter framgår av tabell 2
med tilhørende kommentarer.
Orientering om vedtak i politiske utvalg om fordeling av uspesifiserte kutt
De ulike utvalgene har fordelt uspesifiserte kutt som ble lagt inn under behandlingen
av budsjettet og Handlingsprogrammet 2014-2017. Orientering om hvordan disse
kuttene er fordelt følger i vedlegg 3.
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærerat prognosen for netto
driftsresultat opprettholdes på 0,6 %.
Konklusjon med begrunnelse:
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 – 3.
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Vedlegg: Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.
Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer
reelle omprioriteringer.
Tabell 1. Budsjettreguleringer

innen drift som omfatter nye tiltak og

drift

Oppr.
budsjett
2014

Regnskap
2013

Rev.
budsjett
2014

Nytt rev.
budsjett

Endring

Sentraladministrasjonen
1.

10*1100.100

Godtgjørelse ordfører og folkevalgte

2.

147010.1120.100 Tilskudd til organisasjoner/lag

3.

10*.1300.120

4.

10*.1504.180

3 046 008

3 099 000

3 099 000

362 000

3 461 000

226 779

227 000

227 000

23 000

250 000

Lønn rådmann

1 142 851

1 091 000

1 091 000

181 000

1 272 000

3 648 927

2 646 000

2 646 000

2 000 000

4 646 000

5.

Seniorpolitiske tiltak
Konsulent til implementering av E127000.1600.120 dag

247 048

160 000

160 000

100 000

260 000

6.

Tilbakeføring overskudd Follo
135000.1600.120 kemnerkontor

3 541 777

4 584 000

4 584 000

-450 000

4 134 000

7.

Andre bidrag/overføringer tilskudd
147090.1620.392 trossamfunn

8.
9.

149000.1701.100 Reservert til tilleggsbevilgninger
Reservert til tilleggsbevilgninger
149000.1703.180 pensjon

791 488

227 000

227 000

500 000

727 000

0

1 591 000

1 591 000

-1 162 000

429 000

0

2 500 000

2 500 000

-1 000 000

1 500 000

0

-1 522 000

-943 000

1 431 000

488 000

Oppvekst og kultur
10. 149000.2050.202 Manglende tilbakeføring kutt
11. 162000.2512.201 Korrigering inntektspost PPS
12. 1700*.2108.213

Inntekter VO - per capita tilskudd

-6 150

-110 000

-110 000

110 000

0

-6 843 675

-6 000 000

-6 000 000

-1 000 000

-7 000 000

Helse og sosial
13. 10*.3010.241

Lønn turnuslege

14. 10*.3110.232

Lønn forebyggende helsetjenester

1 475 045

1 222 000

1 222 000

300 000

1 522 000

10 645 959

9 584 000

9 584 000

50 000

9 634 000

-321 103

-250 000

-250 000

-50 000

-300 000

8 747 027

7 005 000

7 005 000

600 000

7 605 000

5 571 553

5 038 000

5 038 000

-600 000

4 438 000

31 487

41 000

41 000

345 000

386 000

1 104 280

940 000

940 000

1 210 000

2 150 000

-20 504 292

-25 504 000

-25 504 000

-3 000 000

-28 504 000

7 344 037

13 802 000

13 802 000

265 000

14 067 000

20 978 733

23 753 000

23 753 000

456 000

24 209 000

Lønn Moer 2CD

24 105 190

14 124 000

14 124 000

271 000

14 395 000

Lønn Moer 1AB
Lønn Skjermet enhet

15 322 900

13 430 000

13 430 000

258 000

13 688 000

37 420 981

34 903 000

34 903 000

750 000

35 653 000

Lønn hjemmetjenesten Sør

19 064 701

19 101 000

19 143 000

558 000

19 701 000

15 518 375

15 143 000

15 143 000

442 000

15 585 000

1 400 384

1 540 000

1 540 000

1 000 000

2 540 000

29. 127010.6080.302 Juridiske tjenester

162 415

50 000

50 000

400 000

450 000

30. 128020.6080.302 Andre erstatninger

0

0

0

500 000

500 000

0

0

750 000

750 000

-3 155 167

-13 000 000

-13 000 000

-3 000 000

-16 000 000

-12 242

31 074 000

31 074 000

-500 000

30 574 000

-9 893 471

-7 830 000

-7 830 000

-1 000 000

-8 830 000

-12 242 700

-12 500 000

-12 500 000

-1 100 000

-13 600 000

15. 160090.3110.232 Annen brukerbetaling
16. 10*.3210.242

Lønn NAV

17. 147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg/barnevern
Utgiftgodtgjørelse fosterhjem i
18. 116540.3230.251 familien
Utgiftgodtgjørelse fosterhjem utenfor
19. 116540.3230.252 familien
20. 170000.3342.254 Refusjon fra staten
21. 10*.3410.253
Lønn Moer 1CD
22. 10*.3411.253
Lønn Moer 2AB
23. 10*.3420.253
24. 10*.3440.253
25. 10*.3430.253
26. 10*.3480.254

Lønn hjemmetjenesten Nord
27. 10*.3482.254
135000.3540.254 Kjøp fra andre - ressurskrevende
bruker
28.
Teknikk og miljø

