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Saker til behandling  
 

HOK-30/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   
2 Eldrerådet 9/19 08.10.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/19 08.10.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/19 09.10.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 11/19 09.10.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø   
7 Formannskapet 53/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet, 07.10.2019 
Eldrerådet, 08.10.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 08.10.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 09.10.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial, 09.10.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 10.09.2019 
Formannskapet, 16.10.2019 
Kommunestyret, 23.10.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan 2020-2023 pr 19092019 
2. Boligpolitisk plan 2020-2023 Tiltaksdel pr 19092019 
3. Boligpolitisk plan Svar på innspill Utvalg_F_K_sep 2019 
4. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene  
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 
Sak K 37/19 «Boligpolitisk plan for Ås kommune» ble behandlet i kommunestyret 
04.09.2019. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
«Planen sendes tilbake. Før planen legges fram til ny politisk behandling skal en 
tiltaksdel med konkrete tiltak utarbeides, og alle forslag som har innkommet i 
utvalgsbehandlingen, og som følger saken, skal vurderes.» 
 
Det er gjort noen endringer i selve planen på bakgrunn av dette. Tiltaksdelen til 
planen er utarbeidet (vedlegg 3) og forslagene som kom inn i utvalgsbehandlingen er 
vurdert i den sammenhengen (vedlegg 4).  
 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Planen 
omfatter både boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 20/15) og en boligpolitisk 
strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17).  
 
Planen dekker målgrupper i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det 
kommunalt disponerte boligmarkedet.  

 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 
kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette. Aktuelle målgrupper er seniorer og barnefamilier.  

 I mellommarkedet er det innbyggere som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet. Aktuelle målgrupper her er 
førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, studenter og småhusholdninger.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen skal følges opp. Tiltaksdelen 
bygger på fire tiltaksområder:    
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for de 

målgruppene som dekkes av planen med vekt på:  
a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomsforvaltning 
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c. Kommunens støtteordninger og tjenester 
d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med regionale myndigheter og 
eiendomsutviklere.  

4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Det er totalt 29 tiltak som fordeler seg på disse tiltaksområdene. Til hvert tiltak er det 

vurdert hvilken virksomhet som har ansvar for tiltaket, hvem det skal samarbeides 

med og når i planperioden tiltaket et tenkt gjennomført. De økonomiske 

konsekvensene er vurdert ut fra om tiltaket kan gjøres innenfor eksisterende rammer 

eller om det kreves økte rammer. Evt. behov for økte rammer spilles inn i arbeidet 

med kommunens handlingsprogram og økonomiplan fra 2021.  

 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av handlingsprogram 2018-2021 vedtok 
kommunestyret at det skulle utarbeides en boligpolitisk strategi for å sikre en mer 
sosial boligpolitikk.  
 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018.  
 
Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel. Kommunen kan bruke 
ulike virkemidler for å bidra til en helhetlig boligpolitikk som dekker framtidige 
boligbehov. Disse virkemidlene er plan- og bygningsloven, kommunal 
eiendomsforvaltning, Husbankens låne- og støtteordninger samt kommunale 
tjenester og støtteordninger. Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. 
Det er derfor viktig å samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike 
virkemidlene internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.    
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og som 
samtidig legger til rette for en by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.  
Det er en utvikling som skal være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig 
bærekraftig.  
 
Planen dekker boligsosial handlingsplan (K-sak 20/15) og en boligpolitisk strategi for 
å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). Den boligpolitiske planen for Ås er 
en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk bindende, men gir retning for 
boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av kommuneplanen. Planen gir 
føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det gjelder arealplanlegging, 
kommunens eiendomsforvaltning, kommunale tjenester og støtteordninger, bruk av 
Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
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hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 
 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt inn i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale 
rammer og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer 
som ikke tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken, målgrupper og strategier 
beskrives i kapittel 2. Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i 
kommunen, mens kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene 
for boligpolitikken i kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være 
førende for tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen er utarbeidet som et eget dokument. 
 
Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:  
 
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.  
 
For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier rettet mot ulike målgrupper:   
1. Bidra til at det bygges attraktive leiligheter for seniorer og barnefamilier.  
2. Bidra til at det bygges boliger for førstegangsetablerere, lavinntektsgrupper, 

studenter og småhusholdninger.   
3. Sikre boliger for vanskeligstilte. 
 
Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på 
følgende områder:  

 Plan- og bygningsloven 

 Kommunenes eiendomsforvaltning 

 Kommunens tjenester og støtteordninger 

 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 

 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med regionale 
myndigheter og eiendomsutviklere.   

 
Tiltakene bygger på fire tiltaksområder:   
1. Øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes av planen.  
2. Øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for målgruppene som 

dekkes av planen.  
3. Øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med eiendomsutviklere. 
4. Samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen gjelder for perioden 2020-2023. Innspillene fra den politiske 
behandlingen i utvalgene er vurdert i denne sammenhengen. Det er 29 tiltak som 
fordeler seg på de fire tiltaksområdene  
 
Prosess 
En prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått enhet 
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for plan, miljø og næring i arbeidet. Det er gjennomført et dialogmøte med 
kommunens enhetslederforum, et åpent politisk dialogmøte og møte med eldrerådet 
og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. I tillegg har planen vært på 
høring til 23 eksterne instanser samt internt i kommuneadministrasjonen i perioden 
10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 4.  
 
I behandling av boligpolitisk plan i kommunestyret (K 37/19) ble det vedtatt at alle 
forslag som kom inn i utvalgsbehandlingen, skulle vurderes, jfr. eldrerådet (8/19), 
hovedutvalg for helse og sosial (8/19), hovedutvalg for teknikk og miljø (55/19) og 
formannskapet (F 43/19). Det kom inn 17 forslag som er vurdert. En oppsummering 
av forslag og vurdering av disse finnes i vedlegg 3.   
 
Vurdering: 
Det er økende oppmerksomhet i Norge om en mer helhetlig boligpolitikk for å sikre 
framtidig boligbehov for ulike målgrupper. Det understøttes bl.a. av Meld.St.17 (2012-
2013) «Byggje – bu – leve. Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og 
framtidige generasjonar». Dette følges opp av flere instanser. Bl.a. har KS etablert et 
lærings- og utviklingsnettverk for helhetlig kommunal boligpolitikk der Ås sammen 
med 14 kommuner fra hele landet deltar.  
 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
målgruppene i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Dette er et komplekst fagområde, der kommunen må ha 
mer kunnskap om det framtidige helhetlige bolighovet for disse målgruppene. 
Kommunen må også øke kunnskapen om hvilke virkemidler den kan bruke for å 
kunne bidra til å dekke dette behovet. Det legger føringer for denne første 
boligpolitiske planens mål, strategier og tiltak. Behovet for kunnskap synliggjøres i de 
fire tiltaksområdene som de 30 tiltakene fordeler seg på: 
 
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
 
Tiltaksdelen synliggjør bl.a. hvem som har ansvar for å følge opp tiltakene. Det er i all 
hovedsak enheter og virksomheter i kommunen som står som ansvarlig eller 
samarbeidspart. Dette kan gjøre at tiltaksdelen kan framstå som en virksomhetsplan. 
Rådmannen mener likevel det er viktig å synliggjøre hvordan denne første versjonen 
skal følges opp.  
 
Innspillene fra utvalgsbehandlingen er vurdert i utarbeidelse av tiltaksdelen. 
Rådmannen vurdere det dit hen at de fleste innspillene dekkes av tiltakene i planens 
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tiltaksdel. De øvrige tiltakene anbefaler rådmannen blir spilt inn til 
kommuneplanrulleringen.  
 
Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for Ås kommune 
med mål, strategier og tiltaksdel, er en god start i kommunens arbeid med å få en 
mer helhetlig boligpolitikk. Den skal bidra til at det framtidige boligbehovet for ulike 
målgrupper vil bli dekket, i tråd med befolkningsveksten som det legges føringer for i 
kommuneplanen. Den skal også bidra til en variert boligsammensetning som møter 
ulike behov både når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også 
bidra til å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidra til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
En første vurdering av tiltakene, viser at de fleste tiltakene kan gjennomføres 
innenfor eksisterende rammer. Tiltak som krever økte rammer vil bli vurdert i 
sammenheng med utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan for 2021, 2022 
og 2023.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 
Alternativer: 
Boligpolitisk plan vedtas ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god start på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid som 
stadig flere kommuner er i gang med.  
 
Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune med tiltaksdel vedtas slik 
den foreligger.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HOK-31/19 
Evaluering av skolematordningen   i ungdomsskolen høsten 2019 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  19/01034-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/19 09.10.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Evaluering av skolematordningen ved ungdomsskolene høsten 2019 tas til 
orientering.  
 
