
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06209 
 

 

MØTEINNKALLING 

Kommunestyret 
 

 
Møtetid: 10.12.2014 kl. 09.00  

Møtested: Ås kulturhus, Store sal  

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på 
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.   
 
 

Tidsplan 
 
Kl. 08.45 Servering av kaffe og frukt 

Kl. 09.00 Møtestart 

Kl. 11.30 Lunsjservering i Store salong 

Kl. 12.15 Presentasjon av kart på kommunens nettside.  

Kl. 12.30 Møtet fortsetter 

 
 

Saksliste 

Orienteringer 

Informasjon fra rådmann 
 

Referatsak 

Saker til behandling 

91/14 Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole 2 

92/14 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 13 

93/14 Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021  
vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 

19 

94/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 23 

 
 

http://www.as.kommune.no/


Kommunestyret 10.12.2014  Side 2 av 35 

 
 
Ås, 02.12.2014 

 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/ Rita Stensrud  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Orienteringer 

 
12/14 Presentasjon av kart på nett - Nye kartløsninger 

Del 1 ved møtets begynnelse: Kart på nettbrett, turkart og plandialog.  
Del 2 etter lunsj: Kart på kommunens nettside.  
 

 
13/14 Presentasjon fra prosjektleder i PURA 

 
 

Informasjon fra rådmann 

Kommunestyret vedtok den 22.10.14 at rådmannen i samarbeid med Plankomiteen 
skal utarbeide en samlet tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og 
ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skulle legges 
frem for Kommunestyret 10.12.14. Plankomiteen vedtok følgende i sitt møte 
27.11.14: 

1.       Plankomiteen har behandlet skisse til fremdriftsplan for skoleprosjekter, og har med så kort 
behandlingsfrist ikke funnet å kunne fullføre tidsplanen. Plankomiteen vil i møte i februar 2015 
behandle saken på nytt.  

 
For å innarbeide vedtaket fra sak K-sak 91/14 Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås 
sentrum, Åsgård og Rustad skole, samt endelig behandling i Plankomiteen, anbefaler 
Rådmannen at denne saken legges frem for Kommunestyret i mars 2015. 
 

Referatsak 

 

Oversikt over godtgjørelser 2014 til Ås kommunes politikere. 
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K-91/14 
Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole 
Gå til saksliste     Neste sak>> 
 

Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/02230-15 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 84/14 03.12.2014 
2 Kommunestyret 91/14 10.12.2014 

 
Formannskapets innstilling 03.12.2014: 
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. (Ettersendes). 
 
 

_____ 
 
 

SAKSFREMLEGG 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det installeres ventilasjonsanlegg i paviljong 2, Åsgård skole. 
2. Det etableres et midlertidig modulbygg på Åsgård skole for 2 klasser.  
3. Det etableres en modulskole på grusbanen ved Ås ungdomsskole. Modulene skal 

ha kapasitet til å dekke Rustad skole, samt ta økningen av antall skolebarn som 
kommer i sentrum, inntil nye Rustad skole står klar. Finanskostnadene må 
innarbeides i budsjettet fra 2016. 

4. Elevene ved Rustad skole flyttes til modulskolen ved Ås ungdomsskole når 
utbyggingen starter. 

5. Elevene ved modulskolen flyttes til nye Rustad skole når denne står ferdig. 
6. Skolegrensene mellom Rustad og Åsgård skole endres midlertidig i 

utbyggingsperioden. 
7. Det legges til rette for at modulskolen ved Ås ungdomsskole kan benyttes av 

Åsgård skole ved fremtidig utbygging av denne. 
 
Ås, 01.12.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad / Nils Erik Pedersen 
Rådmann Oppvekst og kultur sjef / Teknisk sjef 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat/nettbrett: Vedlegg til flere utvalg/høst 2014/Skolekapasitet - Ås 
 sentrum, Åsgård og Rustad skole) 
Åsgård skole Paviljong 2 - Logging av CO2 og luftprøver, datert 09.10.2014. 
Notat - Modulskole ved Ås stadion - Konsekvenser for idretten, datert 03.12.2014. 
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Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sak 25/14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 04.06.2014 
Sak 38/14 Formannskap, 11.06.2014 
Sak 11/14 Administrasjonsutvalg, 11.06.2014 
Sak 51/14 Kommunestyre, 18.06.2014 
Sak 32/14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 16.09.2014 
Sak   6/14 Ungdomsråd, 23.09.2014 
Sak 35/14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 07.10.2014 
Sak 58/14 Formannskap, 08.10.2014 
Sak 72/14 Kommunestyre, 22.10.2014 
 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst og kultur 
Teknisk etat 
 
 
 
SAKSUTREDNING 

1. Sammendrag: 

Kommunestyret vedtok den 22.10.2014 i sak 72/14 følgende: 
«Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.» 
 

HTM ba i møte den 06.11.2014 om følgende: 
«…det legges fram for politisk behandling en vurdering av alternative løsninger, 
inkludert vurdering av hvorvidt oppgradering og vedlikehold av paviljongen kan være 
et økonomisk mer gunstig alternativ enn rivning og modulbygg.» 

1.1 Åsgård skole 

Følgende alternativer for Åsgård er utredet: 
1. Paviljong 2 på Åsgård skole rives og det settes opp modulbygg med 7 

klasserom. 
2. Paviljong 2 beholdes og oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. Dette vil 

frigjøre 5 klasserom. I tillegg settes det opp modulbygg med 2 klasserom. 
3. Paviljong 2 beholdes, men skal ikke benyttes utover eventuelt som lagerplass. 

Det settes opp modulbygg med 7 klasserom. 
 
Utredningen er foretatt med bakgrunn i at skolekapasiteten for Åsgard skal være 
dekket frem til høsten 2017. På dette tidspunktet vil behovet overskride kapasiteten, 
og eventuell utvidelse må påregnes. På bakgrunn av dette har rådmannen sett på 
skolekapasitetsbehovet for Åsgård og Rustad samlet.   

1.2 Rustad skole  

Under utbygging av Rustad skole skal to bygg rives og resterende arealer må pusses 
opp. Dette medfører at tilnærmet hele dagens bygningsmasse må tømmes for elever 
og lærere. Plassering av moduler, med tilstrekkelig kapasitet for Rustad skole under 
utbyggingen, vil være svært krevende, både av hensyn til uteareal og sikkerhet for 
elevene. 
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1.3 Ny modulskole 

Det er mulig å etablere en modulskole på grusbanen ved Ås stadion (Ås 
ungdomsskole) med kapasitet til å dekke Rustad skole, samt forventet vekst i Ås 
sentrum, inntil nye Rustad skole er driftsklar. Dette er en samlet løsning som ivaretar 
en rekke utfordrende momenter og gir stor grad av fleksibilitet.  

1.4 Oppsummering: 

Oppgradering av Paviljong 2 på Åsgård skole med nytt ventilasjonsanlegg, samt 
etablering av modulbygg med 2 klasserom, vil være det økonomisk mest gunstige 
alternativet for Ås kommune, sett over en periode på mer enn 4 år.  
 
Etablering av ny modulskole på grusbanen ved Ås stadion vil være et effektivt 
verktøy for å løse flere av utfordringene ved utbygging av Rustad skole, samt 
imøtekomme elevtallsveksten i Ås sentrum de nærmeste årene. 
 
Rådmannens anbefaling vil bl.a. gi følgende fordeler: 

 Raskere byggetid siden tomta i sin helhet kan avsperres og benyttes til 
gjennomføringen. 

 Bedre sikkerhet som følge av at eleven ikke oppholder seg i nærhet av 
byggeplassen under byggeperioden. 

 God tilgang til idrettshall og utearealer under byggeperioden (gymsalen på 
Rustad skal rives). 

 Rimeligere utbygging. 

 Ivaretagelse av forventet elevtallsvekst. 