Fellesinntekter og -utgifter
Konsulenttjenester - taksering for
31. 127000.8000.800 eiendomsskatt
32. 187400.8000.800 Eiendomsskatt verker og bruk
33. 150000.9000.870 Renteutgifter
34. 190000.9000.870 Renteinntekter
35. 181010.8000.840 Vertskommunetilskudd PU brukere
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Kommentarer budsjettreguleringer

drift 1.tertial 2014

Sentraladministrasjonen
1. Økte lønnskostnader til ordfører, varaordfører og folkevalgte som følge av økt
lønn til rådmannen.
2. Økte kommunalt tilskudd til folkevalgte som følge av økt lønn til ordføreren.
3. Etterbetaling og helårseffekt av lønnsoppgjør for 2013 for rådmannen.
4. Kostnaden til seniortiltak anslås til å bli 2 mill. kr. høyere enn budsjettert da ny
vedtatt ordning er mer kostbar enn budsjettet legger til grunn.
5. Konsulentbistand til implementering av ny modul i økonomisystemet.
6. Tilbakeføring av bidrag til Follo kemner kontor for 2013.
7. Tilskudd til andre trossamfunn ble kuttet i handlingsprogrammet 2014-2017.
Kuttet må tilbakeføres da tilskuddet er lovpålagt å utbetale.
8. Tilleggsbevilgninger reduseres for dekke nye behov og økte lønnskostnader til
ordfører, varaordfører, folkevalgte og rådmannen.
9. Tilleggsbevilgninger til pensjon og premieavvik reduseres for å dekke nye behov.
Oppvekst og kultur
10. Korrigering av manglende tilbakeføring ved redusert kutt i detaljert budsjett for
2014.
11. Urealistisk inntekt for PPS fra politisk budsjettbehandling i 2011.
12. Økning av refusjon per capita på VO da anslaget for 2014 ser ut til å være for lite.
Helse og sosial
13. Fylkesmannen har pålagt Ås kommune å ansette turnuslege. Oppstart
1.september 2014.
14. Økning av lønnsbudsjettet til helsestasjonen.
15. Økning av inntekter på reisevaksinering ved helsestasjonen.
16. Lønnskostnader knyttet til videreføring av en 100 % veilederstilling ved Nav Ås
tilknyttet ungdomsteamet, jf. K-sak 23/14.
17. Finansiering av en 100 % veilederstilling ved NavÅs tilknyttet ungdomsteamet, jf.
K-sak 23/14.
18. Antall plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i
utgiftsdekningen. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet økning i kommunal
egenandel.
19. Antall plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i
utgiftsdekningen. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet økning i kommunal
egenandel.
20. Refusjoner for ressurs krevende brukere økes med 3 mill. kr.
21. Styrking av variabel lønn ved Moer 1CD.
22. Styrking av variabel lønn ved Moer 2AB.
23. Styrking av variabel lønn ved Moer 2CD.
24. Styrking av variabel lønn ved Moer 1AB.
25. Styrking av variabel lønn ved skjermet enhet.
26. Styrking av variabel lønn ved hjemmetjenesten Sør.
27. Styrking av variabel lønn ved hjemmetjenesten Nord.
28. Kjøp av plass til ressurs krevende bruker.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur04.06.2014

Side 12 av 34

Teknikk og miljø
29. Juridisk bistand Strandenga og Gamle Mossevei.
30. Gamle Mossevei, erstatning tiltakshaver.
Felles inntekter og -utgifter
31. Konsulenttjenester – taksering av næringseiendommer
32. Eiendomsskatt næring
33. Renteutgifter
34. Renteinntekter
35. Økt vertskommunetilskudd PU brukere som følge av flere brukere.
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Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer
kr).
Tabell 2. Budsjettreguleringer

i investeringsbudsjettet

investering
Ref.
ved-tak

1 Omdisponering- Inventar og utstyr Biblioteket
0221 – Inventar
biblioteket
Merforbruk i 2013
0236 – E-bøker
biblioteket
0771 – Barnehagetiltak
Overføring fra drift fra
ansvar 2430

Regnska
p 2013,
inkl mva

Rev.
Budsjett
2014

(alle tall i 1000

Endring i
budsjett
2014

Nytt rev.
Budsjett
2014

Total
ramme

Ny

1 764

-524

524

0

Inventar

Ny

0

160

-80

80

Vedlikehold

Ny

2 910

2 071

-386

1 685

5 500

Mindreforbruk i 2013

1 108

-58

2 Omdisponering – Infrastruktur Ås sentrum
0683 – Infrastruktur Ås
sentrum
Nybygg og anlegg
0669 – Borggården,
Kulturhuset
Nybygg og anlegg

Ny

1 364

-2 426

2 426

0

10 000

Ny

339

3 894

-2 426

1 468

1 500

Omdisponering –Hogstvetveien,
3 modulbygg 51/4
0725 - Fjellveienboliger Nybygg og anlegg
0625 - Hogstvetveien,
modulbygg 51/4
Nybygg og anlegg

Ny

215

23 634

-2 000

21 634

43 000

Ny

12

0

2 000

2 000

4 Prosjekter med mindreforbruk
0215 - Kulturhuset
Mindreforbruk i 2013
0300 - Inventar Nordby
helsestasjon
Mindreforbruk i 2013

Ny

-50

40

-40

0

2 329

Ny

9

38

-38

0

127

Mindreforbruk i 2013

Ny

88

49

-49

0

150

Mindreforbruk i 2013

Ny

-298

135

-135

0

3 000

0719 - Åsgård skole.
Pav2 og 3
Mindreforbruk i 2013
Avsetning til ubundet investeringsfond

Ny

-

40

-40
302

0

50

Ny

37

-29

29

0

Ny

1 607

-6

6

0

1 599

Ny

662

-49

49

0

600

Merforbruk i 2013

Ny

299

-119

119

0

150

0761 - Norbytun u-skole
fasade
Merforbruk i 2013

Ny

360

-21

21

0

333

Ny

223

-58

69
-293

11

150

0731 - Ås u-skole,
aktivitetsbygg
0756 - Rehab SFEmidler

5 Prosjekter med merforbruk
0113 – Innløsning
festetomter
Merforbruk i 2013
0317 - Nye
sykehjemsplasser Moer
Merforbruk i 2013
0501 - Oppgradering
lysanlegg - Ås stadion
Merforbruk i 2013
0704 - Kroer-skole,
lærerkontor

0770 - Berg gård
Merforbruk i 2013
Bruk av ubundet investeringsfond
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Kommentarer budsjettreguleringer

investering 1.tertial 2014

1

Omdisponering – Inventar og utstyr biblioteket på Vinterbro
Merforbruket på biblioteket foreslås dekket av primært en omdisponering fra
prosjekt 0771, Barnehagetiltak, som anses ferdig. I tillegg overføres 1 % av
mindreforbruket til ansvar 2430 biblioteket, til prosjektet om overføring av
mindreforbruk blir vedtatt.