 
 
Ås, 19.09.2019 
 
Trine Christensen                                               Ellen M. Benestad 
Rådmann                                                            Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og opplæring 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og opplæring 
 
Vedlegg:  
Notat fra Nordbytun ungdomsskole 
Notat fra Ås ungdomsskole 
Vedlegg: 
Skolemat på Nordbytun ungdomsskole 
Skolemat på  Ås ungdomsskole 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 
Rektor Nordbytun og Ås ungdomsskole 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2019 vedtok kommunestyret et 
prøveprosjekt med skolemat på 1-2 skoler med kr 1 mill. årlig i perioden. 
Prøveprosjektet ble igangsatt august 2019 på begge ungdomsskolene. 
Skolene har organisert det på litt forskjellige måter ut fra de fysiske forholdene på 
hver skole. På Nordbytun ungdomsskole kjøpes det inn ferdigmat, mens det på Ås 
ungdomsskole er buffé hver dag. Ås ungdomsskole skal nå forsøke med varm mat 
en dag i uken etter ønske fra elevene.  
Skal skolematordningen fortsette, må kjøkkenene og kantineforholdene på hver skole 
oppgraderes og tilrettelegges for dette. Det må være nok personalressurser og 
skolene må vurdere omlegging av skoledagen for at alle elever skal få tid til å sitte 
ned og spise. I dag er det i stor grad skolenes ledelsesressurser og administrative 
ressurser som brukes for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette er ressurser som tas 
fra ledelsens kjerneoppgaver som administrativ og pedagogisk ledelse, samt 
oppfølging av elever/foresatte og ansatte.   
 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med budsjett 2019 vedtok kommunestyret et prøveprosjekt med 
skolemat på 1-2 skoler med kr 1. mill årlig i perioden.  
 
I HOK-møtet 10.4.2019 ble det lagt fram en orientering om bruk av midler til 
prøveprosjekt om skolemat, dokument nr. 19/01034-1, som ble tatt til orientering.  
 
Orienteringen anbefalte at midlene ble brukt på følgende måte: 
1. Oppdatering av kantinene på begge ungdomskolene i henhold til standard for drift av kantine. 
2. Det innhentes anbud før oppdatering igangsettes. 
3. Nordbytun ungdomsskole driver kantinen på samme sted som Nordby idrettslag driver sin 
kioskservering. Oppdatering må gjøres i samarbeid med dem. 
4. Evt midler som blir igjen etter at kantinene er oppdatert og supplert med nødvendig utstyr, fordeles 
på skolene til å igangsette matservering basert på det elevrådene og skolens ledelse ønsker og har 
mulighet til å få til. 

 
Da det var driftsmidler og ikke investeringsmidler som ble bevilget, så valgte 
kommunalsjefen i samråd med leder for HOK å bruke midlene på skolemat høsten 
2019 og ikke på oppgradering av kantinen.  
 
Kr 1 mill. ble fordelt slik at Nordbytun ungdomsskole ble tildelt kr 400.000 og Ås 
ungdomsskole kr 600.000, på bakgrunn av elevtall.  
 
Nordbytun ungdomsskole deler ut ferdigsmurte knekkebrød + frukt mandag og 
torsdag, og havregrøt+ frukt på tirsdager. Fredager varierer maten fordi det er en 
valgfaggruppe som lager maten på torsdager. Onsdager kan elevene kjøpe mat i 
kantina. Skolen har valgt denne ordningen fordi de er avhengig av å kunne dele ut 
mat som ikke trenger tallerken/ bestikk da de ikke har oppvaskmaskin som er 
godkjent eller beregnet på den type bruk. Skolen har heller ikke nok utstyr som 
tallerkener/bestikk. 
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Ås ungdomsskole organiserer buffé i kantinen hver dag der elevene forsyner seg 
selv av brød (også glutenfritt), knekkebrød, gul- og brunost, skinke, kalkun, syltetøy, 
leverpostei, smøreoster, smør, oppskåret agurk, paprika og tomat. De skal prøve ut 
et varmt måltid. For at 400 elever skal få mat hver dag, var det enklest for skolen å 
gjennomføre en buffé. 
 
Nordbytun skole har brukt følgende ressurser: 

- Planlegging før sommerferien, med beskrivelse og henvendelser til 
eiendomsavdelingen i kommunen 

- Gjennomgang av kommunens innkjøpsavtaler og henvendelser til eksterne 
leverandører 

- Bestille, ta imot og stable bort varer 
- Distribusjon av mat til elevene 
- Ekstra tilsyn på grunn av søppel og griseri 
 

Skolen brukte mye tid før sommerferien på å tenke ut og undersøke måter å 
gjennomføre en ordning med skolemat. De har ikke plass til alle elevene i kantinen 
på en gang, og ønsker ikke å dele opp spisefriminuttet på ulike trinn fordi det åpner 
for mye misnøye og forhandlinger.  
Det ble derfor raskt klart at skolen måtte få til mat som også kan spises i 
klasserommene, eventuelt skolemat som frokost, der ikke alle elevene kommer på en 
gang. De kartla hva som måtte utbedres i kantinen for å kunne håndtere mye mat og 
oppvask. Nordbytun har ikke egen kantine. Skolen bruker kantinen i Nordbyhallen i 
samarbeid med kommunen og Nordby IL. På grunn av de begrensningene som 
skolen har, sjekket de ut kommunens innkjøpsavtaler og har kjøpt inn mat som er 
enkel å servere/dele ut. I tillegg har skolen tatt kontakt med kjøkkenet på Moer, og 
SIÅS for å undersøke om de kan levere mat et par ganger i uken. Begge har meldt 
tilbake at de ikke har kapasitet til å levere til så mange. 
 
Ås ungdomsskole har 2 voksne til stede fra kl. 09.00-12.30 hver dag. I tillegg har  
elever kantinetjeneste. Skolen har også salg av diverse drikker og oppskjæring av 
frukt som serveres i det første friminuttet.   
Ås ungdomsskole bruker ressurser fra ledelsen/administrasjonen til å kjøre varer fra 
butikken hver dag, bestilling og organisering av tilbudet. De opplever at dette har 
vært en ekstra belastning på ledelsen/administrasjonen i oppstarten av et skoleår. 
Skolen har brukt tid på å få på plass ressurser til å ta seg av alt det praktiske rundt 
selve matserveringen, bestilling av varer og div. organisering. Det har vært en del 
henvendelser fra foresatte og elever med krav om div. tilpasset mat og varmmat. 
 
 
Vurdering: 
Nordbytun ungdomsskole opplever veldig mye søppel. Skolen har også problemer 
med at maten ikke blir spist opp, slik at det blir mer matsvinn. 
Mye lederressurs og merkantile ressurser på skolen blir brukt på innkjøp og 
distribusjon av skolemat. 
 
For at Nordbytun skole skal lykkes mener de at dette i stor grad handler om utstyr og 
kapasitet i kantinen. Nordby IL legger beslag på deler av kantineområdet. Skal 
skolen ha lunsj til alle elevene trenger de at kantinen tilrettelegges for dette.  
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Kantinen må rustes opp med økt kapasitet på stekeovner, industrioppvaskmaskin, 
lager og kjøleskap beregnet på å lage mat til 300 elever.  
Skolen trenger en person i ca 50% stilling som kan organisere utdeling av mat og 
forberede og rydde etter maten. Elever kan hjelpe til med dette i noen grad, men 
arbeidet må styres av en voksen. Skolen kan i liten grad ta elever ut av undervisning 
for at de skal hjelpe til i kantinen.  
 
Dersom det skal lages mat til elevene på skolen, vil skolen trenge 1-2 stillinger for å 
lage mat og organisere bespisning, innkjøp og opprydning.  Det må kjøpes inn glass, 
tallerkener og bestikk - og ha oppbevaringsplass til dette. 
 
Ås ungdomsskole opplever at resultatet nå er at veldig mange av elevene spiser mat 
hver dag. Tilbakemeldinger fra elevene er at de er veldig fornøyde, men ønsker et 
eller flere varme måltider i uken. Skolen opplever også at det er lite uro og konflikter i 
friminuttene fordi de spiser og samtaler. 
 
Ås ungdomsskole føler at de har lykkes med å gi elevene mat hver dag. Skolen har 
også  forskjellige tilbud slik at alle elevene skal få mat. Kostnadene på dette er 
foreløpig ikke beregnet. Skolen trenger å få tilkjørt maten slik at de slipper å bruke tid 
i butikken hver dag. Skolen mener de med tiden kan få bedre rutiner slik at dette kan 
bli mindre ressurskrevende. Dette krever imidlertid en forutsigbarhet med tanke på 
økonomi og ressurser. Også Ås ungdomsskole trenger en oppgradering av 
kantinekjøkkenet. 
 
