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Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

1. Protokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.10.2014 
      13/05961-23  
2. Innkalling og referat fra møte i skolemiljøutvalget Nordby skole,  07.10.2014 
3. Innkalling og referat fra møte i samarbeidsutvalget Nordby skole, 07.10.2014 
4. Referat fra konstituerende møte i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 

Brønnerud skole, 07.10.2014 
5. Møtebok for samarbeidsutvalget Brønnerud skole, 07.10.2014:  

 Høringsuttalelse til Forskrift om reglement for orden og oppførsel  i Ås-skolen. 
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Saker til behandling 

 

HOK-40/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02253-9 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 17/14 05.11.2014 
10 Ungdomsrådet 9/14 04.11.2014 
2 Arbeidsmiljøutvalget   
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/14 05.11.2014 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 80/14 06.11.2014 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 28/14 05.11.2014 
6 Formannskapet 72/14 05.11.2014 
7 Kommunestyret   
8 Kommunalt råd for funksjonshemmede 11/14 04.11.2014 
9 Ås eldreråd 16/14 04.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Ås, 24.10.2015 
 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalg 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Ås eldreråd 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 1. gang 
Formannskap 2. gang - innstilling til kommunestyret 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: -Vedlegg til flere utvalg, høst 2014) 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018, rådmannens forslag 22.10.2014. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Notat av 16.09.2014 - Drøfting med utvalgene 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 
2015-2018. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023. Videre bygger forslaget på føringer gitt av 
Formannskapet og utvalgene under budsjettprosessen som startet våren 2014.  
 
I økonomiplanen er det innarbeidet store investeringer, særlig innen skole, men også 
innen andre sektorer. Formannskapet og utvalgene har gitt signaler om at nye 
investeringer skal prioriteres og at det skal legges til rette for effektiv fremdrift av 
disse prosjektene. Flere store investeringsprosjekter er innarbeidet i 
handlingsprogrammet og rådmannen er innstilt på at fremdriften skal være så rask 
om mulig innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk. For å sikre nødvendig 
fremdrift må veivalg avklares nå og prosessene forenkles og effektiviseres. En god 
prosess mellom administrasjonen og de folkevalgte er avgjørende for å sikre effektiv 
fremdrift.   
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Vurdering: 
Ås kommune har lagt bak seg noen år med gode netto driftsresultater og oppbygging 
av disposisjonsfond. Dette som følge av lav investeringstakt og økt 
kapasitetsutnyttelse av eksisterende bygg. Med behov for nye store investeringer vil 
de økonomiske resultatene bli lavere i årene fremover. Med stram økonomisk styring 
og klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver vil kommunen kunne håndtere 
dette. Rådmannen vil imidlertid fortsette arbeidet med å identifisere oppgaver som 
kan reduseres, alternativt løses i samarbeid med frivillige. 
 
Rådmannen vil i 2015 foreslå å starte opp tre omstillingsprosjekter, hvor det 
etableres arbeidsgrupper hvor de tillitsvalgte tidlig inviteres med i prosessen.  

a) Gjennomgang av hele kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. 
Hva er det ønskelig at kulturområdet skal være i Ås?  Hvilke kulturaktiviteter 
kan utføres av frivillige? 

b) Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge med sikte på å 
få bedre tjenestetilbud med dagens ressurser. 

c) Gjennomgang av Ås kommunes seniortiltak med sikte på å halvere kostnadene, 
samtidig som Ås kommune fortsatt skal ha minst like gode seniorpolitiske 
ordninger som andre Follo kommuner.  

 
Kommunale gebyrer innen selvkostområdene 
Ås kommune beregner kommunale gebyrer innen selvkostområdene (VAR, byggesak, 
oppmåling, regulering og feiing) i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe 
tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen 
har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i 
kommunens handlingsrom, er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette 
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet 
brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.  
 

Ås kommunes gebyrer justeres i henhold til selvkostprinsippet, jf. vedlegg 11 i 
handlingsprogram 2015-18. Det er etablert selvkostfond på alle selvkostområder med 
unntak av regulering. Rådmannen foreslår at det nå også etableres selvkostfond 
innen regulering. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettforslaget for 2015 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Utover i planperioden 
svekkes driftsresultatet. I 2018 viser økonomiplanen et netto driftsresultat på kun 0,3 
%.  Dette skyldes i hovedsak økte finanskostnader knyttet til nye store investeringer.  
For å få saldert budsjettet er det lagt inn betydelige innsparinger på enhetene, 
samtidig som de fleste enheter ikke får økte ressurser til vekst i tjenester som følge 
av befolkningsvekst. Enhetene må derfor gjøre en svært krevende jobb i kommende 
år med å møte befolkningsveksten uten økning i ressurser. Dette krever 
effektivisering, omstilling og reduksjon i tjenestetilbud på de fleste tjenesteområder.  
 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne barnehagetilskudd til barn i asylmottak. 
I dag tilbys barna i asylmottak barnehageplass i kommunal barnehage, og dette er 
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finansiert med statstilskudd. Dette tilskuddet utgjør ca. 1 mill. kr for Ås kommune. Det 
er ikke lagt inn midler til kommunal finansiering av dette tilbudet i rådmannens forslag 
til handlingsprogram. Dersom tilskuddet tas bort, må Ås kommune derfor vurdere på 
nytt hvilket barnehagetilbud som kan gis til asylbarna.   
 
