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Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

1. 09.09.2014 - Referat fra SU i Søråsteigen barnehage 

Drøfting 

 Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene  
Se notat av 16.09.2014 til råd, hovedutvalg, administrasjonsutvalg og 
formannskap, 14/02253-4.  
(Separat vedlegg / lesebrett: Vedlegg til flere utvalg) 
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Saker til behandling 

 

HOK-33/14 
2. tertialrapport 2014 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/03270-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 73/14 25.09.2014 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/14 07.10.2014 
4 Hovedutvalg for helse og sosial 23/14 24.09.2014 
5 Administrasjonsutvalget 15/14 08.10.2014 
6 Formannskapet 56/14 08.10.2014 
7 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.  
 
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann 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) 
2. tertialrapport 2014  
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SAKSUTREDNING:  
 
Fakta i saken  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 - 2017.  
 
2. 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 2. tertial, justert for VAR sektoren, der det kan bli et periodisert 
underskudd for 2014.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport tas til orientering. 
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HOK-34/14 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
 
Saksbehandler:  Charlotte Barbulla Saksnr.:  14/02561-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 24/14 24.09.2014 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/14 07.10.2014 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/14 25.09.2014 
4 Administrasjonsutvalget 16/14 08.10.2014 
5 Formannskapet 57/14 08.10.2014 
6 Arbeidsmiljøutvalget   
7 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Ås, 17.09.2014 
 
Trine Christensen  Emil Schmidt  
Rådmann  Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
HHS 
HOK 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen  
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca  
0,6 %. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Ny prognose etter 2. tertial 
innebærer fortsatt et netto driftsresultat på 0,6 % justert for VAR-sektoren. Innen 
VAR-området viser prognosen et periodisert underskudd i forhold til budsjett på 14 
mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at tilknytningsgebyrer fra utbyggingen på Campus 
kommer senere enn planlagt. Dersom gjeldende prognose for VAR-sektoren blir 
gjeldende, kan kommunen få negativt netto driftsresultat for 2014.  
 
Alle etatene styrer tilnærmet mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på 
grunn av økte utgifter til barnevern og NAV har utfordringer med å få budsjettet i 
balanse. Merforbruket knytter seg til lovbestemte oppgaver og rettigheter hvor 
kommunen må tilby nødvendige tjenester. Det er nå fokus på å holde 
kostnadsutviklingen under kontroll. 
 
Lønnsoppgjøret 
Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,5 %. Resultatet 
av lønnsoppgjøret 2014 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,34 %. I tillegg er 
virkningsdatoen for undervisningspersonell utsatt fra 1.5.2014 til 1.9.2014. Den 
samlede effekten av lønnsoppgjøret er anslått å gi 1,5 mill. kr lavere utgifter enn 
budsjettert.  
 
Det er avsatt reserver til pensjon og andre usikre poster knyttet til lønnsvekst. Denne 
reserven reduseres med 4,2 mill. kr. Ås kommunes premieavvik er beregnet til 31 
mill. kr i 2014.  Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt premie 
fratrukket netto pensjonskostnad.  Dersom årets premieavvik er positivt skal det 
inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Nettovirkningen blir dermed at det 
utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalingen. De fleste kommuner 
inntektsfører premieavviket og får dermed netto lavere pensjonsutgifter, men 
opparbeider seg en gjeld som må utgiftsføres de kommende årene.  
 
Med et antatt premieavvik på 31 mill. kr i 2014, kan det bli utfordrende for Ås 
kommune å utgiftsføre innbetalt premie uten å inntektsføre premieavvik. Ås 
kommune har imidlertid opparbeidet et premiefond i KLP som kan gå til dekking av 
årets premie. Rådmannen tar derfor sikte på å dekke deler av årets premie med 
premiefond slik at pensjonskostnadene for Ås kommune blir som budsjettert. Det vil 
da være mulig å redusere budsjettet for lønnsreserver med 4,2 mill. kr.  Sammen 
med effekten av lavere årslønnsvekst for lønnsoppgjøret reduseres posten for 
lønnsreserve med 5,7 mill. kr.  
 
 
Skatt og rammetilskudd 
Periodisert skatteinngang hittil i år er lavere enn periodisert skatteinngang i samme 
periode 2013.  Dette er en nasjonal trend som delvis skyldes at skatteinngangen for 
landet er blitt lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2014.  Samtidig er forventede 
inntekter fra eiendomsskatt noe høyere enn budsjettert, slik at netto skatteinngang 
antas å bli som budsjettert.  
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Finans 
Avkastningen fra e-verksmidler er noe høyere enn periodisert budsjetter, men det er 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til avkastningen for hele 2014.  
 
Netto renteutgifter forventes å bli omtrent som budsjettert.  
 
 
 
 
 
 
Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
 
Tabell 1 - Budsjettreguleringer innen drift  
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 

Rev. 
budsjett 

2014 Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

                

  Sentraladministrasjonen           

1. 149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 429 000 -429 000 0 

2. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer 0 20 691 000 20 558 000 -5 657 000 14 901 000 

  Oppvekst og kultur           

3. 127000.2060.202 Konsulenttjenester 261 477 5 000 5 000 1 000 000 1 005 000 

4. 137010.2070.201 Driftstilskudd til private barnehager -573 527 69 099 000 68 941 000 1 235 000 70 176 000 

5. 175000.2060.202 Refusjon fra andre kommuner -1 925 030 -884 000 -884 000 -500 000 -1 384 000 

6. 162000.2082.386 Inntekter kulturhuset -62 932 -850 000 -850 000 150 000 -700 000 

7. 149000.2060.202 Reservert tilleggsbevilgninger 0 3 450 000 2 149 000 -1 735 000 414 000 

              

8. 130000.3010.253 Kjøp fra staten 0 0 0 250 000 250 000 

9. 120000.3110.232 Inventar 524 22 000 22 000 80 000 102 000 

10. 135010.3210.242 Tolketjenester fra andre kommuner 482 205 270 000 270 000 130 000 400 000 