 God fleksibilitet i en krevende vekstperiode i Ås sentrum.  

2. Fakta i saken: 

Kommunestyrets vedtak 22.10.2014:  
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4-parallell barneskole inkludert flerbrukshall. 

Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og 
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.  

2. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015.  

3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

4. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes 
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.  

5. Sjøskogen skole 7. trinn blir inntil videre værende på Sjøskogen skole, da de pr. i 
dag har ledig kapasitet.  

6. Solberg skole 7. trinn flyttes fra Solberg skole til Nordby skole fra og med 
skoleåret 2015/2016 inntil ny Solberg skole er bygget.  

7. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye 
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever.  

8. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene, 
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basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg. Tidsplan samt kostnader til planleggings- og prosjekteringskostnader 
legges frem for Kommunestyret 10.12.2014.  

 
Følgende er protokollført fra HTM-møtet den 06.11.2014: 
Status for Åsgård skole - paviljong 2: 
Riving og oppsett av modulbygg er planlagt lagt ut på anbud med det første. Det 
blir regnet som en permanent installasjon, fordi varigheten er over 2 år og da 
gjelder TEK 10. Hovedutvalg for teknikk og miljø oppfattet at dette medfører at 
modulbygg blir betydelig mer kostbart enn det et midlertidig bygg (mindre enn to år) 
ville blitt, og som etter utvalgets oppfatning lå til grunn da kommunestyret vedtok 
riving av paviljongen. Utvalget ba derfor om at det legges fram for politisk 
behandling en vurdering av alternative løsninger, inkludert vurdering av hvorvidt 
oppgradering og vedlikehold av paviljongen kan være et økonomisk mer gunstig 
alternativ enn riving og modulbygg. Utvalget ba også om at det tas forbehold om 
politisk godkjenning ved evt. anbudsutsending for rivearbeider og modulbygg før 
videre politisk behandling er gjennomført. 
 

I etterfølgende samtaler med hovedutvalgsleder for teknikk og miljø er det presisert 
at dette kan fremlegges for Formannskapet direkte, uten å gå via HTM. 

2.1 Åsgård skole 

Paviljong 2 på Åsgård skole er i moderat teknisk forfatning. Det er de senere årene 
foretatt innvendige vedlikeholdsarbeider i form av nye gulvbelegg, nye dører, malte 
veggflater, nye panelovner, nye overflater på toalettene, nye rømningsveier med 
ledelys og ny takhimling i gangarealer. Det er ved undersøkelse ikke dokumentert 
helseskadelige forhold i undervisningslokalene, utover for høyt CO2 nivå ved bruk av 
klasserommene. 
 
Det opplyses fra rektor på Åsgård skole at det står kaldt fra vinduene om vinteren og 
at varmeforholdene i bygget er dårlige. Sanitærforholdene oppleves som 
utilfredsstillende. 
 
Ved installasjon av nytt ventilasjonsanlegg vil problemene med for høyt CO2 innhold i 
bygget elimineres, og det vil være enklere å holde en tilfredsstillende og jevn 
temperatur i bygget.  
 
Det er vurdert 3 alternative løsninger for Åsgård skole. Alternativene er utredet med 
bakgrunn i at nødvendig kapasitet frem til skolestart høsten 2017 skal tilfredsstilles. 
Alternativene skal også frigjøre dagens spesialrom, som ble omarbeidet til klasserom 
ved stengning av gamle Åsgård skole. 
 

1. Paviljong 2 på Åsgård skole rives og det settes opp modulbygg med 7 
klasserom i tråd med gjeldende kommunestyrevedtak. Alternativet 
opprettholder dagens uteareal og gir skolen nye og funksjonelle 
undervisningslokaler. 
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2. Paviljong 2 beholdes og oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. Dette 
frigjør 5 klasserom. Det må i tillegg settes opp et modulbygg med 2 klasserom 
for å gi tilsvarende kapasitet som alternativ 1. Alternativet ivaretar maksimal 
utnyttelse av tidligere investeringer. Utearealet reduseres noe. Videre bruk av 
Paviljong 2 vil møte motforestillinger fra pedagogisk personell og foreldre. 
Eiendommens tekniske verdi økes. 
 

3. Som alternativ 1, men Paviljong 2 rives ikke. Den blir da stående uten 
gjennomføring av ytterligere bygningsmessige tiltak og skal kun benyttes til 
eventuell lagerplass. Ved en senere utvidelse av Åsgård skole vil gymsalen i 
Paviljong 3 være for liten. Det vil da sannsynligvis være nødvendig å rive dette 
bygget for å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av tomta og effektive nye 
bygg. En rivning av både Paviljong 2 og 3, samtidig med en eventuell 
skoleutvidelse, vil være økonomisk gunstig. Alternativet reduserer tilgjengelig 
uteareal og gir skolen nye og funksjonelle undervisningslokaler. 
 

Figur 1. Alternative plasseringer og nødvendig arealbruk ved oppsett av 
moduler på Åsgård skole (ref. alternativ 1 og 3). Rødt felt tilsvarer arealbehovet 
for 2 klasserom og dekker alternativ 2 i redegjørelsen. 
 

 

2.2 Rustad skole 

Ved utvidelse av Rustad skole til 4 parallell barneskole vil det være behov for å flytte 
elevene til modulbygg under byggeperioden. To av skolens bygninger må rives og 
den tredje må pusses opp og tilpasses en helhetlig 4 parallell skole. Det vil dermed 
være svært begrenset andel av dagens bygningsareal som vil kunne benyttes under 
byggeperioden. Oppsett av moduler med tilstrekkelig kapasitet til å dekke skolens 
behov gjennom byggeperioden vil beslaglegge store deler av dagens uteareal. Det vil 
i tillegg bli utfordringer knyttet til en betydelig anleggsvirksomhet midt i et begrenset 
uteareal for skolen.  
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Figur 2. Mulig plassering og nødvendig arealbruk ved oppsett av moduler på 
Rustad skole. 
 

 
 

2.3 Ny modulskole ved Ås stadion 

Rådmannen anbefaler at det etableres en ny modulskole på grusbanen ved Ås 
stadion (Ås ungdomsskole). Modulskolen dimensjoneres for Rustad skole, samt 
fremtidig elevtallsvekst i Ås sentrum. Etablering av et modulbygg med 24 rom vil gi 
kapasitet til ca. 475 elever, med nødvendige spesialrom og arbeidsplasser. 
 
Ved å flytte elevene fra Rustad skole til modulskolen i byggeperioden vil arbeidet 
kunne utføres uten skolevirksomhet på området. Dette vil forenkle arbeidet under 
rive/byggeprosessen, øke gjennomføringshastigheten, samt ivaretar sikkerheten og 
arbeidsforhold for elever og ansatte ved skolen på en bedre måte.  
 
Ved midlertidig justering av skolegrensene i Ås sentrum vil modulskolen kunne 
ivareta vekstbehovet for nye skoleplasser. Dette reduserer presset på Åsgård skole 
og åpner for en mer effektiv felles kapasitetsutnyttelse og ressursbruk. 
 
Rådmannen har orientert idrettsrådet og Ås IL om forslaget, og de vil eventuelt 
komme med innspill til politisk behandling i formannskapet. 
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Figur 3. Mulig plassering og nødvendig arealbruk ved oppsett av modulskole 
på grusbanen ved Ås stadion. 
 

 

3. Vurdering: 

Det er tre parametere som er viktige å ta hensyn til i vurderingen av denne saken: 
1) Fremdrift: Hvilke alternativer gir den korteste byggeperioden. 
2) Lærefasiliteter og uteområder i byggeperioden: Hvilke alternativer gir de 

beste læringsfasiliteter og uteområder under byggeperioden.  
3) Økonomi: Hvilke alternativer gir de laveste kostnader, herunder 

byggekostnader, leie av moduler og driftskostnader under byggeperioden. 