Alternativer:  

I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat.  Rådmannen advarer mot ytterligere kutt i dagens 
produksjon av kjernetjenester. Det er allerede innarbeidet betydelige kutt og 
sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene.  
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester.  Strukturelle 
endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt sluttresultat. For å 
gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert underskudd forsvares for 
en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene medfører strukturendringer 
som gir et positivt driftsresultat på sikt. 
 
Eiendomsskatt på bolig 
Eiendomsskatt er et alternativ til å redusere i tjenestetilbud og redusere eller utsette 
nødvendige investeringer. Rådmannen vil derfor anbefale at det i 2015 startes et 
arbeid for å vurdere skattegrunnlaget for eiendomsskatt med sikte på at det kan 
innføres eiendomsskatt på bolig fra og med 2016.  
 
Rådmannen vil foreslå at inntektene fra eiendomsskatt føres på eget prosjekt 
øremerket til dekking av kostandene som følge av nye investeringer.  På den måten 
vil kommunen være i stand til å gjøre nødvendige investeringer som gjør kommunen 
mer robust frem i tid.   
 
Parkeringsgebyrer 
Rådmannen vil også peke på at inntektene kan økes ved å innføre 
parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser. Dette er vanlig i våre 
nabokommuner og folk er vant til å betale parkeringsgebyr. Inntektene fra 
parkeringsgebyrer skal dekke kommunens kostnader med å tilby parkeringsplasser 
(selvkost). Inntektspotensialet fra dette må utredes nærmere.  
  
Anbud på revisjon 
Rådmannen har merket seg at Frogn og Vestby nå gjennomfører et felles anbud på 
revisjon. Vestby kommune har i dag privat revisjon mens Frogn er i dag medeier i 
Follo distriktsrevisjon. Rådmannen vil anbefale at man ser nærmere på resultatet av 
dette anbudet og vurderer aktuelle tiltak for Ås kommune.  
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HOK-41/14 
Bruk av midler som HOK disponerer 2014 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  14/02914-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
HOK’s disposisjonsmidler brukes 2014 til:  
 
1.  Nordby skole tildeles kr 276.000 til vernepleier for våren 2014.  

2.  Ås ungdomsskole tildeles kr 200.000 til vernepleier for våren 2014.  

3.  Kr 224.000 går til dekning av ekstrautgifter til elever med atferdsproblematikk.  
 
 
Ås, 21.10.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Etatssjef oppvekst og kultur 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur  
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur  
 
 
Vedlegg:  
Ingen 
         
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef  
Rektor Nordby skole  
Rektor Ås ungdomsskole  
 
 
 
  



Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014  Side 8 av 27 

SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har i 4 år disponert en pott på kr 700.000 pr år 
som skal gå til tiltak hovedutvalget for oppvekst- og kultur velger å prioritere over en 
kortere eller lengre periode. 
 Det foreslås at midlene for 2014 går til vernepleier på Nordby skole, kr 276.000 og til 
vernepleier til Ås ungdomsskole, kr 200.000 for perioden 1.1.- 31.7.2014. De 
resterende midler, kr 224.000, går til kjøp av ekstern kompetanse for å takle elever 
med store atferdsutfordringer 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har i 4 år disponert en pott på kr 700.000 pr år 
som skal gå til tiltak hovedutvalget for oppvekst- og kultur velger å prioritere over en 
kortere eller lengre periode.  
 
I 2011 og 2012 ble pengene brukt til å finansiere en sosialpedagogstilling i PPS. 
Stillingen skulle forbeholdes skolene i Nordbyområdet. Denne stillingen ble etter 
prosjektperioden gjort fast.  
  
I 2013 ble pengene brukt til følgende:  
1. Åsgård skole ble tildelt kr 65.000 i forbindelse med feiring av 100 års jubileum. 

2. Nordby skole, ansettelse av midlertidig vernepleier i perioden 1.8.- 31.12 2013, kr 
200.000  

3. Ås ungdomsskole, ansettelse av midlertidig vernepleier i perioden 1.8.- 31.12 
2013, kr 143.000  
 
Vurdering: 
Skoleåret 2013/14 hadde Nordby skole og Ås ungdomsskole noen elever med store 
atferdsproblemer og trengte ekstra kompetanse for å takle dette. Nordby skole og Ås 
ungdomsskole fikk dekket midler til vernepleiere for høsten 2013 og ble lovet å få 
dette dekket for perioden 1.1. – 31.7.2014 under forutsetning at det var midler til 
dette. 
 
Det foreslås derfor at Nordby skole tildeles kr 276.000 og Ås ungdomsskole tildeles 
kr 200.000 for dekking av vernepleier i henholdsvis 75% og 50% stilling for våren 
2014.l    
  
De resterende midlene, kr 224.000 for 2014, brukes til elever med særskilte behov. 
Inneværende år har oppvekst- og kulturetaten brukt mye ekstra midler til kjøp av 
ekstern kompetanse for å takle elever med store atferdsutfordringer. Dette er midler 
som det ikke er budsjettert med i 2014.  
 