2

Omdisponering Infrastruktur Ås sentrum.
En overføring av midler mellom Infrastruktur og Borggården ble delvis
kansellert. Reduksjonen ble beholdt og overføringsmidlene ble fjernet.
Prosjektmidlene lå inklusiv mva for å bedre synligheten i transaksjonen. Dette
reduserte prosjektets midler med ytterligere 1,8 mill. Prosjektet trenger nå en
omdisponering fra Borggården for å kunne avslutte «merforbruket».

3

Omdisponering Hogstvetveien, modulbygg 51/4
Bygget er nå oppført men har ikke fått tildelt budsjettmidler. En omdisponering
fra prosjekt 0725, Fjellveienboligene foreslås.

4

Prosjekter med mindreforbruk som kan avsluttes.
Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot
fondskontoen. Samlet mindreforbruk i enkeltprosjekter er vist i pkt. 3 i
investeringstabellen og utgjør samlet 302 000 kroner.

5

Prosjekter med merforbruk som trenger finansiering
Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot
fondskontoen. Samlet merforbruk i enkeltprosjekter som trenger finansiering er
vist i pkt. 4 i investeringstabellen og utgjør 293 000 kr.
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Tabell 3 omfatter budsjettreguleringer av uspesifiserte kutt fordelt av utvalgene
ihht HP 2014-2017. Sentraladministrasjonens kutt fordeles pro lata.
Tabell 3. Budsjettreguleringer,
innsparingstiltak

utfordeling

Tidligere Regnskap
saksbeh.
2013

Oppr.
budsjett
2014

Endring

Nytt rev.
budsjett

Oppvekst og kultur
149000.2050.120

Uspesifisert kutt

149000.2060.202

Elevtallspott

137010.2070.201

Driftstilskudd private barnehager

11*2090.202

Varer/tjenester SLT koordinator

110510.2108.202

Læremidler

10*2131.202

HOK 6/14

0

-1 522 000 1 055 000

0

3 450 000

67 836 489

69 099 000

-296 000

-943 000
3 154 000

-158 000 68 941 000

51 000

-14 000

37 000

130 202

171 000

-16 000

155 000

Lønn lærere

16 159 032

15 009 000

-79 000 15 206 000

10*-2141.202

Lønn lærere

18 582 024

17 272 000

-92 000 17 180 000

10*.2151.202

Lønn lærere

10 557 673

10 065 000

-44 000 10 021 000

10*.2161.202

Lønn lærere

18 978 359

17 093 000

-90 000 17 003 000

10*.2171.202

Lønn lærere

13 196 651

12 010 000

-62 000 11 948 000

10*.2320.201

Annen vikar

9 702 264

12 258 000

-27 000 12 231 000

10*. 2330.201

Vikarer (inkl. arb.giverperioden)

10 772 140

11 465 000

-32 000 11 433 000

10*.2350.201

Vikarer (inkl. arb.giverperioden)

Tabell 3. Budsjettreguleringer,
innsparingstiltak

utfordeling

7 639 613

7 899 000

Tidligere Regnskap
saksbeh.
2013

Oppr.
budsjett
2014

-22 000

Endring

7 877 000

Nytt rev.
budsjett

10*.2360.201

Vikarer (inkl. arb.giverperioden)

11 048 024

11 860 000

11*. 2370.201

Varer/tjenester

5 155 699

4 912 000

-32 000 11 038 000
-4 000

4 908 000

11*.2371.201

Varer/tjenester

566 305

1 995 000

-12 000

1 983 000

10*.2381.201

Lønn faste stillinger

10 958 533

9 686 000

-29 000

9 657 000

11*.2390.201

Varer/tjenester

9 722 728

9 376 000

-26 000

9 350 000

12*.2430.370

Bøker (folkebibliotek)

5 578 840

6 197 000

-20 000

6 177 000

37 420 982

34 903 000

37 420 982

34 903 000

7 811 176

7 756 000

16 684 386

18 163 000

1 625 071

1 889 000

Helse og sosial
10*.3430.253

Lønn hjelpepleier

10*.3430.253

lønn sekretær

10*.3341.241

Lønn ergoterapaut

HHS 3/14

10*.3520.254.3007 Lønn fritid for funksjonshemmede
10*.3820.253
149090.3000.254

Lønn aktivitør
Tilleggsbevilgninger uspesifisert
kutt

0

-267 000 34 636 000
-210 000 34 693 000
-176 000

7 580 000

-952 000 17 211 000
-150 000

1 739 000

-1 752 000 1 752 000

0

Teknikk og miljø
149090.6000.120
125030.68*.332

Øvrige bevilgninger
Mater. Vedl.h. utearealer
vedlikehold

123000.7200.130

Vedlikehold/rehabilitering bygg

115000.6000.120

Kurs og opplæring

0

25 000

-10 000

15 000

114010.6000.120

Annonser

0

19 000

-15 000

4 000
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0

-475 000

475 000

0

1 572 819

1 600 000

-120 000

1 480 000

2 671 195

3 277 000

-330 000

2 947 000
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HOK-25/14
Befolkningsprognoser
2014 - 2030

sett opp mot barnehage og skolekapasitet

Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Administrasjonsutvalget
4 Formannskapet
5 Kommunestyret

