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Ås, 28.10.2014 

 
 

Rolf Berntsen 
leder 
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Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
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Drøfting 

Handlingsplan for kommunalt råd for funksjonshemmede, utarbeidet 
av leder Rolf Berntsen 2014 10 14 
14/03682-1 
  

Handlingsplan  Rådet for funksjonshemmede 
 

Universell utforming.  

Å utvikle universell utforming må være et overordnet mål for Ås kommune. I den 

sammenheng er det viktig at universell utforming sikres allerede på 

planleggingsstadiet. I behandlingen av planer bør det på en eller annen måte 

tilkjennegis hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt. Videre er det viktig 

at man på en grei måte kan foreta inngrep i utemiljøet der framkommeligheten ikke er 

i samsvar med lovverket. Av den grunn ber vi om at det utarbeides kjøreregler for 

hvordan universell utforming skal implementeres i planleggingen og den følgende 

behandling, samt hvordan man skal forholde seg til eiendomsbesittere som ikke tar 

hensyn til lovverket på dette området. 

Boliger for funksjonshemmede. 

Det er viktig at det er tilstrekkelig med tilpassede boliger for funksjonshemmede, og 

det er viktig at de aktuelle boligene er godt tilpasset den enkelte funksjonshemmede. 

Boligene bør dessuten ligge i, eller i nærheten av sentrum.  

I boliger tilpasset funksjonshemmede bør man ha et tilpasset tilbud av 

velferdsteknologi. I noen tilfeller kan det være klokt å implementere noe 

velferdsteknologi i byggefasen. 

Rådet vil gi uttrykk for at det bør opprettes en boliggruppe som kan veilede i forhold 

til tilrettelegging av boliger for funksjonshemmede. 

Tjenestedekningen.  

Antallet eldre i Ås blir større og større, og kommunen får stadig flere 

funksjonshemmede. I den sammenheng er det viktig at tjenestedekningen er 

tilstrekkelig og god. Noen tjenester er lovpålagte og noen er det ikke. Rådet vil 

gjennomgå tjenestetilbudet, og gi uttrykk for hvordan tjenestene kan effektiviseres, 

og videre gi uttrykk for hvilke tjenester som bør prioriteres og nedprioriteres. Rådet vil 

uansett gi uttrykk for ar varmtvannstilbudet på Ungdomsskolen bør opprettholdes. 

Tilhørighet og trivsel 

Norge er et vinterland.  Det innebærer at det store deler av året er utrivelig å være 

ute.  Følgelig er det viktig at vi har attraktive møteplasser innendørs. En god 

innendørs møteplass vil være et handelssenter/kjøpesenter som gir et bredt 

servicetilbud i regi av butikker samt behandlings - og aktivitetstilbud mikset sammen 

med kafeer og gangareal. Et slikt senter vil gjøre Ås sentrum konkurransedyktig som 
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et uformelt og allsidig møtested for alle.  Dette senteret kan aktivt brukes til å utvikle 

felles identitet og trivsel,  ved at senteret har et mangfold  i servicetilbud og kulturell 

aktivitet. Ås sentrum har dessuten et nyoppusset kulturhus som aktivt kan 

videreutvikle kulturelt engasjement og tilhørighet til kommunen.  

Flerbrukshus 

Formålet med et slikt tiltak er å legge til rette for mer omfattende samhandling mellom 

offentlig og privat sektor, slik at de sammen kan fremme folkehelse og livskvalitet for 

innbyggerne i et mye større omfang enn de kan hver for seg. Vi ønsker en 

samlokalisering av Frisklivssentral og Frivillighetssentral, slik at de kan bli et 

møtepunkt for de som vil hjelpe andre, og de som trenger hjelp. Videre vil vi at 

senteret skal forestå forebyggende helsetjenester og hjelp til endring av livsstil for 

bedre helse, og det skal g tilgang til aktiviteter som legger til rette for et inkluderende 

sosiale fellesskap og trivsel. Et sted å møtes som kan skape tilhørighet og 

mestringsfølelse. Det er erfart at det er mange ensomme i Ås. 