Å servere mat i skolene krever skoler som er tilrettelagt for det.  Det krever både 
kjøkken som er store nok og godkjent for tilberedelse av mat, kantine som gjør at alle 
elever har plass til å sitte ned for å spise, ressurser til å tilberede/håndtere maten og 
en skoledag som er organisert slik at det er avsatt nok tid til spising. Det må serveres 
flere typer mat; gluten- og laktosefri, halal mat, kosher mat, vegetar- og veganmat 
osv. samt at maten skal være forsvarlig sammensatt ernæringsmessig, oppleves som 
variert og god. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Da skolene kun har holdt på en måned med skolemat er de økonomiske 
konsekvensene foreløpig ikke beregnet. Som en sammenligning så betaler 
foreldrene i barnehagene kr 400 per måned i kostpenger, noe som utgjør ca kr 20 
per dag. Overfører man den summen til skolene vil maten komme på i underkant av 
kr 2.7 mill. da det er ca 700 elever i ungdomsskolene. I tillegg må det beregnes 
utgifter til personell. Den ressursen vil være avhengig av om maten skal 
lages/bearbeides på skolene eller om den blir levert ferdig.  
 
Begge skolene trenger investeringsmidler for oppgradering av hvert sitt 
kantinekjøkken, inkludert utstyr, hvis man skal fortsette å servere skolemat. 
  
 
Miljømessige konsekvenser: 

 Skolene må ha forholdene lagt til rette for vask av kjøkkenutstyr til 3-400 
elever for å unngå bruk av engangsutstyr.  

 Matsvinn kan være en utfordring når elevene får servert for mye mat eller mat 
som de ikke liker.   
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Alternativer: 

 Ikke ha skolematordning 

 Utrede om Moer sykehjem kan levere mat. Det vil eventuelt kreve mer 
ressurser til sykehjemmet for å klare levering til to ungdomsskoler i tillegg til 
personellressurser på skolene til distribuering av mat. Det vil også kreve gode 
oppbevaring- og kjølemuligheter på skolene.   

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Begge skolene opplever en del utfordringer med organisering av skolematordning. 
 
 Ås ungdomsskole opplever nå at veldig mange av elevene spiser mat hver dag. 
Skolen opplever også at det er lite uro og konflikter i friminuttene fordi de spiser og 
samtaler. Tilbakemeldinger fra elevene er at de stort sett er veldig fornøyde, men 
ønsker et eller flere varme måltider i uken. Skolen opplever at mye lederressurs blir 
brukt for å få tilbudet til å fungere. 
 
På Nordbytun som i større grad har fått levert ferdigmat og som ikke har muligheter til 
at alle elevene kan sitte ned i kantinen, men må bruke klasserommene, opplever 
skolen at det blir mye grising med mat og mye matsvinn.  Dette kan ha sammenheng 
med at elevene i liten grad får valgmuligheter når det gjelder mat. Skolen opplever at 
mye lederressurs og merkantile ressurser på skolen blir brukt på innkjøp og 
distribusjon av skolemat. 
 
Å servere mat til totalt 700 elever hver dag er utfordrende når forholdene ikke er lagt 
til rette for det. Skal skolematordningen fortsette, må begge kantinene oppgraderes 
og det må settes inn nok personellressurser til dette. Skolematordningen bør utredes 
bedre og flere alternativer bør vurderes før man evt finner fram til en god lokal 
løsning.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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HOK-32/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/01486-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/19 09.10.2019 
3 Formannskapet 54/19 16.10.2019 
4 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker etter 
hensikten 

 
 
Ås, 18.09.2019 
 
Trine Christensen  Ellen Benestad 
Rådmann  Kommunalsjef 
        Oppvekst og opplæring 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 43/18, K-sak 83/18, K-sak 33/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Leder ungdomshusene 
Elevrådet på Ås ungdomsskole 
Elevrådet på Ås videregående skole 
Elevrådet på barneskolene  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har fått i oppdrag fra kommunestyret å utrede alternativ plassering av 
ungdomshuset Midtgard i forbindelse med bygging av ny Åsgård skole. Det er 
forespeilet at dagens lokaler må fraflyttes innen januar 2021. 
 
Kommunen har få ledige lokaler til disposisjon og ingen som ligger i sentrum. Det 
foreligger per dags dato fire alternative lokaler som er foreslått gjennom interne 
prosesser, og gjennom innspill fra barn og unge. Disse er: 
 

A. Sagalund barnehage 
B. 2.etasje på modulskolen  
C. Den gamle tannklinikken i Langbakken 37  
D. Den ledige tomta i Idrettsveien (61/56).  

 
Basert på en helhetsvurdering, og innspill fra elevråd og ungdomsråd, forslår 
rådmannen at ungdomshuset Midtgard flyttes til den gamle tannklinikken i 
Langbakken 37. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har i K-sak 83/18 vedtatt at ny Åsgård skole skal bygges. I den 
forbindelse skal ungdomshuset Midtgard rives, ref. K-sak 33/19.  
 
I prosessen med å vurdere plassering av ungdomshuset har det vært viktig å hente 
inn synspunkter fra de som faktisk skal bruke tilbudet. Rådmannen har derfor bedt 
om innspill fra elevrådet på Ås ungdomsskole, ungdomsrådet i Ås og elevrådet ved 
Åsgård. Elevrådet ved Ås videregående og Rustad skole er også forespurt, men nytt 
elevråd var ikke etablert under høringsprosessen.  
 
Oppsummering innspill:  
 
Alternativ B: 2.etasje på modulskolen blir i alle innspill oppfattet som uegnet og tas 
derfor ikke med videre i saken. Hovedinnvendingene er at lokalene ikke passer til 
bruken og at de ligger for tett på barneskole og SFO. 
 
Alternativ A: Sagalund barnehage får også lite støtte blant barn og unge da de mener 
lokalene ligger usentralt. De ansatte ved ungdomshusene ser et potensiale i huset og 
uteområdene, men er også bekymret for at det ligger langt unna sentrum. Dette 
alternativet vurderes derfor som uaktuelt. 
 
Av de to gjenstående alternativene, C og D, er det flertall for å bygge et nytt 
ungdomshus på den ledige tomta i Idrettsveien. Dette er et forslag som opprinnelig 
kom fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  
 
Å bygge noe nytt fremholdes som mest attraktivt. Dette gir ungdom og ansatte 
mulighet til å skreddersy og tilpasse lokalene til sin bruk, og til å bygge et 
ungdomshus for fremtiden. Tomta oppfattes også som sentralt plassert da den ligger 
nærme både ungdomsskolen og videregående, i tillegg til at den ligger nært butikk, 
offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg.  
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Elevrådet ved Åsgård skole tror også at dette vil være det mest populære 
alternativet, men mener allikevel det beste er å bruke de ledige lokalene i 
Langbakken 37. De er opptatt av gjenbruk og økonomi. De håper også det blir lagt til 
rette for sambruk med skolene. 
 
Det har ikke kommet innspill fra øvrige høringsinstanser som stiller seg negative til å 
benytte lokalene i Langbakken 37. Det påpekes allikevel i alle innspill at bygget i 
utgangspunktet er litt lite, og at man derfor bør vurdere å utvide det noe. Spesielt er 
det mangel på et litt større rom som kan brukes til små konserter, LAN-party eller 
andre større arrangementer. Disse arrangementene har ofte besøkstall på 50-100 
personer. 
 
De ansatte ved ungdomshusene ser at det kan være lite lagringsplass i lokalene i 
Langbakken 37 og litt større avstand til butikk og offentlig kommunikasjon.  
 
Vurdering: 
Det tilstrebes å finne gode og permanente løsninger med tanke på nye lokaler til 
ungdomshuset Midtgard. Lokasjon er sentralt i rådmannens helhetlige vurdering. 
Langbakken 37 og tomta i Idrettsveien er begge sentrumsnære alternativer. 
Innspill tyder også på at ungdommen selv oppfatter avstand fra skolen som et 
tungtveiende argument for at disse to alternativene fremstår som gode. Begge 
alternativene gir også muligheter for sambruk med skolene. 
 
Det tas til orientering at flertallet ønsker et nytt ungdomshus plassert i Idrettsveien. 
Ås kommune er i en krevende økonomisk situasjon, blant annet på grunn av flere 
nye vedtatte investeringsprosjekter. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig å 
initiere ytterligere investeringer i nybygg i og med Langbakken 37 er et reelt alternativ 
som er mulig å tilpasse nye behov. Lokalene ansees som gode nok dersom det 
gjennomføres en innvendig ombygging og nødvendige oppgraderinger av 
uteområder. 
 