11. 147040.3220.281 Bidrag sosialomsorg 5 571 553 5 038 000 4 438 000 2 000 000 6 438 000 

12. 10*.3222.242 Lønn 934 077 614 000 614 000 340 000 954 000 

13. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 1 085 059 64 000 64 000 2 500 000 2 564 000 

14. 120000.3510.254 Inventar 0 83 000 83 000 -80 000 3 000 

15. 177000.3510.254 Refusjon fra andre -400 000 -800 000 -800 000 400 000 -400 000 

16. 170000.3520.254 Refusjon fra staten -46 793 -216 000 -216 000 216 000 0 

  Teknikk og miljø           

17. 128020.6080.302 Andre erstatninger/gebyrer 0 0 500 000 100 000 600 000 

 
 
 
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2014 
 
Sentraladministrasjonen 
1. Bruk av tilleggsbevilgningspott til oppdekning av merforbruk ellers i kommunen. 
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2. Bruk av midler reservert til lønnsjusteringer til oppdekning av merforbruk ellers i 
kommunen. 

 
Oppvekst og kultur 
3. Utfordrende situasjon knyttet til elever med atferdsproblematikk i skolen har gjort 

det nødvendig å kjøpe inn konsulenttjenester med nødvendig kompetanse på 
området.  

4. Etterjusteringer av tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble dyrere enn antatt. 
Budsjettet for driftstilskudd må derfor reguleres opp.  

5. Refusjoner knyttet til gjesteelever fra andre kommuner blir høyere enn antatt. 
Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter. 

6. Det er ikke realistisk at Kulturhuset oppnår det inntektskravet som er budsjettert. 
(se 2. tertial rapport) 

7. Elevtallsveksten for høsten 2014 er fordelt og utgjør ca 1,3 mill. kr. Det foreslås at 
noe av resterende midler benyttes til å dekke opp merforbruk ellers i etaten. 

 
Helse og sosial 
8. Samtlige senger og rom ved sykehjemmet er belagt og det er ingen steder å 

plassere utskrivningsklare pasienter. Det må forventes at det blir noen overligge 
døgn på Ahus og at det blir behov for å kjøpe plass hos andre.  

9. Helsestasjonen har flyttet inn i renoverte lokaler i Rådhusplassen 29 og har 
måttet erstatte gamle møbler. 

10. Tolkebudsjettet er brukt opp. Alle kommunens tolkeutgifter, med unntak for 
asylmottaket, dekkes over denne konto. 

11. Alle NAV kontorer i Akershus har fått beskjed fra NAV fylket om umiddelbart å 
stoppe igangsetting av nye tiltak, og avslutte så mange som mulig i vår. Dette har 
medført at antall sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt sosialhjelp har økt fra 
31 i mars til 52 i august.  

12. Grunnet for stor arbeidsbelastning er det engasjert en miljøarbeider, til å bistå 
flyktningeteamet.  

13. Langtidssykemeldte og ubesatte stillinger har medført leie av konsulenter for å 
kunne utføre nødvendig saksbehandling. 

14. Psykisk helse skulle flytte ut av kontorlokaler på Moer. Dette er ikke gjennomført 
og midlene overføres til helsestasjonen. 

15. Vedtatt innsparing i HP 2014-2014 av kommunestyret. Dette kan ikke innfris. 
16. Bortfall av refusjon fra NAV som er knyttet til ansatt. 
 
Teknikk og miljø 
17. Saksomkostninger i forbindelse med forliksavtale, gjelder Gamle Mossevei. 
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Tabell 2 - Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 
 

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 
Regnskap 

2013 

Rev. 
Budsjett 

2014 

Endring i 
budsjett 

2014 

Nytt rev. 
Budsjett 

2014 
Total 

ramme 

1. 023000.7200.381.0760 0760 - Åshallen 747 467 3 766 000 5 000 000 8 766 000 9 800 000 

2. 030000.7200.222.0755 0755 - Solberg gård 377 229 -28 000 100 000 72 000 419 000 

    

Bruk av 
vedlikeholdsfond     -5 100 000     

                

3. 023000.7200.130.0700 
0700 - Standardheving 
/ Rehabilitering 0 4 000 000 -4 000 000 0 - 

4. 023000.7200.381.0762 0762 - Ås klubbhus 793 784 195 000 966 000 1 161 000 2 398 000 

5. 023000.7200.222.0774 
0774 - Kroer skole 
ventilasjon, Låven 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

6. 023000.7200.265.0799 
0799 - Vedlikehold 
Leieboliger 354 169 77 000 500 000 577 000 900 000 

7. 020020.7200.120.0772 
0772 - Lift til 
vedlikeholdsavd. 0 500 000 34 000 534 000 534 000 

8. 023000.7200.222.0768 

0768 - Gamle 
bygninger i Ås 
kommune 34 939 21 000 -21 000 0 56 000 

9. 023000.7200.265.2064 
2064 - Kajaveien 43-45 
A-E 135 065 43 000 -43 000 0 171 000 

    

Avsetning til ubundet 
investeringsfond     -64 000     

 
 
Kommentarer budsjettreguleringer investering 2.tertial 2014 
 

1. Oppgraderinger på ventilasjonsanlegg, garderobe og gjenstående oppgraderinger av 
Åshallen. 
 

2. Gjenstående arbeider på Solberg gård før avslutning av prosjekt senere i år. 
 

3. Fordeling av midler til standardheving og rehabilitering av andre prosjekter.  
 

4. Ås klubbhus 
 

5. Ventilasjonsanlegg ved Kroer skole, dette er nytt prosjekt uten finansiering. 
 

6. Avslutning av prosjekt lift til vedlikeholdsavd. 
 

7. Avslutning av prosjekt gamle bygninger i Ås kommune. 
 

8. Avslutning av prosjekt Kajaveien 43-45 A-E. 
 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat 
forblir uendret på ca. 0,6 % justert for VAR.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
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HOK-35/14 
Skolekapasitet fram mot 2030 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  14/02230-7 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 1.gang/drøfting 32/14 16.09.2014 
Ungdomsrådet 6/14 23.09.2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/14 07.10.2014 
Formannskapet 58/14 08.10.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole. 

