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Ås, 09.05.2018 

 
 

Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Lene H. Lilleheier.  
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. 
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K-22/18 
 
Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  15/02786-62 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 44/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret 22/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
 
Ås, 26.04.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap     
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Kommunestyresak 21/18 
2. Fylkesmannens utkast til vedtaksbrev 
3. Fylkesmannens svar vedrørende veksttilskudd  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 21/18 om grensejustering mellom Ås og Ski – 
vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker, har ordfører vært i 
møte med Fylkesmannen og Ski kommune. På bakgrunn av det som ble drøftet, kom 
fylkesmannen med et forslag til vedtaksbrev om saken. Dette ønskes vedtatt i de to 
kommunene.  
 
Fakta i saken: 
Viser til tidligere vedtak i saken jf. kommunestyresak 21/18 der kommunestyret gav 
ordfører i oppdrag å starte forhandlinger med Ski kommune om en mulig 
grensejustering av området Tandbergløkka øst for Kråkstadveien, i henhold til 
inndelingsloven.  
Saken om grensejustering mot Ski har gått fra å være en stor og alvorlig inngripen i 
Ås kommunes arealer og berøre mange tusen innbyggere til å bli en sak der 
Tandbergløkka overføres til Ski eller Nordre Follo fra 2020. Dette har tidvis vært 
diskutert mellom kommunene tidligere og er en ønske fra store deler av innbyggerne 
i området.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det kan fortsatt være noe usikkerhet rundt veksttilskuddet, se vedlegg. Utover det vil 
det videre økonomiske oppgjøret ved overgangen i hovedsak reguleres gjennom 
inndelingsloven. 
 
Alternativer: 
Takke nei til forslaget 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen viser til det grundige arbeidet som er gjort for å involvere innbyggerne i 
saken og vil anbefale kommunestyret å gå for innstillingen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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K-23/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01163-33 
Saksgang  Møtedato 
1 Eldrerådet 5/18 24.04.2018 
2 Ungdomsrådet 6/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/18 24.04.2018 
4 Hovedutvalg for helse og sosial 11/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/18 26.04.2018 
7 Administrasjonsutvalget 6/18 02.05.2018 
8 Formannskapet 29/18 02.05.2018 
9 Kommunestyret 23/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 

for nye tiltak. 
 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 

skoleveier, for turliv m.v.. 
 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 

«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  
- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 
- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  
- Eldorveien 
- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
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- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 
Nordby - Oppegård). 

- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 
Holstad. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Formannskapets drøftet seg frem til HTM’s innstilling med følgende endring: 
Det første kulepunktet i punkt 2 flyttes til punkt 1. 
 

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

___ 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018 
HTM drøftet seg frem til å fjerne prioriteringsrekkefølgen i tiltaksplanen. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende tilleggspunkter til rådmannens innstiling 
under punkt 2: 
 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer for 

nye tiltak. 
 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 

skoleveier, for turliv m.v.. 
og forslag om nytt punkt 3: 
Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging og 
i forbindelse med enkeltsaker: 

- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 
mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  

- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 
kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 

- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 
Brønnerud (sikrere skolevei) 

- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 
Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  
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- Eldorveien 
- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 
- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 

Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende forslag: 
Ta bort siste setning i punkt 2.1 Universell utforming og nullvisjon: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater skal 
brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og sykkelanlegg» 
 
Odd Rønningen(SP) fremmet forslag om nytt punkt 3 til rådmannens innstilling 
 Det utarbeides en risikoanalyse for samtrafikk mellom gående og syklende.  

Forskjeller knyttet til aldersgrupper og ulike kategorier av syklende belyses. 
Risikolanalysen skal være grunnlag for tiltaksplanen (punkt 2). 

 
Votering: 
Rådmannens punkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens punkt 2 med fellesforslaget om uprioritert rekkefølge, ble enstemmig 
tiltrådt. 
SV’s tillegg til rådmannens innstilling i punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig tiltrådt og innarbeides i planen på et 
høvelig sted. 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag falt 8 -1(Sp). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 
 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 

for nye tiltak. 
 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 

skoleveier, for turliv m.v.. 
 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 

«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 
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3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  
- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 
- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  
- Eldorveien 
- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 
- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 
_____ 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 

_____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
_____ 

 
  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022 
_____ 

 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets innstilling 24.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
_____ 

 
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til tilleggsforslag til rådmannens innstilling:  
Se eldrerådets innstilling.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med eldrerådets omforente tilleggsforslag ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 Varmekabler eller tilsvarende må installeres ved inngangspartiene ved 

omsorgsboliger og lignende der personer med begrenset bevegelighet bor.  
 Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra 

Ås sentrum. Det bør legges til rette for matebusser. 
_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Plan og utvikling  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Se over. 
 
Vedlegg: 
Vedl. 1. Sykkel- og gåstrategi Ås kommune 2018 - 2030  
Vedl. 2. Tiltakskart - Hele Ås kommune 
Vedl. 3. Tiltakskart - Ås tettsted og Vinterbro_Sjøskogen 
Vedl. 4. Oppsummering høringsuttalelser og Rådmannens vurdering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle høringsinnspill til sykkel- og gåstrategi i sin helhet finnes på nettsiden under, 
samt høringsdokumenter og vedlegg til strategien: 
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-
kommune-2018-2030.6072809-439512.html  
Kontakt politisk sekretariat ved behov for trykte vedlegg. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
Kommunalteknisk 
 
 

Saksutredning 
 
Sammendrag: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune i perioden 2018-2030 fastsetter målsettinger 
om økt andel syklende og gående i kommunen. For å nå målene foreslås det at 
kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet 
satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder. Strategien beskriver nødvendige rutiner 
og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene. Det foreslås at strategien 
iverksettes gjennom Tiltaksplan for sykling og gange. Strategien omfatter også tiltak 
innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, som spilles inn i deres prosesser med 
handlingsprogram og budsjett.  
 
 

http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
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Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
I Kommuneplanen for Ås (2015-2027) er det vedtatt flere mål for å prioritere satsing 
på sykling og gange. Selv om kommunen blant annet gjennom Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet har hatt fokus på å bedre infrastruktur og sikkerhet for fotgjengere og 
syklister, og i de senere år har gjennomført kampanjer, har kommunen til nå ikke hatt 
en helhetlig strategi for å få mer sykling og gange. Utarbeidelse av en sykkel- og 
gåstrategi er forankret i kommunens handlingsprogram 2017-2020.  
 
Fordi satsingsområdene i den foreliggende sykkel- og gåstrategien berører 
kommunen som organisasjon, arbeidsgiver og tjenesteyter, sendes den til 
behandling i alle råd og utvalg i kommunen. 
 
Hvorfor satse på sykling og gange  
Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre 
klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og 
gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet 
for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten 
halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som 
utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert 
energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden 
tas til fots eller på sykkel.  
 
Regelmessig fysisk aktivitet som eksempelvis en halv times daglig rask gange gir 
stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 
2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer.  
 
Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling 
og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin 
gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg 
viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres 
andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir 
tatt mer hensyn til av bilister. 
 
Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på 
arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved 
arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil. 
 
Prosess 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i mai 2017 oppstart av arbeidet med en 
sykkel- og gåstrategi for kommunen, med overordnede hovedsatsingsområder, som 
har satt rammen for strategien. Arbeidet med strategien er ledet av plan- og 
utviklingsavdelingen. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunens etater, 
samt NMBU har hatt en viktig rolle i arbeidet. HTM ble orientert om status i arbeidet 
før strategien ble sendt på høring. 
 
For å få informasjon om hva som kan få innbyggerne i Ås til å sykle og gå mer, har 
kommunen gjennomført ulike medvirkningsprosesser. Det er gjennomført kartfestede 
undersøkelser, som Pedaltråkk og Barnetråkk, spørreundersøkelser i forbindelse 
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med Sykle til jobben- kampanjen og medvirkningsmøter i Ås sentrum, Nordby og på 
NMBU. Det ble også gjennomført en bred høring av strategien våren 2018. 
 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde har vært veiledende for arbeidet med sykkel- 
og gåstrategien for tiltak i Ås sentrumsområde. Hovedtraseene for sykkel og gange 
som skal utredes videre er gjenspeilet i hovednett for sykkel og gange (fig. 6.1) og 
tatt inn i tiltakskartet for sentrum (fig. 6.3.). Valg av løsninger for disse strekningene 
vil bli fastsatt i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
Overordnet om sykkel- og gåstrategiens innhold og innretning  
Dette er Ås kommunes strategi. Likevel er satsingsområder og tiltak som andre 
aktører også har ansvar for inkludert i strategien, fordi det er nødvendig å se helhetlig 
på satsingen.  Dette gjelder spesielt for infrastruktur, der ønskede tiltak som faller inn 
under Akershus fylkeskommunes ansvarsområde er inkludert. Kommunen vil spille 
inn disse tiltakene i fylkeskommunens budsjettprosesser og i møtepunkt med fylket 
og Statens vegvesen. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt midler i kommunens budsjett til gjennomføring av tiltak 
beskrevet i sykkel- og gåstrategien. Det foreslås i strategien at det utarbeides en 
tiltaksplan for sykling og gange i 2018, som blir den konkrete iverksettingen av den 
foreliggende strategien, med tiltak for å oppnå målsettingene innenfor 
innsatsområdene i planperioden. Tiltaksplanen, som vil bli rullert årlig, vil være et 
viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. 
Tilskuddsordninger fra Staten og Akershus fylkeskommune er en viktig kilde til 
finansiering av både infrastruktur-tiltak og kampanjer. Forutsatt gode søknader, kan 
kommunen få betydelige beløp i støtte. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
delfinansiering fra kommunen. 
 
Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange vedtok HTM 01.03.2018 at 
Ås kommune skal søke om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens 
vegvesens (SVV) Sykkelbyordning. Målet med ordningen er høyere sykkelandel 
gjennom økt fokus på sykkelarbeid i kommunen og samarbeid med Staten og 
fylkeskommunen. 
 
Sykkel- og gåstrategien er delt inn i seks kapitler. De første fem beskriver 
overordnede føringer, hvordan strategien skal følges opp, hva som er grunnlaget for 
strategien og status i Ås i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. 
Kapittel seks beskriver de åtte innsatsområdene, hva vi ønsker å oppnå og hva som 
må gjøres for å nå målsettingene.  
 
Status i Ås kommune og strategiens effektmål  
Sykkelandelen i Ås kommune er beregnet til ca. 9%, og gangandelen til ca. 20% av 
alle reiser for 2016. Effektmål 1 – 3 er satt med bakgrunn i prognoser for 
reisemiddelfordeling der befolkningsveksten er hensyntatt, samt regionale og 
nasjonale mål, se detaljer i kap. 2 og 4 i strategien.  
 
Effektmål  

1. Sykkeltrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 17 % av alle reiser innen 
2030. Dette tilsvarer ca. 7 % økning per år i kommunen.  

2. Gangtrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 25 % av alle reiser innen 
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2030. Dette tilsvarer ca. 2 % økning per år i kommunen.  
3. 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen. 
4. Større tilfredshet blant innbyggerne med tilrettelegging for fotgjengere og 

syklister i Ås kommune.  

Kommunen vil blant annet bruke tall fra den Nasjonale reisevaneundersøkelsen, 
sykkel- og gåtellinger, endring i trafikkulykker, og tilfredshetsundersøkelser som 
indikatorer for måloppnåelse.  
 
Strategiens hovedinnsatsområder 
For å oppnå effektmålene beskrevet i kapittel fire, skal kommunen fokusere 
satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder: 
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 
2. God sykkelparkering 
3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 
4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 
5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 
6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 
7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 
8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

God sykkel- og gåkultur er satt som et overordnet mål for strategien, det vil si at det 
brede lag av befolkningen sykler og går, og det er akseptert som en respektert og 
likeverdig transportform på linje med bilisme. Det innebærer også at alle 
trafikantgruppene følger trafikkreglene. 
 
Sykkel- og gåstrategien legger nullvisjonen og prinsipper om universell utforming til 
grunn for arbeidet med å øke antall fotgjengere og syklister.  
 
Innsatsområder med målsettinger og tiltak 
Kapittel 6 er selve strategidelen. Kapittelet beskriver målsettinger for hvert 
innsatsområde, situasjon i 2030 og hvordan kommunen og andre aktører må arbeide 
for å nå målene innenfor hvert av innsatsområdene. For hvert innsatsområde er det 
også en tabell med nødvendige tiltak for å nå målene. Disse tiltakslistene vil danne 
grunnlag for tiltaksplan for sykkel og gange som rulleres og spilles inn i kommunens 
budsjettprosess hvert år.  
 
Innsatsområde 1 «mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett» er mer 
omfattende enn de øvrige innsatsområdene, siden det hovedsakelig dreier seg om 
infrastrukturtiltak. Det er der foreslått et sammenhengende hovednettet for sykkel og 
gange, (se kart fig. 6.1.). Det følger en liste over infrastrukturtiltak, både på 
kommunale og fylkeskommunale veier (tab. 6.1 og 6.2 s. 27-29 og tilhørende 
tiltakskart, s. 23-26, se vedlegg 2 og 3 til saken), der behov for etablering av nye 
gang- og sykkelanlegg, belysning, utbedring av farlige krysninger og skilting er 
beskrevet. Tiltakene er prioritert, men ikke kostnadsberegnet. Nærmere 
kostnadsberegning er satt inn som eget tiltakspunkt. Tidsfrist for gjennomføring av 
tiltak må fastsettes i den årlige tiltaksplanen. 
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Høringsinnspill 
Det har vært stor interesse for sykkel – og gåstrategien, og kommunen fikk inn 47 
høringsinnspill. Det kom innspill fra følgende instanser: NMBU, Statens vegvesen, 5 
elevråd, 7 FAU’er, 3 velforeninger, 3 organisasjoner, 2 politiske partier, Ås 
frivilligsentral og 24 privatpersoner. BaneNOR har også kommet med innspill i møte. 
 
Gjennomgående er innspillende positive til at kommunen planlegger en satsing for 
bedre tilrettelegging for sykling og gange. Det som har fått mye fokus i 
høringsinnspillene er: 
 Bedre vinterdrift av gang- og sykkelanlegg og boligveier, og prioritering av 

syklister/fotgjengere foran bil i driften, og hvordan kommunen tenker å trappe opp 
til bedre vinterdrift. 

 Etterspørsel etter finansiering av infrastruktur-prosjekter og mer forpliktende 
planlegging av dette. 

 Bedre forhold for sykling/gange til skolen (anlegg, drift og trafikksikkerhet) 
 At tursykling/turgåing også bør være en del av strategien. 
 Strategien bør ha mer fokus på eldres behov. 
 Satsing på elsykkel må være del av strategien.  
 
Høringsinnspillene har også i stor grad dreid seg om infrastruktur, med ønsker om 
prioriteringer av spesifikke prosjekter i prioriteringslistene i tabell 6.1 og 6.2 (s. 27-29) 
i strategien, der noen momenter har gjentatt seg:   
 Tryggere krysninger, gang og sykkelveier og lavere fart rundt skoler. 
 Prioritering av prosjekter i Nordby og mellom Nordby og Ås. 
 Benytte ulike typer fartsreduserende tiltak. 
 Nye krysninger av jernbanen i Ås sentralområde. 
 Forslag om nye gang- og sykkelveier, sykkelparkering og type løsninger på 

infrastruktur. 
 
Vurdering: 
Det er store miljømessige og samfunnsøkonomiske fordeler ved å få mer av 
transportarbeidet fra privatbil til sykling og gange. Rådmannen mener at sykkel – og 
gåstrategien er i tråd med og bygger opp under mål i kommuneplanens samfunnsdel 
under hovedmål 1 Miljø.  
 
Selv om kommunen har en utfordrende ressurssituasjon, mener rådmannen at å 
satse på sykling og gange lønner seg. Hvis kommunen gjør det lettere for 
innbyggerne å velge aktiv og miljøvennlig transport, vil hverdagsaktiviteten øke. At 
flere bruker sykkelen og beina som transportmiddel bidrar til bedre folkehelse for 
kommunens innbyggere. En friskere befolkning vil gi positive utslag for kommunen 
som tjenesteyter. For kommunen som organisasjon og arbeidsgiver vil denne 
satsingen ha betydning for helse, trivsel og sykefravær blant de ansatte.  
 
Rådmannen mener at strategien er et viktig verktøy for å nå mål om økt andel 
syklende og gående i kommunen. Mye kan gjøres ved å få økt fokus på sykling og 
gange i organisasjonen, for eksempel ved å ha tydeligere krav om gang- og 
sykkelanlegg og sykkelparkering i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
Kommunen som arbeidsgiver kan også gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle 
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og gå mer. Prioriteringen av innsatsområder og spesifikke tiltak i strategien vil også 
gjøre det lettere for kommunen å få regionale og statlige tilskudd. 
 