Håndtering av alvorlig atferdsproblematikk er en stor utfordring i skolene. 2 - 3 skoler 
har fått/vil få hjelp til å lære seg å håndtere elever med store atferdsutfordringer ved 
hjelp av ekstern kompetanse. I tillegg til at disse går inn med direkte hjelp gis det 
også en kompetanseoverføring til skolenes lærere. Det vurderes å bygge opp et eget 
team med spesialkompetanse på atferdsproblematikk i Ås fra høsten 2015. Dette vil 
man komme tilbake igjen til i forbindelse med budsjett 2015.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Inneværende år har oppvekst- og kulturetaten hatt store utgifter på enkelte elever 
med stor atferdsproblematikk. Per i dag bruker etaten mellom kr 9.000 og 18.000 per 
dag per elev på kjøp av ekstern kompetanse. Dette er midler som det ikke er 
budsjettert med og som kan føre til vanskeligheter med å holde budsjettrammene.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Midlene på HOK’s disposisjonskonto for 2014 brukes til elever med særskilte behov 
samt til vernepleier på Nordby skole og Ås ungdomsskole 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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HOK-42/14 
Tilskudd til Åkebakke barnehage 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  14/03588-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/14 05.11.2014 
2 Formannskapet   
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent.  
 
2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 

kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke 
barnehage, skal prioriteres ved opptak. 

 
 
Ås, 05.11.2014 
 
Trine Christensen                                              Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg-Søknad om godkjennig av nye Åkebakke barnehage 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Åkebakke barnehage 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
I forbindelse med utbygging av NMBU flytter Åkebakke barnehage til nye lokaler i 
Utveien 4 våren 2015. Ås kommune har i den forbindelse mottatt søknad fra 
Stiftelsen Åkebakke barnehage om godkjenning av nye Åkebakke barnehage. 
Søknaden om ny godkjenning er også å regne som en søknad om kommunalt 
tilskudd til drift av den nye barnehagen.   
 
Nye Åkebakke barnehage får økt leke- og oppholdsareal, og antall plasser kan 
utvides i forhold til dagens godkjenning. Stiftelsen søker derfor tilskudd etter det 
antall barn barnehagen godkjennes for. Kommunens godkjenning jf. 
barnehagelovens § 6 og §10 vil først skje etter at barnehagen er ferdigstilt og 
godkjent av andre aktuelle myndigheter. Et vedtak om kommunalt tilskudd bør gis 
med vilkår jf. forskrift om likeverdig behandling, med forbehold om at barnehagen blir 
godkjent. 
 
Fakta i saken: 
 
Åkebakke barnehage eies og driftes av Stiftelsen Åkebakke barnehage, som er en 
ideell og privat stiftelse. Barnehagen har i dag plass til 43 barn og tilbyr plasser, i 
prioritert rekkefølge, til: 
 
1. Barn av ansatte ved NMBU – 80 % 
2. Barn av førskolelærere i barnehagen – 4 plasser 
3. Studenter -15 % 
4. Andre søkere- resterende plasser dersom det ikke blir fylt opp av overnevnte 
  
Ved stiftelsens førstkommende årsmøte vil barnehagens vedtekter og 
opptakskriterier bli revidert. 
 
Flytting og utbygging av Åkebakke barnehage er et eget prosjekt i regi av Statsbygg. 
Ferdigstillelse og flyttetidspunkt er satt til 1.5.2015. Nye Åkebakke barnehage blir på 
totalt 490 kvm, hvorav 290 kvm sannsynlig vil bli godkjent som leke- og 
oppholdsarealer. Barnehagen vil da ha plass til 72 barn over 3 år. 
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage ønsker flere plasser for å imøtekomme behov for 
barnehageplasser fra ansatte og studenter når veterinærhøyskolen og veterinær- 
instituttet blir lokalisert på Ås i 2018. 
 
Kommunen kan selv bestemme om de vil gi tilskudd til barnehager som er godkjente 
etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011 jf. barnehagelovens § 14 
andre ledd. 
 
Der en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må dette 
meldes til kommunen. Det er kommunen som avgjør om det er en endring som 
krever godkjenning, og i så fall om den opprinnelige godkjenningen skal stadfestes 
eller om det kreves ny godkjenning. Det kreves ny godkjenning dersom kommunen 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§6
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
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finner at endringen er så stor at barnehagen ikke lengre kan betraktes som den 
samme barnehage som den opprinnelige godkjenningen gjaldt for. Gis det ny 
godkjenning kan kommunen yte tilskudd etter barnehagelovens § 14 andre ledd. 
 
Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen 
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
til ordinær drift etter forskrift om likeverdighetsbehandling av tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal dokumentere at tildelingen 
skjer i samsvar med denne forskrift. 
 
Etter § 9 i forskrift om likeverdigbehandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager kan kommunen sette rimelige og relevante vilkår for 
kommunalt tilskudd.  
 
Vurdering: 
 
Åkebakke barnehage flytter til nye lokaler i Utveien 4, og rådmannen mener 
endringen er av en slik karakter at barnehagen skal godkjennes på nytt jf. 
barnehagelovens § 6 og §10. En ny godkjenning betyr at kommunen også må vedta 
om barnehagen skal motta kommunalt tilskudd jf. forskrift om 
likeverdighetsbehandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Kommunen kan selv bestemme om de vil gi tilskudd til barnehager som 
er godkjente etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011 jf. 
barnehagelovens § 14 andre ledd. Kommunen kan om den ønsker det, sette rimelige 
og relevante vilkår for tilskudd som gis utover forskriften. 
 