Utfordringer med lagringsplass kan løses gjennom å sette opp en utvendig container 
eller bod. Større arrangementer kan gjennomføres ved sambruk med skole eller 
kulturhus. 
 
Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å legge til rette for god medvirkning 
fra barn og unge i den videre prosessen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsklubben er i dag lokalisert på Midtgard ved Åsgård skole. Midtgard har et 
areal på ca. 300 m² BTA. Prosjektkostnadene er beregnet av prosjektavdelingen i Ås.  
 
Alternativ C: Langbakken 37 
Tannklinikken har et areal på ca. 200 m² BTA. Bygget er relativt nytt og er i god 
teknisk stand. Bygget er som navnet sier blitt bygd som en tannklinikk og har 
venteværelse, fire behandlingsrom, laboratorium, spiserom, garderober for de 
ansatte mm. Planløsningen er per i dag lite egnet til bruk som ungdomsklubb, dog 
gjør konstruksjonen av bygget det relativt enkelt å endre planløsningen. Det 
forutsettes derfor en innvendig ombygging for å tilpasse bygget til endrede behov.  
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Dersom Langbakken 37 skal ha samme areal som dagens bygg, er det behov for et 
påbygg på ca. 100 m². Det ansees også som nødvendig å opparbeide 
uteområder/uteplasser til ungdommens behov. Alternativet har en beregnet 
prosjektkostnad på ca. 7 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Ombygging av tannklinikken uten ekstra 100 m2, men full innvendig ombygging har 
en beregnet prosjektkostnad på ca. 2,5 mill. kr. I tillegg må det settes av ca. 300 000 
kroner til utomhus og til ekstra lagringsplass. 
 
Alternativ D: Tomt i Idrettsveien 
Det er her forutsatt et nybygg på 300 m² med tilhørende uteområder og infrastruktur. 
Alternativet har en beregnet prosjektkostnad på ca. 11 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Alternativt et nybygg på 200 m² med beregnet prosjektkostnad på ca. 7,5 mill. kroner 
(inkl. infrastruktur og opparbeidelse av tomt, ekskl. mva). 
 
Alternativ A og B  
Alternativene er ikke kostnadsberegnet da disse ikke fremstår som aktuelle. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
For å ta hensyn til miljø- og klimabelastningen bør det vurderes om bevaring av 
eksisterende bygningsmasse kan være vel så bra i et livsløpsperspektiv som nybygg.  
I en analyse fra Asplan Viak er det vist at energien som brukes til å produsere 
materialer og til å bygge et nytt bygg, er det samme som energien som brukes til 
drift/oppvarming av et bygg i 40-50 år av byggets levetid (ref. Regional plan for klima 
og energi).  
 
Alternativer: 

1. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 300 kvm2 
2. Nybygg på tomta i Idrettsveien på 200 kvm2 
3. Ombygging av tannklinikken med ekstra påbygg på 100 kvm2 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37.  
Disse lokalene er ledige, og kan forholdsvis raskt gjøres om til egnede lokaler for 
ungdom. Sett i et økonomisk og miljømessig perspektiv vil det også være et gunstig 
alternativ. Nærheten til ungdomsskolen fremstår som et tungtveiende argument, og 
blir støttet av ungdommen selv. Det bør være et mål at ungdomshuset flytter inn i nye 
lokaler i forkant av oppstart høsten 2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.10.2019  Side 17 av 39 

 

HOK-33/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  19/02230-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 10/19 08.10.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 19/19 08.10.2019 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/19 08.10.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 12/19 09.10.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/19 10.10.2019 
5 Formannskapet 56/19 16.10.2019 
6 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport prosjekt frivillighet i kommunen 2017-2019 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Alle lag og foreninger i Ås 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 
Tilbakemeldingene fra frivilligheten er at de ønsker seg et fast kontaktpunkt i 
kommunen da de opplever å bli sendt til forskjellige ansatte, og at behandlingstiden 
da blir for lang. Det er et stort behov for lokaler til frivillige aktiviteter, både innenfor 
idretten og annen frivillighet, og tilskuddsmidler vil hjelpe foreningene til å kunne 
gjennomføre ulike aktiviteter. 
 

Frivilligmeldingen legger opp til 13 tiltak over en periode på fire år. Det ene tiltaket er 
en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon. Tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i 
frivilligmeldingen er relatert til at det prioriteres en stillingsressurs på dette området. 
Det kan ikke forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en 
slik ressurs. 
 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, skal vurderes i 
forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Fakta i saken: 
I K-Sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 
frivilligmelding. Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan 
kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og 
forslag til hvordan samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune 
kan organiseres.  
 

Arbeidsgruppen har fra januar 2018 til og med juni 2018 hatt 6 møter, samt 3 møter 
på kveldstid med de frivillige organisasjonene Lions Ås/Nordby, Nordby IL og Ås 
Speidergruppe. Mange lag og foreninger ble invitert til å delta, og disse ønsket å bli 
med.  Det har kommet innspill både i møtene og skriftlig, om hvordan de frivillige 
opplever dagens situasjon og hvordan man ser for seg en ønsket framtid. De 
skriftlige tilbakemeldingene fra lag og foreninger, samt spørreundersøkelsen til 
ansatte i kommunen, er vedlagt sluttrapporten. 
 

Hvor er vi i dag? 

 Ås kommune har i dag ingen koordinerende funksjon mellom frivilligheten og 
Ås kommune foruten Ås frivilligsentral som først og fremst retter seg mot 
enkeltindivider med ulike tiltak. 

 Ås kommune har ingen vedtatt plan for samhandling mellom frivillige og 
offentlig forvaltning. 

 Frivillige lag og foreninger savner et kontaktpunkt i kommunen. 

 Mange kommunale tjenester trenger bedre rutiner for hvordan man kan knytte 
til seg frivillig arbeid, og hvordan man skal ta imot og gi kunnskap om 
tjenesten til de frivillige. 
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Hvor vil vi (effektmål) 

 Det er utarbeidet og politisk vedtatt en Frivilligmelding som tilfredsstiller 
nasjonale krav og føringer. 

 Kommunens organisering av frivillig arbeid er avklart mellom politikere, 
innbyggere og ansatte, og tilfredsstiller nasjonale krav jmf. Frivilligmeldingen. 
Dette innebærer også at det er avklart hva som er målgruppen for det frivillige 
arbeidet – enkeltfrivillige, lag og foreninger, eller begge deler.  

 Samarbeid mellom tjenester og frivillighet er styrket i et helhetlig perspektiv.  

 Ås kommune har et samarbeid med frivillige som preges av minst mulig 
byråkrati. 

 Ås kommune legger til rette for samskaping mellom frivillige og kommunen.   

 Kommunen legger til rette for at lag og foreninger kan få oversikt over, og 
søke på, tilskudd til frivillig virke. 

Nasjonale og lokale føringer 
Frivillighet i samhandling med kommunal sektor har flere nasjonale føringer, blant 
annet gjennom Stortingsmelding 39 (2007-2007) Frivillighet for alle, Stortingsmelding 
26 (primærhelsemeldingen), Stortingsmelding 19 og 34 (folkehelsemeldingene) og 
Folkehelseloven § 4. Stortingsmelding 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, 
sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken presenterer 
regjeringens frivillighetspolitikk og trekker spesielt frem at frivilligpolitikken skal bidra 
til at frivilligheten kan realisere sine egne mål og innovasjonskraft. Kommunenes 
sentralforbund (KS) har overordnede prinsipper for frivillighet, og Frivillig Norge har 
de 10 politiske bud som føringer for arbeidet innenfor frivillighet i Norge.  
 
Ås kommune har forankret arbeidet med frivillighet i kommunens handlingsprogram 
kap.5.4. Kultur, idrett og fritidstjenester, kap. 5.7. Sosiale og arbeidsrettede tjenester, 
kap. 5.8. Tjenester til hjemmeboende og punkt 360 naturforvaltning og friluftsliv.  
 
Ressurser 
I dag har Ås kommune en Frivilligsentral i Ås sentrum med en daglig leder i 100 % 
stilling. I forbindelse med omorganiseringen fra 01.01.19 ble enhetsleder for kultur, 
idrett og frivillighet etablert. Gjennom dette har kommunen avklart strategisk hvor de 
kommunale tjenestene rettet mot frivillighet og idrett hører hjemme. Det finnes flere 
enheter i kommunen som samarbeider med ulike sider av frivilligheten, men de er 
ikke nødvendigvis koordinert. Oppgaver innen feltet frivillighet som oppfølging av 
informasjon på hjemmeside, utdeling av tilskuddsmidler, oppfølging av politiske 
strategier, representasjon i dialogmøter og lignende er fordelt på flere ulike ressurser 
i kommunen. 
 