Som oppfølging av strategien mener rådmannen at det er nødvendig å utarbeide en 
årlig tiltaksplan for sykling og gange som legges til grunn for handlingsprogrammet. 
Tiltaksplanen må sees i sammenheng med Tiltaksplan for trafikksikkerhet og 
Tiltaksplan for Idrett, nærmiljø og friluftsliv, og må rulleres samtidig. 
 
Vurdering av høringsinnspill 
Rådmannen mener det er svært positivt at det har kommet inn så mange 
høringsinnspill. Høringsinnspillene er i stor grad gjennomarbeidede og har i sum 
bidratt til at strategien har blitt bedre. Alle høringsinnspill er oppsummert og besvart i 
vedlegg 4. Strategien er oppdatert i henhold til de innspillene som er hensyntatt. 
Blant annet er omtale av elsykkel tatt inn flere steder, eldres behov er omtalt, 
viktigheten av å tilrettelegge for sykling og gange til kollektivknutepunkt, og diverse 
gode forslag til tiltak og kampanjer er inkludert.  
 
Mange av høringsinnspillene dreide seg om bedre vinterdrift og prioritering av 
infrastrukturtiltak. Når det gjelder drift/vedlikehold, er det i revidert strategi foreslått å 
utarbeide en plan med kostnadsestimat som er mer detaljert om hvordan kommunen 
skal få en bedre standard.  
 
Noen infrastrukturtiltak har fått høyere prioritering, blant annet er noen tiltak i Nordby 
løftet opp. Følgende kriterier er lagt til grunn for prioriteringen av tiltak i strategien:  
 Trafikksikker skolevei 
 Sammenhengende hovednett for sykkel/gange 
 Om det har kommet mange innspill 
 Om det er stor andel fotgjengere og syklister på strekningen 
 Om tiltaket/ prosjektet kan gjennomføres relativt raskt og er forholdsvis rimelig å 

gjennomføre.  
 
Det er i flere høringsinnspill etterspurt hvordan strategien skal gjennomføres når det 
ikke er avsatt ressurser til tiltak. Det har vært en utfordring at det i prosessen med 
strategien ikke har vært ressurser til å kostnadsestimere infrastrukturtiltakene i tabell 
6.1. Det er derfor foreslått som et tiltak å utarbeide kostnadsestimat for prioriterte 
prosjekter som grunnlag for rullering av tiltaksplan for sykling og gange.  
 
Hva må til for at vi skal nå målene 
Rådmannen mener at det er viktig at alle sektorer i kommunen gjør en felles innsats 
og har fokus på sykling og gange, og at dette også forankres i Tiltaksplan for sykling 
og gange. Videre bør kommunen samarbeide med eksterne aktører, spesielt med 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, men også med næringsliv, 
organisasjoner og befolkningen for øvrig.  
 
Dersom kommunen får mulighet ti å delta i sykkelbyordningen, mener rådmannen at 
det vil sikre bedre koordinering med AFK og SVV, samt mulighet til å søke 
økonomisk støtte fra fylket. Kommunen bør også være pådriver for å få på plass 
faste møtepunkt med AFK, SVV og nabokommuner om satsing på sykling og gange 
for best mulig koordinert utbygging av gang- og sykkelanlegg. Bedre samarbeid 
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mellom SVV og kommunen om drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg er også 
prioritert i Sykkel- og gåstrategien. 
 
Videre er det viktig at denne strategien blir et verktøy som brukes aktivt i ulike typer 
planlegging, i politiske beslutningsprosesser og i den daglige driften i Ås kommune.  
Det som først og fremst vil være ressurskrevende er bedre vinterdrift og vedlikehold, 
samt infrastrukturtiltak.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å vedta strategien nå. Tiltak som 
krever finansiering utover normal drift og saksbehandling i kommunen prioriteres i 
Tiltaksplan for sykling og gange som vil være et grunnlag i arbeidet med 
handlingsprogram og økonomiplan. 
 
En sykkel- og gåstrategi med fokuserte innsatsområder og prioriterte tiltak vil gjøre 
det lettere å søke ekstern finansiering fra statlige og regionale tilskuddsordninger. 
Slike tilskuddsordninger krever 50% finansiering fra kommunen. Rådmannen mener 
derfor at det bør planlegges hvilke tiltak som bør prioriteres fra kommunens side og 
som det skal søkes støtte til.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for bil. Dette 
kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer:  

 
1. Som rådmannens innstilling men med kommunestyrets justeringer.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Målsettingene i Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune er i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel og med nasjonale og regionale mål om økt sykling og 
gange. Satsing på sykling og gange har positiv effekt for klima, miljø og folkehelse. 
En økt satsing på tiltak og daglig drift i kommunen for å tilrettelegge for økt sykling og 
gange vil kreve ressurser, men er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for 
kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter. For å nå målene i strategien bør 
kommunen ha en helhetlig satsing i samarbeid med regionale myndigheter og andre 
aktører.  
 
Rådmannen anbefaler at Sykkel- og gåstrategien vedtas og iverksettes gjennom 
rutiner og løpende arbeid i kommunen, samt gjennom Tiltaksplan for sykling og 
gange som rulleres årlig. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-24/18 
Ås demenssenter. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00135-21 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 5/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 27/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret 24/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 

____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Plan- og byggekomiteens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 
 

_____ 
 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 25.04.2018: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 25.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 

Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport 

 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Ås demenssenter. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 

Fakta i saken: 
Ås demenssenter består av 30 sykehjemsplasser og 12 plasser for 
dagsenterpasienter. Bygget har også flere fellesfunksjoner for Tunveien 5 og 7. 
Totalt areal for bygget er 5 814 m².  
 

Investeringsrammen er kun prisjustert og i tråd med politiske vedtak. Prosjektet har 
mottatt statlige investeringstilskudd fra Husbanken på 55 270 000,-. 
 

Byggearbeidene startet opp i juni 2015, og bygget ble endelig overtatt i januar 2017. 
Utomhusarbeidene ble deretter gjennomført som egen entreprise. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-25/18 
Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig 
legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  17/02998-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for helse og sosial 9/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 26/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret 25/18 15.05.2018 
 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Ås kommune tar til etterretning de økonomiske beregninger som er beskrevet i 

saken og tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 
2022.  

2. Formannskapet ber rådmannen arbeide aktivt med tjenestetilbudene i LMS. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
«slutter seg til» endres til «tar til etterretning». 
Nytt punkt: Formannskapet ber rådmannen arbeide aktivt med tjenestetilbudene i 
LMS.  
 
Votering: Innstillingen med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Ås kommune slutter seg til de økonomiske beregninger som er beskrevet i saken og 
tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune slutter seg til de økonomiske beregninger som er beskrevet i saken og 
tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
 
Vedlegg: 
Økonomiske konsekvenser ulike alternativer - april 2018 (4) m kommune fordeling 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Daglig leder av Follo LMS 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Høsten 2017 besluttet kommunene Frogn, Enebakk og Ås å etablere et 
døgnkontinuerlig legevakttilbud for de tre kommunene fra januar 2019 ved Follo 
lokalmedisinske senter IKS, jfr. K-sak 78/17. Her ble det vedtatt at kommunen skulle 
gi sin endelige tilråding før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes, derav denne sak.  
 
Avhengig av hvilken modell man velger i forhold til forventet antall besøk pr dag vil 
merkostnaden pr år for Ås kommune være på ca 850.000,- (Alternativ 1) eller 
450.000,- (Alternativ 2). 
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Fakta i saken: 
Høsten 2017 besluttet kommunene Frogn, Enebakk og Ås å etablere et 
døgnkontinuerlig legevakttilbud for de tre kommunene fra januar 2019 ved Follo 
lokalmedisinske senter IKS, jfr. K-sak 78/17. 
 
Vedtaket i k-sak 78/17 lød som følgende: 
 

 Kommunestyrets vedtak 13.12.2017:  
1. Ås kommune slutter seg til etablering av døgnkontinuerlig legevaktdrift ved 
Follo LMS fra 2019, sammen med de kommuner som ønsker det. Follo LMS 
skal i løpet av prosessen, og i nær kontakt med eierkommunene, vurdere ulike  
organisasjonsformer for fremtidens legevakt og gi sin endelige tilråding til 
kommunene før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes.  
 
2. Ås kommune legger til grunn at akuttmedisinforskriften er utgangspunktet 
for fremtidens organisering av legevakttjenestene i Follo, men mener at 
behovet for legevaktbil må utredes ytterligere. 

 
 
Vurdering: 
Prosessen for oppstart av døgndrevet legevakt er påbegynt i samarbeid mellom Follo 
LMS og de tre kommunene. I dette arbeidet er den økonomiske beregningen kvalitet 
sikret med utgangspunkt i det økonomiske grunnlaget som lå som vedlegg til sak 
78/17. 
 
Det er innhentet ytterligere erfaringer fra daglegevakt i Ski kommune. Med 
utgangspunkt i å dekke alle timene fra kl 07.00-18.00 er det lagt inn 0,5 årsverk 
sykepleier i tillegg til det som var estimert i den forrige beregningen. 
 
Den økonomiske beregningen blir som følger: 
 
Alternativ 2 – Drifte døgndrevet legevakt for noen av kommunene, redusert 
åpningstid (18.00-07.00) for andre kommuner. 
 

 
 
Dersom det velges en løsning med døgndrevet legevakt for noen av kommunene, 
legges det til grunn et anslag på driftskostnadene basert på 50 % reduksjon i 
innbyggertall. 
Alt. 1 (35 pasienter daglig) anses som det mest realistiske alternativet, i en 
oppstartsperiode, i forhold til henvendelser og konsultasjoner. Med redusert 

ALT 1 - 35 pas per dagALT 2 - 50 pas per dagALT 3 - 60 pas per dag
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Utgifter    
Lønn inkl. sosiale utgifter* 4 222 100 4 222 100 4 222 100
Drift 1 094 000 1 094 000 1 094 000
Sum driftsutgifter 5 316 100 5 316 100 5 316 100
Inntekter
Driftsinntekter legevakt 07 - 19 -2 705 000 -3 530 000 -4 530 000
Sum netto drift 2 611 100 1 786 100 786 100
*1,5 årsverk lege, 1,5 sykepleier og 0,5 årsverk avdelingssykepleier
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nedslagsfelt reduseres bemanningen med 0,5 årsverk. Ytterligere reduksjon er ikke 
tilrådelig ut fra behovet for grunnbemanning. Om Ski og Oppegård skulle ønske å 
tilslutte seg ordningen vil man kunne ta ut «stordriftsfordeler» slik at 
kostnadsfordelingen vil kunne gå noe ned pr kommune.  
 
Avhengig av bruken av legevakten vil merkostnadene for aktuelle deltagende 
kommuner beløpe seg til: 

Kommune 

Folke-
mengde 
01.01.2018 

Fordeling i 
prosent  

ALT 1 - 35 
pas per dag 

ALT 2 - 50 
pas per dag 

ALT 3 - 60 
pas per dag 

0229 Enebakk (57 % av) 6 239 14,83 %       387 200        265 000        116 600  
0215 Frogn 15 735 37,41 %       976 900        668 200        294 100  
0216 Nesodden 0 0,00 %               -                  -                  -    
0217 Oppegård 0 0,00 %               -                  -                  -    
0213 Ski 0 0,00 %               -                  -                  -    
0214 Ås 20 084 47,75 %    1 246 900        852 900        375 400  

SUM 42 058 100 % 2 611 000 1 786 100 786 100 

 
Det er alt 1 i tabellen som er utgangspunkt for budsjett 2019. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune brukte i 2017 kr 401 059,50 på vakttillegg til fastlegene for 
daglegevaktsordningen. 
Sammenliknet med kommunens kostnader i 2017 for daglegevaktsordningen og 
alternativ 1 i budsjettforslaget gir dette en årlig merkostnad på ca 850.000,-. 
 
Kommunen har mellom 20 og 30 pasientbesøk ved daglegevakten. Om legevakten 
får besøk tilsvarende alternativ 2 over, gir dette en årlig merkostnad på ca 450.000,-. 
 
Rådmannen mener at man bør budsjettere med alternativ 1 i en oppstartsperiode, og 
ha som mål å gå over til alternativ 2. Det er uvisst om besøket til daglegevakten øker 
eller synker for Ås kommunes del, når den legges til Follo LMS.  
Endret sted kan også påvirke fastlegeordningen ved at flere bytter til fastlege i Ås, da 
daglegevakten er lengre unna. Dette kan igjen påvirke økonomien rundt 
legetjenestene, ved at «gjesteoppgjøret» (det Ås kommune betaler for innbyggere 
som har fastlege i en annen kommune i landet) kan bli mindre. Gjesteoppgjøret for 
2017 var 1.500.036,-. 
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å lage en egen fast daglegevakt i Ås kommune, som tilfredsstiller 
de nye krav i akuttmedisinforskriften, og som er samlet på ett sted. Dette vil være en 
mye dyrere - og sårbar løsning, som rådmannen ikke anbefaler. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Ås kommune skal jobbe mot en felles 24 
timers legevakt ved Follo LMS, sammen med de kommuner som ønsker det. 
Fastlegene i Ås ønsker samme løsning. Kommunen får klager på dagens ordning da 
den er uforutsigbar og sårbar. Stadig flere av kommunens leger får fritak fra 
daglegevaktsarbeid (over 60 år), noe som øker belastningen på de resterende 
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fastlegene. Ny akuttmedisinforskrift krever at kommunen gjør endringer i forhold til 
daglegevakt. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at Ås kommune tilslutter seg de økonomiske 
beregninger som er beskrevet i saken og tar dette med i budsjettarbeidet for 
handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-26/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Saksbehandler:  Gro Svendstad Saksnr.:  18/01211-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for helse og sosial 8/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 25/18 02.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 9/18 02.05.2018 
4 Arbeidsmiljøutvalget 2018 4/18 02.05.2018 
5 Kommunestyret 26/18 15.05.2018 
 
 

Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere. Kostnaden skal 

dekkes innenfor eksisterende budsjett inkl. refusjoner, og det skal etterstrebes å 
tilby 100 % stillinger enten ved at eksisterende personell får utvidet sine stillinger 
eller ved nyansettelser. 

2. Formannskapet ber om oversikt over hvilke konkrete tiltak er tatt i bruk for å få 
ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med arbeidslivssenter og 
tilretteleggingstilskudd høsten 2019. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende omforente fellesforslag: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Laila P. Nordhagen (Ap) fremmet forslag om hovedutvalg for helse og sosials 
innstilling.  
 
Votering: Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
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Administrasjonen bes om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge opp 
hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.08.2017 i HHS-sak 20/17.  

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
1. Moer sykehjem ansetter inntil 5 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 
Kostnaden skal dekkes innenfor eksisterende budsjett, og det skal etterstrebes å tilby 
100% stillinger enten ved at eksisterende personell får utvidet sine stillinger eller ved 
nyansettelser. 
2. Helse- og sosialutvalget ber om evaluering av tiltaket samt oversikt over hvilke 
konkrete tiltak er tatt i bruk for å få ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med 
arbeidslivssenter og tilretteleggingstilskudd innen 30.08.2019. 
3. Rådmannens punkt 2: Dette punktet tas ut og fremmes som en egen sak etter at 
befaring i en annen kommune er gjennomført. 
 
Anne Karusbakken (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling 
punkt 1: 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i reduserte 
stillinger kan få heltidsstillinger. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag:  
Foreslår å ansette 10 nye- og forutsetter at noen av disse ressursene brukes til 
endrede måltidstidspunkt. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling pkt. 2:  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge opp 
HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  
 
Votering: 
Høyres forslag ble nedstemt 7-2 (H) 
Fremskrittspartiets forlag ble nedstemt 7-1 (FrP) 
Rådmannens pkt. 1 i innstillingen med Ap´s tillegg ble tiltrådt 6-3 (2 H, 1 FrP). 
Rådmannens pkt. 2 med Sp´s tillegg ble tiltrådt 5-4 (2 H, 2 Ap). 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge 
opp HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  

_____ 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
  

 
Ås, 25.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder Moer sykehjem  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har vedtatt et omstillingsprosjekt hvor kommunen skal omstille, 
redusere og modernisere for 30 millioner over 3 år. 
Omstillingsprosjektet ved Moer sykehjem er et større delprosjekt med frikjøpt 50 % 
prosjektleder. De ser på områdene turnus og bemanning, sykefravær, heltid/deltids-
feltet, rutiner og oppgavebelastning inkludert måltider og tidspunkter for det.  
 
Det er i denne sammenheng gjennomført en omfattende og grundig 
spørreundersøkelse blant alle de ansatte ved sykehjemmet (160 svar). Denne har 
gitt prosjektet god og nyttig informasjon for det videre arbeidet. For å komme videre 
er det behov for noen ytterligere avklaringer, derav denne sak. 
 