I følge befolkningsprognosene for 2015-2030, sett opp mot barnehagekapasiteten i 
Ås kommune, vil kommunen få et underskudd på barnehageplasser i 2015. Det vil 
tidligst være mulig å øke barnehagekapasiteten med en ny barnehage i 2017. En 
økning av antall plasser i Nye Åkebakke barnehage gir kommunen en mulighet til å 
øke barnehagekapasiteten allerede i 2015. Ved flytting av Veterinærskolen og 
Veterinærinstituttet fra Oslo til Ås kan man anta at mange ansatte og studenter med 
bostedsadresse utenfor Ås vil ønske plass i Åkebakke barnehage. Opptakskriteriene 
gir ingen prioritet til søkere bosatt i Ås kommune.  
 
Kommunen kan jf. forskriftens § 9 sette rimelige og relevante vilkår for tilskudd som 
gis utover forskrift om likeverdig behandling. Rådmannen anbefaler at det gis 
kommunalt tilskudd til Åkebakke barnehage. Ved tildeling av og vedtak om tilskudd til 
nye Åkebakke barnehage settes det som vilkår at barn bosatt i Ås kommune, som 
ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, skal prioriteres 
ved opptak. Vilkåret bør gjelde både for andelen ansatte og andelen studenter. 
 
  
Økonomiske konsekvenser: 
 
Åkebakke barnehager er i dag godkjent for 43 barn dersom alle er over 3 år. 
Barnehagen mottok i tilskuddsåret 2013 et kommunalt tilskudd på kr 5.528.028,- 
I søknaden antas det at antall plasser i barnehagen vil øke med 6 barn under 3 år og 
4 barn over 3 år fra 1.8.2015. Dette utgjør ca. kr. 700. 000,- for 2015.   

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§9
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§9
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§6
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
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Alternativer: 
 
Hvis Åkebakke barnehage får kommunalt tilskudd uten å endre vilkårene for dette, vil 
dette kunne medføre at de nye plassene går til barn med bostedsadresse utenfor 
kommunen.  Det vil da være færre plasser å tilby barn med bostedsadresse Ås. 
 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen anbefaler i sin innstilling at det gis kommunalt tilskudd til nye Åkebakke 
barnehage, under forutsetning av at barnehagen godkjennes av aktuelle myndigheter  
etter gjeldende lovverk. 
Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. Vilkåret bør gjelde både for andelen ansatte og for 
andelen studenter, og stadfestes i barnehagens opptakskriterier. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
Når godkjenning av nye Åkebakke barnehage etter lov om barnehager §10 
foreligger. 
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HOK-43/14 
Barnehagebehovsplan 2015-2018  
 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  14/03600-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 43/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 

1. Ås kommune har en dekningsgrad på 95 % når det gjelder barnehager 
 
2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 

står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart.  
 

3. Togrenda barnehage selges. Ny barnehage med 100-160 plasser bygges ved 
idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage 
starter innen 2016. 
 

 
4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 

sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes.. 

 
 

5 For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

 
 
 
 
Ås, 22.10.2014 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad  
Rådmann Oppvekst- og kultur sjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur  
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til barnehagebehovsplan 2015-2018,  
2. Tilstandsrapport barnehager, våren 2012*  
3. Verdivurdering Togrenda barnehage, datert 02.05.2012 
4. Skjøte for Togrenda barnehage med uttalelse fra tidligere forvaltnings- og boligsjef 
* OBS. På iPad er det 9 antall sider/ark i Excel-fila. For å få oversikt over sidene, tap/trykk på 
dokumentet og navnet på arkene vises øverst. 

 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst og kultursjef 
Teknisksjef 
Eiendomssjef 
Saksbehandler 
Styrere i kommunale barnehager 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Ås kommune må, i følge befolkningsprognosene fra plan og utviklingsavdelingen I Ås 

kommune våren 2014, innen 2017 opprette ca.160 nye barnehageplasser i 

sentrumsområdet. I Ås Nord må det, ved salg av Togrenda barnehage, opprettes ca. 

100-160 nye barnehageplasser innen 2019. Videre må det i sentrumsområdet 

opprettes ca. 100 nye plasser innen 2022/2023. og i Ås Nord ca.100 nye plasser 

innen 2021/2022.   

 
Rådmannen foreslår derfor at det for sentrumsområdet bygges en ny barnehage med 

160 plasser ved Dyster Eldor som står ferdig i 2017, og en ny barnehage med 100-

160 plasser ved idrettsplassen på Nordby som står ferdig innen 2019. 

For å dekke behovet i perioden 2021-2023 foreslår rådmannen at det tas en 

beslutning innen 2018 om Søråsteigen barnehage skal utvides med en etasje, eller 

om Rustadskogen og/eller Sagalund barnehage skal utvides/rehabiliteres, eller om 

det skal reguleres ny tomt til barnehageformål i sentrumsområdet. Det må besluttes 
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hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål i Ås Nord for å dekke behovet i 

2021/2022.. 

 

 
 
 
 

Fakta i saken:  
Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, 

utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. 

Befolkningsprognoser og barnetall for planperioden 2015-2030 tilsier en tilvekst av 

barn i aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere.  

 
Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i Barnehagelovens § 8. 

Kommunens ansvar, andre ledd: 

 

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage, 

første og andre ledd:  

 
Barnehagedekningen i Ås kommune  
Med begrepet «barnehagedekning» menes antall barn i barnehage i prosent av totalt 

antall barn i kommunen i aldersgruppen. Barnehagedekningen angir omfanget av 

tilbudet, men sier ikke noe om hva som utgjør full behovsdekning. 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 

2012-2016» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å 

være tilstrekkelig.  