Saksnr.:
4/14
25/14

14/02230-1
Møtedato
03.06.2014
04.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
18.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet
tas til orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård
skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten
og hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av
skoler og barnehager.Stillingen finansieres over byggeprosjektene.
Ås, 24.5.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedtak i saken sendes til:
Rådmann
Oppvekst og kultursjef
Teknisk sjef
Eiendomssjef
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Ås kommune må fram til 2030 opprette ca 700 nye barnehageplasser. Ca 160 av
disse må stå ferdig før 2017 og nye 160 plasser bør stå ferdig til 2019.
I tillegg til utbygging av barnehageplasser, må det opprettes nye skoleplasser.
Barneskolene i sentrum er fulle allerede fra 2016 i følge prognosene. Da har både
Rustad og Åsgård skoler sprengt kapasitet. Som prognosene viser, holder det ikke
med utbygging av Rustad skole til 3 parallell skole. Åsgård må samtidig bygges ut til
4 parallell skole for å dekke behovet.
I Ås nord er det vedtatt å bygge ut Solberg skole. Fram til den står ferdig, vil det bli
trangt. Imidlertid bør også Sjøskogen skole bygges ut. Skolen har areal nok, men
ikke nok klasserom da 3. byggetrinn ikke ble gjennomført.
Ungdomsskolen har noe ledig kapasitet fram til 2022. Ved å gjøre mindre
bygningsmessige endringer og ta i bruk folkebiblioteket, er det mulig at deres ledige
kapasitet kan utnyttes inntil de selv må ta lokalene i bruk rundt 2022.
For å klare å gjennomføre ovennevnte, må det opprettes en stilling i oppvekst og
kulturetaten for å følge opp sakene fra brukersiden. Stillingen bør finansieres av
prosjektene.

Fakta i saken:
Det er nå utarbeidet nye befolkningsprognoser for perioden 2014 – 2030. Jo lenger ut i
perioden man kommer, jo mer usikre er prognosene. De er allikevel det beste redskapet
kommunen har for å forutsi befolkningsutviklingen i Ås de nærmeste 15 årene.
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Barnehager:
Antall barn 1 – 5 år i Ås sentrum fordelt på skolekrets
ÅR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2024

2026 2028 2030

Brønnerud
1-5 år
Åsgård
1-5 år
Rustad
1-5 år
Kroer
1-5 år
Antall barn
1-5 år
95 % av
antall barn
Bhg.
kapasitet
Behov for
plasser ved
95%
kapasitet
Underskudd
på bhg.
plasser ved
100%
dekning

95

91

92

97

94

98

107

111

124

136

147

157

167

289

310

322

388

434

453

466

479

507

527

548

571

595

267

259

268

258

260

263

267

269

274

279

283

288

291

95

96

100

92

95

95

98

97

93

99

100

101

101

746

756

782

835

884

908

937

959

1002

1041

1079 1117 1154

709

718

743

793

840

863

890

911

952

989

1025 1061 1096

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

+21

+12

-13

-63

-109

-134

-161

-178

-218

-269

-294

-331

-366

-16

-26

-52

-105

-154

-178

-207

-229

-272

-311

-349

-387

-424

Vedrørende barnehagekapasiteten i Ås sentrum:
Søråsteigen, avdeling Mjølner på Brønnerud skole med 25 plasser, er ikke tatt med i
beregningen da dette er en midlertidig barnehage. Små satelittbarnehager er dyre å drifte.
Åkebakke barnehage skal flytte til nytt bygg 2015. Det er nok leke- og oppholdsarealer til å
utvide med inntil 24 plasser for barn over 3 år. Barnehagen må søke Ås kommune om økt
kommunalt tilskudd til ordinær drift. For barn over 3 år utgjør det pr. d.d.ca. kr. 90 000 pr.
barn pr år, til sammen ca. kr.2 160 000 for et budsjett år.
Private barnehager i Ås kommune har mellom 40-50 barn fra andre kommuner. Tilsvarende
er det ca. 20 barn fra Ås kommune som går i barnehager i andre kommuner.
Ås kommune har en avtale om 10 plasser for barn fra Bjørnebekk asylmottak. Disse
plassene dekkes av staten.
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Antall barn 1 – 5 år i Ås nord fordelt på skolekrets
ÅR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2024

2026 2028 2030

Solberg
1-5 år
Nordby
1-5 år
Sjøskogen
1-5 år
Antall barn
1-5 år
95 % av
antall barn
Bhg.
kapasitet
Behov for
Plasser ved
95%
kapasitet
Underskudd
på bhg.
plasser ved
100%
dekning

150

149

145

136

133

141

147

159

184

212

237

261

284

214

211

209

207

210

211

216

220

226

233

239

244

249

164

167

165

166

166

177

186

186

188

191

194

196

199

528

527

519

509

509

529

549

565

598

636

670

701

732

501

501

493

484

484

503

522

537

568

604

637

666

695

434

448

494

494

494

494

494

494

494

494

494

494

494

-67

-52

-3

+6

+6

-13

-32

-47

-78

-104

-147

-176

-205

-94

-79

-25

-15

-15

-35

-25

-71

-104

-142

-176

-207

-238

Vedrørende barnehagekapasiteten i Ås Nord:
Togrenda avdeling gule huset på Nordby med 20/10 plasser er ikke tatt med i beregningen
da dette er en midlertidig barnehage .
Solbergtunet er lagt inn med 62 flere plasser fra 2015 (tilsammen 160 plasser)