Moer sykehjem er kommunens største enhet med ca. 100 årsverk med tilsammen 
200 ansatte og ca. 80-100 tilkallingsvikarer. 
 
Sykehjemmet har med årene fått mange nye oppgaver og belastninger, med bl.a. 
samhandlingsreformen og flere pasienter uten at bemanningen er styrket. 
Kartleggingen av belastning gjennom hele døgnet viser det. Kartleggingen viser også 
at en stor andel av de ansatte er fornøyd med dagens turnus. 
 
Sykehjemmet hadde i 2017 et sykefravær på 10,44 %. Det er en krevende oppgave 
å dekke inn for dette sykefraværet, og utfordrer den ellers så marginale 
bemanningen. Derfor anbefales det er det ansettes inntil 10 årsverk helsefagarbeider 
i variabel lønn / refusjonsmidler som skal dekke inn fraværet. Organisatorisk tilpasses 
stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i reduserte stillinger kan få 
heltidsstillinger. 
 
Om kommunen skal flytte middagsserveringen til kveldsvakt-skiftet, må det tilføres 
ressurser for å makte å gjennomføre det. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig 
å anbefale et slikt grep nå. Hovedvekten av pasientene ved sykehjemmet ønsker 
ikke dette og det fører til en betydelig merkostnad. 
 
Fakta i saken: 
Det er gjennomført en stor kartlegging blant alle fast ansatte på Moer sykehjem. Det 
var ca 80 % besvarelse. Dette var en ikke-anonym kartlegging på linje med en 
medarbeidersamtale. Resultatene viser at de ansatte i stor utstrekning er fornøyd 
med turnusen sin slik den er i dag. Dette viser at omstillingsprosjektet på Moer har 
mye som er viktig å ta vare på framfor å endre. Turnuskartleggingen viser også at det 
er et potensiale for å endre turnusen for en del av de ansatte da 30-40 % svarte at 
langvakter hver 4. helg eller jobb hver 2. helg også er gode alternativer.  
 
Turnusen er balansert i forhold til antall vakter i strekk, balansen mellom dag/kveld, 
og muligheten for innvirkning på egen arbeidstid. Kartleggingen gir også en god 
oversikt over hvem som ønsker hvilken type kompetanseheving. Dette kan knyttes 
opp mot eventuelt kompetansegap og opplæringsplanene sykehjemmet har.  
Kartleggingen gir også en oversikt over hvem som ønsker å øke stillingen sin.  
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Vurdering: 
Moer sykehjem har i dag en bemanningsplan fra 2008. Bemanningsplanen viser 
bemanningsfaktor, pleietyngde og kompetansefordeling.  
 
Resultatet fra kartleggingen viser at 88 % er fornøyd med nåværende turnus. Derfor 
ser kommunen det som vanskelig å innføre ny turnus for hele sykehjemmet, som 
innehar de samme godene som nåværende turnus har.  
 
Etter samhandlingsreformen i 2012 har det vært en stor endring i pasientgruppen.  
Pasientene er sykere og har et større pleiebehov og behov for tyngre medisinsk 
oppfølging enn tidligere. Etter samhandlingsreformen har gjennomsnittlig liggetid på 
sykehus gått ned. Sykehjemmet tar i større grad enn før over den videre 
behandlingen av pasienten. Det som tidligere ble kategorisert som ferdigbehandlede 
pasienter kategoriseres nå som utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette 
stiller større krav til sykepleiefaglig og medisinskfaglig kompetanse.  
 

 Antall dødsfall Moer  
År Langtid Korttid Totalt 

2010 25 9 34 

2011 40 6 46 

2012 20 18 38 

2013 27 12 39 

2014 25 7 32 

2015 36 15 51 

2016 21 13 34 

2017 37 13 50 
2018   22 

Til 11.04.18, anslått til ca 66 dødsfall pr 31.12.18.  
 
Tabellen ovenfor viser antall dødsfall ved Moer sykehjem de siste årene. 
Sykehjemmet tar i mot svært dårlige - og døende pasienter fra sykehuset. De faglige 
områdene sykehjemmet har god kompetanse på er palliasjon (smertelindrende 
behandling), kreftomsorg og omsorg ved livets slutt. Dette er nødvendig kompetanse 
for å ivareta stadig dårligere pasienter. Svært syke pasienter er i behov av 
kontinuerlig oppfølging av fagpersoner, og alltid i behov av 1:1-oppfølging hele 
døgnet. Disse pasientene har også tett oppfølging fra institusjonslegen.  
 
Velferdsteknologi er i stor grad tatt i bruk i tjenesten, og denne utviklingen vil 
fortsette. Det har i tillegg tilkommet flere arbeidsoppgaver som en del av tjenesten, 
herunder mathåndtering i avdelingene, blodtransfusjoner, intravenøs medikamentell 
behandling og oftere avanserte, komplekse medisinske prosedyrer. Disse 
prosedyrene er tid- og kompetansekrevende. Det er ikke gjort endringer på 
bemanningsplanen etter etablering av to dobbeltrom på hver langtidsavdeling. 
 
Summen av endringer medfører at eksisterende bemanningsplan er utdatert. Det er 
behov for å tilpasse bemanningsplanen etter dagens arbeidssituasjon. Det brukes 
mye ressurser til å leie inn vikarer ved fravær, og på tross av mange egne vikarer 
(80-100 vikarer totalt på sykehjemmet), utløser dette tidvis overtid og bruk av 
vikarbyrå. Det er krevende å erstatte fraværende kompetanse med tilsvarende 
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kompetanse. Dette fører ofte til at sykehjemmet går med lavere kompetanse enn 
bemanningsplanen tilsier. Det er i løpet av de siste årene lagt ned store ressurser på 
å bygge relevant kompetanse hos de ansatte i form av videreutdanninger. Dette ser 
sykehjemmet god effekt av, og det er et arbeid som stadig må vedlikeholdes.  
 
Sykefraværet i institusjonstjenesten er generelt høyt. En bedre bemanningsplan og 
bedre tilpasning av arbeidshverdagen kan bidra til å redusere sykefraværet.  
Ås kommune har som en offentlig virksomhet mål om størst mulig grad av 
heltidskultur og helse som strategiske satsningsområder.  
 
Som et resultat av punktene nevnt ovenfor er de økonomiske rammene for tjenesten 
på sykehjemmet svært utfordrende, og i flere år har det vært behov for å justere 
budsjettrammen.  Enkelte år har det likevel vært betydelige merforbruk. Det er viktig 
å få en bedre stabilitet i de økonomiske rammene og dermed handlingsrommet i 
tjenesten.  
 
Arbeidsmiljøpolitisk er målsettingen til sykehjemmet å ha ønskelige turnuser, det vil si 
at samarbeid ved grunnturnus-arbeidet i stor utstrekning foregår sammen med den 
ansatte.  
Kartleggingen viser at alle vakter har stor belastning gjennom hele vakten. Det er 
derfor ikke mulig å flytte ansatte fra dag til kveld for blant annet å ivareta endret 
middagsrutine. Det er mange oppgaver tilknyttet hver enkelt vakt. På dagtid er 
sykehjemmet i tillegg avhengig av andre samarbeidsparter som for eksempel 
sykehus, institusjonslege, fysioterapeut/ergoterapeut og andre utredende tjenester.  
 
Kommunen ser tendensene til at sykepleiere blir stadig vanskeligere å rekruttere. 
Dette krever at sykehjemmet ser andre løsninger når det gjelder bruk av 
sykepleiekompetanse. Sykehjemmet ser muligheten for at sykepleierne bør gå på 
topp i en «sykepleiepool» med rendyrkede sykepleieoppgaver. Og at kompetansen til 
helsefagarbeidere økes med en aktuell videreutdanning, for eksempel fagskole. Det 
siste er en del av en langsiktig planlegging.  
 
I fjor hadde sykehjemmet et sykefravær på 10,44 %. Det tilsvarer ca. 10 årsverk. Hvis 
det gis anledning til å ansette 10 årsverk på variabel lønn og sykelønnsrefusjon kan 
sykehjemmet ta høyde for mye av sykefraværet på dag og kveld. I tillegg må det 
være noe variabel lønn igjen i budsjettet tilsvarende ferieavvikling for 100 årsverk og 
noe variabel lønn for å dekke opp sykefravær på natt. Man tenker at disse 10 
årsverkene i stor utstrekning kan besettes av fagarbeidere med erfaring. 
Sykehjemmet har en god sykepleiedekning i nåværende bemanningsplan hvis alle 
stillingene er fylt, og tenker at sykepleieoppgaver rendyrkes så både fagarbeidere og 
sykepleiere kan gjøre oppgaver de er kompetente og autoriserte til.  Kommunen 
antar at ved å ansette på variabel lønn og sykelønnsrefusjon vil man kunne redusere 
sykefraværet. I hverdagen vil sykehjemmet merke det at flere faste er på jobb. 
 
I kartleggingen har det også vært fokus på rett kompetanse til rett sted og tid. De 
største endringsinnspillene i kartleggingen kommer til uttrykk ved at det bør sees på 
oppgavefordelinger mellom ansattgrupper, samt døgnrytmen ved sykehjemmet. 
Sykehjemmet har tidligere hatt en kartlegging av endring av tidspunkt for servering 
av måltider. Denne kartleggingen gikk til både pasienter og pårørende. Svarene er 
tidligere presentert i HHS sak 20/17. Majoriteten av pasientene ønsker at det skal 
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være som i dag, majoriteten av pårørende ønsker at middagen flyttes til et senere 
tidspunkt. Ut i fra vaktbelastningen som de ansatte har svart på i kartleggingen lar 
det seg ikke gjøre å flytte middagen uten at bemanningsplanen styrkes.( Det er kun 2 
ansatte på 11 pasienter på kveldsvakt)  
 
Dersom kommunen ønsker å endre fra alternativ 1 (middag som i dag) til alternativ 2 
(middag kl. 15.30) vil det være behov for en mellom-vakt som kan ha ansvar for alle 
kjøkkenrutinene, samt hjelpe til med mating. Dette må ses i sammenheng med 
kartleggingen nevnt ovenfor ifht vaktbelastningene. Det tilsvarer 1,38 årsverk pr 
bogruppe, totalt 9,66 årsverk. Kostnader tilsvarende 9,66 årsverk helsefagarbeider er 
kr. 5 300 000,- inkludert sosiale avgifter. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
For å endre måltidsserveringen er det en total merkostnad på kr. 5.300.000,- pr.år. 
 
Ansette på refusjonsmidler fra langtidssykefravær; basert på erfaringstall vedr 
langtidssykefravær. Ca 80 % av lønnsutgiftene erstattes ved sykefravær. Hele 
budsjettet for variabel lønn kan ikke omgjøres til faste lønnsutgifter da man ikke kan 
ansette på refusjon på for eksempel natt. I tillegg må det være igjen noe variabel 
lønn for å dekke adhoc-fravær.  
 
(Dette berører heller ikke budsjett for ferievikarer på variabel lønn. 100 årsverk skal 
avvikle 5 ukers ferie, noen ansatte har 6 ukers ferie. Totalt skal ca 550 ukers ferie 
avvikles. Med vaktkostnad på kr. 2.450,- tilsvarer dette kr. 6.737.500,- i ferievikarer pr 
år totalt for sykehjemmet.)  
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å ikke gjøre noen endringer, men å opprettholde dagens praksis. 
Da vil fortsatt uforholdsmessig mye tid gå med til å leie inn sykevikarer, samt at 
mange av vaktene vil være udekket p.g.a mangel på tilgjengelige vikarer på kort 
varsel. Det blir heller ingen endringer i heltid / deltid-problematikken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Omstillingsprosjektet ved Moer sykehjem ser på turnus og bemanning, sykefravær, 
heltid/deltids-feltet, rutiner og oppgavebelastning inkludert måltider og tidspunkter for 
det. Det er gjennomført en omfattende og grundig undersøkelse blant alle de ansatte 
ved sykehjemmet, som har gitt prosjektet god og nyttig informasjon for det videre 
arbeidet. For å komme videre er det behov for noen avklaringer, derav denne sak. 
Moer sykehjem er kommunens største enhet med ca. 100 årsverk som fylles av ca. 
200 ansatte og med ca. 80-100 tilkallingsvikarer. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen ansetter faste vikarer på variabel lønn og 
refusjonsmidler, som skal dekke opp fravær – dag og kveld. 
 
På bakgrunn av belastningen det er på avdelingene på sykehjemmet, må det tilføres 
ressurser på alle bogrupper om middagstidspunktet skal flyttes til kl. 15.30 – 16.00. I 
sammenheng med de krav kommunestyret har satt til omstillingsprosjektet, samt at 
overvekten av pasientene ikke ønsker en slik endring, kan ikke rådmannen anbefale 
dette. Sykehjemmet kan ikke innfri endring av måltidsserveringen ved å bruke tiltaket 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.05.2018  Side 32 av 129 
 

i vedtakspunkt 1. Ansatte på variabel lønn / refusjonsmidler skal dekke inn for et 
sykefravær, ikke dekke underbemanning i turnusen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så raskt som mulig bl.a. ifht ansettelser, turnusplanlegging og ferieavvikling / 
sommerturnus. 
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K-27/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  17/01067-10 
Saksgang  Møtedato 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5/18 24.04.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/18 25.04.2018 
3 Administrasjonsutvalget 5/18 02.05.2018 
4 Formannskapet 28/18 02.05.2018 
5 Kommunestyret 27/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre 

kommuner. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

_____ 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det utredes et alternativ hvor det etableres et IKS mellom Ås, 
Vestby og Frogn kommuner om voksenopplæring.  
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H). 
Administrasjonsutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt, punkt 2 ble tiltrådt 
7-2 (H), 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det utredes et alternativ hvor det etableres et IKS mellom Ås, 
Vestby og Frogn kommuner om voksenopplæring.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om at «for voksne» tilføyes etter «kjøp av 
grunnskoleplasser» i innstillingens kulepunkt 1.  
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H, FrP). 
Innstillingens punkt 1 med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt, 
punkt 2 ble tiltrådt 8-1 (H), punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
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Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre 

kommuner. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det utredes et alternativ hvor det etableres et IKS mellom Ås, 
Vestby og Frogn kommuner om voksenopplæring.  
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 6-3 (3H) 
Rådmannens innstilling punkt 1 og 3 ble enstemmig tiltrådt.  
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (3H).  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 25.04.2018: 
 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 

Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning. 

_____ 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 

Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 

Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

 
 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018 - Voksenopplæringen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Vedtak, K-sak 27/17 
Saksfremlegg, K-sak 27/17 
Vedtak, K-sak 34/15 
Saksfremlegg, K-sak 34/15  
Protokoll, K-sak 9/12  
Saksfremlegg, K-sak 9/12 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
Rektor voksenopplæringen 
Leder PPS 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/639938_1_1-pdf.639938o5a98.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/639938_1_1-pdf.639938o5a98.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/612137_30_1-pdf.612137o117d.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/384316_1_1-pdf.384316o6ad2.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/364586_7_1-pdf.364586oe7a9.pdf
http://www.as.kommune.no/getfile.php/1908020.746.pdcvwycddc/2012+03+28+K+protokoll.pdf
http://www.as.kommune.no/getfile.php/1893940.746.eyurqbftqx/2012+03+28+K+innkalling.pdf
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
August 2017 ble det opprettet en grunnskoleklasse på nivå B (forberedende til 
eksamensrettet nivå) og C (forberedende til nivå B) for voksne ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO). Dette som et første steg for å innrette 
organiseringen av voksenopplæringsfeltet i tråd med nyeste retningsgivende føringer 
fra statlig hold, og for bedre ressursutnyttelse.  
 
Det legges med dette frem forslag til ytterligere strukturelle endringer fra skoleåret 
2018/19. Herunder at hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO, og at den 
midlertidige organisatoriske plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring (STO) 
under PPS avvikles, og føres tilbake til Ås VO.  
 
Fakta i saken: 
Våren 2017 ble det fremmet en politisk sak om organisasjonsendring av 
voksenopplæringen. Det ble foreslått en gradvis omorganisering av tjenestene som 
omfattes av voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og 
introduksjonsloven.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.5.2017, K-sak 27/17, lyder som følger:  

 Ås Voksenopplæring blir fra 1.8.2017 en selvstendig enhet med egen rektor 
 Fra skoleåret 2017/18 opprettes en forberedende grunnskoleklasse, på nivå B 

og C, for voksne ved Ås Voksenopplæring. 
 Det vurderes våren 2018 om kjøp av plasser i andre kommuner helt/delvis skal 

opphøre, og om hele grunnskoleløpet for voksne tilbys i Ås. 
 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen forlenger 

prosjektperioden ut skoleåret 2017/18. Det foretas en vurdering om videre 
organisering våren 2018. 

 Voksenopplæringen leverer tilstandsrapport på lik linje med de andre skolene i 
Ås. 