Frivilligsentraler er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det 
offentlige som genererer frivillige innsats for og med det brede lag av befolkningen. 
Daglig leder skal sørge for daglig drift av frivilligsentralen gjennom blant annet å 
være en formidlingstjeneste mellom de som ønsker å hjelpe, og de som trenger 
hjelp. Frivilligsentralen skal først og fremst være en tilrettelegger for aktivitet som 
innbyggerne ønsker å gjennomføre.   
 
Tilbakemeldingen fra lag og foreninger er at de ønsker én kontakt inn i kommunen, 
da de opplever å bli sendt til flere ulike ansatte. Dette oppleves som for byråkratisk 
og ikke hensiktsmessig for å tilrettelegge og utvikle frivilligheten i Ås.  
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Lokaler  
Frivillige lag foreninger og individuelle frivillige ønsker å ha mulighet til å benytte 
lokaler i kommunen gratis eller til en lav kostnad. Dette for å inkludere alle 
innbyggere som ønsker å delta i aktivitetene. Å jobbe frivillig i et idrettslag oppleves 
meningsfylt og er først og fremst lystbetont. Idretten ønsker at det frivillige arbeidet 
skal dreie seg om å skape aktivitet og et positivt miljø for barn, ungdom og foreldre. 
Det er nødvendig at aktivitetstilbudet stadig utvikler seg, og er variert, for å kunne 
favne mange personer med ulike ønsker og behov. Ikke minst ønsker idretten å tilby 
ungdom attraktive tilbud og arenaer som er «konkurransedyktige» for å kunne bidra 
til å forhindre passivitet og utenforskap. I dette arbeidet er de helt avhengig av 
tilrettelegging og ressurser fra kommunens side.  
 
Innspill fra frivillige sier det er mangel på lokaler og treningsfasiliteter til mindre lag og 
foreninger. Disse er i dag spredd på forskjellige steder rundt om i kommunen, og 
noen har treningsforhold som de mener ikke ivaretar behovene. Det gjelder for 
eksempel bueskyting og kampsport. Idretten opplever innimellom treghet og mangel 
på koordinering mellom enheter i det kommunale systemet, noe som hindrer effektiv 
oppfølging og god dialog med drift, tilrettelegging og utvikling for aktiv idrett i hele Ås.  
 
Kommunen har avtaler med flere lag/foreninger om bruk av kommunale bygg. For 
eksempel bruker Holstad grendelag gamle Holstad skole. Nordby speidergruppe 
bruker Speiderhytta på Nordre Stuene, Ås kunstforening bruker Drøbaksveien 6 og 
Nordby og Ås idrettslag bruker klubbhusene. 
 
Lag og foreninger har behov for lokaler til å gjennomføre frivillig aktivitet. Lagring av 
ulike typer utstyr og arkiver er også etterspurt. Ås kulturhus leies i dag av lag og 
foreninger som har midler til dette. Andre låner skoler, bruker private hjem eller andre 
lokaler.  
 
Gjennom voksenopplæringslovens §7 er kommunen pålagt å tilby gratis leie av 
lokaler til kurs som er godkjent av ulike studieforbund. «Undervisningslokaler der 
driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til 
disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med 
tilskudd etter kapittel 2 i loven.» Ordningen inkluderer blant annet kor, korps, 
orkestre, speidere, idrett osv.  All opplæring skal skje via ulike studieforbund som for 
eksempel Norsk musikkråd, Natur og Miljø, Kultur og Tradisjon, og Idrettens 
studieforbund.  
 
Tilskuddsmidler 
Ås kommune gir tilskudd på 550 000,- som driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 
der de under 26 år prioriteres. 130 000,- gis som tilskudd til kulturarrangementer, der 
deler av tilskuddet går til frivillighet. 30 000,- går til frivillig integreringsarbeid.  
 
Frivillighetsråd 
Mange kommuner har ulike råd som skal ivareta sitt områdes interesser i kommunen. 
Ås kommune har et idrettsråd. Et frivilligråd er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner i nær dialog med kommunen, med ulik plass i organisasjonen i 
forskjellige kommuner. Rådet bidrar med å oppnå en mer helhetlig innsats for 
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innbyggerne, komme med innspill til frivilligpolitikken og være en sentral aktør for 
utvikling av frivilligmeldingen for kommunen.   
 
Aktivitetskalender  
Ås kommune har i dag en aktivitetskalender på sin hjemmeside. Den oppleves ikke 
brukervennlig av frivillige lag og foreninger, og brukes derfor i liten grad. Frivillige 
ønsker en nettkalender som samler alle aktivitetene i Ås. En aktivitetskalender som 
dekker alle aktiviteter vil være til stor nytte for frivilligheten da det er en god kanal for 
rekruttering, og for å nå ut til innbyggerne med sine aktiviteter. En slik 
aktivitetskalender kan ligge på en frivilligportal som er for alle frivillige.  
 
Vurdering: 
 
Ressurser 
Aktiviteten har økt i Ås frivilligsentral noe Ås kommune er veldig fornøyd med. Mange 
av aktivitetene ved frivilligsentralen er forebyggende og helsefremmende, og de 
«sparer» andre tjenester i kommunen for kostnader gjennom sin aktivitet. Kommunen 
har én 100% stilling i Frivilligsentralen som skal jobbe sammen med frivilligheten, og 
daglig leder må si nei til flere foreslåtte aktiviteter av kapasitetshensyn. Ved sykdom 
og ferieavvikling blir frivilligsentralen stengt da det ikke finnes egnede vikarer som 
kan ta over arbeidsoppgavene. For å styrke arbeidet ut mot frivilligheten er det 
hensiktsmessig å jobbe i team både for arbeidsmiljøet sin del, og for å fordele 
arbeidsmengden.  
 
Det er ønskelig at det opprettes en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon som har 
ansvaret for oppgaver som går utover frivilligsentralens virkefelt. En frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon vil være kommunens administrative kontaktledd mot frivillig 
sektor. Ressursen vil koordinere kommunens innsats innen frivillighet på tvers av 
faglige og organisatoriske skillelinjer. Den vil ha ansvaret for felles informasjonstiltak, 
registre, søknads- og tilskuddsordninger, dialogmøter med mer. Ressursen vil følge 
opp kommunens frivillighetspolitikk i samarbeid med frivilligsentralen, og bidra til å 
oppfylle enhetens ansvar for tverrsektoriell samhandling og tilrettelegging på 
frivillighetsfeltet. En hovedoppgave å følge opp frivilligmeldingens tiltaksplan og bidra 
til å oppfylle meldingens målsetninger om forenkling for frivilligheten, sterkere 
samhandling og større tilgjengelighet på kommunens lokaler/uteplasser/ anlegg. 
 
Ved opprettelse av en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil daglig leder i 
frivilligsentralen kunne bruke mer tid på sitt kjerneområde. Arbeidet vil være å utvikle 
Frivilligsentralen som en møteplass ved å være en formidlingstjeneste og legge til 
rette for selvhjelpsgrupper. 
 
I kommunen er det ansatte som jobber sammen med frivillige lag og foreninger ut i 
fra egeninteresse og behov i enheten. De legger til rette for frivillige gjennom praktisk 
hjelp med tilrettelegging for aktiviteter, svare på spørsmål og hjelpe til på generelt 
grunnlag. Et tiltak i frivilligmeldingen er å opprette ansvarsområdet «frivilligkontakt» i 
eksisterende stillinger i aktuelle enheter i kommunen. Dette tiltaket vil styrke arbeidet 
med å koordinere frivilligheten, og å synliggjøre kontaktpersoner og 
arbeidsoppgaver. Dette skaper også en helhetlig tilnærming til kommunens arbeid 
med frivillighet. En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil følge opp 
frivilligkontaktene.  
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Prioritering av en funksjon som frivillig- og idrettskoordinator er bestemmende med 
hensyn til tidsaspektet for gjennomføring av tiltakene i frivilligmeldingen. Det kan ikke 
forventes en betydelig endring innenfor frivillighet i Ås kommune uten en slik 
funksjon. 
 
Lokaler 
Undersøkelsen blant frivillige i Ås viser at tilgang til lokaler til møter, oppbevaring og 
kursing er et av de viktigste behovene. Et av tiltakene i frivilligmeldingen er at 
kommunen vil gjøre en utredning om å stille skolelokaler og andre tilgjengelige 
lokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner. Det anbefales at en 
frivillig- og idrettskoordinator får som oppgave å samle inn informasjon om Ås 
kommunes lokaler, og tilgjengeligheten i disse, som et grunnlag for vurdering av 
vederlagsfritt utlån. Da kan man også vurdere digitale rombookingsløsninger som for 
eksempel «AktivBy» i Bergen kommune eller LEDi som de har i Drammen.  
 