2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer 

og Brønnerud skole 

3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til klasserom 

slik at 7. trinn på Solberg og evt Sjøskogen skole kan bruke disse fra høsten 

2015.   

4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg  i 

2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

5. Det utredes om Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole skal bygges ut /foreta 

mindre ombygginger for å kunne møte økt elevtallsvekst.  

 
Ås, 10.9.2014 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 

UTVALGSBEHANDLING 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014: 
Hovedutvalget drøftet saken. Hovedutvalget ba om flere opplysninger til neste møte 
vedrørende kostnader jf. punkt 1 og 4. Det oppsatte møte 24.09.2014 ble utsatt til 
tirsdag 07.10.2014. Behandling av saken fortsetter på neste møte. 
Protokoll fra møtet foreligger ikke når denne innkalling sendes ut. 
 

______ 
 

SAKSFREMSTILLING 
 

Rådmannens innstilling: Se øverst i dokumentet. 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur  16.9 – diskusjon 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  24.9 – utsatt til tirsdag 07.10.2014 
Formannskapet 
Kommunestyret  
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyresak  51/14 av 18.06.2014 
Skolebehovsplan  - fremtidig skolestruktur i Ås kommune, jf. vedlegg i HOK sak 1/11 
av 19.01.2012.  
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Eiendomssjef 
Teknisk sjef 
Rektorene 
 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune må fram til 2030 opprette 450 nye skoleplasser i sentrumsområdet for 

barn 6-12 år og 80 plasser for aldersgruppen 13 – 15 år. Det foreslås derfor at 

Rustad skole snarest bygges ut til en 4-parallell skole og det utredes videre (som 

vedtatt av kommunestyret 18.6.2014) om Åsgård skole skal flyttes eller bygges ut. I 

mellomtiden foreslår rådmannen at paviljong 2 på Åsgård skole, som er uten 

ventilasjonsanlegg og kun kan brukes i kortere perioder, rives. Det settes i stedet opp 

midlertidige modulbygg i 2 etasjer for å avhjelpe elevtallsveksten.  

Videre må det utredes om det kan foretas mindre ombygginger på Ås ungdomsskole 

for å møte økningen i elevtall fra begynnelsen av 2020 tallet.  

Solberg skole bygges ut til en 2-parallell skole som tidligere vedtatt. Det gamle 

biblioteket på Nordbytun ungdomsskole settes i stand til klasserom slik at 7. trinn på 

Solberg, og evt Sjøskogen skole, kan bruke disse inntil skolene er utbygget. 

Klasserommene skal senere kunne brukes av Nordbytun ungdomsskole for å ta imot 

den økte elevtallsveksten.   

 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p7
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Fakta i saken: 

Ved utgangen av 2013 var det totalt 2274 barn og unge i  Ås kommune. Prognosen 

viser at Ås kommune vil ha ca 2720 barn og unge i 2020, ca 3430 i 2030 og ca  3780 

i 2040. 

Denne gruppen fordeler seg slik: 
 6 - 12 år 13 – 15 år Totalt 

2013 1572 702 2274 

2020 1970 745 2715 

2030 2460 970 3430 

2040 2610 1170 3780 

 
 
Ås sentrumsområde 
 
Befolkningsprognose 6 - 12 år i Ås sentrum 

 
 
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  

Brønner
ud  

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  

 
 
Ås kommune har i sentrumsområdet (Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud 

skolekrets) totalt en realistisk skolekapasitet på 1030 skoleplasser for alderen 6 – 12 

år fordelt som følger:  

 

Skolekapasitet for barneskolene i Ås sentrum 

 Maks kapasitet i 
dag 

Realistisk 
kapasitet* 

Kapasitet 
kan bli  

Realistisk kapasitet 
kan bli*  

Rustad  2 paralleller x 7  
Maks kapasitet 392 
elever  

352 elever  4 parallell x 7  
784 elever  

705 elever  

Åsgård  2 paralleller x7  
Maks kapasitet 392 
elever  

352 elever  3 parallell x 7  
588 elever  

530 elever  

Brønnerud 1 parallell x7  
Ca 196 elever  

176  
elever  

196 176 elever  

Kroer  1 parallell x7  
Ca 160 elever 
grunnet varierende 
klasseroms-størrelse 

150  
elever  

160 150 elever  

Total 
kapasitet  

1140  1030  1728  1555  

* realistisk kapasitet er 5- 10% lavere enn maksimal kapasitet – skyldes at elevkullene varierer  
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Befolkningsprognose 13 – 15 år i Ås sentrum 

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

Ås 
ungdsk 

408 388 406 392 418 401 441 447 491 509 535 563 589 

 
Ås ungdomsskole har en realistisk kapasitet på ca 510 skoleplasser, maksimal 
kapasitet på 540 skoleplasser.  
 

 
Skolekapasitet Ås ungdomsskole 

 Maks kapasitet i dag Realistisk 
kapasitet  

Kapasitet 
kan bli  

Realistisk 
kapasitet kan bli  

Ås ungdsk  6 parallell x 3  
Maks kapasitet 540 elever  

510 elever  630 elever  600 elever  

 
 
Vurdering: 
Vurdering av skolekapasiteten i Ås sentrumsområde 
Ås kommune står foran store utfordringer  når det gjelder å møte den økte 
elevtallsveksten.  Kommunen har i dag ikke stor nok skolekapasitet der 
boligutbyggingen  kommer, til å møte disse utfordringene. I  2020 må Ås sentrum ha 
vel 1200 plasser for barn 6- 12 år og i 2030 må Ås sentrum ha 1500 plasser for 
denne aldersgruppen. 
 