 Grunnskoletilbudet evalueres etter 1 år. 
 Ås kommune legger opp til å oppnå eksamensrettet grunnskole på nivå 1. 
 Norsk, samfunnsfag og STO evalueres etter 1 år. 

 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018 er vedlagt.   
 
I henhold til kulepunkt 4 og 7 i ovenstående vedtak, legges det med dette frem 
forslag til ytterligere strukturelle endringer fra skoleåret 2018/19. Herunder at hele 
grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO, og at den midlertidige organisatoriske 
plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring (STO) under PPS, avvikles.  
 
Per dags dato er det registrert totalt 92 aktive deltakere ved Ås VO, hvorav 47 av 
deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid. Omtrent 
halvparten av disse er i introduksjonsordningen. Av totalt 92 deltakere er det 
registrert 37 deltakere ved kveldskursene i norsk og samfunnskunnskap. Målgruppen 
for kveldskursene er deltakere med plikt uten rett (betalende) og andre betalende 
uten plikt. De øvrige 8 deltakerne er i grunnskoleopplæringen.   
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August 2017 ble det opprettet en forberedende grunnskoleklasse på nivå B 
(forberedende til eksamensrettet nivå) og C (forberedende til laveste nivå) for 
voksne. Det kjøpes i dag grunnskoleplasser i Ski kommune for voksne på nivå A 
(eksamensrettet nivå).    
 
Antall deltakere i grunnskoleopplæringen per dags dato:  

 8 deltakere får grunnskoleopplæring på nivå B og C ved Ås VO.   
 12 deltakere får grunnskoleopplæring på nivå A i Ski kommune.  
 1 deltager får grunnskoleopplæring på nivå B, modulbasert1, i Ski kommune.  

 
Alle deltagerne i grunnskoleopplæringen for voksne har i inneværende skoleår 
fulltidsplasser.  
 
Prognoser for antall deltakere i grunnskoleopplæringen for skoleåret 2018/19:  

 7 deltakere skal ha grunnskoleopplæring på nivå B 
 7 deltakere skal ha grunnskoleopplæring på nivå A. Dette er deltakere som i 

dag er i grunnskoleopplæringen på nivå B ved Ås VO.     
 1 deltaker fortsetter på nivå A i Ski kommune 

 
Inneværende skoleår er følgende stillinger og årsverk knyttet til Ås VO: 

 Ledelse og administrasjon: rektor (100 %), fagleder (50 %), rådgiver (50 %) og 
kontorleder (100 %) 

 Lærere: norsk og samfunnskunnskap (346,6 %), intro (125,5 %), grunnskole 
(64,3 %) 
 

 
Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) – dagens situasjon 
Særskilt tilrettelagt opplæring (STO), jf. opplæringsloven § 4A-2 andre ledd, er en del 
av voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.    
 
Kommunestyret vedtok 23.5.2015 i K-sak 34/15, at STO i voksenopplæringen legges 
organisatorisk til Pedagogisk Psykologisk Senter (PPS) i et 2-årig forsøksprosjekt 
med oppstart 1.8.2015. Kommunestyret vedtok, i K-sak 27/17, å forlenge 
prosjektperioden ut skoleåret 2017/18 og at videre organisering vurderes våren 2018.  
 
Det pedagogiske personalet har kontorplass på Ås VO og PPS. Per 1. oktober 2017 
var det registrert 22 deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter 
opplæringsloven § 4A-2 andre ledd. Opplæringen finner sted i samme lokaler som 
deltakere ved Ås VO og i bolig. Opplæringssted for den enkelte deltaker avhenger av 
behov og mål for opplæringen.  
 
Ledelse og administrasjon av STO er ivaretatt ved PPS innenfor PPS sine rammer. 
Ressurser knyttet til lærerstillinger er for tiden 255 %.  
 
 
 
 

                                            
1 Modulbasert forberedende voksenopplæring er et forsøksprosjekt i perioden 2017-2020, i regi av 
Kompetanse Norge. Ski Voksenopplæring er en av skolene som er med i dette forsøksprosjektet.   
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Vurdering: 
 
Vurdering av det ordinære grunnskoletilbudet 
Siden forberedende grunnskoletilbud, nivå B og C, startet opp august 2017 ved Ås 
VO, har kommunen satt i gang et arbeid med å videreutvikle innholdet i 
introduksjonsprogrammet. I denne sammenheng omhandler dette 
opplæringstilbudene spesielt for deltakere i introduksjonsprogrammet som ønsker og 
bør ta grunnskolefag som en del av opplæringen. Kommunen vil fortsette arbeidet 
med å videreutvikle innholdet i introduksjonsprogrammet. Dette fordrer imidlertid at 
hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO fra høsten 2018. En slik 
organisering er således fremtidsrettet og i tråd med kommunale og nasjonale mål om 
fleksibilitet i oppgaveløsningen for bedre individuell tilrettelegging av 
introduksjonsprogrammet. Dersom hele grunnskoleløpet tilbys ved Ås VO vil 
kommunen få bedre oversikt over alle deltakernes individuelle situasjon og behov og 
kan sette inn tiltak deretter.  
 
Videreføring av dagens ordning, med kjøp av grunnskoleplasser på nivå A i Ski 
kommune, er til hinder for at alle deltakere i introduksjonsprogrammet får et 
likeverdig, helhetlig og individuelt tilpasset opplæringsløp.  
 
Det foreligger også økonomiske insentiver til å gjenopprette hele grunnskoletilbudet 
ved Ås VO. I løpet av de siste to skoleårene har det vært en betydelig nedgang i 
antall deltakere ved Ås VO. Dette skaper usikkerhet for de ansatte. En relativt liten 
enhet med knappe ressurser fordrer fleksible løsninger rundt opplæringstilbudene 
som gis, og tvinger også frem et behov for å ta organisatoriske grep. For bedre 
utnyttelse av lærerressursene har eksempelvis grunnskoleklassen inneværende 
skoleår hatt en del timer sammen med deltakere som er i det andre året i 
introduksjonsprogrammet. Tilbakemeldinger fra lærerne tyder på at denne typen 
opplegg fungerer.   
 
Dersom det også opprettes et eksamensrettet grunnskoletilbud, vil det gi Ås VO 
større fleksibilitet i oppgaveløsningen. Eksempelvis er det i dag knyttet betydelige 
utgifter til kjøp av plasser i Ski kommune. Bortfall av utgifter knyttet til kjøp av plasser 
i tillegg til interne organisatoriske grep, vil gi handlingsrom innenfor dagens 
økonomiske rammer. Med dette som utgangspunkt mener rådmannen at det er 
forsvarlig og nødvendig, både faglig og økonomisk, å gjenopprette et helhetlig 
voksenopplæringstilbud ved Ås VO.  
 
Det er vedtatt at Ski og Oppegård kommune slår seg sammen og blir nye Nordre 
Follo kommune fra 2020. Fremtiden til voksenopplæringstilbudene i Ski kommune er 
derfor uviss. Frogn og Vestby kommune er i dag i et interkommunalt samarbeid med 
Ski kommune vedrørende norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen samt 
introduksjonsprogrammet. Også fremtiden til voksenopplæringstilbudene i våre 
nabokommuner er uviss. I tiden som kommer vil muligheter for kjøp av plasser i 
nærliggende kommuner være uforutsigbar.  
 
Dersom ikke hele grunnskoletilbudet gjenopprettes ved Ås VO, kan kjøp av plasser i 
flere ulike kommuner, med ulikt tilbud og pris, bli aktuelt. En slik ordning vil kreve 
betydelige utgifter knyttet til oppfølging av deltakere spredt i flere kommuner, samt at 
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det vil bli utfordrende å tilby alle deltakere et tilfredsstillende individuelt tilrettelagt 
introduksjonsprogram.  
 
Vurdering av STO 
Siden 1.8.2015 har STO ligget under PPS i et 2-årig forsøksprosjekt. Som tidligere 
nevnt er STO en del av voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 
kapittel 4A. Deltakerne ved STO er voksne med ulike lærevansker eller voksne som 
har ervervet skade på eksempelvis hjerne eller hørsel. Behovene for den enkelte vil 
naturlignok variere. Dette innebærer at noen har behov for spesialundervisning i en 
kortere periode, f.eks. 10 timer lyttetrening i løpet av en periode på 8 uker, mens 
andre har større og mer omfattende vedtak med faste uketimer gjennom et helt 
skoleår. Følgelig er ressursbehovet skiftende, som igjen setter de ansatte i en sårbar 
situasjon i henhold til beskjeftigelse. God og forutsigbar utnyttelse av ressurser 
knyttet til STO, slik organiseringen er i dag, er utfordrende.  
 
I perioden august 2012 til august 2017 var det ordinære grunnskoletilbudet for 
voksne lagt ned i Ås kommune. Ettersom forberedende grunnskoletilbud startet opp 
igjen august 2017, samt at det i denne saken fremmes forslag om å gjenopprette 
også eksamensrettet grunnskolenivå ved Ås VO, er det naturlig at den midlertidige 
organisatoriske plasseringen av STO under PPS, avvikles. Det tilrås ikke at 
opplæringstilbudene for voksne er splittet på flere enheter.  
 
I tillegg er Ås kommune i gang med en omstillings- og omorganiseringsprosess. 
Forslag til ny organisasjonsmodell som foreligger per nå, tyder på at tjenester som 
omfatter voksne fra 2019 vil være organisert under samme kommunalområde. PPS 
er foreslått organisert under et annet kommunalområde, med tjenester som omfatter 
barn og unge. På bakgrunn av de etatsovergripende omorganiseringsprosesser som 
er i gang, er plassering av STO innunder Ås VO en naturlig og fremtidsrettet 
plassering av tjenesten.   
 
Rådmannens helhetlige vurdering av videre tilbud og organisering 
Rådmannen mener at det er nødvendig å fortsette prosessen som ble igangsatt 
august 2017 med å omorganisere voksenopplæringen i henhold til kommunestyrets 
vedtak av 23.5.2017. For Ås kommune innebærer dette at tjenestene som omfattes 
av voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven, 
tilbys i sin helhet ved Ås VO fra 1.8.2018.  
 
I alle klasser/grupper ved Ås VO varierer deltakernes forutsetninger. Faglige nivå, 
alder, kjønn, bakgrunn og livssituasjon er noen variabler som spiller inn. Målgruppen, 
fagfeltet og oppgaveløsningen er således kompleks.  
 
Introduksjonsdeltakernes forutsetninger er betydelig endret. Tidligere hadde flere 
grunnskoleopplæring eller noe utdanning fra hjemlandet. Nå har bortimot halvparten 
av introduksjonsdeltakerne lite eller ingen skolegang fra før, og i tillegg har mange av 
dem sammensatte utfordringer og vansker. Stor variasjon og spenn blant deltakere 
innenfor voksenopplæringsfeltet krever bred kompetanse blant de ansatte og tett 
faglig samarbeid for gode individuelt tilpassede tiltak. Det er derfor behov for mer 
fleksibel bruk og koordinering av kommunens samlede kompetanse knyttet til 
voksenopplæring. Eksempelvis er det nødvendig med en organisering som legger til 
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rette for mer fleksibel bruk av spesialpedagogisk kompetanse i norsk og 
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.  
 
Alle lærere som jobber etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven, 
jobber med voksne. Ut i fra et faglig perspektiv ansees det som naturlig at alle 
ansatte som jobber med voksenopplæring er samlet under samme enhet. En slik 
organisering åpner opp for at alle lærere som jobber med voksenpedagogikk blir en 
del av et felles profesjonsfellesskap samlet under én leder.  
 
Dersom alle lærerressurser knyttet til voksenopplæring legges til samme enhet, 
muliggjøres nye fleksible løsninger rundt utnyttelse av kompetanse og ressurser, på 
tvers av lovverk, paragrafer og ledd, for alle deltakere med rett til voksenopplæring 
etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven.  
 
Kommunen har i dag lærerressurser og kompetanse til å tilby et helhetlig 
voksenopplæringstilbud ved Ås VO.  
 
Alternativer og økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvenser for alternativ 1 og 2 er beregnet med utgangspunkt i 
følgende:  

 Pris for kjøp av en skoleplass i Ski kommune á 30 skoletimer per uke er ca. kr 
110 000,-, inkl. opplæringsmateriell. Transportkostnader kommer i tillegg.  

 Prognoser for antall deltakere på eksamensrettet nivå A for skoleåret 2018/19 
er 7 stk.  

 
De statlige tilskuddene tildeles kommunen på bakgrunn av registrerte innvandrere i 
folkeregisteret, uavhengig av hvilke tilbud som benyttes. Nedgang i antall nyankomne 
flykninger betyr også nedgang i statlige integrerings- og persontilskudd.  
 
Alternativ 1:  
Eksamensrettet grunnskoletilbud på nivå A, gjenopprettes ved Ås VO. Kjøp av 
grunnskoleplasser i andre kommuner opphører. Deltakere som er på nivå B i Ski 
kommune i dag, fullfører grunnskoleløpet ved Ski voksenopplæring skoleåret 
2018/19.  
 
Økonomiske konsekvenser – alternativ 1:  
Kommunens utgifter til kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner reduseres med 
kr 110 000,- x 7 = kr 770 000,- ekskl. opplæringsmateriell. 
 
I forbindelse med opprettelse av grunnskoletilbud ved Ås VO høsten 2017 ble det 
kjøpt inn opplæringsmateriell. Det antas at det ikke er nødvendig å gå til innkjøp av 
nye klassesett hvert år, og at deler av det som ble kjøpt inn kan brukes om igjen.  
Det vil også være behov for å investere i noen nye PCer, men de vil ikke bli fornøyet 
hvert år. Driftskostnader knyttet til opplæringsmateriell og digitale verktøy er 
anslagsvis kr 30 000,-. Lisensutgifter og utgifter til aktuell programvare er ikke regnet 
med.  
 
Møblert klasserom er allerede tilgjengelig i oppussede lokaler ved Ås VO. Det er 
imidlertid behov for å investere i en digital tavle. En slik tavle koster omtrent kr 
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25 000,-, og har en avskrivningstid på 6-7 år. Utstyret i dette klasserommet vil 
komme til nytte for flere enn deltakere grunnskolenivå A.   
 
Transportkostnader tilsvarer prisen for et månedskort for 1 sone á kr 736,-. Skoleåret 
strekker seg over 10 mnd. Transportkostnader per person for ett skoleår utgjør da kr 
7360,-. For ca. 7 deltakerne blir de totale transportkostnadene kr 51 520,-. I dette 
regnestykket er det ikke tatt høyde for at noen av de 7 deltakerne kan ha nedsatt 
funksjonsevne. Da må kommunen dekke transportkostnadene for de det måtte 
gjelde. Det er heller ikke tatt høyde for at noen av de 7 deltakerne kan ha rett til 
transport til Ås VO grunnet lang avstand eller funksjonsnedsetting.  
 
Det forutsettes at tilbudet kan gis innenfor de rammer Ås VO har per i dag. Bortfall av 
utgifter knyttet til kjøp av plasser i tillegg til interne organisatoriske grep vil gi 
handlingsrom innenfor dagens økonomiske rammer. 
 
I sum vil gjenoppretting av hele grunnskoletilbudet ved Ås VO medføre reduserte 
utgifter knyttet til kjøp av plasser på:  
 
Kjøp av 7 grunnskoleplasser:   kr 770 000,- 
Driftsutgifter     -kr   30 000,- 
Transportkostnader:      kr   51 520,- 
       kr 791 000,- 
 
Kjøp av digital tavle er ikke regnet med.   
 
Alternativ 2: 
Ingen endring. Kommunen fortsetter å kjøpe grunnskoleplasser på nivå A av andre 
kommuner.  
 
Økonomiske konsekvenser – alternativ 2:  
Kommunens utgifter for deltakere på eksamensrettet nivå A, vil for neste skoleår bli 
kr 110 000,- x 7 = kr 770 000,-. I tillegg kommer transportkostnader på kr 51 520,-. 
Som i utregningen under alternativ 1 er det heller ikke her tatt høyde for at noen av 
deltakerne kan ha nedsatt funksjonsevne.  
 
Totale utgifter for 7 deltakere blir da kr 821 520,- inkl. transport. Utgifter til 
opplæringsmateriell er inkludert.  
 
Gjenoppretting av hele grunnskoletilbudet ved Ås VO vil ikke kreve ytterligere 
ansettelser da organisatoriske grep innenfor dagens rammer vil gi handlingsrom. 
Utgifter til kjøp av 7 plasser utgjør omtrent 1 årsverk, og er nesten tilsvarende dagens 
ressursbruk knyttet til grunnskoleopplæring på nivå B og C. Tilsvarende nedskjæring 
ved Ås VO vil kunne bli nødvendig dersom kjøp av plasser opprettholdes.  
 