3.1 Økonomiske konsekvenser: 

Rådmannen har konferert aktuelle leverandører og andre kommuner for å få en 
oversikt over prisene i markedet for modulbygg. På denne bakgrunn er det utarbeidet 
priseksempler på leie av modulbygg. Det understrekes at dette er grove anslag for 
prisnivået i markedet. Prisene fastsettes i markedet etter anbud, og avhenger av 
markedsmessige forhold. Prisene nedenfor er derfor kun ment som eksempler på 
indikerte priser. Hva leverandørene vil gi av pristilbud avhenger av hva 
leverandørene har inne av modulbygg, størrelsen og utforming på prosjektet og 
konkurransesituasjonen når anbudet lyses ut.    
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Plan- og bygningsloven stiller minstekrav for bygg som skal stå inntil 2 år (disse 
kravene tilsvarer omtrent tidligere TEK 7). For bygg som skal stå over 2 år gjelder 
TEK 10. Dette betyr at årlige leiepriser øker når leieperioden går over 2 år. Deretter 
faller prisene igjen med økende leieperiode, da dette er mer attraktivt for 
leverandørene.  
 

Leverandørene anbefaler ikke modulbygg med flere enn 2 etasjer, da dette 
kompliserer de bygningsmessige kravene og øker kostnadene. 

3.2 Åsgård skole 

Tabell 1. Kostnader for ulike utbyggingsalternativer for Åsgård skole (tall i 1000 
kr). Ref. kap. 2.1 Åsgård skole 
 

  

Kostnader 
for 2 års 
leie 

Kostnader 
for 4 års 
leie 

Kostnader 
for 8 års 
leie 

Alternativ 
1 

Ventilasjonsanlegg Paviljong 2        3 000         3 000         3 000  

Leie av 2 klasserom           950         1 500         2 700  

SUM        3 950         4 500         5 700  

Årskostnad         1 975         1 125            713  

 
  

Alternativ 
2 

Rivning av Paviljong 2        1 200         1 200         1 200  

Leie av 7 klasserom        2 993         4 725         8 505  

SUM        4 193         5 925         9 705  

Årskostnad        2 096         1 481         1 213  

 
  

Alternativ 
3 

Paviljong 2 står ubrukt       

Leie av 7 klasserom        2 993         4 725         8 505  

SUM        2 993         4 725         8 505  

Årskostnad        1 496         1 181         1 063  

 

 FDV kostander anslås å være i samme størrelsesorden for alle alternativene.  

 Varigheten på investeringen er usikker da man ikke vet fremtiden for Åsgård 
skole.  

 Tabellen forutsetter at elevtallsveksten må tas på Rustad skole/ny modulskole 

 Det er forutsatt 10% rabatt ved å øke antall klasserom fra 2 til 6. 

 Leieprisene er basert på faktiske kostnader hos Ski kommune. 
 

3.3 Modulskole ved grusbanen ved ÅS ungdomsskole 

Etablering og leie av modulskole på grusbanen ved Ås ungdomsskole for 475 elever 
er estimert til ca 25-35 mill. kr for en leieperiode på 8 år.  Av dette utgjør opp- og 
nedrigging ca 3,5 til 4,5 mill. kr.  Estimatet forutsetter at grusbanen er klargjort som 



Kommunestyret 10.12.2014  Side 11 av 35 

fundament for modulene. Vanligvis fungerer en grusbane godt som fundament, men 
dette må undersøkes nærmere.  
 
Finanskostnader ved etablering av modulskole i byggeperioden er ikke innarbeidet i 
rådmannens budsjettforslag. Dette må innarbeides fra 2016. 
 
I kostnadsanslaget er det tatt med spesialrom og lærerrom, men ikke gymsal. 
Fotballhallen, Ås stadion og gymsalene på Ås ungdomsskole forutsettes å dekke 
dette behovet.  
 
Under byggeperioden vil FDV kostnader som er avsatt i budsjettet til Rustad 
overføres til modulskolen. I tillegg må det påregnes noe økte FDV kostnader utover 
budsjetterte kostnader som følge av elevtallsvekst og mulig økte krav til FDV i de 
leide lokalene. 
 
Det oppnås en betydelig besparelse og en større fleksibilitet ved å utnytte samme 
modulbygg ved utvidelse av Rustad og Åsgård skole. 

4. Alternativer: 

4.1 Rive Paviljong 2 og etablere modulbygg med 7 klasserom på Åsgård 
skole, samt etablere modulskole ved Ås stadion 

Fremdrift: Alternativet medfører en noe lengre byggeperiode, siden prosjektet på 
Åsgård blir mer omfattende.  Gevinsten for Rustad skole blir den samme.  
 
Læringsfasiliteter og utemiljø.  Alternativet gir mest tilgjengelig uteareal for Åsgård 
skole. Det vil imidlertid være mer omfattende inngrep på tomta under byggeperioden 
og det er større behov for sikringstiltak.  
 
Økonomi: Alternativet vil gi økte kostnader (ref. Tabell 1). Elevtallsveksten fordeles i 
tillegg på to enheter, noe som også vil gi økte kostnader.    
 

4.2 Rive Paviljong 2 og etablere modulbygg på Åsgård skole, samt etablere 
modulskole på Rustad skole 

Fremdrift: Dette alternativet medfører en lengre byggeperiode. Åsgard skole vil kun 
ha tilstrekkelig kapasitet til sommer 2017 og modulbygget må da utvides.  Utbygger 
av Rustad skole må ta hensyn til ordinær skoledrift på tomta.   

 
Læringsfasiliteter og utemiljø.  Dette alternativet gir lite uteområder under 
byggeperioden. Læringsfasilitetene påvirkes av støy og byggeaktivitet. For Åsgård 
skole vil det etter kort tid være behov for ytterligere utvidelse og byggeaktivitet. 
 
Økonomi: Tiltaket gir lengre byggetid, noe som i seg selv øker kostnadene til leie av 
modulbygg og byggekostnader av ny skole.  Tiltaket gir ikke noe synergieffekt mot 
bygging av Åsgård, da Åsgård må etablere egen modulskole.  Tiltaket medfører 
muligens at behovet for antall moduler kan reduseres, dersom noe av eksisterende 
bygg på Rustad og Åsgård kan benyttes under byggeperioden.  
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5. Konklusjon med begrunnelse: 

Rådmannen anbefaler at Paviljong 2 oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg. 
Dette, sammen med etablering av et modulbygg med 2 klasserom, ivaretar Åsgård 
skole sitt behov for undervisningslokaler frem til skolestart høsten 2017. 
 
Arbeidet med etablering av modulskole på grusbanen ved Ås stadion starter 
umiddelbart. Så snart modulskolen er operativ flyttes elevene ved Rustad skole til Ås 
stadion. Modulskolen må sikres tilstrekkelig kapasitet, sammen med midlertidig 
endring av skolegrensene mellom Rustad og Åsgard, slik at skolen kan ivareta 
forventet elevtallsvekst i Ås sentrum.   
 
Fremdrift: Anbefalt løsning gir rask fremdrift.  Utbygger av Rustad skole trenger ikke 
å ta hensyn til å ivareta ordinær skoledrift på tomta. Dette forkorter byggeperioden. 
 
Læringsfasiliteter og utemiljø.  Løsningen sikrer gode læringsfasiliteter under 
ombygging. Modulbygget vil tilfredsstille TEK-10 kravene. Det er gode uteområder 
med fotballhall, som eies og disponeres av Ås kommune på dagtid, og tilgang til Ås 
stadion. Det er kort vei til skogsarealer.  
 