 

Ved årsskiftet i 2013 hadde Ås kommune, i følge KOSTRA-registreringen som viser 

barnehagedekningen i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 

93,2 % for aldersgruppen 1-5 år. Registreringen viser at Ås kommune hadde en 

dekningsgrad for 1-5 åringer som er bedre enn snittet i KOSTRA gruppe 8 

(sammenlignbare kommuner) og bedre enn snittet for landet forøvrig i 2013. 

 

Etter hovedopptaket mars 2014 hadde Ås kommune full barnehagedekning jf. 

barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage.  

Ås kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars og supplerende 

opptak resten av året. Pr.1.september 2014 er det totalt 84.barn på venteliste i 

kommunen, 47 av disse er ønsker plass i løpet av 2014. I hovedsak dreier det seg 

om barn i Ås Nord som ikke omfattes av retten til barnehageplass. 14 barn vil få 

tilbud om plass i Solbergtunet barnehage fra 1.12.2014. 

 

Svært mange småbarnsforeldre ønsker et barnehagetilbud for barna sine og andelen 

små barn har økt vesentlig de siste årene. Andelen foreldre som ønsker deltidsplass 

er redusert og i de aller fleste ønsker et heltidstilbud.  Ås kommune er i sterk vekst, 

boligprisene er økende og man kan anta at småbarnsforeldre som flytter til Ås vil 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§12a
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§12a
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være avhengig av to inntekter. Småbarnsforeldre forventer at kommunen har full 

barnehagedekning gjennom hele året. 

 

 

 

 

 

Barnetallsutviklingen I Ås kommune: 

Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 

for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 

gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet. 

 

Arealdelen i kommende kommuneplan beskriver hvor i Ås sentrum det planlegges 

større boligfelt. I følge overordnede føringer vil hoveddelen av boligveksten komme 

nær Ås sentrum. 

 

Barnetallene for aldersgruppen 1-5 år i prognosene viser at behovet for nye 

barnehageplasser i perioden 2015-2030 i hovedsak kommer i sentrumsområdet. 

Overskudd/underskudd på barnehageplasser i sentrumsområde 2015-2030 ved 

en dekningsgrad på 95 %  

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 

 

Brønnerud 

 1-5 år 

92 97 94 98 107 112 118 124 136 147 157 167 

Åsgård  

1-5 år 

322 388 434 453 466 480 494 507 527 548 571 595 

Rustad 

1-5 år 

268 258 260 263 267 270 272 274 279 282 288 291 

Kroer 

1-5 år 

100 92 96 94 98 97 97 97 99 100 101 101 

Antall barn 

1-5 år 

782 835 884 908 938 959 981 1002 1041 1077 1117 1154 

95 % av 

antall barn 

743 793 839 863 891 911 932 952 989 1023 1061 1096 

Bhg. 

kapasitet 

775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Under/over– 

skudd på 

bhg.plasser 

ved 95 %  

dekning 

 

+32 

 

-18 

 

-64 

 

-88 

 

-116 

 

-136 

 

-157 

 

-177 

 

-214 

 

-248 

 

-286 

 

-321 

 

En mulig utvidelse av Åkebakke barnehage med 20 plasser samt Søråsteigen 

barnehage, avdeling Brønnerud, med 25 plasser er med i barnehagekapasiteten  
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Overskudd/underskudd på barnehageplasser i Ås Nord 2015-2030 ved en 

dekningsgrad på 95 % 

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 

 

Solberg  

1-5 år 

145 136 133 141 147 159 171 184 212 237 261 284 

Nordby 

1-5 år 

209 207 210 211 216 220 223 226 233 239 244 249 

Sjøskogen 1-

5 år 

165 166 166 177 186 186 187 188 191 194 196 199 

Antall barn 

1-5 år 

519 509 509 529 549 565 581 598 636 670 701 732 

95 % av 

antall barn 

493 484 484 503 522 537 552 568 604 637 666 695 

Bhg. 

Kapasitet 

504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Under/over– 

skudd på 

bhg.plasser 

ved 95 % 

dekning 

 

+11 

 

+20 

 

-0 

 

-19 

 

-38 

 

-53 

 

-68 

 

-94 

 

-120 

 

-153 

 

-182 

 

-211 

 

Solbergtunet barnehage med 62 flere plasser fra 2015 samt Togrenda barnehage, 

avdeling Nordby med 10 plasser, er tatt med i barnehagekapasiteten.  

 

 

I sentrumsområdet vil det i følge prognosene med en dekningsgrad på 95 % være 

behov for ca.18 flere barnehageplasser i 2016. Det skal i samme periode være et lite 

overskudd på plasser i Ås Nord. Behovet for flere plasser kan dekkes ved å utnytte 

overkapasiteten i Ås Nord.  

 

En ny barnehage med ca.160 plasser bør stå ferdig ca. 2017. Dette vil gi 

overkapasitet i en periode, men dette kan løses ved at avdelinger står tomme til det 

blir behov. Det bør vurderes om plassene i Søråsteigen barnehage, avdeling 

Brønnerud, skal flyttes til den nye barnehagen. 

 

Med en ny barnehage med ca.160 plasser i 2017 vil det videre ut fra nåværende 

prognoser være behov for ca.100 nye plasser som kan stå ferdige ca. 2022/23.  