Allerede i 2016 er skolene  i sentrumsområdet fulle med tanke på realistisk kapasitet. 
I 2020  vil sentrumsområdet mangle ca 200 plasser for aldersgruppen  6 – 12 år sett 
ut fra realistisk kapasitet. Dette forutsetter at den realistiske kapasiteten utnyttes 
maksimalt også på Brønnerud og Kroer skole. Dette er nok lite aktuelt da 
utbyggingen og befolkningsøkningen kommer i området Åsgård og Rustad 
skolekrets.  
 
I Rustad og Åsgård skolekretser har kommunen  i dag vel 700 skoleplasser for barn 
6 – 12 år og trenger ca 970 plasser i 2020 og ca 1200 plasser i 2030, altså en økning 
på 270 plasser i 2020 og 500 plasser i 2030.  
 
Ås ungdomsskole har en realistisk kapasitet på 510 skoleplasser. I 2024 vil 
kapasitetsgrensen være nådd. I 2030 vil det være behov for ca 590 skoleplasser for 
ungdom i alderen 13 – 15 år. Altså en økning på ca 80 plasser.   
 

Hvilke alternativer har man i Ås sentrum for å møte behovet for skoleplasser 

for elever mellom 6 og 12 år 

Alternativ 1: 

 Bygge ut Rustad skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 De andre skolene består som i dag.   
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 Utnytte kapasiteten til realistisk kapasitet på alle sentrumsskoler.  

 Konsekvenser: 

Gir ikke stor nok kapasitet. Når Rustad skolen er ferdig utbygget om 5-6 år, er 

allerede kapasiteten for liten i sentrumsområdet. 

 

Alternativ 2: 

 Bygge ut Rustad skole til 4 parallell skole med plass til 784 elever (realistisk 

kapasitet er 710 elever). Det vil si en økning på 370 elever. 

 De andre skolene består som i dag.   

 Utnytte kapasiteten til realistisk kapasitet på alle sentrumsskoler.  

 Totalt gir dette en økning på 370 barneskoleplasser. Dette skal holde 

fram til ca 2026.  

 Konsekvenser 

o Dette vil kunne realiseres relativt raskt. 

o  Skolen vil lett på et senere tidspunkt evt kunne omgjøres til en 

ungdomsskole da den vil ha stor nok kapasitet til å ta 7-8 parallell 

ungdomsskole. (Se alternativ 5) 

o 4 parallell skole utnytter kapasiteten på spesialrom godt. 

o Den største utbyggingen kommer i dagens Åsgård skolekrets, dvs at 

skolegrensene vil måtte flyttes ved en utbygging av Rustad skole. 

o Ingen mulighet til videre utbygging av skolen. 

 

Alternativ 3: 

 Bygge ut Rustad skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 Bygge ut Åsgård skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 Dette gir en økning på 360 barneskoleplasser. Dette vil holde fram til ca 

2026. Men vil gi ca 140 plasser for lite fram til 2030.  

 Konsekvenser 

o Lite effektiv utbygging da 2 skoler må bygges ut samtidig  

o Drift av 2 x 3 parallell skoler er dyrt da det for eksempel krever en 

ekstra gymsal på hver skole. 

 

Alternativ 4: 

 Bygge ut Rustad skole til 4 parallell skole med plass til 784 elever (realistisk 

kapasitet er 710 elever). Det vil si en økning på 370 elever. 

 Bygge ut Åsgård skole til 3 parallell skole med plass til 588 elever (realistisk 

kapasitet er 530 elever). Det vil si en økning på 180 elever. 

 Totalt gir dette en økning på 550 barneskoleplasser. Dette vil ut fra 

prognosene  holde fram til 2030.  
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 Konsekvenser 

o Rustad skole vil kunne bygges ut relativt raskt. 

o Man kan vente med å bygge ut Åsgård skole til nærmere 2020. 

o Kapasiteten på Brønnerud skole vil kunne utnyttes bedre 

o 4 parallell skole – Rustad - utnytter kapasiteten på spesialrom godt. 

o Den største utbyggingen kommer i Åsgård skolekrets, dvs at ved å 

utvide Åsgård skole til 3 parallell skole vil noe av økningen av 

skolekapasiteten også komme i den kretsen hvor elevtallet øker mest.  

o Skolegrensene vil også her måtte flyttes for å utnytte kapasiteten best 

mulig. 

o Nåværende paviljong 2 på Åsgård skole må enten rehabiliteres eller 

erstattes av nytt bygg.  Ved en utbygging av Åsgård skole vil denne 

paviljongen kunne rives og erstattes av et bygg i flere etasjer.  

o Alternativet gir ingen videre utbyggingsmuligheter på Rustad skole. Kan 

gi videre utbyggingsmuligheter hvis man itar i bruk Søråsjordet og flytter 

Skoleveien. 

  

Alternativ 5: 

 Legge ned Åsgård skole og selge deler av Åsgård skole og tomten. Resten 

gjøres om til voksenopplæring og kontorlokaler. Kulturskolen beholder sine 

lokaler 

 Omgjøre Rustad skole til ungdomsskole og bygge den ut til en 8 parallell 

ungdomsskole – dvs 720 elever (realistisk 650 elever) som tilsvarer 3,5 

parallell barneskole med noen flere spesialrom. Vil da kunne møte behovene 

fram til 2040. 

 Omgjøre Ås ungdomsskole til ny 7 parallell barneskole med plass til 1300 

elever. Den har i sin nåværende form kapasitet til å ta ca 500 elever i 

barneskolealder.  Bygge nytt bygg til barneskolen på plassen til Ås stadion 

med plass til 800 elever, tilsvarende 4 parallell barneskole. 