Det er vanskelig å regne ut hva en grunnskoleplass ved Ås VO vil koste, da antall 
deltakere varierer fra år til år, og i løpet av et år. Tas det utgangspunkt i prognoser for 
neste skoleår med totalt 14 deltakere i grunnskoleopplæringen, og en ressursinnsats 
på ca. 1 årsverk, vil én grunnskoleplass ved Ås VO koste omtrent kr 54 000,-. Dette 
er betydelig lavere enn pris for kjøp av plasser i Ski kommune.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Prosessen som ble satt i gang våren 2017, med å innrette organiseringen av 
voksenopplæringsfeltet i tråd med nyere retningsgivende føringer fra statlig hold, bør 
fortsette. Rådmannen anbefaler at det foretas ytterligere strukturelle endringer fra 
skoleåret 2018/19. Herunder at hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO, og 
at den midlertidige organisatoriske plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring 
(STO) under PPS avvikles, og føres tilbake til Ås VO. Dette er endringer som er både 
nødvendig og forsvarlig ut i fra et faglig og økonomisk perspektiv.  
 
Dagens organisering, med voksenopplæringstilbudene splittet på flere enheter, er 
ressurskrevende og til hinder for bedre individuell tilrettelegging av 
introduksjonsprogrammet. Rådmannen tilrår derfor at alle lærerressurser knyttet til 
voksenopplæring legges til samme enhet for å muliggjøre nye fleksible løsninger for 
bedre utnyttelse av ressurser. En slik organisering åpner opp for at alle lærere som 
jobber med voksenpedagogikk blir en del av et felles profesjonsfellesskap samlet 
under én leder.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2018 
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K-28/18 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00666-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/18 28.02.2018 
2 Kommunestyret 20/18 21.03.2018 
3 Kommunestyret 28/18 15.05.2018 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

 
3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 

etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Kommunestyrets behandling 21.03.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:Saken utsettes.  

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.02.2018: 
På vegne av rådmannen ble det informert om at enkelte avsnitt fra Solberg skoles 
tilstandsrapport var falt ut. Denne rapporten blir korrigert og publisert på nytt. 
 

Rektorene presenterte «tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018» for 
den enkelte skole. Oppvekst- og kultursjef presenterte «tilstandsrapport 2017 med 
utviklingsmelding for 2018» for Kroer skole og Nordbytun ungdomsskole.  
 
SV fremmet følgende tilleggspunkter til rådmannens innstilling:  

1. Det er behov for å revidere organiseringen og finansieringen av 
PPS. Rådmannen legger frem sak for politisk behandling før 
handlingsprogram med økonomiplan for 2018.  
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem 
forslag til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling 
av revidert budsjett 2018. 
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Ap fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling:  

1. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, 
og etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
SVs tilleggspunkt nr.1 ble nedstemt 6-2(SV).  
SVs tilleggspunkt nr.2 ble enstemmig tiltrådt.  
Aps tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

 
Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til etterretning. 
 
Ås, 09.02.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 - Ås-skolen 
2. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Brønnerud skole 
3. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Kroer skole 
4. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Nordby skole 
5. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Rustad skole 
6. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Sjøskogen skole 
7. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Solberg skole 
8. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Åsgård skole 
9. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Nordbytun ungdomsskole 
10. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 – Ås ungdomsskole 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektorer ved grunnskolene   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Nytt i år er at tilstandsrapport for året som har vært skrives i samme dokument som  
utviklingsmelding for kommende år. Den samme strukturen brukes også i skolenes 
rapporter. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018 viser nøkkeltall og 
utviklingsarbeid for 2017 og nye mål og tiltak for 2018. 
 
Fakta i saken: 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 
tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp 
utviklingen av sektoren på en god måte.  
 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, jf. opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i 
grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle 
systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det generelle 
systemkravet er mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.  
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 
opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte 
kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling 
og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen 
mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 
 
Nytt av i år er at tilstandsrapport for året som har vært skrives i sammenheng med 
utviklingsmelding for kommende år – i ett og samme dokument. Denne strukturen er 
også å finne igjen i skolenes rapporter. 
 
Ås kommune har vært med i skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier – 
Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og 
resultater» i regi av KS. I den forbindelse har tilstandsrapportering vært et sentralt 
tema; hva inneholder en god tilstandsrapport og hvilke prosesser fører til et godt 
produkt? Det har i løpet av 2017 pågått et betydelig prosessarbeid, i tett samarbeid 
med Knut Roald, knyttet til endring av den strukturelle oppbyggingen av 
dokumentene, samt involvering og sammenheng med skolenes og skoleeiers årshjul 
for kvalitetsarbeid i skolen.  
 
«Den gode skoleeier» og det tette samarbeidet med Knut Roald, dosent ved 
Høgskulen i Sogn og Fjordane,  har bidratt til et kvalitetsløft i kommunens arbeid for 
bedre kvalitetsvurderingsprosesser med bred involvering, og etter hvert bedre 
sammenheng med barnehageområdet.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Mål om god og synlig progresjon for alle elever står fast. Skolene arbeider ut fra egne 
resultater og progresjon følges nøye både på den enkelte skole og på kommunenivå.  
Utvikling mot en bedre skole for alle elever er et kontinuerlig arbeid. 
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 
opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte 
kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling 
og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-29/18 
Revidering av Ås kommunes finansreglement 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  17/02169-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 31/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret 29/18 15.05.2018 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Punkt 6 i innstillingen utgår. 
 
Votering: 
Punktene 1-5 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (FrP, SV, Sp). 
Punktene 7 og 8 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Øvre ramme for andel lån med fast rente økes fra 30%  til 40% av total 
gjeldsportefølje. 

7. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

8. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt. 

 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Ås kommunes finansforvaltning -  kommunestyrets vedtak  10-09-2014 
2. DNB High Yield Månedsrapport - Januar 2018 
3. Ås kommunes finansforvaltning - v11.4.42018 ren 
4. Ås kommunes finansforvaltning - v11.4.42018 
5. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutner for finans- og 
gjeldsforvaltningen  jnr 83-18 Ås kommune 
6. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning jnr 82-18 Ås kommune 
7. Rutiner finansforvaltning-utgave 11.4.201 8v1.0 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (Finans- og 
gjeldsforskriften), sier at kommunens finans og gjeldsreglement skal behandles minst 
en gang i hver kommunestyreperiode. Rådmannen har foretatt en gjennomgang av 
kommunens finans- og gjeldsforvaltning, og legger frem et forslag til et oppdatert og 
samlet reglement. Rådmannen foreslår at finansreglementet endrer navn til finans- 
og gjeldsreglement i tråd med navnet på forskriften.  
 
Rådmannen foreslår i hovedsak å opprettholde dagens reglement med unntak av 
følgende endringer som er begrunnet i saken:  

1) Månedlig rapportering av finansporteføljen endres til tertialvis rapportering. 
Dette er i tråd med Finans- og gjeldsforskriften. 

2) Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond foreslås endret 
fra minimum BBB til minimum BBB-. Dette fordi grensen for kredittvurdering av 
obligasjoner i klassen «Investment grade» går fra BBB- og oppover til AAA.   

3) For å øke forventet avkastning og spre plassering av midler på flere aktiva 
områder, åpnes det for at 10% av porteføljen kan plasseres i High  Yield fond 
med gjennomsnittlig kredittkvalitet B- eller bedre.  Dette innebærer en økt 
risiko på kommunens renteplasseringer. 

4) For å øke forventet avkastning, tas det ut begrensinger på rentedurasjon og 
krav til at 20 % av renteporteføljen skal være plassert i papirer utstedt av stat, 
kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjon.  

5) Øvre ramme for andel lån med fast rente økes til 40% av total gjeldsportefølje. 
 
 

Fakta i saken: 
Finansforvaltningen i Ås kommune omfatter plassering av midler fra salg av 
kommunens E-verk i 2001. Disse midlene utgjør i dag ca 190 mill. kr og har vært 
plassert i aksjefond og obligasjonsfond i 17 år.  Kommunen har hatt et langsiktig 
perspektiv på investeringene og har vært med på både nedturer og oppturer i 
finansmarkedet. Status etter 17 års forvaltning er en gjennomsnittlig avkastning på 
5,85 % per år. Kommunens gjennomsnittlige innlånsrente har i samme periode vært 
på 3,7 %. Meravkastningen i forhold til kommunens lånekostnader har dermed vært 
på 2,15 %. Dette tilsvarer totalt 70 mill. kr for hele perioden og som har bidratt positivt 
til kommunes netto driftsresultat.  
 
I tillegg har kommunen overskuddslikviditet som kan plasseres i bankinnskudd eller 
korte obligasjonsfond med lav rente risiko. Kommunens plasseringer av 
overskuddslikviditet utenfor konsernkonto utgjorde 262 mill. kr per 31.12.2017.  
 
Gjeldsforvaltningen omfatter forvaltning av kommunens gjeldsportefølje som per 
31.12.2017 utgjorde 1,6 milliarder kroner. 
 
Finans- og gjeldsforskriften regulerer kravene til kommunens finansreglement. Dette 
omfatter rutiner og rapportering på området, samt ansvarsdelingen mellom 
lokalpolitikerne og administrasjonen. Rådmannen legger her frem et forslag til et 
oppdatert og samlet finansreglement. Rådmannens forslag bygger på Finans- og 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635
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gjeldsforskriften, vurdering gjort av Follo distriktsrevisjon som uavhengig instans, 
samt tidligere regler og instrukser knyttet til Ås kommunes finansforvaltning.  
 
Generelle rammer og begrensninger  
Kommunen skal i henhold til Kommuneloven forvalte sine midler slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell 
risiko. Departementet definerer ikke hva som ligger i begrepet ”vesentlig finansiell 
risiko”, men sier at dette må vurderes blant annet ut fra hver enkelt kommunes 
økonomiske situasjon og kompetanse på feltet.  
 
Rådmannens fullmakter og ansvar 
Rådmannens ansvar og myndighet videreføres i hovedsak på dagens nivå. Gjennom 
reglementet delegeres rådmannen myndighet til å implementere strategien som er 
vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler 
i overensstemmelse med reglementet.  
 
Rådmannen skal legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret, foreslå 
justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og sørge for at kommunestyret 
behandler finansreglementet minst en gang i hver kommunestyreperiode.  
 
Rådmannen skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig instans. Follo 
distriktsrevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende forslag og avgitt en 
erklæring som følger vedlagt.  
 
Rapportering 
Rådmannen har i følge Finans- og gjeldsforskriften ansvar for at kommunestyret får 
tertialvise rapporteringer, der det bl.a. følges opp at kommunestyrets vedtak blir fulgt 
hva gjelder rammer og begrensninger for forvaltningen. Månedlig rapportering av 
finansporteføljen foreslås dermed endret til tertialrapportering, som er i tråd med 
kravene til forskriften.  
 
Kommunestyrets fullmakter og ansvar  
Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 
til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 52. 
 
 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_12
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Forvaltning av ledig likviditet  
Kapittel 3 i reglementet omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Rådmannen har 
fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapitel 3.  
 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
 Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva.  Per i dag har 
kommunen plassert 190 mill. kr i aktiv kapitalforvaltning. Dette er klassifisert som 
omløpsmidler under kontogruppe 211 i balansen. Dette må sees opp mot 
egenkapitalen som er ført i balansen. Her står det 128 mill. kr i ubundet 
investeringsfond, konto 25350130 Aktiv kapitalforvaltning.   
 
Rådmannen foreslår at 30 mill. kr av kommunens disposisjonsfond omdisponeres til 
Ubundet investeringsfornd/aktiv kapitalforvaltning. Ubundet investeringsfond øker da 
til 158 mill. kr Dette for å skape større balanse mellom aktiva og passiva i balansen 
knyttet til kapitalforvaltning.  Alternativt bør det vurderes om inntil 30 mill. kr av 
plasserte midler til aktiv kapitalforvaltning innløses og plasseres som 
overskuddslikviditet.  Innløsning av finansielle plasseringer vil medføre lavere 
forventet fremtidig avkastning.  
 
Med dagens reglement kan inntil 25 % av langsiktig finansiell aktiva plasseres i 
aksjefond. Resterende midler kan plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond eller 
obligasjonsfond.  
 
Kredittkvalitet på obligasjonsfond.  
Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond skal minimum være 
på BBB i gjeldende reglement. Rådmannen foreslår at dette endres til BBB-. Dette 
fordi grensen for kredittvurdering av obligasjoner i klassen «Investment grade» går 
fra BBB-.  Hvis en obligasjon har BBB- defineres det som «Investment Grade», noe 
som betyr at det er ganske sannsynlig at selskapet kan betale tilbake skyldige beløp.  
 
Obligasjoner med BB+ og lavere kalles «High yield» og er høyrisikoobligasjoner. 
Disse obligasjonene har høyere sannsynlighet for konkurs eller restrukturering av 
selskapet aktiva i en eller annen form. Ved å sette grensen for plassering av 
obligasjoner i «Investment grade» blir reglementet lettere å forvalte og utvalget av 
fond øker.  Dette forenkler forvaltningen av kommunens obligasjonsportefølje og vil 
gi økt forventet avkastning.  Samtidig kan kredittrisikoen øke noe.  Med en langsiktig 
horisont for plasseringene av langsiktig finansiell aktiva kan den økte risikoen 
forsvares med forventet økt avkastning.  
 
For å øke forventet avkastning og spre plasseringen på flere aktiva områder, foreslår 
Rådmannen at 10 % av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med 
kredittkvalitet på B- eller bedre. Dette gir økt risiko på porteføljen, men gir også en 
forventet høyere avkastning på lang sikt. Vedlagt følger rapport fra DNB High Yield 
for januar 2018 som et eksempel på et slikt fond. Fondet har en forventet avkastning 
på 6,5 % i 2018 dersom man ser på den effektive renten på de underliggende 
papirene i fondet. Tilsvarende har DNB Obligasjon som er et Investment Grade fond, 
en effektiv rente på 2,33 %. 
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Rentemarked gir lav avkastning på rentepapirer som er utstedt av kommuner, 
fylkeskommuner, stat og finansinstitusjoner. I gjeldende reglement skal 20% av 
plasseringene være i slike papirer. For å øke forventet avkastning foreslås det å ta ut 
dette kravet i reglementet. Dette medfører høyere risiko, men også en forventet 
høyere avkastning på sikt.  
 
Forvaltning av kommunens låneportefølje  
Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 
forutsigbarhet i renteutgiftene, lav refinansieringsrisiko.  På lengre sikt vektlegges 
lavest mulig rentekostnad. 
 
I gjeldende reglement er øvre ramme for lån med fast rente satt til 30% av totalt 
gjeldsportefølje.  Bakgrunnen for dette er at det historisk sett har vist seg å være 
mest lønnsomt å ha flytende fremfor faste renter. I tillegg har kommunen et 
rentebufferfond på 5 mill. kr som gjør at kommunen har noe buffer til å tåle en 
renteoppgang.  I forslag til nytt reglement foreslås det å øke muligheten for fastrente 
til 40% av total gjeldsportefølje. Dette for å kunne sikre noe mer forutsigbarhet i 
kommunens renteutgifter. Alternativet til en økning i andelen fastrente vil være å 
avsette ytterligere midler til rentebufferfondet.  Opprettholdes dagens grense for 
fastrente på 30% anbefaler rådmannen at kommunens rentebufferfond styrkes med 
10 mill. kr.  
 
Rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen 
Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og 
gjeldsforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og 
forskrifter. Rutinene skal sikre at finans- og gjeldsforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll. Det skal etableres rutiner for vurdering og håndtering av 
finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av lån, og rutiner for å 
avdekke avvik fra finansreglementet. Rådmannen har etablert slike rutiner.  
 
 
Vurdering: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune har hatt god avkastning på plassering av kommunens e-verksmidler.  
Avkastningen vil svinge fra år til år, men det kan forventes en meravkastning på 
lengre sikt.  
 
Ås kommune har likviditet på over 400 mill. kr. Plassering av overskuddslikviditet i 
pengemarkedsfond og bankinnskudd med høyrente gir økte renteinntekter og 
spredning av risiko.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med handlingsprogrammet 2018-2021 at 
Kommunens finansreglement skal gjennomgås for å sikre en etisk og miljøvennlig 
fondsportefølje.  
 
Rådmannen mener det bør være strenge krav til etikk og miljø i kommunens 
finansforvaltning. Men kravene må være mulig å etterleve og implementere gjennom 
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valg av aktuelle fond. Kravene bør være definert etter standarder som skiller ulike 
fond.  Kravene som er satt i Forskrift om retningslinjer for observasjon og utelukkelse 
fra Statens pensjonsfond utland er en aktuell standard.  
 
Finansreglementet stiller krav om at Ås kommune kun kan investere i selskaper som 
følger Forskrift om retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens 
pensjonsfond utland. Disse retningslinjene gjelder for Etikkrådet for Statens 
pensjonsfond utland (Etikkrådet) og Norges Banks (banken) arbeid med observasjon og 
utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands sin portefølje. 
 