Økonomi: Tiltaket gir kortere byggetid, noe som i seg selv reduserer kostnadene til 
leie av modulbygg og byggekostnader av ny skole.  Dersom modulskolen kan 
benyttes både til utbygging av Rustad og senere utbygging av Åsgård, sparer man 
kostnader ved opp- og nedrigging, samt at årlige leiekostnader går ned når 
leieperioden økes.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-92/14 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 
 

Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/01980-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 77/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 83/14 19.11.2014 
3 Formannskapet 83/14 03.12.2014 
4 Kommunestyret 92/14 10.12.2014 
 
 

 
Formannskapets innstilling 03.12.2014: 
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. (Ettersendes). 
 
 

_____ 
 

 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Ordfører orienterte om formannskapets vedtak og fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til formannskapet har behandlet saken.  
 
Votering: 
Ap´s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
Saken utsettes til formannskapet har behandlet saken.  

_____ 
 
 
 

Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag til endringer i samfunnsdelen, forslaget sendes 
ut til neste behandling i formannskapet.  
 
Johan Alnes (Ap) foreslo at det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 
onsdag 3.12.2014 kl. 18.30 for å behandle saken. Saken utsettes. 
Forslag sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen tirsdag 25.11.2014 slik at 
de kan følge innkallingen.  
 
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 19.11.2014: 
Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 3.12.2014 kl. 18.30 for å 
behandle saken. Saken utsettes. 
Forslag sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen tirsdag 25.11.2014 slik at 
de kan følge innkallingen.  

_____ 

mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no
mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no
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SAKSFREMLEGG 

 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014, på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Ås, 10.11.2013 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
1. Planstrategi, vedtatt 03.03.2013, K-sak 14/13 
2. Planprogram, vedtatt 18.06.2014, K-sak 46/14 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet     
Kommunestyret     
 
Vedlegg: (separat trykk/nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)     
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Internt i kommunen 

 Offentlige myndigheter 

 Andre berørte parter 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som samordner den fysiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Kommuneplanen har et perspektiv på 
minimum 12 år og skal vurderes rullert en gang i valgperioden. Målene som er 
beskrevet i kommuneplanen skal følges opp og detaljeres i handlingsprogrammet 
som rulleres årlig. I Ås kommune rulleres handlingsprogrammet og økonomiplanen 
samtidig.  
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Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel som beskriver utfordringer og 
mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer. I henhold 
til fremdriftsplanen i planprogrammet skal samfunnsdelen behandles før årsskiftet 
2014-2015, mens arealdelen skal behandles like etter årsskiftet. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ta stilling til mål og utfordringer, både for kommunen som helhet og 
for kommunen som organisasjon. I samfunnsdelen beskrives mål for kommunen som 
vil legge viktig føringer for arealdelen. 
 
Gjeldende kommuneplan 2011-2023 er et omfattende dokument. Kommunal 
planstrategi for 2013-2016 fastslår at både samfunnsdelen og arealdelen skal 
rulleres. Videre påpekes det at kommuneplanen må styrkes som styringsverktøy 
gjennom en forbedret planprosess. Samfunnsdelen må forenkles, både i innhold og 
form, slik at hovedmålene kommer tydelig fram. 
 
Planprosessen 
Medvirkning er en viktig del av kommuneplanarbeidet. I april 2014 ble det arrangert 
en workshop for ungdom og politikere som tok for seg tettstedsutvikling og fremtidige 
scenarier for utviklingen av Ås samfunnet.  Ungdommen fikk utdelt kart og ble spurt 
om å svare på konkrete oppgaver. Totalt deltok rundt 25 ungdommer. Samtlige 
partigrupper var invitert, og på workshopen stilte til sammen syv politikere. Som 
gruppeledere deltok studenter og en førsteamanuensis fra NMBU. 
 

 
Faksmille fra Østlandets blad. Bilde og tekst: Torbjørn Enda/ØB. 

 
 
Plan- og utviklingsavdelingen har også arrangert «Åpent plankontor» på Ås mart’n i 
juni 2014. Der ble innbyggerne og andre interesserte invitert til å stille spørsmål eller 
komme med kommentarer til kommuneplanarbeidet eller områdereguleringen av Ås 
sentralområde. Det vurderes som hensiktsmessig å arrangere folkemøter og andre 
temabaserte møter etter at planforslaget i sin helhet har blitt lagt ut til offentlig 
ettersyn. Ved å ta utgangspunkt i et konkret planforslag kan befolkningen og andre 
aktører komme med konkrete innspill til planen. 
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Planprogrammet ble behandlet i Fylkesutvalget 05.05.2014 og diskutert i regionalt 
planforum 13.05.2014. Regionalt planforum er et diskusjonsforum der kommunene 
kan drøfte viktig problemstillinger med overordnede myndigheter som Statens 
vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Tema som ble diskutert var blant 
annet tettstedsutvikling, samferdsel og næringsutvikling. 
 
I september arrangerte Landbrukskontoret i Follo, i samarbeid med Plan- og 
utviklingsavdelingen, et heldagsseminar om landbrukets utviklingsmuligheter. 
Tilstede var ulike bondeorganisasjoner, enkeltstående bønder, politikere og 
representanter fra administrasjonen. 
 
Parallelt med kommuneplanrulleringen har Plan- og utviklingsavdelingen 
samarbeidet med NMBU om et felles visjonsprosjekt for Ås og universitetet, kalt Ås 
2040. Visjonsarbeidet har som mål å skape et felles grunnlag for utviklingen av Ås. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel har vært gjenstand for diskusjon i kommunens 
ledergruppe, og ledergruppen har bidratt med innhold innenfor sitt ansvarsområde. 
Videre har samfunnsdelen vært diskutert i enhetslederforumet som inkluderer alle 
ledere i Ås kommune. 

 
Føringer for samfunnsdelen 
Kommunal planstrategi vedtatt 03.03.2013, og planprogrammet for kommuneplanen 
vedtatt 18.06.2014 har lagt viktige føringer for arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med planleggingen, sentrale tema 
og problemstillinger i planarbeidet, utredningsbehov og hvordan planleggingen skal 
gjennomføres. Forslag til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 
28.03.2014 til 10.05.2014. Totalt kom det inn 13 uttalelser til planprogrammet, hvorav 
seks uttalelser var fra private aktører, lag og foreninger, og syv uttalelser fra 
offentlige myndigheter. 
 
Med utgangspunkt i utviklingstrekk og utfordringer oppsummert i planstrategien og 
planprogrammet ble det i planprogrammet anbefalt følgende fokusområder for 
kommuneplanen; 

 Næringsstruktur og verdiskaping herunder landbruksbasert næringsutvikling  

 Landbruk og kulturlandskap  

 Areal og samferdsel 

 Miljø- og klimautfordringer 

 Oppvekst og nærmiljø 

 Folkehelse og universell utforming 
 
Fokusområdene er videreført i forslag til kommuneplanens samfunnsdel ved at de er 
innarbeidet i samfunnsdelens hovedmål og delmål. 
 
Videre har Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt 26.09.2014, vært førende for arbeidet med 
samfunnsdelen. De statlige planretningslinjene har som hensikt å oppnå samordning 
av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser.  
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Videre defineres målet for planleggingen; 
 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, 

miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 

byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at 

veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med 

press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 

kommunegrensene. 

De statlige planretningslinjene fastslår at kommunene skal legge retningslinjene og 
vedtatte regionale planer til grunn for egne planer. Forslag til Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, heretter Plansamarbeidet, skal behandles av 
Akershus fylkesting og Oslo byråd i løpet av november, og forventes å legges ut på 
høring etter dette. Foreløpige versjoner av planen legger opp til en flerkjernet 
utvikling av Akershus-regionen, der Ås tettsted utpekes som et særlig 
satsningsområde. Årsaken til dette er blant annet universitet, utbyggingen av Follo-
banen, god kollektivdekning vest- og østover samt nærhet til to europaveier. Planen 
legger opp til en mer konsentrert utvikling av tettstedet, i kombinasjon med en 
begrensning på spredt vekst ellers i kommunen. I likhet med de statlige 
planretningslinjene legger planen opp til at vekst bør gå foran vern i de prioriterte 
områdene, men at vern skal stå sterkere utenfor. Videre legger planen opp til en økt 
satsning på kollektivtransport, noe som er i tråd med nasjonal transportplan der all 
vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk eller med gange og sykling.  
 