 

Sagalund og Rustadskogen barnehage er gamle og trenger rehabilitering for å bli i 

god teknisk og tidsriktig stand. Bygningene til Tunveien barnehage er av en slik 

kvalitet at de vil ha begrenset varighet. Det er derfor nødvendig å vurdere disse 

barnehagenes tilstand og behov for rehabilitering i sammenheng med utvikling av 

nye barnehageplasser.  

 

Det vurderes i disse dager om det er teknisk mulig å utvide Søråsteigen barnehage 

med en etasje og hvor mange flere barnehageplasser dette kan gi. 
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I Ås Nord vil det i følge prognosene med en dekningsgrad på 95 % først bli behov for 

flere barnehageplasser i 2019. Behovet for flere plasser i 2018 kan dekkes ved å 

opprettholde barnehageavdelingen ved Nordby skole. 

 
Det er stort behov for å rehabilitere Togrenda barnehage og det er nødvendig å se 

behovet for nye barnehageplasser i Ås Nord i sammenheng med det. Dersom 

Togrenda barnehage selges, vil det med dagens barnehagekapasitet, være behov 

for ca 100 plasser som bør står ferdig i 2019. 

 

Med en økning på ca. 50 flere plasser i 2019 vil det videre være behov for ytterligere 

100 plasser som bør stå ferdige 2021/2022. 

 

Usikkerhetsmomenter ved beregning av behov for nye barnehageplasser. 

Befolkningsprognosene viser hovedtrenden i kommunen, men befolkningsveksten 

kan bli større eller mindre enn antatt.  Bl.a. fanges ikke studenter ved NMBU som har 

barn og ikke har meldt flytting til Ås, opp av befolkningsstatistikken. Utbygging av 

boliger kan forskyves, antallet boliger som ferdigstilles pr. år kan bli høyere eller 

lavere, og det kan bygges andre boligtyper enn det som er antatt. Dette vil påvirke 

befolkningsprognosene og gjør at det blir usikkerhet i beregningene av antall barn i 

alderen 1-5 år for hvert enkelt år. 

 

I budsjettet for 2015 varsler regjeringen at de vil arbeide for større fleksibilitet i 

barnehageopptaket og å gi 100 mill. kroner til kommunene for å få til mer fleksible 

opptaksordninger. I Ås kommune er det i tillegg til hovedopptaket i mars, kontinuerlig 

opptak gjennom hele året når det blir ledige plasser. 

 

Det er varslet ny/endret barnehagelov i 2016. Dersom det da blir innført to opptak i 

året vil dette føre til at kommunen må ha ca. 40 nye barnehageplasser i tillegg til 

behovet i tabellene. 

 

Utbygging av eksisterende ikke-kommunale barnehager: 

Åkebakke barnehage flytter våren 2015 inn i nytt barnehagebygg. I den nye 

barnehagen er det nok leke- og oppholdsarealer til at driften kan utvides med 23,5 

plasser for barn over 3 år, eller 18 plasser for barn under 3 år. Det må søkes om ny 

godkjenning. Kommunen bestemmer selv om de vil gi tilskudd til barnehager som er 

godkjennes etter overgangen til rammefinansiering. Der det gis ny godkjenning kan 

kommunen yte tilskudd etter barnehagelovens § 14 andre ledd. En utvidelse av 

Åkebakke barnehage forutsetter et økt driftstilskudd på ca.kr 3 000 000 for et 

budsjettår. Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår for tilskudd som gis 

utover forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-

kommunale barnehager, for eksempel at barn bosatt i Ås kommune, og som ellers 
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oppfyller Stiftelsen Åkebakke barnehage sine opptakskriterier, skal prioriteres ved 

opptak. 

 

 

Vurdering/konklusjon: 

 

Rådmannen har gjort følgene vurdering med hensyn til barnehageutvikling i Ås 

sentrum og Ås Nord: 

 

Det har i den siste planperioden vist seg å være tilstrekkelig med 95 % 

barnehagedekning.  

 

Ås sentrum  

Det vil i følge prognosene være behov for ca.160 nye barnehageplasser i Ås sentrum 

i perioden 2017-2021. Det er ikke lett å finne egnede eller store nok kommunale 

barnehagetomter nært sentrum. Det bør derfor vedtas at en ny barnehage med 

ca.160 plasser bygges ved Dyster Eldor. Regulering av tomt og planlegging av ny 

barnehage må starte umiddelbart. Med en byggetid på ca. 30 måneder vil ny 

barnehage da kunne stå ferdig i august 2017. En eventuell overkapasitet kan løses 

ved at avdelinger står tomme frem til det blir behov for flere plasser. Det må vurderes 

underveis om plassene i Søråsteigen barnehage, avdeling Brønnerud skal flyttes til 

den nye barnehagen. 

 

Det vil i perioden 2021-2024 bli behov for ytterligere 60-100 nye barnehageplasser. 

For å ivareta det økte behovet for flere barnehageplasser bør det innen 2018, tas en 

beslutning om Søråsteigen barnehage skal utvides, Rustadskogen og/eller Sagalund 

barnehage skal utvides/rehabiliteres eller bygges nye, eller om det skal finnes ny 

tomt til barnehage. Når beslutningen er gjort, må planlegging av valgte alternativ 

starte umiddelbart.  

 

Forslag til aktuelle kommunale tomter i sentrumsområdet er beskrevet i vedlagt 

«Barnehagebehovsplan 2015-2018». 