Disse retningslinjene sikrer at midlene plasseres i selskaper med høy miljøstandard 
og utelukker selskaper som ikke tilfredsstiller oljefondets kriterier.  Dette utelukker 
blant annet selskaper som: produserer våpen som ved normal anvendelse bryter 
med grunnleggende humanitære prinsipper og tobakk. Videre kan følgende medføre 
utelukkelse 

– gruveselskaper og kraftprodusenter som får 30 pst. eller mer av sine 
inntekter fra termisk kull. 

– grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for 
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former 
for barnearbeid 

– alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller 
konfliktsituasjoner 

– alvorlig miljøskade 
– handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i 

uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser 
– grov korrupsjon 
– andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. 

 
Rådmannen foreslår at kravet om oppfølging av retningslinjene for Statens 
pensjonsfond utland, opprettholdes i nytt finans- og gjeldsreglement 
 
Alternativer: 
Ås kommune løser inn langsiktig finansiell aktiva og disponerer midler til 
egenfinansiering av nye investeringer. Dette vil redusere kommunens forventede 
netto driftsresultat fremover, men vil også redusere kommunens finansielle risiko.  
 
I dagens reglement ligger det en begrensning på at andelen lån med fast rente med 
binding over 1 år skal være maksimalt 30 %. Bakgrunnen for dette er at det historisk 
sett har vært lønnsomt å ha en høy andel flytende lån fremfor lån med fast rente.   
Rådmannen foreslår å øke muligheten for fast rente til 40 %. Et alternativ kan være å 
opprettholde kravet om maksimalt 30 % fastrente. Dette vil gi forventet lavere 
renteutgifter på sikt, men en lavere forutsigbarhet på utviklingen i renteutgifter.  
 
Rådmannen foreslår å tillatte 10% av plasseringene i High Yield rentefond med 
gjennomsnittlig kreditt kvalitet B- eller bedre. For å begrense risikoen kan dette 
forslaget tas ut, slik at det kun åpnes for å plassere midler i rentefond med 
gjennomsnittlig kredittkvalitet lik BBB-, Investment grade eller bedre.  Det er viktig at 
kommunestyret da tilpasser avkastningskravet i de årlige budsjetter. Obligasjonsfond 
utgjør hoveddelen av kommunens finansportefølje og fond med Investment Grade 
eller bedre har en effektiv rente i dag på ca 2,3 %.  

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar endringer i Ås kommunes finans- og 
gjeldsreglement som foreslås i denne saken. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-30/18 
Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/01371-78 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 36/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret 30/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å overgå 

rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for å treffe 
umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 
selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme 
fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere et ekstra 
sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. Løsningen 
forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra sekundærrensekravet 
fra fylkesmannen. 

3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets 
låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til 
kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 

_____ 
 

 
Behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 

1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å 
overgå rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for 
å treffe umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 
selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å 
imøtekomme fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere 
et ekstra sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. 
Løsningen forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra 
sekundærrensekravet fra fylkesmannen. 
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3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: 
Selskapets låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp 
lån til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 

_____ 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å overgå 

rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for å treffe 
umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 

selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å 
imøtekomme fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere 
et ekstra sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. 
Løsningen forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra 
sekundærrensekravet fra fylkesmannen. 

3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: 
Selskapets låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp 
lån til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 

  
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Vurdering Søndre Follo Renseanlegg - Rambøll 
2. Rapport_Nytt sedimenteringsbasseng 
3. Søndre Follo Renseanlegg - Nytt renseanlegg 
4. Pålegg om utarbeidelse av fremdriftsplan for nytt renseanlegg for Søndre Follo 
renseanlegg 
5. Klage på lukt fra Søndre Follo Renseanlegg - pålegg om tiltak 
6. Søndre Follo renseanlegg IKS - Selskapsavtale 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
De mest relevante dokumentene er samlet i saken. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kapasitetsgrensen for rensing av avløpsvann ved Søndre Follo Renseanlegg IKS 
(SFR) er i ferd med å bli nådd. Det er problemer med å overholde rensekravene i 
utslippstillatelsen og det er gjentagende problemer med lukt til sjenanse for 
nærliggende omgivelser. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt SFR å utarbeide en fremdriftsplan som 
viser ferdigstillelse av nytt renseanlegg innen 2019, samt gjennomføre 
luktreduserende tiltak. 
 
På oppdrag fra ordførerne i eierkommunene har rådmannen i Ås fått utredet en 
alternativ løsning. Alternativet er sammenholdt med løsninger utredet på bestilling fra 
selskapet. 
 
Basert på foretatte utredninger anbefaler rådmannen at det iverksettes 
kapasitetsøkende tiltak på renseanlegget for å imøtekomme kravene fra 
fylkesmannen. Det er en forventning om at gjennomførte tiltak vil medføre en 
utsettelse av behovet for ferdigstillelse av nytt anlegg.  
 
Fakta i saken: 
Søndre Follo Renseanlegg er et gammelt renseanlegg med kjemisk felling som 
primær rensetrinn. Anlegget er dimensjonert for 25.000 personekvivalenter (PE) og 
er i ferd med å nå, og har til dels har nådd, kapasitetsgrensene. I henhold til 
forurensningsforskriften skal anlegg av denne størrelsen også ha biologisk rensing 
(sekundærkrav) i tillegg til kjemisk felling. Det er gitt dispensasjon fra dette kravet for 
en del eldre anlegg, men ved bygging av nytt, eller ved vesentlig utvidelse, vil kravet 
komme. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennom flere år oppfordret SFR til å 
starte planlegging av nytt renseanlegg. 
 
Den 30.03.2015 fikk SFR pålegg om å utarbeide en fremdriftsplan for ferdigstillelse 
av nytt renseanlegg innen 2019 (se vedlegg). 
 
I K-Sak 57/15 den 02.09.2015 vedtok kommunestyret i Ås: 
Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets 
låneramme settes til kr 80 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål 
eller konvertering av gammel gjeld» 
 
Kommunestyret i Vestby kommune hadde oppe en tilsvarende sak den 02.02.2015 
(K-3/15) med følgende vedtak: 
Saken utsettes. Selskapet bes legge fram en sak for eierkommunene med hvordan 
dette bør løses, alene eller i samarbeid med andre, økonomiske konsekvenser for 
innbyggerne, før kommunestyret tar endelig stilling til økt låneramme. 
 
Rådmannen i Vestby planlegger å fremme en tilsvarende sak som denne for 
kommunestyret i Vestby. 
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Den 20.02.2018 kom det pålegg om iverksetting av umiddelbare luktreduserende 
tiltak. Fylkesmannen ser alvorlig på at luktproblemene ennå ikke er løst til tross for at 
fylkesmannen ved flere anledninger har pålagt SFR å løse luktproblemene (se 
vedlegg). 
 
Følgende tiltak er utredet på bestilling fra SFR: 

1. Nytt renseanlegg.  
2. Utvidelse av eksisterende anlegg med et nytt sedimenteringsbasseng. 

Følgende tiltak er utredet på bestilling fra rådmannen i Ås på vegne av 
eierkommunene: 

3. Samarbeid med Frogn kommune og utnyttelse av restkapasitet ved Frogn 
renseanlegg - Skiphelle. 

 
1 - Nytt renseanlegg (se vedlegg). Asplan Viak har utredet følgende alternativ: 
- Alternativ 1: Nytt renseanlegg dimensjonert for 54 000 PE som skal behandle 
avløpsvann fra Ås og Vestby, samt motta slam fra Frogn og Nesodden. 
- Alternativ 2: Nytt renseanlegg dimensjonert for 54 000 PE med mulighet for utvidelse 
til 100 000 PE for å kunne motta avløpsvann fra Frogn og Nesodden i tillegg til Ås og 
Vestby. 
- Alternativ 3: Nytt renseanlegg dimensjonert for 100 000 PE som skal behandle 
avløpsvann fra Ås og Vestby, samt Frogn og Nesodden. 
 
Budsjettkostnadene for nytt renseanlegg er estimert til henholdsvis 368, 540 og 490 millioner 
kroner for alternativ 1, 2 og 3. 
 
2 – Utvidelse av eksisterende anlegg med et nytt sedimenteringsbasseng (se 
vedlegg). Norconsult har utredet muligheten for å etablere et nytt 
sedimenteringsbasseng ved siden av dagens basseng. En slik utvidelse øker 
kapasiteten på den kjemiske fellingen til ca. 41.000 PE.  
 
Budsjettkostnaden for dette tiltaket isolert sett er på ca. 22 millioner kroner. Dette 
inkluderer overbygg over nytt og eksisterende basseng, hvilket vil være et viktig 
luktreduserende tiltak. Det må påregnes at det tilkommer kostnader for å tilpasse 
anleggets øvrige komponenter, bl.a. slambehandling, til økt belastning. Forventet 
totalkostnad 40-45 millioner kroner. 
 
3 - Samarbeid med Frogn kommune og utnyttelse av restkapasitet ved Frogn 
renseanlegg - Skiphelle (se vedlegg). Frogn kommune har i sin hovedplan avløp og 
vannmiljø 2017-2022 sett på muligheten for å samarbeide med SFR. Rådmannen i 
Ås har på oppdrag fra representantskapet bestilt en utreding for å se på en mulig 
felles utnyttelse av restkapasitet ved Skiphelle renseanlegg. Rambøll, som har 
driftsassistansen ved både Skiphelle og SFR, har utredet samlet restkapasitet og sett 
på muligheten for å dekke behovet for utvidet kapasitet på SFR ved å pumpe 
avløpsvann over til Skiphelle.   
 
Det antas å være en restkapasitet på Skiphelle på ca. 10.000 PE. ÅF Reinertsen 
beregnet i 2016, på oppdrag fra Frogn kommune, kostnadene ved en 
overføringsledning mellom Skiphelle og SFR til ca. 40 millioner kroner. I tillegg må 
det påregnes tiltak på SFR og Skiphelle for bl.a. lagring og mottak av avløpsvann, 
samt utvidet slambehandling. 
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Selskapsavtale for SFR 
Alle interkommunale selskap har en selskapsavtale som regulerer selskapets formål, 
oppgaver og forholdet til eierkommunene. Selskapsavtalene regulerer også 
selskapets låneramme og hvilke formål selskapet kan låne midler til. I 
selskapsavtalen for SFR er selskapets låneramme satt til 40 millioner kroner. En 
betydelig andel av denne er allerede benyttet til tidligere investeringer. Det er behov 
for å utvide lånerammen for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. En endring av 
selskapsavtalen forutsetter enighet blant eierkommunene. Dette medfører at samtlige 
medlemmer i representantskapet må stemme for endringen. 
 
Vurdering: 
En rekke ulike fagmiljøer har vurdert tilstanden ved SFR. Det er en samlet enighet 
om at anleggets kapasitetsgrense er nådd og det er behov for tiltak for å 
imøtekomme fylkesmannens krav til renseeffekt og luktreduksjon. Basert på 
fylkesmannens pålegg haster det med å komme i gang med konkrete tiltak. 
 
Anlegget er gammelt og benytter til dels gammel teknologi. Det forventes en 
betydelig befolkningsvekst i Ås og Vestby. For å imøtekomme fremtidens krav til 
rensekapasitet og –metode er det behov for å bygge nytt anlegg. Et nytt anlegg 
utgjør imidlertid en betydelig kostnad. Dersom det kan gjøres tiltak på dagens 
anlegg, og dermed utsette investeringen, vil dette ha stor betydning for utviklingen i 
avløpsgebyrene for eierkommunene.  
 
Frogn renseanlegg har ledig kapasitet. For at SFR skal kunne utnytte denne må det 
etableres en pumpeledning mellom Skiphelle og SFR. Denne vil på et senere 
tidspunkt kunne benyttes for å overføre avløpsvann fra Frogn til et nytt SFR. Det er 
imidlertid betydelige tekniske og driftsmessig utfordringer knyttet til at denne 
ledningen skal pumpe avløpsvann fra inntil 10.000 PE fra SFR til Skiphelle og 
samtidig ha kapasitet til på sikt å kunne pumpe avløpet fra 25-30.000 PE motsatt vei. 
 
Etablering av et nytt sedimenteringsbasseng på SFR er den teknisk enkleste 
løsningen å etablere og drifte. Det er videre også den økonomisk rimeligste 
løsningen.  
 
Løsning 2 og 3 utgjør begge alternativer som bygger videre på dagens 
utslippstillatelse basert på kun krav til primærrensing. Skal løsningene kunne 
benyttes forutsettes derfor en dispensasjon fra sekundærrensekravet fra 
fylkesmannen. Det er kun løsningen med et nytt anlegg som vil tilfredsstille dette 
kravet. 
 
Rådmannen har vært i kontakt med fylkesmannen. Fylkesmannen er informert om de 
ulike alternativene og avventer en søknad i løpet av mai 2018 med en konkret 
vurdering av anleggets kapasitet, befolkningsutvikling, kapasitetsbehov, planlagte 
tiltak og mulighet for overholdelse av rensekrav over de neste årene. En forutsetning 
for dette er at det vises en tidslinje som ender opp i et nytt renseanlegg. Dersom 
fylkesmannen kommer til at en dispensasjon fra sekundærrensekravet ikke kan 
innvilges må ferdigstillelse av et nytt renseanlegg prioriteres. 
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Styrets behandling 
Styret i SFR behandlet de ulike alternativene i sitt styremøte den 17.04.2018 (sak 
9/18) med følgende vedtak: 
                                        A: Utbedre luktproblematikk for å tilfredsstille FMOA`s pålegg i hht brev 22 
                                        februar om å sanere luktkilder. Styret ber Administrasjonen bestille  
                                        pålagt luktkartlegging med balansering av kostnad når finansiering av  
                                        sedimenteringsbasseng foreligger. 
                                        B: Utvidet prosjekt for økning av kapasitet ved å bygge på 1 stk 
                                        sedimenteringsbasseng. 
                                        C: Forslag A+B forutsetter att Fylkesmann godkjenner videre drift av samme  
                                        anlegg med samme rensekrav. 
                                        D: styret foreslår at lånerammen økes med 60 millioner til 100 millioner for å  
                                        gjennomføre ovenstående prosjekt.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnadene til drift, vedlikehold, renter og avdrag på investeringer tilknyttet SFR 
inngår i kommunens selvkostregnskap og belastes innbyggernes avløpsgebyr. Det er 
ikke gjennomført konkrete beregninger av driftskostnadene ved de ulike alternativene 
og det er dermed ikke mulig på nåværende tidspunkt å beregne hvordan de ulike 
løsningene påvirker den fremtidige gebyrsituasjonen.  
 
Ås kommune har relativt lave avløpsgebyrer sett i forhold til nabokommunene. Det er 
gjennomført investeringer for 20-25 millioner kroner årlig de siste årene i nytt VA 
anlegg og det ligger inne investeringer for 30-35 millioner kroner årlig i HP 2018-21. 
Det er fortsatt midler på selvkostfondet. 
 
En investering på SFR på 40-45 millioner kroner de neste par årene vil øke renter og 
avdrag hos selskapet. Kostnaden fordeles mellom Ås og Vestby som eierkommuner.  
Investeringen vil dermed medføre en relativt sett begrenset økning på 
avløpsgebyrene i Ås kommune. 
 
Et nytt anlegg vil i større grad påvirke gebyrene. Ved en utsettelse av ferdigstillelsen 
vil det imidlertid også være flere abonnenter å fordele kostnadene på. 
 
For å gjennomføre nødvendige tiltak, samt gi selskapet en viss grad av handlingsrom 
i tiden fremover, anbefale rådmannen at lånerammen utvides til 100 millioner kroner. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
SFR ligger helt på grensen av gjeldende utslippskrav. Renset avløpsvann og 
nødoverløp fra anlegget ledes ut i Oslofjorden. Det er viktig for vannkvaliteten i 
fjorden at anleggets renseeffekt er så god som mulig og det er nødvendig at det 
iverksettes tiltak for å øke behandlingskapasiteten og anleggets renseeffekt. 
 
Alternativer: 
Kommunestyret kan velge å be representantskapet fremskynde prosessen med 
bygging av nytt renseanlegg og ikke gå veien om bygging av et nytt 
sedimenteringsbasseng. Lånerammen bør da utvides til 500 millioner kroner. 
Sannsynligheten for enstemmighet i representantskapet om dette vurderes, basert 
på signalene fra Vestby, som liten på nåværende tidspunkt. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Det anbefales at ordfører gjennom representantskapet pålegger selskapet å 
gjennomføre nødvendige tiltak for å overholde fylkesmannens krav. I første omgang 
bør dette være å etablere et ekstra sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et 
nytt renseanlegg. 
 