Eksempler fra andre kommuner: 
Drammen kommune har en løpende prosess på at lag og foreninger skal få tilgang til 
skolelokaler på kveldstid. Erfaringen viser at det er veldig positivt for frivilligheten, 
men at FDV kostnader øker noe fordi behovet for renhold, strøm, varme og annet 
øker. Drammen prioriterer likevel tiltaket fordi de positive ringvirkningene er større 
enn kostnadene for å holde lokalene åpne for frivilligheten.  
 
Oslo kommune har nå et pågående prosjekt som heter «Meråpen skole» der målet er 
å gjøre det enklere for utleier og leietager å benytte seg av skolelokaler på kveldstid.  
 
Moss kommune har investert i Frivillighetens hus som et frivillig styre koordinerer. 
Her kan lag og foreninger bruke lokalene fritt. Kommunen dekker strøm, husleie og 
vask. Frivillighetens hus åpnet i mai 2019.  
 
Frivillighetsråd 
Ås kommune vil bidra til å utvikle et frivilligråd som snakker frivillighetens sak. I dag 
fungerer Ås idrettsråd godt, men resten av frivilligheten har ikke et talerør inn til 
kommunen på samme måte. Ås kommune vil oppfordre frivilligheten til å samle seg 
og danne et frivilligråd da dette vil være et nyttig talerør for frivilligheten. 
 
Aktivitetskalender 
En aktivitetskalender er samlende for all frivillig aktivitet i kommunen. En slik side vil 
også kunne inneha informasjon om frivillige lag og foreninger. Det krever tid og 
kapasitet for å bygge opp en slik nettside, men hvis den blir markedsført godt og fulgt 
opp er det en god måte å tilrettelegge for frivillighet på. I en tid der det ligger mye 
informasjon på internett er det samlende å ha en aktivitetskalender som skal dekke 
hele Ås kommune. Det er ikke nødvendigvis det beste å lage en ny 
aktivitetskalender, men heller kartlegge kommunens behov og gå i dialog med andre 
som organiserer aktivitetskalendere for se på mulig samarbeid. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Frivilligsentraler mottar frem til 01.01.20 årlig øremerket tilskudd til lønn av daglig 
leder. Fullt tilskudd fordrer en 100% stilling som daglig leder.  Pr 01.01.2019 utgjorde 
tilskuddet 414 000 kr. Etter 01.01.20 vil tilskuddet gå inn som en del av 
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rammetilskuddet til kommunen. Tilskuddet har vært en stor satsning fra staten sin 
side som ønsker at kommunen prioriterer frivillighet.  
 
En frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon vil være en viktig ressurs til enhet for kultur, 
idrett og frivillighet. Funksjonen kan kombineres med andre stillinger som vil inngå i 
kommunens planlagte innbyggertorg.  
 
Arbeidet med frivillighet i Ås kommune fortsetter som i dag med en daglig leder på 
frivilligsentralen og enhetsleder for, kultur, idrett og frivillighet med overordnet ansvar. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å gjennomføre nye tiltak rettet mot å motivere til mestring, hindre ensomhet og 
bidra til økt frivillig aktivitet i Ås, anbefales det å innarbeide en ny frivillig- og 
idrettskoordinatorfunksjon med mandat til å jobbe med informasjon rettet mot 
frivilligheten, tilskuddsmidler, opplæring, lokalutleie, aktivitetskalender og annet.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
23.10.19 
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HOK-34/19 
Utdanning av lærerspesialister 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  19/02952-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/19 09.10.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune prioriterer ikke utdanning av lærerspesialister før Ås-skolen har 
tilstrekkelig med lærere som har fagkompetanse i de fagene de skal undervise i.  
 
 
Ås, 18.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen M. Benestad 
Rådmann                                                            Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 
Rektorene i grunnskolene 
Rådgiver Kari Eliassen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer 
læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av 
nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. I forbindelse med 
videreutdanningssøknadene fra lærere for skoleåret 2019/2020 kom det også inn   
søknader fra lærere i Ås kommune om å bli lærerspesialist.  

Inntil alle lærere, som skal undervise etter 1.8.2025, har tilstrekkelig fagkompetanse i 
de fagene de skal undervise i, så vil rådmannen anbefale at det ikke brukes 
ressurser på lærerspesialistutdanningen.  
 
 
Fakta i saken: 
Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer 
læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av 
nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi 
lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i 
klasserommet. 

Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt. 
1. Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter 

og ønsker å fortsette å undervise. 
2. Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og 

utvikling av skolen som lærende organisasjon. 

Lærerspesialistutdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. 
Målgruppen for utdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst tre års 
undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg 
mot. 

I forbindelse med videreutdanningssøknadene fra lærere for skoleåret 2019/2020 
kom det også inn 4 søknader fra lærere i Ås kommune om å bli lærerspesialist. 
Utdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på to år. 

Høsten 2019 var det mulig å delta i lærerspesialistutdanning i følgende fag: 
 Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn  
 Lærerspesialistutdanning i kroppsøving, 8.-13. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 1.-7. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 5.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 8.-13. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i norsk (med vekt på lesing og skriving), 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk, 1.-13. trinn 
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Finansering av studiene 
Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter 
modell av vikarordningen for norsk og engelsk i Kompetanse for kvalitet (60 prosent 
statlig finansiering, det vil si et statlig bidrag på 204 000 kroner per 30 studiepoeng, 
totalt 408.000 kroner for å bli lærerspesialist). En lærer som tar 30 studiepoeng i 
løpet av et studieår, skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver med 37,5 
prosent av full stilling. Det vil si at det skal skaffes vikar til disse timene, noe som kan 
være problematisk da det ikke er enkelt å finne godkjente lærere til deltidsstillinger 
eller å kombinere disse timene med andre lærerstillinger. Det vil si at elevene kan få 
ikke godkjente lærere når deres faste lærer skal ta videreutdanning.  

Kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende skal skoleeier dekke. 

Hvilke lærere kvalifiserer til spesialistutdanningen? 

 Godkjent lærerutdanning. 

 Minst 60 stp. i spesialiseringsfaget/fagområdet, med noen unntak.  

 Minst tre års undervisningspraksis i faget/fagområdet som 
spesialistutdanningen retter seg mot. 

 
 
Videreutdanning av lærere 
Ås kommune hadde 29 søkere på videreutdanning for skoleåret 2019-2020. Innenfor 
Ås kommunes økonomiske ramme på 450.000,- per år til videreutdanning av lærere, 
ble 20 søknader godkjent av skoleeier, 9 ble avslått. Av de 20 søknadene ble 
ytterligere 1 søknad avslått av Utdanningsdirektoratet, grunnet oversøkning på 
studiet. Altså har Ås kommune inneværende år 19 lærere på videreutdanning. Disse 
19 får da kompetanse i ett fag. Flere av disse lærerne trenger videreutdanning i flere 
fag. 
Ås kommune gjennomfører jevnlig kompetansekartlegging på skolene, for oversikt 
over behovet for videreutdanning. Neste kompetansekartlegging gjennomføres 
høsten 2019. 
 
 
Vurdering: 
Våren 2019 ble alle søknadene i Ås kommune om å bli lærerspesialist avslått. I Ås 
kommune, som i de fleste andre kommuner, er det fremdeles mange lærere som 
mangler relevant fagkompetanse for å undervise i det faget han/hun underviser i. 
Fram til 1.8.2025 har de som før 1.1.2014 oppfylte regelen for tilsetting i 
undervisningsstilling, dispensasjon fra kravet om relevant fagkompetanse i det faget 
de underviser i. Skolene forsøker ved nyansettelser, og lykkes i stor grad, å få ansatt 
lærere som fyller fagkompetansekravene.  Nyutdannede lærere fyller de nye 
kompetansekravene til ansettelser.  
 
Litt avhengig av skolenes størrelse, så klarer skolene å ha mellom 1 og 4 lærere i 
videreutdanning samtidig. Lærerne søker enten på stipendordning (kr 116.000 per år 
som de får på toppen av lønnen) eller vikarordning som dekker 37,5% stilling. Det er 
avsatt kr 450.000 i Ås kommune til videreutdanning av lærere. Dette dekker opp 
kommunens utgifter til ca 20 lærere i videreutdanning.  
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/vikarordning/
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Inntil alle lærere, som skal undervise etter 1.8.2025, har tilstrekkelig fagkompetanse i 
de fagene de skal undervise i, så vil rådmannen anbefale at videreutdannings-
midlene forbeholdes denne gruppen og at det ikke brukes ressurser på 
lærerspesialistutdanningen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Skal kommunen bruke ressurser på å utdanne lærerspesialister så må det settes av 
nye kommunale midler til dette, ca kr 102.000,- fordelt på 2 år (ifølge 
Utdanningsdirektoratets finansieringsmodell gjeldende for 2019). Deretter påløper 
det en kommunal andel av økt lønn for lærer med spesialistfunksjon i pilotperioden. 
Det er ikke avgjort hvor lenge pilotperioden skal vare. Kommunen kan søke om støtte 
til dette fra Utdanningsdirektoratet. Kommunen må da bidra med en egenandel på 
1/3 av kostnadene, dvs.18.000,- per år. På grunn av læreres 
kompetanselønnssystem vil enkelte i tillegg ha krav på høyere lønn grunnet økt 
kompetanse.  
 