De statlige planretningslinjene og Plansamarbeidets høringsforslag krever statlig 
oppfølging, blant annet innenfor samferdsel. Samtidig krever dette at kommunen 
følger opp i sine planer.  
 
Forslag til samfunnsdel 
Hovedformålet med kommuneplanrulleringen har vært å styrke kommuneplanen som 
overordnet styringsverktøy for kommunen, og å gjøre kommuneplanen mer 
tilgjengelig for allmennheten. Innholdsmessig videreføres målene i gjeldende 
kommuneplan, men formen har blitt endret for å øke lesbarheten og tydeliggjøre 
målene. Gjeldende visjon for kommunen, miljø - mangfold - muligheter, har dannet 
utgangspunktet for utformingen av målene for kommunen.  
 
Det overordnete målet med kommuneplanen er å legge til rette for at dagens 
befolkning og kommende generasjoner kan leve et godt og helsefremmende liv. For 
å nå dette målet er det satset på å lokalisere boliger, arbeidsplasser, handels-, 
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tjeneste- og fritidstilbud på en slik måte at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål, 
og samtidig gi grunnlag for et bedre kollektivtilbud. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 som 
et godt grunnlag for en videre diskusjon om utviklingen av Ås kommune. Forslaget 
følger i stor grad opp overordnede retningslinjer og regionale planer. Rådmannen 
anbefaler at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Alternativer 
Alternativt kan kommunestyret velge og ikke legge kommuneplanens samfunnsdel 
på høring. En videre administrativ bearbeiding av forslaget vil utsette det videre 
arbeidet med arealdelen, og trolig føre til at kommuneplanen ikke kan vedtas før etter 
sommeren 2015. Tidskjemaet for rulleringen er stramt, men per dags dato er arbeidet 
etter skjema. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-93/14 
Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 
1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/03670-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 82/14 06.11.2014 
2 Kommunestyret 93/14 10.12.2014 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
Høringsuttalelsen fra Ås kommune er som følger: 
 
I utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 er mål og tiltak for 
vannområdet PURA beskrevet. Tiltakene vil kreve et stort engasjement fra 
kommunene og staten. Ås kommune ser følgende utfordringer: 
 

1. Rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og avløpsteknikk i 
kommunene. 

2. Behov for økte ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. Økte statlige midler er 
nødvendig for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 

3. Økte statlige midler til vannkvalitetsovervåking og tiltaksgjennomføring i 
samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for overvåking av miljøgifter kreve økt 
statlig bidrag. 

4. Et behov for å justere "Klassifisering av miljøtilstand" nr. 02-2013 slik at den gir 
mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag. 

5. Mer ressurser til fylkesmannen og fylkeskommunen som viktige aktører i 
samhandling med kommunene. Disse må ha ressurser og kompetanse til å 
ivareta sin rolle som hhv. fagmyndighet og prosessansvarlig / regionansvarlig 
for gjennomføring av vannforskriften. Dette blir avgjørende for at vannområdene 
skal lykkes med sitt arbeide. 

6. Et behov for at økt utbyggingspress forenes med arbeidet for å oppnå og 
opprettholde god vannkvalitet. Samferdselsutbygging må søkes å ikke gå på 
bekostning av vannkvaliteten.  

7. Sikre en prioritering av tiltak som er i samsvar med vannforskriftens føringer: De 
mest kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres. 

8. Et behov for å avklare selvkostprinsippets betydning ved finansiering av 
overvåking og tiltak i områder der forurensningskildene er andre enn kommunalt 
avløp. 

 
 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
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SAKSFREMLEGG 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Høringsuttalelsen fra Ås kommune er som følger: 
 
I utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 er mål og tiltak for 
vannområdet PURA beskrevet. Tiltakene vil kreve et stort engasjement fra 
kommunene og staten. Ås kommune ser følgende utfordringer: 
 

1. Rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og avløpsteknikk i 
kommunene. 

2. Behov for økte ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. Økte statlige midler er 
nødvendig for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 

3. Økte statlige midler til vannkvalitetsovervåking og tiltaksgjennomføring i 
samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for overvåking av miljøgifter kreve økt 
statlig bidrag. 

4. Et behov for å justere "Klassifisering av miljøtilstand" nr. 02-2013 slik at den gir 
mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag. 

5. Mer ressurser til fylkesmannen og fylkeskommunen som viktige aktører i 
samhandling med kommunene. Disse må ha ressurser og kompetanse til å 
ivareta sin rolle som hhv. fagmyndighet og prosessansvarlig / regionansvarlig 
for gjennomføring av vannforskriften. Dette blir avgjørende for at vannområdene 
skal lykkes med sitt arbeide. 

6. Et behov for at økt utbyggingspress forenes med arbeidet for å oppnå og 
opprettholde god vannkvalitet. Samferdselsutbygging må søkes å ikke gå på 
bekostning av vannkvaliteten.  

7. Sikre en prioritering av tiltak som er i samsvar med vannforskriftens føringer: De 
mest kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres. 

8. Et behov for å avklare selvkostprinsippets betydning ved finansiering av 
overvåking og tiltak i områder der forurensningskildene er andre enn kommunalt 
avløp. 

 
Ås, 27.10.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Høringsbrev_Vannregion Glomma.pdf 
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Vedtak i saken sendes til: 
Vannregionmyndigheten ved Østfold fylkeskommune med kopi til PURA ved Anita 
Borge. 
 

 
SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma er lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 31. desember.  
Dokumentene som legges ut til høring og offentlig ettersyn er:  
1. Regional plan for vannforvaltning 
2. Regionalt tiltaksprogram 
PURA har på vegne av eierkommunene utarbeidet grunnlag for høringsuttalelsen for 
å sikre en god samhandling innen vannforvaltningen i Follo. 
 
Fakta i saken: 

1. Bakgrunn 

Høringsutkastene til "Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-
2021 " (heretter kalt forvaltningsplan) og "Vannregion Glomma: Regionalt 
tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021" (heretter kalt tiltaksprogram) er lagt ut 
på høring i perioden 01.07. – 31.12.2014. 
 
Hensikten med denne saksfremstillingen er å tydeliggjøre konsekvensene som det 
videre arbeidet i PURA vil få for eierkommunene og sikre en god samhandling innen 
vannforvaltning i Follo.  
 
Oppsummert ønsker PURA: 

- En felles politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde. 
- En synliggjøring av det økte behovet for ressurser i form av økonomiske 

virkemidler og bemanning i kommunene, hos fylkesmannen og 
fylkeskommunen. 

- En synliggjøring av behovet for statlige virkemidler for gjennomføring av 
vannkvalitetsovervåking og tiltak. 

2. Gjennomført tiltaksanalyse for PURA og videre prosess 

I 2000 ble EUs vanndirektiv innført (ref. Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23. October 2000 establishing a framework for 
Community action in the field of water policy - ”Water Framework Directive”, 
“Vanndirektivet”).  
 
Direktivet er implementert i norsk lovverk gjennom vannforvaltningsforskriften som 
trådte i kraft 01.01.2007 og ble revidert april 2012 (ref. FOR 2006-12-15 nr. 1446: 
”Forskrift om rammer for vannforvaltningen” - ”Vannforvaltningsforskriften”). 
Vannforvaltningsforskriften er fastsatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §6, 
§19-1 og §19-2, Forurensningsloven §9 og Vannressursloven §9 og §65. 
Vanndirektivet og vannforvaltningsforskriften gir nye føringer for forvaltningen av 
norske vannressurser og de forpliktelser det innebærer bl.a. for kommunene. 
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Vannområdet PURA omfatter Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Ås 
kommune har også arealer i vannområdet Morsa. Morsa omfatter Vansjø- 
Hobølvassdraget og Hølenvassdraget, samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til 
Saltnes.   
 