Skoler
Befolkningsprognose

6 - 12 år i Ås sentrum fordelt på skolekrets

År

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

Rustad

381

397

396

407

400

415

400

400

402

406

415

422

428

Åsgård

307

337

366

416

466

500

530

569

602

661

697

733

768

Brønnerud

111

112

108

95

102

111

110

113

121

132

146

158

170

Kroer

106

111

113

122

118

120

119

126

124

127

127

127

128

TOTALT

905

957

983

1040

1086

1146

1159

1208

1249

1326

1385

1440

1494
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Skolekapasitet

for barneskolene

i Ås sentrum

Maks kapasitet
i dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Rustad

2 paralleller x 7
Maks kapasitet
392 elever

352 elever

3 paralleller x
7
588 elever

Åsgård

2 paralleller x7
Maks kapasitet
392 elever

352 elever

4 parallell x 7
784 elever

Brønnerud

1 parallell x7
196 elever
1 parallell x7
Ca 160 elever
grunnet
varierende
klasseromsstørrelse
1140

176
elever
150
elever

Kroer

Realistisk
kapasitet
kan bli
530
elever

For å øke kapasiteten

705
elever

Sette i gang mulighetsstudie
1.Bygge om /bygge nytt. Erstatte
arealene i paviljong 2 og 3 og øke
kapasiteten til 4 parallell. Kan frigjøre
rødskolen til andre ting.
2. Kan man bruke en gymsal på Ås
videregående for 5., 6. og 7. trinn????
(4 parallell utgjør 26 timer per uke)
3. Kan rødskolen gi ytterligere
kapasitet? Kulturskolen bruker i dag
1. etasje
Ut fra prognoser – ikke nødvendig med
utbygging
Ut fra prognoser – ikke nødvendig med
utbygging

176 elever
150 elever

Bygge ny flerbrukshall med
klasserom på toppen. Rive
aktivitetsbygget og eldste bygget

Total
1030
1728
1555
kapasitet
Maks kapasitet forutsetter 28 elever i hver klasse på barnetrinnet og 30 elever i hver klasse på
ungdomstrinnet. Da antall elever sjelden er lik på hvert trinn, er det realistisk å trekke fra 5- 10% av
kapasiteten på hver skole.

Befolkningsprognose

13 – 15 år i Ås sentrum

År

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

Ås
ungdsk

408

388

Skolekapasitet

Ås
ungdsk

406

392

418

401

441

447

491

509

535

563

589

Ås ungdomsskole

Maks kapasitet
i dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

6 parallell x 3
Maks kapasitet
540 elever

486 elever

630 elever
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Realistisk
kapasitet
kan bli
600 elever

For å øke kapasiteten

For høy kapasitet på spesialrom sett
i forhold til maks elevkapasitet. Mulig
at mindre ombygginger vil kunne
omgjøre skolen til 7 parallell med
kapasitet til 630 elever. Må utredes
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Befolkningsprognose

6 - 12 år fordelt på skolekretsi

Ås nord

År
Sjøskogen

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030
219 223 240 253 253 243 238 238 246 248 268 269 273

Nordby

284

290

297

301

300

307

308

322

319

328

338

348

357

Solberg

164

174

170

175

177

183

197

205

225

244

270

303

335

Totalt

667

687

707

729

730

733

743

765

790

820

876

920

965

Skolekapasitet for barneskolene i Ås nord
Maks kapasitet
i dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Realistisk
kapasitet
kan bli

For å øke kapasiteten

Sjøskogen

260

260

392

352

Nordby

2 paralleller
x7
Maks
kapasitet 392
elever.

352

392

352

Skolen har areal nok, men
trenger flere klasserom.
Anbefaler evt en utbygging byggetrinn 3 med noen flere
klasserom slik at skolen kan
utnyttes som en 2 parallell
skole.
Ut fra prognoser – ikke
nødvendig med utbygging.
Skolen har også noe ekstraareal som kan vurderes hvis det
skulle være behov.

Solberg

1 parallell x7
196 elever

176

352
elever

Total
kapasitet

848

788

2
paralleller
x7
392 elever
1176

Vedtatt utbygget.
Kan evt bygges ytterligere ut
med 1- 2 paralleller ved senere
behov

1056

Maks kapasitet forutsetter 28 elever i hver klasse på barnetrinnet og 30 elever i hver klasse på
ungdomstrinnet. Da antall elever sjelden er lik på hvert trinn, er det realistisk å trekke fra 5- 10% av
kapasiteten på hver skole.
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Befolkningsprognose

År
Nordbytu
n

2013
294

2014
282

13 – 15 år i Ås nord
2015
278

2016
262

2017
271

2018
281

2019
294

2020
298

2022
319

2024
349

2026
328

2028
355

2030
377

Skolekapasitet Nordbytun ungdomsskole
Maks
kapasitet i
dag

Nordbytu
n

3- 4
parallell x 3
Bruker i dag
10
klasserom

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Realistisk
kapasitet
kan bli

For å øke kapasiteten

4 parallell
x3
Maks
kapasitet
360 elever

324

Kan gjøres om til 4 parallell
ved enkle grep.
Folkebiblioteket er frigjort, ca
300m2. Må kunne utnyttes fra
ca 2020. Krever noe
ombygging og utredning.