Det er også en forutsetning at skolene klarer å ha enda flere i permisjon i deler av 
stillingen. En lærerspesialistutdanning tar 2 år. Kommunens økonomiske situasjon og 
skolenes kapasitet gjør at rådmannen ikke ser at det er midler til å utdanne 
lærerspesialister på toppen av videreutdanningen av lærere.  
 
Alternativer: 
Det avsettes kommunale midler til å utdanne noen lærerspesialister. En faglig 
vurdering må i så fall ligge til grunn ved valg av fag. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og skolenes kapasitet til å ha 
flere i videreutdanning, så anbefaler rådmannen at Ås kommune ikke prioriterer 
utdanning av lærerspesialister. Dette vurderes imidlertid igjen når skolene i Ås har 
lærere med tilstrekkelig fagkompetanse.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HOK-35/19 
Brenningsmyrveien, nytt veinavn på Kjærnes 
 
Saksbehandler:  Carl F. Høeg Saksnr.:  19/02973-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/19 09.10.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Sideveien øst- og nordover fra Nebbaveien, via Brenningsmyra, får navnet 
Brenningsmyrveien 
 
Ås, 23.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg: 
1. Innspill fra enhet for Byggesak og Geodata, veinavn på sidevei fra Nebbaveien via 
Brenningsmyra 
2. Forslag til nytt veinavn på Kjærnes, samtykke fra grunneierne 
3. Høringsbrev til Språkrådet, Nytt veinavn på Kjærnes i Ås kommune 
4. Høringssvar fra Språkrådet, Brenningsmyrveien 
5. Høringsbrev til Ås historielag, nytt veinavn på Kjærnes 
6. Høringssvar fra Ås Historielag, Brenningsmyrveien, nytt veinavn på Kjærnes 
7. Brenningsmyrveien, Åsen over Nebbaveien - kart 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Byggesak og geodata v/Åse Saltkjelsvik 
Kommunalteknisk avdeling v/Olaug Talleraas 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Sideveien øst- og nordover fra Nebbaveien, via Brenningsmyra, får navnet 
Brenningsmyrveien. Navnet kommer fra Brenningsmyra husmannsplass, som lå 
halvveis langs denne veien. Dette er et stedsnavn med stor historisk dybde i 
området. 
 
Enhet for Byggesak og geodata har meldt inn et behov for et navn på denne 
navneløse sideveien, da eiendommene langs denne veien pr. i dag mangler en 
veiadresse. Statens kartverks endelige mål er dessuten at alle matrikkeladresser i 
landet skal ha egne veiadresser. 
 
Forslaget, Brenningsmyrveien er kun blitt positiv mottatt av høringsinstansene: 
grunneierne, Ås Historielag og Språkrådet.  
 
 
Fakta i saken: 
Den flere kilometerlange sideveien, øst og nord, fra Nebbaveien via Brenningsmyra 
og fram mot grensen til Oppegård kommune, mangler et eget veinavn. Det ligger en 
del hytter i dette området, som i dag mangler adresse. 
 
Ås kommune er nå oppe i en andel av 98.8 % veiadresser, men fortsatt har 84 
matrikkeladresser ingen veiadresse. Statens kartverks målsetning er en dekning på 
100%.    
 
 
Vurdering: 
Enhet for byggesak og geodata har meldt inn et behov for ett nytt veinavn på 
Kjærnes, helt nord i Ås kommune – i skogsåsen opp fra Bunnefjorden ovenfor 
Nebbaveien. Der er det i dag en flere kilometer lang sidevei fra Nebbaveien, som går 
østover og deretter nordover, via Brenningsmyra, og ender opp ved grensen til 
Oppegård - litt nord for Linneflauet, jf. vedlegg nr. 7. Denne sideveien har pr. i dag 
ikke et eget navn.  
 
For å skille disse to veiene fra hverandre og for å kunne gi hytteeiendommene i 
området veiadresser, finner vi det hensiktsmessig å gi denne lange sideveien til 
Nebbaveien et eget navn.   
 
Rådmannens forslag er: Brenningsmyrveien 
 
Denne sideveien eller bomveien går som nevnt forbi eiendommen Brenningsmyra – 
en tidligere husmannsplass under Kjærnes gård, der enkelte av bygningene står 
fortsatt. Brenningsmyra husmannsplass ble tatt opp i 1820-årene og eksisterte som 
plass fram til ca.1917.  
 
Brenningsmyra er det stedsnavnet med størst historisk dybde i området, eldre enn 
Feilingdammen, på folkemunne også kalt Kjærnesdammen. (Her er det lokal 
uenighet om hva som er det korrekte navnet på denne isdammen.) 
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Grunneierne i området langs veien var utelukkende positive til rådmannens forslag: 
Brenningsmyrveien. (Se vedlegg 2!) Det var også Ås Historielag (vedlegg 6). 
Språkrådet hadde heller ingen innvendinger til forslaget (vedlegg 4).  
  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Sideveien øst- og nordover fra Nebbaveien, via Brenningsmyra - helt nordvest i Ås 
kommune får navnet Brenningsmyrveien.  Begrunnelsen følger av vurderingen 
ovenfor. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HOK-36/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02987-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2019 10/19 24.09.2019 
2 Klima- og miljøutvalg 20/19 08.10.2019 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 14/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/19 09.10.2019 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/19 10.10.2019 
6 Administrasjonsutvalget 9/19 16.10.2019 
7 Formannskapet 58/19 16.10.2019 
8 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Ås, 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
2. tertialrapport 2019  
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.10.2019  Side 32 av 39 

 

Saksutredning: 
 
 
 
Fakta i saken: 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 - 
2022. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet.  
 
Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 
økonomiplan. Rapporten beskriver status per 31. august 2019.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2019. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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HOK-37/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/02988-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/19 09.10.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 37/19 09.10.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/19 10.10.2019 
5 Administrasjonsutvalget 10/19 16.10.2019 
4 Formannskapet 59/19 16.10.2019 
6 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
 
Ås 20.09.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Status per 2. tertial viser en prognose for 2019 på ca 1 % netto driftsresultat.  
 

Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det 
tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt 
innenfor de rammene som nå foreslås justert.  Noen enheter har utfordringer. Dette vil 

kunne innebære noen kutt i tjenestetilbud mot slutten av året. 
 
Økte inntekter fra finansforvaltning, samt lavere utgifter til lønnsoppgjøret for 2019 
enn budsjettert bidrar til å dekke merutgifter på enkelte tjenesteområder. Inntekter fra 
finansforvaltning vil svinge fra år til år.  
 
Utsatt låneopptak 
Det ble i opprinnelig budsjett 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Status for 
investeringer viser at låneopptaket kan reduseres. Årets låneopptak ble redusert med 
150 mill. kr i budsjettreguleringer for 1. tertial 2019. Låneopptaket for 2019 foreslås 
redusert med ytterligere 27,94 mill. kr i 2. tertial.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2019. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2019.  
 
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2019 
 

Tabell 1 

 
 
 

Nr Tjenestenavn Oppr. Ramme 

2019

Rev. Ramme 

2019

Endring Ny rev 

ramme1 Barnehage 163 220                 164 178             -                 164 178         

2 Grunnskoleopplæring 226 485                 234 084             -                 234 084         

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv 32 839                    33 273                -                 33 273           

4 Kommunehelse 56 162                    56 956                -500               56 456           

5 Barnevern 33 291                    36 134                4 000             40 134           

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 45 030                    45 198                3 000             48 198           

7 Tjenester til hjemmeboende 138 544                 142 494             -                 142 494         

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 165 937                 170 559             -                 170 559         

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 12 490                    12 830                1 000             13 830           

10 Administrasjon og styring 68 164                    68 473                -                 68 473           

11 Eiendomsforvaltning og utleie 72 698                    74 696                -                 74 696           

12 Samferdsel 15 670                    15 720                -                 15 720           

13 Brann og ulykkesvern 13 398                    13 398                -                 13 398           

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester -14 144                  -13 956              -                 -13 956         

15 Felles inntekter og utgifter -1 029 784            -1 054 037        -7 500            -1 061 537    

 SUM endringer -                 



Ås kommune 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.10.2019  Side 35 av 39 

 

1. Barnehage 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 
4. Kommunehelse 

Avdelingen for forebyggende helse har i perioden unnlatt å sette inn vikarer ved 
sykefravær, og har av den grunn en besparelse på 0,5 mill. kr. 