 Konsekvenser 

o Stor skole på ett sted med den økte trafikken det medfører 

o Skolen kan bli for stor. Den går over anbefalte grenser, men ved evt å 

dele skolen i 1- 4 skole og 5- 7 skole vil dette kunne la seg gjøre.   

o Flytte Ås stadion til Ås Måsan eller Søråsjordet (idrettsbanen ved 

Storebrand) 

o Blir store forskjeller på skolestørrelsene i Ås 

o Åsgård skole kan utnyttes til andre formål og deler av den kan selges.  
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Alternativ 6: 

 Bygge ut Rustad skole til 4 parallell skole med en økning på 360 elever 

 Flytte Åsgård skole og bygge ny Åsgård skole som 4 parallell skole på 

Dysterjordet eller et annet sted som nærmere utredning vil kunne vise.   

 Selge deler av Åsgård skole og tomten. Resten gjøres om til voksenopplæring 

og kontorlokaler. Kulturskolen beholder sine lokaler.    

 Dette vil gi en realistisk skolekapasitet på ca 1400 elevplasser fordelt på 

2 skoler og kunne ta av for veksten fram mot 2040. 

 Konsekvenser 

o Kommunen eier ingen aktuelle sentrumsnære tomter.  

o .Det kan ta tid å kjøpe (ekspropriere) aktuelle tomter til flytting av 

Åsgård skole. 

o Rustad skole kan realiseres relativt raskt og dermed ta av for 

elevtallsveksten fram mot 2024. 

 

Alternativ 7 

 Bygge ny 7-8 parallell barneskole på på Dysterjordet eller et annet 

sentrumsnært område som nærmere utredninger vil kunne vise. 

 Selge Rustad skole  til eiendomsutvikler. 

 Selge deler av Åsgård skole. Resten gjøres om til voksenopplæring og 

kontorlokaler. Kulturskolen beholder sine lokaler.    

 Konsekvenser 

o Blir en stor skole med ca 1400 elever 

o Vil kunne gi nødvendige utbyggingsmuligheter på senere tidspunkt 

o Effektiv drift 

o Ny skole kan bygges slik at den ikke oppleves som  stor for elevene 

o Kan ta for lang tid i forhold til elevtallsveksten i dag. 

o Kommunen har ingen aktuelle tomer og må kjøpe. 

 

Vurdering av alternativene for barneskolene i Ås sentrum 

Det tar ca 5-6 år å bygge en skole. Det må derfor tenkes langsiktig når man først skal 

bygge og ta høyde for skolekapasiteten i alle fall fram til 2030. 

Å bygge skoler er en stor kostnad for kommuner. Som vekstkommune har Ås 

kommune en stram økonomi, og kommunen bør finne rimelige og gode løsninger 

som dekker de behovene kommunen har.  

Ser man på alternativene som er foreslått:  

Alternativ 1, dekker ikke behovet for skoleplasser.  

Alternativ 2 dekker kun kapasiteten fram til 2026. 
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Alternativ 3 dekker kun behovet fram til 2026. Å bygge to 3 parallell skoler gir en dyr 

løsning i forhold til utnyttelse av spesialrom. Denne løsningen gir heller ikke nok 

skoleplasser.  

Alternativ 4 vil dekke behovet og vil være den raskeste løsningen å få på plass og 

den som vil gi minst endringer. Den gir nok skolekapasitet. 

Alternativ 5 vil dekke behovet og føre til at Åsgård og Rustad skole slås sammen til 

en skole.  Men skolen blir svært stor, 1300 elever, og over det som anbefales. 

Alternativet vil kunne gi videre utbyggingsmuligheter - avhengig av tomt.  

Alternativ 6 fører til at både Rustad skole og Åsgård skole blir 4 parallell skole og gi 

god nok skolekapasitet fram til 2040. Åsgård skole flytter til et nytt sted og deler av 

Åsgård skole selges.I tillegg vil en ny tomt til Åsgård skole kunne føre til ytterligere 

utbyggingsmuligheter på lang sikt. Det er i dag ingen aktuelle tomter som kommunen 

disponerer. Vil sannsynligvis bli et dyrere alternativ enn alternativ 4 da tomt må 

erverves og hele skolen bygges opp..  

Alternativ 7 er parallell til alternativ 5. Her må tomt erverves. Skolen vil bli stor, men 

måten skolen bygges på vil føre til om den vil oppleves som stor av elevene.  

 

Hvilke alternativer har man i Ås sentrum for å møte behovet for skoleplasser 

for elever mellom 13 og 15 år 

Alternativ 1 - Ungdomsskolen 
Bygge om Ås ungdomsskole til en 7 parallell ungdomsskole. Dette vil gi ca 630 
elevplasser – realistisk rundt  600. Dette vil gi en økning i kapasiteten på 80 elever 
og skal holde fram til 2030. Da må skolen bygges ut noe mer ut for å møte økt 
elevbehov, evt bygge ny ungdomsskole. 
Det er i dag 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. Skolen når i følge prognosene sin nåværende maksimale 
kapasitet i 2024.    
 

Alternativ 2 - Ungdomsskolen 

Gjøre om Rustad skole til ungdomsskole. Som barneskolenes alternativ 5.  

  

 

Vurdering av alternativene for ungdomsskolen 

Alternativ 1 er det mest realistiske alternativet, minst utbygging og sannsynligvis det 

rimeligste alternativet.  

Alternativ 2 gir ingen ytterligere fordeler for ungdomsskolen. 
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Fakta om Nordbyregionen 

Befolkningsprognose 6 - 12 år i Nordbyregionen 

 
 
År  

 
 
2013  

 
 
2014  

 
 
2015  

 
 
2016  

 
 
2017  

 
 
2018  

 
 
2019  

 
 
2020  

 
 
2022  

 
 
2024  

 
 
2026  

 
 
2028  

 
 
2030  

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 

Sjøskogen 219 223 240 253 253 243 238 238 246 248 268 269 273 

TOTALT  667 687 707 729 730 733 743 765 790 820 876 920 965 

 
Ås kommune har i Nordbyregionen  (Nordby, Solberg og Sjøskogen skolekrets) totalt 
en realistisk skolekapasitet på 748 skoleplasser for alderen 6 – 12 år fordelt på 
følgende: 
 