Løsningen forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra 
sekundærrensekravet fra fylkesmannen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-31/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  18/00960-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 37/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret 31/18 15.05.2018 
3 Plan- og byggekomiteen 7/18 25.04.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  
3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 

innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.   
5. Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser av 

alternative energikilder til belysning og oppvarming. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Kristine Lien Skog fremmet følgende forslag som alternativ til punkt 5 i plan- og 
byggekomiteens innstilling: 
Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser av 
alternative energikilder til belysning og oppvarming.   
 
Votering: 
Plan- og byggekomiteens innstilling med SV’s omformulering av punkt 5, ble tiltrådt 
6-3 (2Ap, Sp) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 25.04.2018: 
Bjørn Leivestad(H) foreslo følgende alternative innstilling: 
Det synes fornuftig å utnytte både den sentrale beliggenheten og 
parkeringskapasiteten ved Ås videregående skole. Ny idrettshall ved skolen bør 
derfor få tilstrekkelig tribuneplass. Ved Åsgård skole blir det trangere og svært lite 
plass til parkering. Hallen her vil derfor være mindre egnet til publikumsrettete 
arrangementer.  
 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
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2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 
25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  

3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 
innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.  
  
Kristine Sand(Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Plan- og byggekomiteen anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede 
konsekvenser av solcellepaneler.  
 
Votering: 
Høyres alternative innstilling ble enstemmig vedtatt 
Rødts tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 25.04.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  
3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 

innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.   
5. Plan- og byggekomiteen anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede 

konsekvenser ved bruk av solcellepaneler.  
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole. 
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, uten tribuner og med lavkarbonbetong. 
3. Det etableres en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Hallen 

skal kunne benyttes til kulturarrangement og det må etableres tribuner. 
Tribunekapasitet kan imidlertid løses med mobile uttrekkstribuner. Disse vil ikke 
vil være tilgjengelig ved full utnyttelse av spilleflaten. 

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr. 33 mill. i budsjettregulering 1. tertial. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Skisse utomhus- ny flerbrukshall Ås vg skole 
Skisse av flerbrukshall uten tribune - Plan 1 
Skisse av flerbrukshall med tribune - Plan 1 
Skisse av flerbrukshall med tribune - Plan 2 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 16/18 Formannskapets vedtak 31.01.2018 
Sak 10/18 Kommunestyrets vedtak 14.02.2018 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok den 17.11.17 en henvendelse fra Akershus fylkeskommune 
(AFK) vedrørende mulig samarbeid rundt bygging av en ny fleridrettshall2 ved Ås 
videregående skole. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av 
handlingsprogrammet 2018-21 at samarbeidet skulle utredes. Den 14.02.2018 
behandlet kommunestyret saken med følgende vedtak (K-Sak 10/18): 
 

1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 
etablering av ny flerbrukshall i tilknytning til Åshallen ved Ås videregående 
skole.  

2. Den nye hallen må også ha en merverdi for idretten i Ås, og det forventes at 
Ås idrettsråd blir hørt før det tas beslutning om hallens utforming og størrelse. 

3. Hallen etableres med tribuneplasser slik at den kan brukes til 
idrettsarrangementer.  

4. Ås kommune dekker ca. 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene 
i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden 
knyttet til tribuner og eventuelle andre ønsker som tilkommer for å møte 
idrettens behov.  

5. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

 
Rådmannen har i ettertid mottatt nye beregninger og løsninger fra AFK på den 
planlagte hallen. Det er samtidig foretatt en økonomisk vurdering av mulige 
konsekvenser for Åsgård skole. Det hele er fremlagt for idrettsrådet til uttalelse. 
 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole 
AFK har utredet følgende to løsninger for en fleridrettshall ved Ås videregående 
skole: 

 Fleridrettshall som ivaretar Ås videregående skoles behov. Hallen bygges i en 
etasje uten tribune. Arealet på hallen er 2 457 m² BTA. 

 Fleridrettshall med en tribunekapasitet på ca. 370. Hallen bygges i to etasjer 
med tribunen i 2. etasje. Arealet på hallen er 3 010 m² BTA. 
 

AFK har videre utredet disse løsningene med to ulike miljøambisjoner: 
o Hall etter Tek17 med lavkarbonbetong. 
o Hall etter Tek17, tilnærmet nullenergibygg og med solceller. 

 
Foreløpige planskisser følger vedlagt. 
 
Disse fire alternativene er holdt opp i mot tre ulike kombinasjoner for hallkapasitet på 
nye Åsgård skole: 

 2 stk. gymsaler som dekker skolens primærbehov. 
 2 stk. små fleridrettshaller som åpner for tildeling av spillemidler. 
 Full fleridrettshall i tråd med opprinnelig vedtak for Åsgård. 

 
 

                                            
2 Fleridrettshall benyttes i forbindelse med spillemiddelbehandling og erstatter begrepet flerbrukshall.   
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Nes Arena. 
Idretten har gjennom sine innspill fremhevet at de ønsker en hall tilsvarende Nes 
Arena. Dette er en fleridrettshall spesielt tilrettelagt for friidrett. Byggherre var Hvam 
IL / Nes Arena AS og hadde en oppgitt prosjektkostnad på ca. 67 millioner. Det er 
ikke kjent hva som inngår i dette beløpet. Etableringen var ikke underlagt regelverket 
for offentlig anskaffelse og det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats. AFK har 
kommet med følgende foreløpige tilbakemelding på Ås kommunes henvendelse om 
etablering av en tilsvarende hall: 
 
Hallen (Nes Arena) har et grunnareal på ca. 5300 m2 for hall og ca. 400 m2 for 
servicebygg. Bredden på bygget er ca. 53 meter og lengden er 110 meter (inkludert 
servicebygg). Med et slikt areal, så vil det ikke være plass på kortenden av AFK sin 
eiendom, selv om Telenors eiendom inkluderes.  Hallen vil måtte bli plassert på 
arealet til gressbanen. Hele arealet blir beslaglagt. Dette er ikke ønskelig, og 
reduserer AFK sine utviklingsmuligheter på eiendommen på sikt. Avdeling 
videregående opplæring har behov for en idrettshall som kan deles i tre enheter med 
lydtett foldevegg. En friidrettshall vil ikke dekke disse behovene.  
 
Det presiseres fra AFK at uttalelsen er gitt med kort tidsfrist og at den ikke er drøftet 
med administrativ eller politisk ledelse. 
  
Åsgård skole 
2 stk. gymsaler 
Ved å bygge kun to gymsaler ved Åsgård skole som dekker skolens behov, kan 
arealet på hallflaten reduseres med ca. 500 m² ift. en full fleridrettshall. Det er da 
forutsatt bygging av to gymsaler på 12,5 x 25 meter. Det blir noen mindre endringer i 
øvrige rom, men garderobene blir uendret. 
 
De sparte kostnadene ved å bygge to gymsaler framfor en full fleridrettshall er 
beregnet til ca. 15,5 mill. kr. Dette er inkludert bortfall av støtte fra spillemidler. 
 
2. stk. små fleridrettshaller 
Dersom det bygges to små fleridrettshaller ved Åsgård skole, kan arealet på 
hallflaten reduseres med ca. 130 m² ift. en full fleridrettshall. Det er da forutsatt 
bygging av to hallflater på 16 x 24 meter. For å støtte fra spillemidler må det bygges 
2x2 garderobesett og min. 80 m² lager. Støttebeløpet utgjør 8,0 mill. kr. 
 
De sparte kostnadene ved å bygge to små fleridrettshaller framfor en full 
fleridrettshall er beregnet til ca. 4,3 mill. kr. Dette er inkludert støtte fra spillemidler. 
 
Full fleridrettshall 
Det bygges en full fleridrettshall med hallflate på 25x45 meter ved Åsgård skole. For 
å støtte fra spillemidler må det bygges 2 garderobesett og min. 100 m² lager. 
Støttebeløpet utgjør 10,0 mill. kr. 
 
Uttalelse fra Ås idrettsråd 
Rådmannen har mottatt følgende uttalelse fra Ås idrettsråd: 
 
Ås Idrettsråd mener at hallene skal betegnes som fleridrettshaller, ikke 
fleribrukshaller. Dette skyldes at primærbruken av hallene er idrett. Samt at det er 
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begrepet fleridrettshall som benyttes i spillemiddelsøknaden. Videre mener Ås 
Idrettsråd og idretten i Ås at det er svært viktig at Politikerne opprettholder sitt 
prinsippvedtak om bygging av fleridrettshaller i forbindelse med rehabilitering av 
skolene i kommunen. Idretten i Ås ønsker således ingen av alternativene med 
gymsal. 
 
Idretten i Ås og Ås Idrettsråd ønsker seg så mye hallflate som mulig da det er stor 
mangel på hallflater. Med dagens aktivitet og innbyggertall er hallidrettene i Åa sitt 
tribunebehov dekket av Åshallen og Nordbyhallen. Derfor vil Ås Idrettsråd prioritere 
hallflate foran tribunekapasitet. 
 
Vi mener det er viktig at kommunen opprettholder sitt prinsippvedtak og bygger en 
fleridrettshall ved Åsgård skole.  
 
Ås kommune og Idretten i Ås har behov for, og vil nyte godt av, et samarbeid med 
Akershus Fylkeskommune, vedrørende ytterligere hallkapasitet i tilknytning til 
Åshallen. Vi vet at Akershus Fylkeskommune er nødt til å bygge ny hall, eventuelt 
leie hallkapasitet i forbindelse med utvidelsen av Ås videregående skole.  
 
Slik vi ser det kan det gjøres på tre måter:  

1) Samarbeidsprosjekt som skissert  
2) Fylkeskommunen bygger hall på sin tomt og Kommunen kan leie hallen på 

kveldstid  
3) Ås Kommunen bygger en hall og Akershus fylkeskommune blir leietaker. 

 
I alternativ 1 og 3 kan Ås kommune legge klare premisser på hvordan hallen skal 
utformes.  
 
Hallidrettene i Ås, har som tidligere sagt, ikke prekært behov for mer tribunekapasitet 
med dagens aktivitet. Det kan imidlertid komme senere. Dette kan løses i forbindelse 
med oppussingen av Ås Ungdomsskole. For idretten i Ås er det derfor viktigere at det 
bygges to fulle hallflater enn en flate med tribune.  
 
Vi mener det bør vurderes om en idrettshall á la den på Nes kan bygges av 
kommunen og eventuelt leies ut til Fylkeskommunen. Ut fra informasjon som Ås 
Idrettsråd er kjent med, er Fylkeskommunen er en stor leietager i Neshallen. En slik 
utbygging må ikke gå på bekostning av fleridrettshallen ved Åsgård eller fremtidige 
idrettsinvesteringer som flere kunstgressflater. 
 
Når det gjelder om hallene skal bygges med eller uten solceller har ikke idrettsrådet 
noe prinsipielt syn på det, med mindre en noe høyere investering nå, vil gi lavere 
driftskostnader over tid og dermed større rom for overføringer til idretten i fremtiden.  
 
En investering i oppussingen av Storebrand vil være fint for idretten i kommunen, 
men det er et ønske om at Ås stadion skal være hovedanlegget for friidrett og fotball 
også fremover. Det er derfor viktig at en slik investering ikke går utover 
fleridrettshallene og utbyggingen av nye kunstgressanlegg (som det er ett skrikende 
behov for).  
 
Vår anbefaling er derfor;  
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Fleridrettshall ved Åsgård samt hall á la Nes Arena ved Ås videregående skole. 
 
Dersom dette ikke lar seg gjøre vil vårt sekundære ønske være;  
Fleridrettshall ved Åsgård samt fleridrettshall ved Ås videregående skole. I en av 
fleridrettshallene bør det da vurderes om det kan legges inn en lengdegrop og 
kastnett slik at hallen kan bruks til spesifikk friidrettstrening. 
 
Framdrift: 
Ås videregående skole 
Prosjektet er planlagt framlagt for politisk behandling i AFK i september 2018. 
Fleridrettshallen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2021. 
 
Åsgård skole 
Det er igangsatt arbeid med å utarbeide et forprosjekt for Åsgård skole. For å rekke 
vedtatt ferdigstillelsesdato av nye skole til skolestart 2021, må konsept besluttes i juni 
2018. Framdriften er lik for de ulike alternativene for Åsgård skole. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Oppsummert har de ulike utredede alternativene følgende kostnadskonsekvens: 
 
Alternativ Kostnad for Ås 

kommune [mill. kr.] 
Kommentar 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, uten tribuner 

32,3 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, med tribuner 

40,4 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, uten tribuner, nullenergi + 
solceller 

34,8 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, med tribuner, nullenergi + 
solceller 

42,7 Mangler full finansiering 

Hall tilsvarende Nes Arena ved Ås VGS 67 *) + ev tomtekjøp Friidrettshall som beslaglegger et areal 
på ca. 5700 kvm mot 2500-3000 kvm 
for en fleridrettshall. Dekker ikke AFK 
sitt behov Mangler finansiering. Må 
sannsynligvis fullfinansieres av 
kommunen.  

Åsgard skole - 2 gymsaler - 2 x 
12,5x25 m 

-15,5 Opprinnelig var Åsgård planlagt med 
full fleridrettshall 25x45m. Tallet viser 
estimert besparelse. 

Åsgard skole - 2 små fleridrettshaller - 
2 x 16x24 m 

-4,3 Opprinnelig var Åsgård planlagt med 
full fleridrettshall 25x45m. Tallet viser 
estimert besparelse. 

Åsgard skole - full fleridrettshall - 
25x45m 

0 I henhold til opprinnelig plan 

 
*)Kostnadene ved å bygge i kommunal regi, dvs. offentlig anskaffelse uten bruk av dugnadsinnsats, vil 
være betydelig høyere enn 67 mill. kr.  
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Det er ikke mulig å fullt ut finansiere et samarbeidsprosjekt med AFK om en 
fleridrettshall ved Ås VGS gjennom besparelser på Åsgård. Prosjektet må minimum 
tilføres 16,8 mill. kr. hvis det velges en løsning med fleridrettshall uten tribuner, med 
lavest miljøambisjon, og 2 gymsaler på Åsgård. 
 
Velges full hall med tribuner og høyeste miljøambisjon på Ås VGS i kombinasjon med 
en full fleridrettshall på Åsgård slik idretten anbefaler vil det være behov for en 
tilleggsbevilgning på 42,7 mill. kr. 
 
Store-/Lillebrand 
Oppgradering av Store-/Lillebrand er bevilget 6 mill. kr i kommunens 
investeringsbudsjett. Rådmannen har opplevd en viss usikkerhet i forhold til idrettens 
prioritering av dette prosjektet og ba om en uttalelse fra idrettsrådet. Idrettens 
tilbakemelding er gjengitt ovenfor.  
 
SiÅs/NMBU har samtidig fremmet at de heller ønsker å fullfinansiere prosjektet selv 
og deretter inngå en leieavtale med Ås kommune. Leiebeløpet er foreløpig ikke 
identifisert, men det skal legges til grunn en leie som tilsvarer renter og avdrag på 
kapitalandelen i tillegg til en andel av drifts og vedlikeholdskostnadene. Dette 
medfører at investeringsbeløpet ikke kommer til anvendelse. De driftsmessige 
konsekvensene i årene fremover blir imidlertid uforandret ved at renter/avdrag og 
driftskostnader tilkommer som budsjettert. Benyttes investeringsmidlene til andre 
prosjekter blir belastningen på driftsbudsjettet dobbelt av det som nå er budsjettert. 
Rådmannen ser det derfor ikke som hensiktsmessig å inkludere dette beløpet i 
nåværende vurdering og vil heller komme tilbake til dette prosjektet i en senere 
forbindelse. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ås videregående skole 

 TEK17 og bruk av lavkarbonbetong 
 Plusshus med solceller på taket 

 
Prisforskjellen på alternativene er anslått til ca. 4,0 mill. kr (ekskl. mva). Det er ikke 
foretatt noen beregning av om de økte miljøambisjonene på fleridrettshallen er 
økonomisk lønnsom. Beregninger fortatt for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, 
konkluderer imidlertid med at bruk av solceller ikke er økonomisk lønnsomt. 
 
Åsgård skole 
Miljøambisjoner for Åsgård skole framlegges i egen sak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har i sine opprinnelige planer foreslått to nye fleridrettshaller i Ås 
sentrum, ved Rustad og Åsgård skole. Ås kommune står foran mange og store 
investeringsprosjekter som vil medføre en betydelig utfordring på driftsbudsjettene 
fremover. Dette skulle tale for at Ås kommune takket nei til samarbeidet med AFK. 
 
Rådmannen ser samtidig idrettens behov for aktive spilleflater og at aktive barn og 
unge bidrar positivt både i forhold til folkehelse og i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv.  
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Løsningen med gymsaler på Åsgård tilnærmet ekskluderer denne som idrettsarena. 
Besparelsen utgjør ca. 15 mill. kr. sammenlignet med en full fleridrettshall. Det vil 
neppe være mulig i overskuelig fremtid å klare å realisere en full spilleflate for denne 
differansesummen. 
 