Vurdering:
Det er en sterk økning i behovet for barnehageplasser og skoleplasser i årene fram mot
2030. Under skisseres behovet sett i forhold til prognosene.
Behov for barnehageplasser i Ås Sentrum:
De siste årene har kommunen hatt en barnehagekapasitet på mellom 93 og 95% i forhold til
antall barn mellom 1 og 5 år i Ås kommune. Opprettholder man 95% kapasitet vil det innen
2017 være behov for en ny barnehage med plass til 160 barn og innen 2024 må det bygges
enda en barnehage med tilsvarende kapasitet. Slik befolkningsutviklingen er i
sentrumsområdet, bør den første barnehagen bygges i Åsgård skolekrets og den andre
mellom Åsgård og Brønnerud skolekrets.
Behov for barnehageplasser i Ås Nord:
Togrenda barnehage har behov for snarlig rehabilitering/riving. Den har i dag ca 45 plasser.
River man denne barnehagen og opprettholder 95% kapasitet, vil det innen 2019 være
behov for en ny barnehage med plass til 160 barn. Denne barnehagen bør ligge i Nordby
skolekrets.
Behov for skoleplasser i Ås sentrum
1. Rustad skole - foreligger nå mulighetsstudie. Bør snarest bygges ut til 3 parallell
skole. Når den står ferdig, flyttes skolekretsgrensene mellom Rustad og Åsgård. Må
stå ferdig senest 2019.
2. Åsgård skole – må øyeblikkelig sette i gang med mulighetsstudie for å vurdere
utvidelse av Åsgård skole til 4 parallelle skole. Det må også vurderes å bruke
Søråsjordet. Må stå ferdig i 2020.
3. Ås ungdomsskole - mulighetsstudie på ombygging. Måstå ferdig ombygget i 2022.
4. Det må utarbeides forslag til alternative løsningerfram til Rustad og Åsgård skole står
ferdig. (Brakker, utnyttelse av ungdomsskolen, bussing til Nordbytun etc)
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Behov for skoleplasser i Ås nord
1. Vedtatt at Solberg skole bygges ut til 2 parallell. Står ferdig 2018.
2. Sjøskogen skole bør bygges ut 3. byggetrinn med 4 – 6 klasserom. Bør stå ferdig
2017.
3. Nordbytun bygger om arealene fra det gamle folkebiblioteket omgjøres til 3 klasserom
med grupperom. Gjør også en mindre ombygging i skolen slik at alle rom utnyttes.
Kan brukes som avlastningsareal for skoler under utbygging. Ferdig 2015. Skolen tar
det i bruk i 2022.

Kapasitet til å arbeide med utbygging
Det er i dag ikke kapasitet i administrasjonen i oppvekst- og kulturetaten til å arbeide
med planer og oppfølging av utbyggingssaker. Det har derfor vært den enkelte
rektor/styrer som har fulgt utbyggingen. Rådmannen ser imidlertid at dette kan være
uheldig. Det kan fort bli den enkelte barnehages og skoles interne behov som styrer
utbyggingen.
Ås kommune skal nå bygge såpass mye og stort at det bør opprettes en
rådgiverstilling som kan ivareta brukers behov. Stillingsinnehaver skal følge
utbyggingen fra brukers ståsted, bestille, jobbe med standardløsninger, påse at HMS
og sikkerheten ivaretas når det gjelder barn og voksne i en utbyggingsperiode, stå for
innkjøp av inventar i forhold til standardløsninger og være kommunens mellomledd
mellom skole/barnehage og teknisk etat/utbygger. I tillegg skal personen vurdere
befolkningsprognoser fortløpende og utarbeide skole- og barnehagebehovsplaner.
Ved ledig kapasitet skal denne personen også være mellomleddet mellom
skole/barnehage og teknisk etat når det gjelder HMS-arbeid i skoler og barnehager.
Det er ønskelig med en person som har god kjennskap til skole og barnehage,
fortrinnsvis med pedagogisk kompetanse, som har erfaring fra utbyggingsprosjekter
og har gode samarbeids og kommunikasjonsevner.
Økonomiske konsekvenser:
De enkelte vedtatte utbygginger må innarbeides i investeringsbudsjettene for
handlingsplanperioden.
Ny rådgiverstilling finansieres gjennom utbyggingsprosjektene.
Alternativer for utbygginger:
Må vurderes i forbindelse med revidering av barnehagebehovsplanen og sak om
skolebehov.
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Konklusjon med begrunnelse:
Ås kommune har et stort behov for både skole og barnehageplasser. I løpet av de
nærmeste årene må det bygges 3 store barnehager. I tillegg må Solberg, Rustad,
Åsgård og evt Sjøskogen skole bygges ut. Det må dessuten gjøres noen endringer
på begge ungdomsskolene for å kunne ta imot de store barnekullene. For å kunne
ivareta dette, må det opprettes en rådgiverstilling i oppvekst og kulturetaten.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HOK-26/14
Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14
Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
3/14
26/14

14/02223-1
Møtedato
03.06.2014
04.06.2014

Rådmannens innstilling:
1
Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 tas til orientering
2.
Hver skole utarbeider en langsiktig handlingsplan med tiltak innenfor de
områder som bør forbedres.

Ås, 23.5.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Vedtak i saken sendes til:
Oppvekst- og kultursjef
Leder av PPS
Rektorene
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på høsten for 7. og 10. trinn. I Ås
gjennomføres den på alle trinn fra 5. til 10. trinn. Resultatene for 7. og 10. trinn
offentliggjøres for alle skoler i landet. I år forelå resultatene svært sent grunnet
tekniske problemer. Resultatene viser at Ås generelt ligger noe under snittet, men at
variasjonene mellom skolene er svært store.