 

RB 
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Saker til behandling 

 

FH-11/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02253-9 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalg 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  
Ås eldreråd  
Ungdomsråd  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 

  

Formannskap 1.gang   
Formannskap 2.gang – innstilling til kommunestyret 
Kommunestyre 

  

   
 
 

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

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

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

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

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

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

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

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

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

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

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

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

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

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

I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat.  Rådmannen advarer mot ytterligere kutt i dagens 
produksjon av kjernetjenester. Det er allerede innarbeidet betydelige kutt og 
sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene.  
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester.  Strukturelle 
endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt sluttresultat. For å 
gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert underskudd forsvares for 
en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene medfører strukturendringer 
som gir et positivt driftsresultat på sikt. 
 
Eiendomsskatt på bolig 
Eiendomsskatt er et alternativ til å redusere i tjenestetilbud og redusere eller utsette 
nødvendige investeringer. Rådmannen vil derfor anbefale at det i 2015 startes et 
arbeid for å vurdere skattegrunnlaget for eiendomsskatt med sikte på at det kan 
innføres eiendomsskatt på bolig fra og med 2016.  
 
Rådmannen vil foreslå at inntektene fra eiendomsskatt føres på eget prosjekt 
øremerket til dekking av kostandene som følge av nye investeringer.  På den måten 
vil kommunen være i stand til å gjøre nødvendige investeringer som gjør kommunen 
mer robust frem i tid.   
 
Parkeringsgebyrer 
Rådmannen vil også peke på at inntektene kan økes ved å innføre 
parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser. Dette er vanlig i våre 
nabokommuner og folk er vant til å betale parkeringsgebyr. Inntektene fra 
parkeringsgebyrer skal dekke kommunens kostnader med å tilby parkeringsplasser 
(selvkost). Inntektspotensialet fra dette må utredes nærmere.  
  
Anbud på revisjon 
Rådmannen har merket seg at Frogn og Vestby nå gjennomfører et felles anbud på 
revisjon. Vestby kommune har i dag privat revisjon mens Frogn er i dag medeier i 
Follo distriktsrevisjon. Rådmannen vil anbefale at man ser nærmere på resultatet av 
dette anbudet og vurderer aktuelle tiltak for Ås kommune.  
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FH-12/14 
Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/03485-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Kommunalt råd for funksjonshemmede 12/14 04.11.2014 
2 Valgstyret 2/14 05.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgting ved Kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Ås kommunes holdes 
 søndag 13. september kl. 16.00 - 20.00 
 mandag 14. september kl. 09.00 - 21.00 
 
i følgende lokaler i de forskjellige kretsene 
 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsal 
 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoaje 
 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsal 
 05 Kroer   Kroer skole, gymsal 
 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aula 
 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 
 
Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer. 
 
 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
         
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Valgstyrets leder  
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Kirkeverge  
Ref. administrativ valggruppe 
Leder av eiendomsavdelingen  
Stemmestedene - reservering av lokaler 
Politisk sekretariat for senere kunngjøring 
Webredaktør for publisering 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 68/14 at kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 
Ås kommune holdes søndag 13. og mandag 14. september 2015.  
 
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivningen, jf. valgloven § 9-3 (2).  
 
En revisjon av Kirkeloven i 2013 slår fast at kirkelige valg holdes samtidig med, og i 
lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. 
Dette ivaretas av kirkevergen. 
 
Åpningstider: 
Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl. 21.00 mandag 14. september. For 
øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetiden, verken 
søndag eller mandag. Åpningstiden kan fastsettes ulikt for de forskjellige 
valgkretsene, men Ås kommune har i alle år hatt lik åpningstid. 
 
Åpningstider for valget 2015 er foreslått tilsvarende sist valg: 
 søndag   kl. 16.00 - 20.00 
 mandag  kl. 09.00 - 21.00 
 
Det er vektlagt at åpningstiden skal være mest mulig lik som i de andre 
Follokommunene.  
 