Skolekapasitet for barneskolene i Nordbyregionen 

 Maks kapasitet i 
dag 

Realistisk 
kapasitet* 

Kapasitet kan bli  Realistisk kapasitet 
kan bli*  

Nordby  2 paralleller x 7  
Maks kapasitet 392 
elever  

352 elever  352 352 elever 

Solberg 1 paralleller x7  
Maks kapasitet ca 
196 elever  

176  
elever  

2 parallell x 7  
392 elever  

352 elever  

Sjøskogen 1 parallell x9  
Ca 252 elever  
Har 2 ekstra 
klasserom 

220 
elever 

5 nye klasserom  
2 parallell x7  
392 elever 

352 elever 

Total 
kapasitet  

840 748 1136 1056 

* realistisk kapasitet er 5- 10% lavere enn maksimal kapasitet – skyldes at elevkullene varierer  

 
 

Befolkningsprognose 13 – 15 år i Nordbyregionen 

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

Nordbytun 
ungdsk 

294 282 278 262 271 285 294 298 319 343 328 355 377 

 
 
Nordbytun ungdomsskole har i dag en realistisk kapasitet på ca 340 skoleplasser, 
maksimal kapasitet på 360 skoleplasser.  
 

Skolekapasitet Nordbytun ungdomsskole 

 Maks kapasitet i dag Realistisk 
kapasitet  

Kapasitet kan bli  Realistisk kapasitet 
kan bli  

Nordbytun 
ungdsk  

4 parallell x 3  
Maks kapasitet 360 
elever  

340 elever 5 parallell  
Maks kapasitet 
450 elever 

430 elever 
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Vurdering av Nordbyregionen 
Det er vedtatt utbygging av Solberg skole til 2 parallell skole med mulighet for 
utbygging til 4 parallell på et senere tidspunkt hvis det skulle bli behov. Ut fra dagens 
prognoser skal Solberg skole med utbygging til 2 parallell skole ha nok kapasitet til å 
møte boligutbyggingen fram til 2030. Fram til utbyggingen står ferdig er det svært 
trangt på skolen.  
 
Nordby skole har også stor nok kapasitet fram til 2030. 
 
Sjøskogen skole bør imidlertid vurderes utbygget med ca 5 klasserom, grupperom og 
garderober slik at den skolen også blir en 2 parallell skole. Skolen har i dag areal, 
men er ikke delt inn til å kunne være en 2 parallell skole. Det er i dag mellom 30- og 
40 elever på de fleste trinn, noe som utgjør en 2 parallell skole. I 2015 står det 40 
barn på liste til 1. trinn ved denne skolen.  Inntil nå har de øverste trinnene vært 
relativt små, noe som har gjort at de ikke har trengt mer enn 1 klasserom per trinn.  
De siste årene har det kommet elever tilsvarende 2 klasser per trinn.   
 
Ved utbygging av Solberg skole vil den totale skolekapasiteten i Nordbyregionen 
holde fram til 2030. Det er imidlertid noe skjev fordeling. Solberg skole vil ha noe 
overkapasitet, mens Sjøskogen vil ha noe underkapasitet. Nordby skole vil ha 
tilstrekkelig kapasitet.  
 
Når det gjelder ungdomsskolen, så vil Nordbytun ha tilstrekkelig kapasitet til 2024. 
Da må kapasiteten utvides. Biblioteket flyttet ut av Nordbytun ungdomsskole. Dette 
er lokaler som sannsynligvis kan bygges om til permanente klasserom slik at skolen 
kan bli en 5 parallell skole og møte de økte behovene fra 2024.  
 
 
 
Hvorledes møte mangel på skolekapasitet inntil skoler er ferdig utbygget 
 
Sentrumsområdet 

 Brønnerud og Kroer skole har noe ekstra kapasitet. Skolegrensene bør flyttes 

noe for å utnytte kapasiteten på disse skolene når Rustad og Åsgård skole 

ikke kan ta flere elever på et trinn.  

 Skolekretsgrensene må bli mer fleksible for å utnytte den kapasiteten vi har i 

dag på utkantskolene og ved bruk av brakker. 

  Det opprettes i første omgang kun en ekstra klasse per årstrinn i 

sentrumsområdet når de nærmeste skolene ikke lenger har kapasitet. Dette vil 

kunne medføre at søsken ikke får gå på samme skole eller at man må gå forbi 

nærmeste skole for å komme til den skolen som har kapasitet.   

 Paviljong 2 på Åsgård skole rives. Det leies inn/kjøpes  brakker i 2 etasjer som 

settes der paviljong 2 står i dag. Inntil Rustad skole står ferdig utbygget tar 
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Åsgård skole mye av veksten ved hjelp av brakkeløsning. Åsgård skole blir 

delvis 3 parallellskole i utbyggingsperioden.  

 Rustad skole fortsetter å leie lokaler i Arbeidskirken og må under evt 

utbygging leie inn brakker for å huse skolens elever. 

 
Nordbyregionen 

 Solberg skole kan brukes under utbygging av ny Solberg skole. 

 Da Solberg skole er full, flyttes 7. trinn til de gamle biblioteklokalene på 

Nordbytun ungdomsskole fra høsten 2015. Elevene fortsetter å tilhøre Solberg 

skole.  

 Når Sjøskogen skole mener de ikke lenger har kapasitet til alle elevene, flyttes 

7. trinn til de gamle biblioteklokalene på Nordbytun ungdomsskole.   Elevene 

fortsetter å tilhøre Sjøskogen skole.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunens økonomi er stram, og det gjør at kommunen må holde investeringene 
på et så lavt nivå som mulig.  
 
De forskjellige alternativene er ikke kostnadsberegnet. HOK’s vedtak vil bli 
kostnadsberegnet til formannskapsmøtet 8.10. Denne kostnadsberegningen vil bli 
lagt inn i handlingsprogrammet for  2015.   
 