Både PURA og Morsa var med i første planperiode 2007-2015 (pilotperiode med 
utvalgte vannområder). Neste planperiode 2015-2021 er således landsdekkende. 
Morsa og PURA har derfor med bakgrunn i sine erfaringer utarbeidet en revidert 
tiltaksanalyse for neste planperiode. Reviderte tiltaksanalyser viser status for 
tiltaksområdene, realistiske mål for god økologisk og kjemisk vannkvalitet og tiltak for 
kostnadseffektivt å nå disse målene. For mange av vannforekomstene er det risiko 
for ikke å nå miljømålene i 2021. Det begrunnes i følgende: 
 

 Det er behov for å justere «Klassifisering av miljøtilstand» nr. 02-2013 slik at 
den gir mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag.   

 Manglende virkemidler innen landbruk. 

 Den reelle muligheten for gjennomføring av tiltak innen avløpssektoren 
avhenger av kommunens økonomi. 

 Manglende omforente kommunale vedtak. 

 Manglende bemanning og kompetanse i kommunene, fylkeskommunene, 
fylkesmennene og sektorene. 

 Utfordringer knyttet til befolkningsvekst og samferdselsprosjekter (vei, 
jernbane, tette flater). 

 Utfordringer med miljøgifter. 

 Forsinket respons på tiltak mot eutrofiering i innsjøer på grunn av 
innsjøinterne forhold (frigjøring av næringsstoffer lagret i bunnsedimenter). 

 
Etter at forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 har vært ute på høring vil 
vannregionmyndigheten vurdere uttalelsene og gjøre eventuelle endringer i 
dokumentene. De reviderte dokumentene oversendes de berørte fylkeskommunene 
og vedtas som en regional plan etter plan- og bygningsloven av fylkestingene senest 
juni 2015. Deretter oversendes forvaltningsplanen til regjeringen for godkjenning ved 
kongelig resolusjon. Godkjenningen skal skje innen utgangen av 2015 og planen blir 
gjeldende fra 2016. 
 
Kommunene skal innarbeide tiltakene i hovedplaner, tiltaks-/saneringsplaner for vann 
og avløp, samt i den årlige rulleringen av handlingsprogrammet. Overordnede mål og 
strategier forankres i kommuneplaner (måldel, arealdel, boligprogrammet) og 
videreføres i reguleringsplaner.  
 
En felles årlig rapportering på status for måloppnåelse skal gjennomføres i 
kommunene med start i 2016. Forvaltningsplanen blir dermed et viktig kriterium. 
Dette vil sikre en god felles forvaltning av vannressursene. 
 

3. Høringsdokumenter fra vannregionmyndigheten 

Vannregionmyndigheten for vannregion 1, Østfold fylkeskommune, har sammenstilt 
samtlige tiltaksanalyser for vannområdene i vannregion 1 til en forvaltningsplan med 
tiltaksplan (høringsdokumentet). Den endelige planen vil i tillegg bestå av regionalt 
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overvåkingsprogram og handlingsprogram. Se: 
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134 
 

Høringsbrevet (vedlegg 1) fra vannregionmyndigheten av 26.06.2014 redegjør for 
høringsdokumentene og høringsprosessen.  

4. Konsekvenser  

Økonomiske konsekvenser 
Tiltak innen kommunalt ledningsnett finansieres i sin helhet av kommunale gebyrer. 
Planlagte tiltak er innarbeidet i investeringsbudsjettet i Handlingsprogrammet for 
2015-2018. 
 

Tiltak innen spredt bebyggelse finansieres av forurenser (huseier) eventuelt med 
tilskudd fra Husbanken. Opprydding av separate avløpsanlegg er i hovedsak ferdig i 
Ås kommune. Det gjenstår noen områder hvor det har blitt gitt utsatt frist for 
oppgradering i påvente av avklaring i fra pågående planarbeid, eller fremtidig 
fremføring av kommunal avløpsledning. 
 

For tiltak innen tette flater er det ulike finansieringskilder: Utbygger, kommunen, 
Statens veivesen m.fl. Tiltak innen jordbruk er i betydelig grad avhengig av statlige 
midler. Eksisterende tilskuddsordninger er SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og 
RMP (Regionalt miljøprogram for landbruket). For å lykkes med gjennomføring av 
tiltak innen landbruket er det essensielt at de statlige tilskuddene til sektoren økes i 
takt med kravene som stilles til landbruket.  
 

I arbeidet for god økologisk vannkvalitet i vannområdet til PURA vil det være 
avgjørende med en god og effektiv rekruttering innen vannforvaltning og 
avløpsteknikk i eierkommunene. EUs Vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften 
legger opp til et forvaltningsmessig samarbeid som muliggjør en effektiv utnyttelse av 
ressursene i kommunene.  
 
Bemanningsmessige konsekvenser - landbrukskontoret i Follo - 
landbruksforvaltningen 
Innføringen av EUs Vanndirektiv i 2000 og den nye vannforvaltningsforskriften som 
trådte i kraft 01.01.07 medfører skjerpede krav til vannkvalitet i Norge. Med 
landbruket som sentral bidragsyter for å oppnå god økologisk vannkvalitet medfører 
dette økte oppgaver for landbruksforvaltningen. Det vil i planperioden spesielt være 
et økende behov for bemanningsmessige, og økonomiske ressurser, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. I tillegg er det nødvendig med økte 
statlige midler for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Forvaltningsplanen med tiltaksprogram blir viktig for å styrke og sikre bærekraftig 
utvikling i vassdrag på tvers av kommunegrensene. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134


Kommunestyret 10.12.2014  Side 24 av 35 

K-94/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02253-9 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget  04.11.2014 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 11/14 04.11.2014 
Ås eldreråd 16/14 04.11.2014 
Ungdomsrådet  9/14 04.11.2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/14 05.11.2014 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 80/14 06.11.2014 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/14 05.11.2014 
Administrasjonsutvalget 14/14 05.11.2014 
Formannskapet   1.gang 72/14 05.11.2014 
Formannskapet   2.gang - innstilling 73/14 19.11.2014 
Kommunestyret 94/14 10.12.2014 
 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Rådmannens innstilling fremmes til kommunestyret 10.12.2014: 
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.  

 
Vedlegg som følger saken:  
Arbeiderpartiets forslag (nettbrett: separat dokument). 
 
 
 

_____ 
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UTVALGENES BEHANDLINGER: 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Rådmannens svar på spørsmål fra partiene, med vedlegg, var lagt ut på  
nettbrett 17.-19.11.2014.  
Rådmannen/ledergruppen svarte på spørsmål fra partiene i åpent møte 17.11.2014. 
 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet forslag som følger saken, jf. vedlegg. 
 
Votering:  
Det ble ikke votert, rådmannens innstilling fremmes til kommunestyret. 
Ap’s forslag følger saken. 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 05.11.2014: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 10. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 17. november. Svar sendes alle partiene. 
 

Oppklaringsmøte. Rådmannen med sin ledergruppe stiller i Ås rådhus, Store sal, 
mandag 17. november kl. 16.00 - 17.00 for å svare på spørsmål fra partiene. 
 

Votering: Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 05.11.2014: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 

_____ 
 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 05.11.2014: 
De politiske representantene ba om ny sak om Fjellveien 8, jf. handlingsprogrammet  
s. 26, P-04, etter forslag fra Johan Alnes (Ap). 
 

Politikerne tar med fremførte signaler i den videre politiske behandlingen. 
 

Votering: Saken ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 05.11.2014: 
Saken tas til orientering. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 tas til orientering.  
 