 

Ås Nord 

Det er ikke behov for flere barnehageplasser I Ås Nord før i 2019, men fra 2019-2022 

vil det være behov for ca.100 nye plasser. Togrenda barnehage har stort behov for 

rehabilitering og i kommunestyrets vedtak av 21.11.2012, ble det besluttet at 

barnehagen skal selges. Det er nødvendig å se behovet for nye barnehageplasser i 

Ås Nord i sammenheng med dette. Ved salg av Togrenda må 55 plasser (inkludert 

avdelingen Nordby) erstattes. Det bør derfor vedtas at en ny barnehage med ca.100- 

160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og planlegging 

av ny barnehage bør starte innen 2016. Med en byggetid på ca.30 måneder vil ny 
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barnehage kunne stå ferdig i august 2019. En eventuell overkapasitet kan løses ved 

at avdelinger står tomme frem til det blir behov for flere plasser.  

 

Det vil i perioden 2022 til 2026 være behov for ytterligere 60-100 nye plasser. For å 

ivareta det økte behovet for flere plasser, må det innen 2018 tas en beslutning om 

hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. Samtidig bør planlegging av ny 

barnehage starte.  

 

Forslag til aktuelle kommunale tomter i Ås Nord er beskrevet i vedlagt 

«Barnehagebehovsplan 2015-2018». 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er lagt inn forslag om 62 millioner til en ny stor barnehage i 

investeringsprogrammet for 2015-2018, 2 millioner i 2016, 30 millioner i 2017 og 30 

millioner i 2018. Det bør legges inn ytterligere 60 millioner i neste handlingsprogram 

dersom det vedtas å starte og bygge ennå en ny stor barnehage innen 2019. 

I mai 2012 ble det estimert en mulig salgspris på 6 millioner ved salg av Togrenda 

barnehage. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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HOK-44/14 
Endring av lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager ordinære barnehager.  
 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  14/03638-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 44/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Endringene i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
Barnehager punkt 1. Rapporteringsdatoer samt punkt 4. Vilkår for justering av 
tilskudd, vedtas. 
 
 
Ås, 23.10.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for- oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for- oppvekst- og kultur 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til endret retningslinje for tildeling av offentlig tilskudd til ordinære ikke-
kommunale barnehager 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rådgiver Vigdis Bangen 
Ikke kommunale- barnehager 
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SAKSUTREDNING: 
 
 
Fakta i saken: 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 7 Opplysningsplikt, fastslår at eiere av ikke-kommunale barnehager 
skal 15.desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i 
barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag 
for utmålingen av tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering 
skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal 
endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer.  
 
Jf. Rundskriv Udir-7-2014 vedrørende forskriften kan kommunen bestemme 
hyppigheten på antall rapporteringer i til skuddsåret i lokale retningslinjer. Det skal 
rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen kan bestemme 
at en økning eller reduksjon av et vist antall barn skal føre til at tilskuddet endres for 
tiden fremover. Det kan også fastsettes en viss økning eller reduksjon av barn som er 
over eller under tre år, utløser endringer i tilskuddet. 
 
Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur fikk i K- sak 11/859 myndighet til å 
godkjenne lokale retningslinjer ved tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Ås. Hovedutvalget for oppvekst- og kultur godkjente i møte 
14.5 2011 administrasjonens forslag til lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Det er fastsatt i rundskriv Udir-7-214 at eventuelle 
endringer i den lokale forskriften skal fastsettes før tilskuddsåret begynner og ikke 
endres i løpet av tilskuddsåret. Intensjonen med adgangen til å fastsette 
rapporteringer i lokale retningslinjer, er at kommunen skal kunne fatte vedtak som tar 
høyde for endringer i de ikke-kommunale barnehagene gjennom året 
 
Eiere av ikke- kommunale barnehager i Ås skal i følge vedtatt lokal retningslinje, 
hvert år 15.desember, gi opplysninger til Ås kommune om antall barn, barnas alder 
og ukentlig oppholdstid. Utenom denne rapporteringen har kommunen vedtatt at det 
ikke skal være fler telletidspunkter, blant annet fordi det er arbeidskrevende.  
 
Barnehagene skal i følge retningslinjen også rapportere til kommunen når de har en 
varig større aktivitetsendring som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller at det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
I retningslinjen defineres en større gruppe med barn som minimum 4 barn over 3 år 
eller minimum 2 barn under 3 år. 
 

Nåværende retningslinje, punkt 1. Rapporteringsdatoer:  
Eiere av ikke kommunale barnehager i Ås skal 15.12. hvert år gi opplysninger til Ås 
kommune antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall åpningsuker i 
barnehagen pr år. 
 
Nåværende retningslinje, punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd: 
Dersom det i løpet av året skal foretas en varig større aktivitetsendring i 
forhold til årsmelding pr.15..desember vil tilskuddet bli justert. En større 

http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§7
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§7
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2014/Rundskriv-Udir-7-2014/4-Kommentarer-til-forskriften/-7-Opplysningsplikt/
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2014/Rundskriv-Udir-7-2014/4-Kommentarer-til-forskriften/-7-Opplysningsplikt/
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aktivitetsendring må varsles kommunen i god tid før den skjer. 
 
En varig større aktivitetsendring defineres som opprettelse/nedleggelse av en 
avdeling, eller at det begynner/slutter en større gruppe med barn. 
En større gruppe med barn defineres som minimum 4 barn over 3 år eller 
minimum 2 barn under 3 år. 
 