 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det haster med å øke skolekapasiteten i Ås. Selv med god utnyttelse av skolenes 
kapasitet, så er det ikke nok elevplasser i kommunen i årene framover.   
Rådmannen har derfor følgende forslag til plan for å løse elevtallsvekst: 
 

1. Solberg skole utbygges til 2 parallell skole som vedtatt. 

2. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole. 

3. Det innføres mer fleksible skolekretsgrenser for å utnytte skolekapasiteten på 

Kroer og Brønnerud skole 

4. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes i stand til klasserom slik at 7. trinn 

på Solberg og evt Sjøskogen skole kan bruke disse fra høsten 2015.  Når 

disse skolene ikke lenger har behov for klasserommene, kan Nordbytun skole 

ta rommene i bruk for å møte elevtallsveksten 
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5. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg  i 

2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

6. Åsgård skole utredes – flytting eller utvidelse - som vedtatt i kommunestyret 

18.06.2014.  

7. Det utredes om Sjøskogen skole skal bygges ut for å ta elevtallsveksten. 

8. Det utredes om Ås ungdomsskole  kan foreta mindre ombygginger for å møte 

elevtallsveksten fra 2024 eller om skolen  må bygges ut.  

 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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HOK-36/14 
Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer 2014 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  14/02914-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/14 07.10.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
HOK’s disposisjonsmidler brukes 2014 til: 

1. Nordby skole tildeles kr 276.000 til vernepleier i 75% stilling for våren 2014. 
2. Ås ungdomsskole tildeles kr 200.000 til vernepleier i 50% stilling for våren 

2014. 
3. Resterende midler går til dekning av ekstrautgifter til elever med spesielt 

krevende atferdsproblematikk.  
 
 
 
Ås, 06.08.2014 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
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 
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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 som er igjen for 2014 brukes til 
elever med særskilte behov samt å dekke opp kr 276.000 til Nordby skole for ekstra 
vernepleier og kr 200.000 til Ås ungdomsskole til ekstra vernepleier for våren 2014.  
 
 
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 prosjektstilling som 
sosialpedagog i Nordby. Denne stillingen er nå gjort fast..  
 
I 2013 ble pengene brukt til følgende:  
1. Åsgård skole i forbindelse med feiring av 100 års jubileum høsten 2013 kr 

65.000,  
2. Nordby skole, ansettelse av midlertidig vernepleier høsten 2013, kr 200.000 
3. Ås ungdomsskole, ansettelse av midlertidig vernepleier høsten 2013, kr 

143.000 
 
Nordby skole og Ås ungdomsskole  fikk  også får et løfte om dekning av tilsvarende 
midler for våren 2014, kr 276.000 til Nordby og kr 200.000 til Ås ungdomsskole. For 
høsten 2014 er det da igjen til utdeling kr 224.000.   
 
 
Vurdering: 
Det foreslås at midlene for 2014 brukes til å dekke vernepleiere for våren 2014 med 
følgende summer; opptil kr 200.000 til Nordby skole og opptil kr 143.000 til Ås 
ungdomsskole.  
 
De resterende 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 som er igjen på HOKS’s disposisjonskonto for 2014 brukes til elever med 
særskilte behov samt å dekke opptil  kr 276.000 til Nordby skole for ekstra 
vernepleier og opptil kr 200.000 til Ås ungdomsskole til ekstra vernepleier.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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HOK-37/14 
Fordeling av støtte til uorganisert ungdom 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  14/03045-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 7/14 23.09.2014 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 37/14 07.10.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kroner …… tildeles ……… 
2. Kroner …… tildeles ……… 
3. Kroner …… tildeles ……… 

 
Ås, 05.09.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet (UR) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Vedlegg: 
Click here to enter text. 
1. Søknad om midler uorganisert ungdom seek&find 2014,                                         
2. Søknad om prosjektmidler til Team Experience ,                                                     
3. Søknad om støtte til uorganisert ungdom 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 76/12 
HOK-sak 3/13 
 
Vedtak i saken sendes til: 
SLT-Koordinator 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det har innen fristens utløp 1. september kommet inn 3 søknader om støtte til 
uorganisert ungdom. Samlet utgjør søknadsbeløpet nærmere 100.000 kroner. 
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Ungdomsrådet vil i sitt møte 23.09.14 gjennomgå alle søknadene og komme med en 
anbefaling til HOK om fordeling av pengene. Protokoll fra ungdomsrådets møte vil bli 
forelagt i HOK-møtet 24.09.14. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har til fordeling 50.000 kroner til tiltak for uorganisert ungdom jf. K-sak 
76/12. Retningslinjer for tildelingen ble vedtatt i HOK-sak 3/13. 
 
«HOK tildeler støtte til tiltak for uorganisert ungdom to ganger årlig, med fordeling av 
omtrent halve støttebeløpet i hver runde. Dersom mindre eller mer enn halve potten 
fordeles, justeres beløpet for tildeling i neste runde tilsvarende. Ungdomsrådet skal 
være gitt anledning til å uttale seg før fordeling.» 
 
Ungdomsrådet ble opprettet i januar 2014. Da med valgte representanter fra 
elevrådene og de to ungdomsskolene. De resterende frie plassene til ungdomsrådet 
ble vedtatt i HOK 26.02.14 (HOK-sak 10/14). Det første møtet med et fulltallig 
ungdomsråd ble derfor 01.04.14. I henhold til retningslinjene skal støtte til tiltak for 
uorganisert ungdom tildeles to ganger årlig, men på grunn av at ungdomsrådet ikke 
var fulltallig før i aprilmøtet, ble hele søknadssummen overført til høsten. 
 
Utlysningen av midlene har blitt offentliggjort via kommunens hjemmesider. I tillegg 
har utlysningsteksten blitt distribuert til skolene via elevrådene, den har blitt sendt til 
aktuelle søkere og den har blitt delt på facebook. I august hadde også ungdomsrådet 
besøk av Ås avis som skrev en liten artikkel om saken. 
 