Fakta i saken:

Elevundersøkelsen
Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt
læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Jf kap. 9a i Opplæringsloven.
Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevenes læringsmiljø.
Undersøkelsen er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med elev- og
lærerorganisasjoner, KS, FUG og ulike fagmiljøer.
De beregnede indeksene for Læringsmiljø baserer seg på de obligatoriske spørsmålene i
Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Indeksene vises på skole-, kommune-, fylkes- og
nasjonalt nivå.
Skoleporten presenterer data om læringsmiljø hentet fra Elevundersøkelsen som
gjennomføres om høsten.
Elevundersøkelsen ble revidert før gjennomføringen høsten 2013. Resultatene fra 20072012 kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra skoleåret 2013-2014 og seinere.
Resultatene presenteres derfor hver for seg i Skoleporten.
Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø slik
dette er avklart i nyere forskning. Elevene svarer på spørsmål om hvordan de trives på
skolen, hvordan forholdet er til lærere og medelever, hvordan de opplever vurdering for
læring, krenkelser med mer.
Mer informasjon om Elevundersøkelsen finnes på udir.no/undersokelser
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ELEVUNDERSØKELSEN
Barneskolen 7. trinn

Akershus

Ås

Nasjo- Brønnenalt
rud

Kroer

Nordby

Sjøskogen

Rustad

Solberg

Åsgård

Trivsel

4,4

4,4

4,4

4,2

4,3

4,1

4,5

4,3

4,4

4,5

Støtte fra lærerne

4,2

4,3

4,3

3,6

4,2

4,1

4,6

4,3

4,7

4

Støtte hjemmefra

4,2

4,3

4,3

3,5

4,5

4,2

4,1

4,3

4,3

4,3

Faglig utfordring

3,9

3,9

3,9

3,2

3,9

3,8

4

4,1

3,9

4

Vurdering for læring

3,8

3,9

3,8

3,4

4,3

3,3

4

4

4

3,9

Læringskultur

3,6

3,8

3,8

3,1

4,2

3,1

3,8

4,3

3,8

3,7

4

4,1

4

4,1

4,1

3,8

4

4

4,3

3,9

Motivasjon
Elevdemokrati og
medvirkning

3,9

4

3,9

3,4

4

3,4

4

4,1

4

4,1

3,5

3,7

3,7

3

3,8

2,7

3,7

4,1

3,7

3,7

Felles regler

4,1

4,2

4,3

3,3

3,6

4

4,3

4,2

4,5

4,1

Mobbing på skolen
Andel elever som har
opplevd
mobbing 2-3 ganger i
måneden

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,2

1,2

1

1,3

2,70 %

5,20 %

5,40 %

Mestring

eller oftere (prosent)

Ungdomsskolen 10. trinn

Ås

Akershus

Nasjonalt

Nordbytun

Ås ungd

Trivsel

4,2

4,3

4,2

4,3

4,1

Støtte fra lærerne

3,7

3,9

3,9

3,7

3,6

Støtte hjemmefra

3,8

3,9

3,9

3,7

3,8

4

4,1

4,1

3,9

4,1

Vurdering for læring

2,9

3,2

3,2

3

2,9

Læringskultur

3,2

3,4

3,4

3,3

3,2

Mestring

3,9

4

3,9

3,8

3,9

Motivasjon

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

3

3,2

3,2

3

3

Felles regler

3,7

3,8

3,8

3,8

3,7

Mobbing på skolen

1,4

1,2

1,3

1,3

1,4

6,60 %

4,50 %

5,00 %

3,8

3,7

3,7

3,7

3,8

Faglig utfordring

Elevdemokrati og medvirkning

Andel elever som har opplevd
mobbing 2-3 ganger i måneden
eller oftere (prosent)
Utdanning og yrkesveiledning
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Vurdering:
Elevundersøkelsen ble gjennomført tidlig på høsten i 2013. Dessverre har det vært
store tekniske problemer som har medført at resultatene først forelå i midten av mai
2014. Det kan derfor være relativt store endringer på noen av områdene fra
undersøkelsen ble gjennomført til resultatene forelå. Undersøkelsen gjennomføres
på 7. og 10. trinn. Disse elevene forlater sine skoler om få uker.
Trivsel
Indikatoren viser elevens generelle trivsel på skolen.

Elevene i Ås trives generelt godt på skolen både på barne- og ungdomstrinnet.
Støtte fra læreren
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.

Elevene i Ås opplever at de i snitt har mindre støtte enn gjennomsnittet i landet.
Imidlertid varierer det veldig mellom skolene.
Støtte hjemmefra
Indeksen viser elevenes opplevelse av interessen, støtten og oppmuntringen de får
hjemmefra, når det gjelder skole og skolearbeid.

Elevene i Ås opplever at de har mindre støtte enn snittet ellers i landet, men også
her varierer det mye mellom skolene. Man skulle tro at forskjellen mellom skolene ikke
var så stor på dette punktet da dette angår hjemmeforhold. Men det stemmer godt med
Ungdata undersøkelsen som viser at barn og unge i Ås ligger noe under gjennomsnittet i
landet på støtte hjemmefra.
Faglige utfordringer
Indikatoren viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer på skolen. Ås ligger på

gjennomsnittet, men det varierer veldig mellom skolene.
Vurdering for læring
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Dette
er et punkt det har vært jobbet mye med, men allikevel ligger skolene i snitt under snittet i
landet.
Læringskultur
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom
for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Det er store variasjoner mellom skolene. Dette vil bli fulgt opp gjennom samtaler med
skolens ledelse.
Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og
arbeid på skolen.
Relativt like resultater på skolene.
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Motivasjon
Indeksen viser elevenes indre motivasjon, interesse og lærelyst for skolearbeidet.
De fleste ligger rundt gjennomsnittet. ,
Elevdemokrati og medvirkning
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om
de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
Det er et område som det tidligere har vært skåret svært bra på i Ås. Nå ligger det godt
under snittet i landet. Dette vil bli tatt opp med rektorene.
Felles regler
Indeksen viser om elevene kjenner til skolens reglement, og hvor samkjørte elevene
opplever at de voksne på skolen er i forhold til reaksjoner på ordens- og
oppførselsreglementet.
Å få til fellers regler og reaksjonsmønster fra de voksne kan være en krevende jobb. Det er
skal nå gjennomføres en gjennomgang av ordens- og oppførselsreglementet på alle skolene.
Det er laget et forslag til felles regler for alle skoler i Ås. Dette sendes nå ut på høring til alle
utvalg i skolene før de kommer til politisk behandling på senhøsten.
Mobbing
Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som
opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i
snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt
ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
Store variasjoner mellom skolene. Solberg skoles 7.klassinger opplever ikke mobbing i det
hele tatt.