Votering: 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 tas til orientering. 

_____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 05.11.2014: 
Hovedutvalget drøftet de deler av handlingsprogrammet som omhandler helse- og 
sosialutvalget.  
 

Hovedutvalget fremmet følgende forslag:  
Rådmannens punkt 1 og 2 uten underpunktene a-h tas til orientering. Videre innspill 
gis fra partiene.  
 

Votering: Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 05.11.2014: 
Rådmannens punkt 1 og 2 uten underpunktene a-h tas til orientering. 
Videre innspill gis fra partiene.  

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 

 Fellesforslag 1 
1. HOK tar rådmannens innstilling til orientering. 
2. HOK ser med bekymring på forslag til nedskjæringer, spesielt vikarbudsjettet 

og opplæringstiltak i barnehagene. HOK ber om at disse tiltakene skjermes i 
den videre budsjettprosessen. 
 

 Fellesforslag 2 
HOK ber om at Handlingsprogrammet 2015- 2018 oppdateres med politiske 
vedtak fra 2014 angående eksempelvis 
- Skolekapasitet fram mot 2030 
- Salg av Togrenda barnehage 
- Forholdet mellom korps og kulturskole 

 

Votering: 
Fellesforslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
1. HOK tar rådmannens innstilling til orientering. 
2. HOK ser med bekymring på forslag til nedskjæringer, spesielt vikarbudsjettet og 

opplæringstiltak i barnehagene. HOK ber om at disse tiltakene skjermes i den 
videre budsjettprosessen. 

3. HOK ber om at Handlingsprogrammet 2015- 2018 oppdateres med politiske 
vedtak fra 2014 angående eksempelvis 
- Skolekapasitet fram mot 2030 
- Salg av Togrenda barnehage 
- Forholdet mellom korps og kulturskole 

 
_____ 
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Ungdomsrådets behandling 04.11.2014: 
Ungdomsrådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: 
Tilsvarer ungdomsrådets vedtak. 
 

Votering: Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.11.2014: 
Ungdomsrådet oppfordrer til at kuttene ikke tas på områder som berører barn og 
unge. Eksempelvis ønsker ikke ungdomsrådet besparelser i skole, at barneskolene 
skal miste sitt leirskoletilbud eller at det kuttes i asylbarnas barnehagestøtte. 
 

Ungdomsrådet håper på sikt at kommunen klarer å legge opp til en mer effektiv drift, 
og at de vurderer tiltak for å få ned sykefraværet. 

_____ 
 
 
Ås eldreråds behandling 04.11.2014: 
Rådsleder fremmet følgende innspill til forslag til Handlingsplan med økonomiplan 
2015- 2018. 
 

Votering: Distads innspill til forslag til Handlingsplan med økonomiplan 2015- 2018 
ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Ås eldreråds vedtak 04.11.2014: 
I sitt møte 23.09.2014 vedtok Eldrerådet vedlagte innspill til Handlingsprogram for 
2015 – 2018. 
 

Eldrerådets forslag er i liten grad tatt med i vurderinger og prioriteringer i 
Rådmannens forslag til Handlingsplan med økonomiplan for 2015 – 2018. 
Det blir derfor opp til den politiske behandlingen å få dette på plass. 
 

Vår påpeking av at en investering i flerbrukshus vil gi mange millioner i fremtidig 
reduserte sosiale kostnader er f. eks. ikke med i Rådmannens forslag til 
investeringer. Dette selv om det er anbefalt å prioritere investeringer som kan gi 
fremtidig reduserte driftskostnader, og at nødvendigheten av satsing på helse og 
frivillighet er omtalt som viktige satsingsområder. 
 

Vi vil igjen understreke at raskere utbygging av heldøgns omsorgsplasser enn det 
som er foreslått er nødvendig for å gi et verdig tilbud til alle som trenger det.  
 

Forslaget til handlingsplan oppsummerer en rekke økte krav og utfordringer på 
omsorgssiden. Å konstatere dette uten å tilføre mere resurser, men i stedet forlange 
innsparinger, er vel en form for ”å stikke hodet i sanden”! 
 

Tiltakene som Eldrerådet har anbefalt må gis mye større prioritet i handlingsplan og 
budsjett for at nåværende kommuneplans påpeking av at ”Kommuneplanen har 
planlegging og utbygging av eldreomsorgen som et av de prioriterte tiltakene” skal 
være noe annet enn et fromt ønske. 
 

Eldrerådet er kjent med at Oppegård kommune har bygget nytt sykehjem og er i ferd 
med å trappe ned bruken av Granås sykehjem. Eldrerådet mener at Ås kommune 
bør inngå avtale om bruk av de plassene som blir ledige for i noe bedre grad å kunne 
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møte behovet for sykehjemsplasser frem til utvidelsen av Moer sykehjem er 
gjennomført. 
 
Vedlegg: 
Vedtak i Eldrerådets møte 23.09.2014: 
 
Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
14/02253-4 
 
Eldrerådet har følgende innspill til Handlingsprogram 2015-18  
Eldrerådet mener det er av den største viktighet med høyere prioritering av helse- og 
omsorgsarbeidet i Ås kommune. 
 
Ås eldreråd har også tidligere i forbindelse med handlingsprogram og budsjett 
kommet med innspill på  tiltak som det mener er svært viktige for trivsel og forventet 
standard på  helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 
 
Vedlagt følger en oppsummering tilsvarende den som ble sendt ordfører og rådmann 
i mai 2014. Denne gir en god oversikt over hva som bør gjennomføres for velferd, 
livsglede og trivsel for familiene i Ås kommune. 
 
Tiltakene som er fremmet er: 
- bygge flere sykehjemsplasser 
- samarbeids- /brukerråd for sykehjemmet 
- nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
- styrke bemanningen for hjemmesykepleie, sykehjem og demensomsorg  
– oppsøkende virksomhet (trygghetssykepleier/seniorkontakt) 
- en forpliktende plan for et levende Ås sentrum (trivsel) 
- legge enda bedre til rette for frivillig innsats for dem som trenger en 
   hjelpende hand og/eller sosial kontakt 
- tverretatlig folkehelsetiltak under ledelse av enhet for folkehelse og 
  frivillighet 
 
                                                               
handlingsprogram og budsjett. 
 
                                                                          
innen helse- og omsorgsarbeidet, at det satses kraftiger                        
                                                                               
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 
 
Ås eldreråd forventer at  
- En straks starter arbeidet med å planlegge en formålstjenlig utbygging av 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser for snarest å starte bygging av slike. 
Inkludert i dette utarbeides en plan for fremtidig hensiktsmessig sammenheng 
mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsbolig m. m (omsorgsbolig med 
betjening) - sykehjemsplass og ev. andre typer omsorgstilbud. 
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-  n straks starter arbeidet med å få på  plass aktivitetshus frivillighetens hus 
sentralt i Ås sentrum, dvs. flerbrukshus og ungdomshus som foreslått av 
frivilligsentral, frisklivsentral og NAV- Ungdomsteam. 

- Det konkretiseres en plan for møteplasser og kollektivtilbud for å komme til 
møteplassene. 

Dette er grunnleggende tiltak for å få til den nødvendige utvikling på  de områdene 
eldrerådet har pekt på  som avgjørende for helse, omsorg og trivsel for alle i 
kommunen. 
Vi ber om at alle våre tilrådinger blir kommentert i de dokumentene som danner 
grunnlag for drøfting og vedtak i forbindelse med plan- og budsjettarbeidet i 
kommunen. 
 
Folkehelse og trivsel:  
Aktivitetssenter og Flerbrukshus med Ungdomshus, en fantastisk mulighet! 
 
Flerbrukshus med ungdomshus er et folkehelseprosjekt. Det vil skape møteplasser 
og legge til rette for kontakt mellom generasjoner, legge til rette for frivillig arbeid og 
kontakt med hjelpetjenester. Det vil gi ungdom tilgang til arbeidslivet. 
 