Tilskuddet justeres fra måneden etter at endringen har funnet sted. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke utbetales tilskudd til barn utover barnehagens 
godkjenning 
 
 
Vurdering/ konklusjon 
 
Ved å ha kun ett telletidspunkt i året gir Ås kommunen barnehagene mulighet til å ha 
ledig kapasitet i perioden mellom de årlige tellingene. Dette kan bety en dårligere 
utnyttelse av barnehagekapasitetene i kommunen enn ønskelig. Ved å innføre flere 
rapporteringstidspunkter, antas det at flere barnehager fyller opp ledige plasser så 
fort oppsigelsestiden er utløpt. 
 
For at kommunen skal kunne fatte vedtak som tar høyde for endringer i de ikke-
kommunale barnehagene gjennom året, må det fastsettes i de lokale retningslinjene. 
 
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at retningslinjens punk 1 og 4 endres som 
foreslått. 
 
Forslag til nytt punkt 1. Rapporteringsdatoer:  
Eiere av ikke-kommunale barnehager i Ås skal 15.12 hvert år gi opplysninger til Ås 
kommune om antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid. 
I tillegg til 15.12 skal det rapportere på eget skjema til Ås kommune-antall barn, 
barnas alder og oppholdstid pr. 15.2, 15.5 og 15.10. Der det er endringer, skal det 
rapporteres fra hvilken måned endringen har skjedd. 
 
Forslag til nytt punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd 
Dersom det i løpet av året skal foretas en varig større aktivitetsendring i forhold til 

årsmelding pr. 15.desember vil tilskuddet bli justert. En større aktivitetsendring må 

varsles kommunen i god tid før den skjer. 

 

En varig større aktivitetsendring defineres som opprettelse/nedleggelse av en 
avdeling, eller at det begynner/slutter en større gruppe med barn.  En større gruppe 
med barn defineresi som minimum 8 barn over 3 år eller minimum 4 barn under 3 år.  
 
Der det begynner/slutter en større gruppe barn skal tilskuddet justeres fra måneden 
etter at endringen har funnet sted. 
 
Dersom antall barn i løpet av året reduseres med to eller flere i forhold til 
tilskuddsgrunnlaget skal det foretas justering i driftstilskuddet. En reduksjon med 
minst to barn skal være sammenhengende i mer enn én kalendermåned for å utløse 
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endring i tilskuddet. Seneste årsmelding eller rapportering danner grunnlag for 
vurderingen av om antallet barn er redusert. En reduksjon i antall barn som er mindre 
enn eller mer kortvarig enn dette, regnes som ”tilfeldige svingninger” i antall barn og 
skal ikke meldes. 
 
Det skal også foretas justeringer i tilskuddet dersom antallet barn i barnehagen i 
løpet av året økes i forhold til tilskuddsgrunnlaget For å utløse endret driftstilskudd 
må økningen i antall barn være en økning på to eller flere. Økningen av antall barn 
må være varig, dvs. sammenhengende i mer enn én kalendermåned. Seneste 
årsmelding eller rapportering danner grunnlag for vurderingen av om antallet barn 
har økt. En økning på bare ett barn anses som en ”tilfeldig svingning” i antall barn og 
utløser ikke driftstilskudd 
 
Tilskuddsgrunnlaget fremgår av det oppgitte antall barn på årsmelding pr 15.12. eller 
antall barn på rapporten fra siste rapporterings dato. 
 
Ved reduksjon eller økning i antall barn skal tilskuddet justeres fra måneden etter at 
endringen har funnet sted. 
  
Økonomiske konsekvenser: 
Det vil muligens være grunnlag for noe innsparing dersom endringen fører til at 
barnehager får redusert tilskudd på grunn av færre barn. Vedtak om endret tilskudd 
vil være nytt vedtak for tiden fremover og ikke omgjøring av tidligere vedtak. 
Kommunen kan ikke fatte vedtak som gjøres gjeldene bakover i tid 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 1.1.2015 
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HOK-45/14 
møteplan 2015 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/03579-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 45/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2015 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 

Møteplan 2015 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 
Møtested:  Ås kulturhus, store salong 
Møtetid:  kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato 
4  Onsdag  21. januar 
9  Onsdag  25. februar 
15  Onsdag  8. april 
21  Onsdag  20. mai 
 
34  Onsdag  19. august 
41  Onsdag  7. oktober 
45  Onsdag  4. november 
 
 
Ås, 24.10.2015 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
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Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag/fakta: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2015 ble vedtatt i K-sak 79/14 av 
22.10.2014. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes som i 2014, dvs. at rådene holder 
møtene på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager uken før formannskapsmøte.   
Møtene i hovedutvalg for oppvekst og kultur er lagt utenom skoleferier og offentlige 
fridager, og de er lagt til onsdager og med møtestart kl. 18.30. Det er bevisst unngått 
møter i september grunnet kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015.  
 
Vurdering av møtelokaler: 
Møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015 foreslås holdt på Ås kulturhus i 
store salong, da dette har fungert tilfredsstillende i 2014. 
 
Vurdering av antall møter: 
Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur er satt opp i samsvar med 
kommunestyrets møtestruktur og vedtak. Dersom det er behov for flere møter utover 
oppsatt møteplan, kan det settes opp ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene 
krever det eller når ordfører/møteleder finner det nødvendig, jf. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.1.2 andre avsnitt og 10.2.2.2. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
2015 
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