Vurdering: 
Valgloven, valgforskriften og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav til at 
det skal benyttes lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg fram 
uten å måtte be om hjelp. Det stilles også krav om at det skal være god 
tilgjengelighet inne i valglokalet. Andre lokaler skal kun benyttes dersom det 
foreligger særlige grunner, f.eks. hvis det ikke er mulig eller at det vil være 
uforholdsmessig dyrt å gjøre lokalene tilgjengelige for alle velgere.  
 
Følgende valglokaler foreslås: 
01. Brønnerud:  Brønnerud skole, gymsal 
02. Åsgård:  Ås kulturhus, kinofoaje  
03. Rustad og Holstad:  Rustad skole, gymsal 
05. Kroer:  Kroer skole, gymsal 
06. Nordby:  Nordbytun ungdomsskole, aula   
07. Solberg:  Granheimtunet, Nordby eldresenter 

http://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-3
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Vurdering av valglokaler: 
Lokaler for valget 2015 er foreslått tilnærmet likt som ved sist valg i 2013 da det ikke 
kom vesentlige tilbakemeldinger på stemmelokalene etter forrige valg i 2013. 
Derimot er Kroer skoles gymsal foreslått benyttet i stedet for Kroer samfunnshus, 
fordi Kroer samfunnshus er reservert til konfirmasjon i helgen 12.09.-13.09.2015.  
Kroer skoles gymsal ble også benyttet til valglokale i 2011. 
Rektor ved Kroer skole har bedt om at skolens gymsal ikke benyttes mer enn 
nødvendig i forkant og etterkant av valget av hensyn til gymnastikktimene for 
elevene. Alle lokalene vurderes å ha god tilgjengelighet 
 
Lokalene reserveres umiddelbart etter at vedtaket er fattet slik at alle berørte parter 
kan informeres så tidlig som mulig. Valglokalene reserveres f.o.m fredag 11.10.2015 
t.o.m. tirsdag 15.10.2015. for at ordinær arbeidstid kan benyttes til 
utkjøring/rigging/nedrigging og rengjøring. 
 
Saken legges fram for kommunalt råd for funksjonshemmede for ev. uttalelse om 
valglokaler. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Lokalene tilfredsstiller krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler derfor at 
foreslåtte lokaler benyttes ved valget 2015 og at åpningstidene tilsvarer tidligere valg.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Kommunestyremedlemmer kan imidlertid ta opp saken iht. bestemmelsen i valgloven 
§ 9-3 (3) om at kommunestyret selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 
kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt 
vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.   
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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FH-13/14 
Møteplan 2015 - kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/03578-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Kommunalt råd for funksjonshemmede 13/14 04.11.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2015 vedtas i henhold til 
kommunestyrets møtestruktur. 

Møteplan 2015 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 

 
Møtested:  Ås kulturhus, lille sal 
Møtetid:  kl. 17.30 
 
Uke  Dag / dato 
4  tirsdag  20. januar 
9  tirsdag 24. februar 
15  tirsdag  7. april 
21  tirsdag  19. mai 
 
34  tirsdag  18. august 
41  tirsdag  6. oktober 
45  tirsdag  3. november 
 
 
 
 
 
Ås, 24.10.2015 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl  
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
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Vedlegg: 
         
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer. 
 
Vedtak i saken sendes/publiseres som følger: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 
Sammendrag/fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2015 ble vedtatt i K-sak 79/14 av 
22.10.2014. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. Alle møtene er lagt utenom skoleferier og offentlige fridager samt 
tilpasset kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015.. 
 
Vurdering: 
Rådmannen ber om at eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede holder 
sine møter på tirsdag ettermiddag, slik at eventuelle orienteringer fra 
administrasjonen kan holdes felles for rådene. Dette vurderes som rasjonelt både 
økonomisk og ressursmessig, da rådene ofte har de samme sakene til behandling.   
 

Alle råd- og utvalgsmøter skal etter systemet holdes etter gruppemøtene mandag, 
slik at politikerne kan ta med seg gruppenes synspunkter inn i utvalgsmøtene. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at møteplan for Kommunalt råd for funksjonshemmede 2015 
vedtas. 
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