Andel elever som har opplevd mobbing 2 - 3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger
i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av
andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden»,
«Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med
andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet
Få elever på barnetrinnet som opplever mobbing 2 eller 3 ganger per måned eller oftere.
Men det er for mange elever på ungdomsskolen som opplever det.
Utdanning og yrkesveiledning
Indikatoren viser elevenes opplevelse av utdanning og yrkesveiledningen på
ungdomsskolen.

Ungdomsskolene har jobbet med dette området da de for noen år siden skåret svært
dårlig. Nå ligger ungdomsskolene over snittet i landet.
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Konklusjon med begrunnelse:
Det er for store variasjoner mellom skolene. Det er en utfordring at skolene generelt
skårer så lavt på læringskultur og elevdemokrati. Detter er områder som kommunen
må se spesielt godt på.
Skolene skal gjennomgå elevundersøkelsen med personalet. Det kan være vanskelig
å få gjennomgått denne med elevrådet i og med at resultatene foreligger så sent.
Skolene må utarbeide handlingsplaner for områdene de mener det bør jobbes med.
Elevundersøkelsen vil bli gjennomgått med hver rektor i dialogmøter høsten 2014.
Kan vedtaket påklages?
Nei
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HOK-27/14
Endring av skoletilhørighet
Saksbehandler:
Helen Ohnstad
Behandlingsrekkefølge
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
27/14

13/06016-4
Møtedato
04.06.2014

Rådmannens innstilling:
Elever som er bosatt i Tandbergveien, Tandbergåsen og Kråkstadveien
(Tandbergløkka), i Ås kommune får endret skoletilhørighet fra Rustad skole til Nordby
skole fra skoleåret 2014/2015. Når Solberg skole er ferdig utbygget, blir
skoletilhørigheten Solberg skole, dersom elever fra dette området ønsker å gå på
skole i Ås.

Ås, 23.05. 2014

Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Tidligere politisk behandling:
Utv.sak nr. 3/09
«Forskrift om inntaksområder for skolene i Ås» Møtedato 11.02.2009
Utv.sak nr. 8/14
«Endring av forskrift om skoletilhørighet – Ås kommune» Møtedato 26.02. 2014

Vedtak i saken sendes til:
Rådmannen
Oppvekst- og kultursjefen
Alle skolene i Ås
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Skoletilhørigheten for elever bosatt på Tandbergløkka i Ås er nå Rustad skole.
Geografisk er Rustad skole lenger unna Tandbergløkka enn Solberg skole og noe
lenger enn Nordby skole. Søk i Google maps viser at avstanden fra Tandbergløkka til
Rustad er 8, 7 km, fra Tandbergløkka til Solberg er avstanden 5, 1 km og fra
Tandbergløkka til Nordby skole er avstanden 8 km. Rådmannen mener at det er
Solberg skole som naturlig bør defineres som Tandbergløkkaelevenes nærskole i Ås
kommune. Skolen har imidlertid store kapasitetsproblemer inntil ny skole er ferdig
utbygget. Rådmannen anbefaler inntil da å definere Nordby skole som disse
elevenes nærskole. Grunnlaget for dette er kapasitetsproblemer ved
sentrumsskolene i Ås.
Fakta i saken:
Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune. Oppvekst- og kulturetaten opplever en
økende mengde søknader om skolebytte. Elevene tildeles skoleplass ut i fra elevens
folkeregistrerte adresse og gjøres i tråd med opplæringsloven § 8-1 første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den
skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole
dei ulike områda i kommunen soknar til . Rådmannen vurderer det derfor viktig å
endre skoletilhørigheten for Tandbergløkkaelevene.
Ås kommune har en samarbeidsavtale med Ski kommune om atelever fra
Tandbergløkka kan gå på Ski barneskole og Ski ungdomsskole. Det er det tradisjon
for at beboerne på Tandbergløkka gjør. For skoleåret 2014/2015 har oppvekst- og
kulturetaten mottatt en søknad fra foresatt fra Tandbergløkka om at det ønskes
skoleplass på 1. trinn i Ås, men da ikke på Rustad skole. Familien ønsket primært
Solberg skole, sekundært Nordby. Solberg skole ble ikke innvilget da det ikke er
kapasitet på Solberg. Nordby skole har imidlertid kapasitet og familien har fått
innvilget skoleplass der med utgangspunkt i generelle kapasitetsproblemer ved
Rustad skole.
Økonomiske konsekvenser:
Ås kommune betaler grunnbeløp til Ski kommune for alle elever fra Tandbergløkka. I
tillegg betaler Ås kommune skyss for elever på 1. trinn og vinterskyss for elever fra 2.
10. trinn.
Det blir ingen økonomiske konsekvenser for kommunen for elever som ønsker å gå
på Nordby/Solberg skole fra Tandbergløkka, dersom det blir et politisk vedtak om
endring av skoletilhørighet. Eventuelle skyssutgifter vil det da være Fylkeskommunen
som dekker.
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Alternativer:
Elever fra Tandbergløkka skal fortsatt ha skoletilhørighet på Rustad skole.
Fylkeskommunen dekker disse skyssutgiftene.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler en endring av skoletilhørighet for elevene fra Tandbergløkka
til Nordby skole inntil Solberg skole er ferdig utbygget da dette er geografisk
nærmere enn Rustad skole, og på grunn av kapasitetsproblemer ved Rustad skole.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Fra skoleåret 2014/2015
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