 
5. Barnevern 

Kjøp av eksterne tjenester som varslet i 1.tertial, er forsterket av uforutsette 
hendelser, som utfall av rettsforhandlinger. Dette har ført til at 
barneverntjenesten har måttet iverksette omfattende hjelpetiltak overfor 

enkeltfamilier og barn. Det foreslås derfor å tilføre 4 mill. kr.  
 

6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
Som rådmannen antydet i 1. tertialrapport, så går det mot et merforbruk på 
bistand sosialhjelp i 2019. Dette skyldes flere brukere på maksimal stønadstid. I 

tillegg ser det ut til at forventede refusjoner fra stat/fylkeskommune blir lavere. 
Det foreslås derfor å tilføre 3 mill. kr.  

 
7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 
9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Det har oppstått uforutsette kostnader i forbindelse med krav om dekning av 
arkeologisk utgraving ved Sundbyveien. Tjenesteområdet må av den grunn 

tilføres 1 mill. kr. 
 

10. Administrasjon og styring 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
 

12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 

 
14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2019 
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15. Felles inntekter og utgifter 

 
 
 

Tabell 2 

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1  Avdragsutgifter 61 720 61 720 1 700 63 420 

2  Renteinntekter -10 612 -14 612 -1 000 -15 612 

3  Inntekter finansiell aktiva -6 685 -6 685 -2 000 -8 685 

4  Lønnsoppgjøret 2019 20 600 20 600 -4 000 16 600 

5  Avsetn. disp.fond 0 -1 576 -2 200 -3 776 

 
 Totalt: 

  
-7 500 

  
 
1. Beregnet minimumsavdrag viser at vi må øke avdragsrammen med 1,7 mill. 

kr.   
 

2. Renteinntektene økes med 1 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 
likviditetsbeholdning. 

 
3. Inntektene på kommunens obligasjonsfond og aksjefond økes med 2 mill.kr 

som følge av økt avkastning. 
 

4. Lønnsoppgjøret ble 4,0 mill. kr lavere enn avsetningen. 

 
5. Avsetning til generelt disposisjonsfond reduseres med 2,2 mill.kr. 

 

Budsjettreguleringer Investering 
(Tall i hele 1000) 
 

Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter.  
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet 
at midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 

eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av 
ubundet investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   
  
 

Tabell 3 

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

 Revidert 
budsjett 

2019   Endring   

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 0240 Ny Åsgård skole 4 678 8 037 -5 000 3 037 361 000 

2 0247 Rustad skole, inventar og IKT-utstyr 9 335 15 946 -5 000 10 946 16 000 

3 
0248 Oppgradering og sikkerhetstiltak 
kinosal 7 124 569 13 582 7 124 

4 0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller 161 251 200 451 600 
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kulturhus 

5 
0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-
2021 45 828 70 475 -10 000 60 475 213 500 

6 
0325 Institusjons- og omsorgsboliger 
nord, nybygg 372 4 962 -4 000 962 76 800 

7 0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet * 1 911 1 000 2 911 * 

8 
0503 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 0 500 500 1 000 1 000 

9 0516 Kjærnesveien 1 652 229 152 381 1 652 

10 0600 Rustad skole, utvidelse 241 672 162 077 -80 000 82 077 301 000 

11 0660 Asfaltering grusveier * 244 -244 0 * 

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum 2 480 8 000 -5 000 3 000 38 000 

13 0691 Nordby barnehage, nybygg 33 089 72 558 -17 000 55 558 81 920 

14 0752 Dyster/Eldor 446 5 954 -5 954 0 446 

15 
0779 Ombygging Myrveien 16, Ny 
lagerhall 24 4 500 -4 500 0 24 

16 0780 EPC 14 091 23 381 -8 000 15 381 32 000 

17 0799 Påkostninger utleieboliger * 0 606 606 * 

18 0806 Hovedplan vann og avløp * 7 585 -5 000 2 585 * 

19 0826 Oppgradering vann og avløp * 9 500 -9 000 500 * 

  Sum     -156 227     

 

Kommentarer til tabell reguleringer investering 

1. 0240 Ny Åsgård skole. Flytter midler fra 2019 til 2020 

2. 0247 Rustad skole, inventar og IKT-utstyr. Flytter midler fra 2019 til 2020 

3. 0248 Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal.  
Merforbruk grunnet mva-korrigering. 

 
4. 0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus.  

Tiltak som skal stabilisere klimaforholdene i vårt lokalhistoriske arkiv. 

Rammen utvides basert på innkomne tilbud. 

5. 0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021. Flytter midler fra 2019 til 2020 

6. 0325 Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg.  

Flytter midler fra 2019 til 2023 

7. 0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet. Korrigering av budsjett etter anbud. Gjelder 

snuplass for buss med tilhørende busslomme på Kjærnesveien. 

8. 0503 Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller.  
Budsjett og tilskudd opp 500.000,- Tidligere ført kun med netto beløp. 

9. 0516 Kjærnesveien. Avsluttes. Merforbruk grunnet ekspropriering. 

10.0600 Rustad skole, utvidelse. Reduserer rammen med 40 mill. som følge av 
ubrukte usikkerhetsavsetninger. 40 mill. overføres til 2020 
 

11.0660 Asfaltering grusveier. Avsluttes med mindreforbruk. 
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12.0683 Infrastruktur Ås sentrum. Flytter midler fra 2019 til 2020 

13.0691 Nordby barnehage, nybygg. Flytter midler fra 2019 til 2020 

14.0752 Dyster/Eldor. Tilrettelegging og salgsarbeid ferdigstilt. Prosjektet 

avsluttes med mindreforbruk. 

15.0779 Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall. Avsluttes. Sak om ny lokalisering 

er under behandling. 

16. 0780 EPC. Flytter midler fra 2019 til 2020 

17.0799 Påkostninger utleieboliger, omgjøring av personalbase til utleiebolig i 

Liaveien 19. Finansieres med tilskudd fra Husbanken. 

18.0806 Hovedplan vann og avløp. Flytter midler fra 2019 til 2020 

19.0826 Oppgradering vann og avløp. Flytter midler fra 2019 til 2020 

 

Finansiering 
 

Tabell 4 

Nr Prosjekt 
Regnskap 

2019 

 Revidert 
budsjett 

2019   Endring   

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

20 
0503 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 0 0 -500 -500 

21 0683 Infrastruktur Ås sentrum -1 500 0 -1 500 -1 500 

22 0799 Påkostning utleieboliger -606 0 -606 -606 

23 
0995 Finansiering investering, bruk av 
tidligere års låneopptak 0 -199 253 108 000 -91 253 

24 
0995 Finansiering investering, avsetning til 
fond 0 9 509 24 257 33 766 

25 0995 Finansiering investering, bruk av fond   -3 485 -1 365 -4 850 

26 
0995 Finansiering investering, årets 
låneopptak 0 -177 941 27 941 -150 000 

  Sum     156 227   

 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 
 
20.0503 Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller. Det er søkt om 

og forhåndsgodkjent 0,5 mill. kr i tilskudd til prosjektet.  
 

21.0683 Infrastruktur Ås sentrum. Det er mottatt 1,5 mill. kr i tilskudd fra 

Akershus fylkeskommune til refusjon av utgifter knyttet til prosjektet.  
 

22.0799 Påkostning utleieboliger. Det er mottatt 606 000 kr i tilskudd fra 
Husbanken for ombygging i Liaveien.  
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23.0995 Finansiering investering. Bruk av tidligere års låneopptak kan reduseres 
med 108 mill. kr som følge av at en rekke prosjekter er regulert i forhold til 

økonomisk framdrift i tabellen over. Ettersom rammene er uendret vil midlene 
bli benyttet i 2020 eller senere.  

 

24.0995 Finansiering investering. Rådmannen foreslår at det settes av 24,257 
mill. kr til ubundet investeringsfond som følge av at prosjekter er avsluttet 

med mindreforbruk, samt at rammer reduseres.  
 
25.0995 Finansiering investering. Rådmannen foreslår å bruke 1,365 mill. kr av 

ubundet investeringsfond. 
 

26. 0995 Finansiering investering. Årets låneopptak kan reduseres med 27,941 
mill. kr.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 1% for 2019. 
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