Vurdering: 
Alle søknadene vurderes å tilfredsstille kriteriene for tildeling.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er satt av 50.000 kroner til tiltak for uorganisert ungdom. 
 
Alternativer: 
Avhengig av ungdomsrådets anbefaling vil det være flere alternative 
fordelingsnøkler; 
Et alternativ er å fordele pengene til alle søkere. Dog kan det se ut som søknad 
nummer 3 (utendørs bordtennisbord) ikke lar seg gjennomføre dersom de kun får 
innvilget deler av søknadsbeløpet.  
Et annet alternativ er å innvilge hele beløpet til søknad nummer 2 (team experience). 
Et tredje alternativ er å innvilge pengene til søknad nummer 1 (seek and find) og 
søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord), og de resterende pengene til søknad 
nummer 2 (team experience).  
Et siste alternativ kan være å innvilge penger til enten søknad nummer 1 (seek and 
find) eller søknad nummer 3 (utendørs bordtennisbord), og de resterende pengene til 
søknad nummer 2 (team experience). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at ungdomsrådets innstilling av 23.09.14 tas til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 
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Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

HOK-38/14 
Fastsetting av veinavn - Moer gård  (Kroer)  
 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  14/03053-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 38/14 07.10.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Vei fra Vollholen til Moer gård, som vist på kart, får navnet Moer allé 
2. Vei fra Vollholen til Sutterhol gård, som vist på kart, får navnet Sutterholveien  

 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
 
Vedlegg: 
1. Kart -Moer + Sutterhol, 
2. Svar fra historielaget - Veinavn på to veier Kroer                                               
3. Henv. fra O. Egge -Moer gård 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ole Egge, Moer gård 
Oppmålingsvesenet for oppfølging. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har mottatt en  henvendelse ang. veinavn for Moer gård i Kroer. 
Adressatene i nærområdet har alle adresse til Vollholen (inkl. bla. a Kroer skole.). 
Imidlertid er det ikke naturlig at gårdene Moer og Sutterhol har adresse til denne 
veien, slik de ligger geografisk. 
 
Det er to Moergårder i Ås, en i Ås sentralområde, - som har gitt navnet til Moerveien.  
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Det er derfor viktig at veien inn til Moer gård får et navn som skiller denne fra 
adressen til Moergården i Ås sentralområde, men som samtidig har en tilknytning til 
eget gårdsnavn. 
Det er næringsvirksomhet på gården, som genererer en del transport, med 
forskjellige transportører som har behov for å finne fram.  
 
Dagens eier opplyser at det for om lag 20 år siden ble plantet en lindeallé langs 
gårdsveien. Han ønsker at veien får navnet Moer allé. 
 
Naboeiendommen Sutterhol bør også gis et veinavn/adresse. Navnet på 
eiendommen er  ikke er registret andre steder i landet. Navnet har sin bakgrunn i 
håndverk (Sutler=Skomaker) og i en  moderne navneform ville navnet ha vært 
«Skomakerholen». Dette må forstås dithen at det her har vært drevet håndverk i 
tillegg til ordinær gårdsdrift. 
Rådmannen foreslår at denne veien får navnet Sutterholveien. 
 
Vurdering: 
Navneforslagene er sendt til Ås historielag for vurdering. Historielaget støtter 
rådmannens navnevalg. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Veien fra Vollholen til Moer gård, som vist på kart, får navnet Moer allé. 
Veien fra Vollholen til Sutterhol gård, som vist på kart, får navnet Sutterholveien  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks det er gjort  
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HOK-39/14 
Veinavn-Pukstad 
 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  13/05050-4 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 39/14 07.10.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Vei til Pukstad, som vist på kart, får navnet PUKSTADVEIEN 
 
Ås, 12.09.2014 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
 
Vedlegg: 
Click here to enter text. 
1. Henvendelse fra beboere på Pukstad  
2. Mailveksling – Ås historielag – Pukstad 
3. Pukstad – Ås historielag 
4. Veinavn – brev inn 
 
 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Søker Øyvind Arnesen, Pukstad gård, 1430 Ås  
Oppmålingsvesenet, her,  - for adressering  
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har mottatt en henvendelse fra oppsitterne på Pukstad gård med ønske 
om adressering av veien inn til gården. Adressatene ønsker at veinavnet beholder 
gårdsnavnet i framtidig adresse. 
 
Fakta i saken: 
Veien inn til gården er en privat vei, og beboerne er bekymret for at et veinavn vil gi 
økt trafikk, inn til gården. Av den grunn ønsker de veien ikke ender på – vei, men, -
tun, - og forslaget deres forslag på veinavn er  derfor Pukstadtunet. 
 
 
Vurdering: 
Poenget med å gi veinavn, er å gi en mere presis og nøyaktig adresse, slik at alle 
som har behov for det, kan finne fram. 
I Ås kommune har rådmannen prøvd å benytte seg av endelsen –vei, for å markere 
at dette er en adresse på en vei. I noen tilfelle har vi fraveket dette, men betegnelsen 
–tun er ikke benyttet  i veinavn tidligere. 
 
Om eier ønsker  at det skal markeres at veien er privat, må dette gjøres f.eks. ved 
bruk av skilting. Ås historielag er forespurt, men er litt utydelig i svaret sitt, men et 
forslag er Pukstadgata. 
Betegnelsen –gata er benyttet en gang tidligere i Ås (Kaksrudgata),  men her er 
bakgrunnen for navnevalget «gutua», - altså en vei med en spesiell funksjon, - gjerne 
for leding av dyr til/fra beite. 
En er ikke kjent med at denne veien har hatt denne funksjonen tidligere. 
(Som kjent, betyr gutua «smal passasje/vei med gjerde på begge sider.» 
 
Gårdsnavnet PUKSTAD finnes i kartverkets stedsnavnregister med denne 
skrivemåten. Det skulle derfor være uproblematisk å benytte gardsnavnet.  
 
Rådmannen foreslår at veien får navnet PUKSTADVEIEN 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så snart dette er gjort. 
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