En vesentlig målsetting med samhandlingsreformen er økt helsefremmende innsats. 
Dagens samfunn krever en aktiv tilrettelegging, dersom alle skal finne seg til rette og 
oppleve en meningsfylt og trivselsskapende hverdag. 
  Ås kommune finnes det godt begrunnete forslag fra de som arbeider med slik aktiv 
tilrettelegging, forslag som det vil gi stor gevinst å følge opp. 
 
Det er forslagene om Flerbrukshus og Ungdomshus sett i sammenheng. 
Disse hver for seg og også  sett i sammenheng med andre helsefremmende 
aktiviteter i kommunen vil gi store gevinster på  helse- og rehabiliteringsområdet, og 
gi en meningsfull tilværelse for personer i alle aldre som trenger hjelp eller litt støtte til 
å komme videre i livet eller få en mer helsefremmende livsstil. Dette ville spare 
kommunen for mange millioner i redusert behov for reparerende eller pleiende 
tjenester. 
 
En kan grovt regne med at kommunen vil spare 1 million i årlige kostnader for 
hver person som ikke trenger heldøgns pleie og omsorg eller for hver person 
som ikke faller utenfor arbeidslivet. Med den befolkningsutviklingen vi ser, vil 
aktiv satsing sannsynligvis gi gevinster i 100 mill. -klassen.  
Minst like viktig blir det et antall flere personer med økt livskvalitet og livsglede, og 
flere med deltakelse i arbeidslivet eller frivillig arbeid. 
 
Et flerbrukshus legger til rette for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor, slik 
at de sammen kan fremme folkehelse og livskvalitet for innbyggerne i et mye større 
omfang enn de kan få til hver for seg. 
Vi vil få en samlokalisering av Frisklivssentral og Frivilligsentral, som vil bli et 
møtepunkt for de som kan hjelpe andre, og de som trenger hjelp og en arena for 
selvhjelpsgrupper og frivillige. Vi vil få et sted der en får kontakt til forebyggende 
helsetjenester og hjelp til endring av livsstil for bedre helse. 
Det vil gi tilgang til aktiviteter som legger til rette for et inkluderende sosialt fellesskap 
og trivsel.  t sted å møtes som kan skape tilhørighet og mestringsfølelse. Det er 
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erfart at det er mange ensomme i Ås. 
 
Med tilbud for ungdom inkludert vil det bli lett å møte  AV og lettere for ungdom å 
komme i kontakt med og få hjelp til å mestre problemer og få tilgang til arbeidslivet. 
 
Et eget hus vil gi dugnadsfelleskap og skape lavterskel- og lavkostnadstilbud. 
Vi vil få en møteplass som legger til rette for samarbeid  AV, Frivilligsentral, Aktiv på  
dagtid, Enhet for rus og psykisk helse og annet forbyggende- og helsefremmende 
arbeid. Et drop-inn- sted med plass for veiledning for eksempel til jobbsøknader, 
plass for kurs, ideskaping og tiltak. 
 amarbeidspartnere vil kunne være bibliotekene med lokaler for kurs og aktiviteter 
og veiledning i å finne kunnskaper om aktuelle tema og eldresentrene med 
samarbeid om aktiviteter og drift. 
 
Inn i dette bildet vil en oppsøkende trygghetssykepleier være et fantastisk 
supplement med info om tilbud og muligheter for å unngå  ensomhet og for å avdekke 
ulykkesrisiko og vold. 
 
Det er krevende å drifte ideelle organisasjoner.   flerbrukshuset kan frivillige 
organisasjoner få plass til sine aktiviteter og hjelp til administrasjon. 
 
Vedr. tekniske tjenester 
Når det gjelder prioriteringer fra tekniske tjenester, etterlyser eldrerådet satsing på 
friluftsliv, nærmiljø, vei og trafikksikkerhet. 
 
Vedr. referansegrupper 
Når det gjelder referansegrupper, er det viktig at forskjellige aldersgrupper deltar 
samtidig for å fremme dialog mellom disse om utviklingen i sentrum, f. eks 
Ungdomsråd og Eldreråd. 
 
Vedr. en forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
Områdeplanen har vært ”annonsert” i flere år, og i møtet 27.08.2012 uttalte 
Eldrerådet følgende i forbindelse med innspill til plan- og budsjettbehandlingen: 
 
Tilhørighet og fellesskap gir grunnlag for trivsel.  
Tilhørighet og innsats i frivillig arbeid henger sammen.  
Trivsel og helse henger sammen. 
  
Tilhørighet og trivsel blir dermed avgjørende for hvor store omsorgstjenester som 
vil kreves av Ås kommune. Det vil da også være avgjørende for med hvilken kvalitet 
Ås kommune makter å gjennomføre sine omsorgstjenester. For å styrke og beholde 
trivsel og tilhørighet må vi ha et sentrum i kommunen med et godt samspill mellom 
kommunale og private tjenester og frivillighet. De største mulighetene for å skape 
fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i kommunen, er et sentrum som 
levendegjør en felles identitet, og som det gir en positiv opplevelse å oppsøke. 
Avgjørende for å ha et slikt sentrum er at det finnes nødvendig mangfold i 
servicetilbud og kulturell aktivitet. Ås sentrum har et stort kulturtilbud og med 
nyoppusset kulturhus en mulighet til å utvikle dette videre. Det vi mangler er et bredt 
servicetilbud som gjør Ås sentrum konkurransedyktig som et uformelt og allsidig 
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møtested for alle, der alle aldre treffer hverandre. I vår tid er dette handelshuset / 
handelssenteret. Uten handelssenteret med butikker for det mangfold av varer som 
dagens samfunn krever mikset sammen med kafeer og gangarealer, vil 
kommunesenteret mangle det nødvendige mangfold for å bidra til å fremme 
tilhørighet. Åsfolk i alle aldersgrupper blir brukere av tilbudene i nabokommunene, og 
Ås sentrum og tilhørighet til Ås skranter. 
 
I den områdereguleringsplanen som nå skal utarbeides for Ås sentrum må det 
sikres god fremkommelighet for alle typer fotgjengere, godt tilrettelagt 
parkeringsmulighet for innkjøring til sentrum, og et handels- og 
aktivitetssentrum med stort mangfold. Bruken av resterende, og etter hvert 
svært begrensede, arealer i Ås sentrum må styres av kommunen etter en 
helhetsplan som ikke fravikes. 

_____ 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 04.11.2014: 
Rådmannen møtte fra kl.18.00-18.30 og orienterte om Handlingsprogram med 
økonomiplan 2015-2018 og besvarte spørsmål fra medlemmene. Etter orienteringen 
uttalte rådet følgende: 
 

 Rådet ber om å få være med i grupper som skal vurdere ev. innsparinger.  

 Rådet ber administrasjonen redegjøre for hva budsjettmidlene til universell 
utforming konkret er brukt til de siste 3 år. 

 

Votering: Rådmannens innstilling med uttalelse fra rådet ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 04.11.2014: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling. 

 Rådet ber om å få være med i grupper som skal vurdere ev. innsparinger.  

 Rådet ber administrasjonen redegjøre for hva budsjettmidlene til universell 
utforming konkret er brukt til de siste 3 år. 

Rådet viser for øvrig til sin handlingsplan. 
 

_____ 
 
 

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 04.11.2014  
Votering: enstemmig  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 04.11.2014  
Saken ble tatt til orientering uten andre merknader.  
 

_____ 
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SAKSFREMLEGG 
 
 
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, 24.10.2014 
 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
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 
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Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2014) 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018, rådmannens forslag 22.10.2014. 
Notat datert 28.11.14 - Budsjettavtalen i Stortinget - Konsekvenser for Ås kommune 
 
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.   
 
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? 
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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 
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 
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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 kostnadene 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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