Løsningen med en hall i TEK17 kvalitet med bruk av lavkarbonbetong utgjør et 
miljømessig godt alternativ og rådmannen er usikker på om det økonomisk og 
miljømessig er regningssvarende å øke miljøambisjonen utover dette. 
 
Rådmannen tar til etterretning at for idretten er spilleflater viktigere enn 
tribunekapasitet. 
 
Ut i fra en samlet vurdering anbefaler derfor rådmannen en full fleridrettshall ved 
Åsgård og Ås VGS. Hallen ved Ås VGS etableres uten tribuner og med bruk av 
lavkarbonbetong. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-32/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 
29. Endret løsning 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  17/02589-12 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 3/18 02.05.2018 
1 Plan- og byggekomiteen 6/18 25.04.2018 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/18 24.04.2018 
2 Formannskapet 38/18 02.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 8/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret 32/18 15.05.2018 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett  mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (2H og FrP). 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet på vegne H og FrP følgende alternative forslag til 
innstillingens pkt. 1, tilsvarende H’s forslag i K-sak 53/17, 25.10.2017: 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere all administrativ virksomhet for alternativ 
flytting, og prioritere at publikumsrettet virksomhet beholdes i sentrum så langt det er 
mulig.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot  
H og FrP’s fellesforslag. 
Rådmannens innstilling punkt 2-6 ble enstemmig tiltrådt. 



Ås kommune 

Kommunestyret 15.05.2018  Side 72 av 129 
 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

____ 
 
  
Plan- og byggekomiteens behandling 25.04.2018: 
Bjørn Leivestad(H) fremmet følgende forslag 
Nytt punkt 1: 
Plan- og byggekomiteen mener at kommunestyrets vedtak i sak K-53/17 ikke lar seg 
realisere innenfor de økonomiske rammene som kommunestyret la til grunn, og 
heller ikke innenfor ønsket tidsramme. 
Rådmannens punkt 1 endres til: 
Plan- og byggekomiteen anbefaler at midlertidig modulbygg i to etasjer plasseres på 
Bjørnebekk og der det er tilstrekkelig tomt til formålet og ikke vil kreve dispensasjon 
fra bygge- og deleforbudet som berører arealene nærmest sentrum. 
 
Arne Hillestad(Frp) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens punkt 1 endres til: 
Administrasjonen fortsetter å jobbe med prosjektet for etablering av nytt modulbygg i 
2 etasjer. 

 
Rådmannens øvrige punkter anser Plan- og byggekomiteen for å ligge utenfor 
komiteens ansvarsområde. 
 
Votering: 
Høyres forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag til endring av rådmannens punkt 1 ble nedstemt 4-1(H). 
Rådmannens punkt 1: ble nedstemt 4-1 (Rødt) 
FrP’s forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt 4-1(H) 
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 25.04.2018: 
1. Plan- og byggekomiteen mener at kommunestyrets vedtak i sak K-53/17 ikke lar 

seg realisere innenfor de økonomiske rammene som kommunestyret la til grunn, 
og heller ikke innenfor ønsket tidsramme. 
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2. Administrasjonen fortsetter å jobbe med prosjektet for etablering av nytt 
modulbygg i 2 etasjer. 

_____ 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Steinar Antonsen og Per-Ivar Wroldsen fremmet følgende forslag:  
I stedet for å et modulbygg på hangartomta, bør man benytte ledige lokaler i Ås 
sentrum samt Bjørnebekk.   
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt med leders dobbeltstemme 2-2 (Steinar Antonsen, 
Per-Ivar Wroldsen) ved alternativ votering til framsatt forslag.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

_____ 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 

1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 
plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om 
dispensasjon fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og 

Tannklinikken ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den 
enkelte enhets tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første 
omgang: Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab 
Oppvekst og kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren 
flyttes til nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett  
mest fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

 
Ås, 16.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Planløsning - 2 etasjer 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 9/17, Arbeidsmiljøutvalget, 26.09.2017 
Sak 63/17, HTM, 28.09.2017 
Sak 13/17, Administrasjonsutvalget, 11.10.2017 
Sak F-61/17, 11.10.2017 
Sak K-53/17, 25.10.2017 
Sak PBK-1/18, 24.01.2018. Romprogram 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 25.10.2017, Sak K-53/17, at kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29 flyttes til et nytt midlertidig modulbygg på 
«hangartomten» i Brekkeveien 10. Det ble videre vedtatt at eksisterende hangarbygg 
rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til nytt lagerbygg i Myrveien 16. 
 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har med bakgrunn i kommunestyrets vedtak gjennomført en 
tilbudskonkurranse for anskaffelse av et nytt modulbygg i fire etasjer på hangartomta 
i Brekkeveien 10. Innen tilbudsfristens utløp ble det mottatt kun ett tilbud. 
Tilbudssummen lå betydelig høyere enn de avsatte økonomiske rammene for 
prosjektet. Med bakgrunn i manglende konkurranse og for høye kostnader, ble 
konkurransen avlyst med hjemmel i anskaffelsesforskriften § 25-4 (1). 
 
Følgende enheter var forutsatt lokalisert i nytt modulbygg: 

 Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom og Familieteamet 
 Psykologisk pedagogisk senter (PPS) 
 Friskliv og folkehelse 
 Frivillighetssentralen 
 Økonomi  
 Organisasjon & personal 

 
I den videre utredningen og i tråd med planene for omstillingsprosjektet ble det 
besluttet at barnevernet flyttes til modulbygget, og at økonomi og organisasjon & 
personal lokaliseres i barnevernets lokaler i Moerveien 10. I tillegg ble det besluttet å 
flytte stab for oppvekst og kultur til modulbygget. Disse endringene lå til grunn i PBKs 
behandling av romprogrammet (PBK-Sak 1/18). 
 
I den videre planleggingen er det blitt avklart at et erstatningslager for «hangaren» 
bør etableres på Bjørnebekk og ikke i Myrveien 16. Myrveien 16 inngår i 
områdereguleringen av sentrum og fremtidig disponering er uviss. Bjørnebekk har 
allerede lager og lokaler for kommunal virksomhet og antas å være en mer langsiktig 
plassering av et nytt lager. 
 
Rådmannen har utredet ulike alternativer for å redusere kostandene knyttet til et nytt 
modulbygg. 
  
 
Vurdering: 
Tiltak for å redusere kostnadene i prosjektet 
Følgende forhold er gjennomgått med henblikk på å redusere kostnadene for et nytt 
modulbygg: 

 Leie eller kjøp: Enkelte modulleverandører tilbyr ikke utleie, noe som 
begrenser antall potensielle leverandører. I ny konkurranse vil det derfor bli 
lagt inn en opsjon på kjøp av modulbygget. 
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 Antall etasjer: Modulbygget etableres med to etasjer, og ikke fire som i avholdt 
konkurranse. Det antas at fire etasjer har begrenset antall potensielle 
leverandører. 

 Areal: Romprogrammet er gjennomgått på nytt mhp å kunne redusere arealet. 
 Bruk av ledig kapasitet i kommunale bygg: Eksisterende bygg på Bjørnebekk 

og Tannklinikken er vurdert for enkelte enheter. 
 
Eksisterende bygg på Bjørnebekk 
Dagsenteret anbefales flyttet til eksisterende bygg på Bjørnebekk. Dette frigjør plass 
slik at økonomi og organisasjon & personal kan flytte til dagsenterets lokaler i 
Moerveien 10, og at barnevernet kan forbli i sine lokaler. Dette innebærer at 1/4 av 
arealet i modulbygget utgår. Dagsenteret ser positivt på de muligheten som 
Bjørnebekk kan tilføre deres driftsform. 
 
Tannklinikken 
Følgende enheter er vurdert flyttet til Tannklinikken: 

 Helsestasjon for ungdom 
 Familieteamet 
 Friskliv og folkehelse/frivillighetssentralen 

 
Alle enhetene kan hver for seg få plass i Tannklinikken med nødvendige tilpasninger. 
Det er ønskelig at helsestasjon for ungdom og familiteamet samlokaliseres med Ås 
helsestasjon, da dette gir en enklere daglig drift for virksomheten og samlet sett gir 
mindre areal. Det vurderes derfor som mest aktuelt å flytte friskliv og 
folkehelse/frivillighetssentralen til Tannklinikken. 
 
Plassering av modulbygget på tomten 
Modulbygget er planlagt plassert så langt sør på tomten som mulig, slik at bygget i så 
liten grad som mulig blir til hinder for en ev. framtidig utnyttelse av tomta. Det er 
mottatt dispensasjon fra BaneNor til å plassere bygget inntil 20 meter fra 
jernbanesporet. Arealet på modulbygget er imidlertid såpass stort at ikke hele bygget 
får plass 90° på dagens hangarbygg med avstandskravet til jernbanen. Bygget må 
derfor utformes i en L-form. En slik plassering vil kreve dispensasjon ift. arealformålet 
i gjeldende reguleringsplan, da bygget delvis vil bli plassert på areal som er regulert 
til parkeringsformål. 
 
Alternativ kan bygget plasseres der dagens hangar står i dag. Bygget kan da få en 
rektangulær grunnflate, og slipper dispensasjon ift. arealformålet i reguleringsplanen. 
 
Se vedlagte skisser. 
 
 
Anbefalt lokalisering 
Følgende lokalisering anbefales ut i fra dagens situasjon: 

 Barnevernet forblir i Moerveien 10 
 Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk 
 Økonomi og organisasjon & personal flytter inn i dagsenterets lokaler i 

Moerveien 10 
 Friskliv og folkehelse/Frivillighetssentralen flyttes til Tannklinikken 
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 Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, samt Stab 
Oppvekst og kultur flyttes til nytt modulbygg i Brekkeveien 10 

 
Avhengig av hvilken leverandør som tildeles kontrakten og hva de kan tilby av 
standard løsninger, vil det kunne være behov for endringer i endelig plassering av de 
ulike virksomhetene. Det anbefales derfor at rådmannen får fullmakt til å avgjøre 
endelig plassering. 
 
Framdrift: 
Etter som konkurransen for nytt modulbygg må omarbeides og sendes ut på ny 
tilbudskonkurranse, vil modulbygget først kunne stå klart for innflytting ved årsskiftet 
2018/19. Ny konkurranse planlegges sendt ut i uke 16.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Bjørnebekk 
Nødvendige tilpasninger for Dagsenteret på Bjørnebekk er kostnadsberegnet til  
ca. 1,3 mill. kr.  
 
Dagsenteret 
Nødvendige tilpasninger for økonomi og personell i Dagsenterets lokaler i Moerveien 
10 er kostnadsberegnet til ca. 0,5 mill. kr. 
 
Tannklinikken 
Nødvendige tilpasninger for Friskliv- og folkehelse/Frivillighetssentralen i 
Tannklinikken er kostnadsberegnet til ca. 0,5 mill. kr.  
 
Modulbygg 
Leie: Basert på mottatt tilbudspris er leiepris for et redusert areal på modulbygget 
estimert til ca. 8 mill. kr/år. I tillegg tilkommer grunnarbeider på ca. 1,5 mill. kr og 
nedrigging på ca. 5 mill. kr. Samlet kostnad for en leietid på 4 år er estimert til  
ca. 38,5 mill. kr. 
 
Kjøp: Et kjøp av modulbygget har en estimert kostnad på 26,5 mill. kr. 
Grunnarbeidene er tilsvarende som ved et leiealternativ (ca. 1,5 mill. kr), men 
nedriggingskostnadene vurderes som lavere. Hvis modulene ikke kan selges, kan de 
enten gjenbrukes av kommunen eller i ytterste konsekvens rives. En ev. rivekostnad 
er vurdert som lavere enn nedriggingskostnadene i leiealternativet. Samlet kostnad 
for en brukstid på 4 år er estimert til ca. 31,0 mill. kr. 
 
Samlet for alle tiltakene er kostnaden beregnet til 33,3 mill. kr med kjøp av modulen 
og 40,8 mill. kr. ved leie.  
 
Det er i HP 2018-21 bevilget 22 mill. kr. til prosjektet (A3). I tillegg er det forutsatt at 
leie av modulene finansieres med leiebeløpet som frigjøres ved avslutning av 
leieforholdet i Rådhusplassen 29 (ca. 3 mill. kr. + felleskostnader på 0,7 mill. kr. 
årlig). 
 
Alternativer: 
Det står noen ledige lokaler i Ås sentrum. Disse kunne, etter en tilpasning, 
sannsynligvis fungert for enkelte av virksomhetene. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig 
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med ledige arealer til å dekke hele behovet. Det vil dermed uansett være behov for 
en modulløsning.  
 
Et alternativ kan være å opprettholde løsningen med tjenestesammensetningen slik 
den ble vedtatt i PBK-Sak 1/18. Tilbudte løsning utgjør i underkant av 70 mill. kr. 
totalt over 4 år. Dette er et kostnadsnivå som det er vanskelig å forsvare sett opp i 
mot et permanent bygg i sentrum. 
 
Rådmannen har vurdert en rekke ulike alternativer, men finner ikke, med dagens 
situasjon og kritiske tidslinje, at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Arbeidsmiljøet i Rådhusplassen 29 er utfordrende og det oppleves som kritisk for de 
ansatte og for tjenesteproduksjonen at det kommer på plass en alternativ løsning så 
raskt som mulig. En midlertidig modul er ikke en ideell løsning, og med innkommet 
prisnivå blir det et økonomisk krevende tiltak. Ved bruk av en redusert modul mistes 
noe av den muligheten som det var lagt opp til med samlokalisering av tjenester i 
tråd med omstillingsprosjektet.  
 
Ås kommune som arbeidsgiver er imidlertid forpliktet til å gi tilfredsstillende 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø til sine ansatte og rådmannen ser ikke at dette, på 
nåværende tidspunkt, kan løses på noen annen måte enn med en midlertidig modul. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-33/18 
Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 8/10 - Modulbygg  
- Søknad om dispensasjon  
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01312-3 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 31/18 26.04.2018 
2 Kommunestyret - mindretallsanke 33/18 15.05.2018 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018 – mindretallsanket: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest 
innen søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for 
annet sted på eiendommen 

5. Området skal gis god estetisk utforming. 
_____ 

 
Mindretallsanke: 
Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Jan Ove Rikheim (H), Zara M. 
Berg (H), Werner Wilhelmsen (MDG) og Kjetil Barfelt (FrP), jf. Ås kommunes 
reglementer punkt 10.2.2.3. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Håvard Steinsholt (SV) ba om en vurdering av sin habilitet jf. forvaltningsloven § 6 
første ledd b), jf. § 2 første ledd e), og fratrådte. HTM behandlet spørsmålet jf. 
forvaltningsloven § 8 og konkluderte med at det forelå grunn til inhabilitet. 
Avgjørelsen var enstemmig, 8 stemmer. Ivar Sæveraas (V) tiltrådte.  
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Ivar Sæveraas (V) fremmet forslag om følgende tillegg til innstillingen: 
Området skal gis god estetisk utforming.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmer følgende forslag: 
HTM påpeker at samtykke til å bryte plan- og byggeforbudet skal behandles av HTM. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot 
FrP’s forslag.  
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Jan Ove Rikheim (H), Zara M. 
Berg (H), Werner Wilhelmsen (MDG) og Kjetil Barfelt (FrP), jf. Ås kommunes 
reglementer punkt 10.2.2.3. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest 
innen søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for 
annet sted på eiendommen.  

 
Ås, 23.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonskart dispensasjon byggegrense/arealformål 
3. Midlertidig forbud mot tiltak - Vedtak om samtykke  
4. Uttalelse fra Bane Nor SF og behandling etter jernbanel. § 10 
5. Merknad fra Hafslund Nett AS 
5.1. Kartutsnitt kabler/ledninger 
6. Merknad fra Boligsameiet Brekkeveien 13 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
 Ås kommune v/prosjektavdelingen – Jostein Ådalen og Leif Klemetrud 
 Bane Nor SF 
 Hafslund Nett AS 
 Boligsameiet Brekkeveien 13  

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen finner ikke at omsøkt plassering av modulbygget vil vesentlig tilsidesette 
hensynene bak regulert parkeringsareal, hensynet bak regulert byggegrense eller 
hensynene bak lovens formålsbestemmelse. Rådmannen mener det foreligger en 
kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge midlertidig dispensasjon i inntil 8 år i 
denne saken. 
 
Nærmere om tiltaket: 
Det planlegges oppført et nytt modulbygg på «hangartomta» i Brekkeveien 8/10. 
Kommunale virksomheter skal flyttes til modulbygget.  
 

 
Omsøkt tiltak med dispensasjonsforhold markert med grønn farge 
 
 

Modulbygget er per dags dato ikke detaljprosjektert/tegnet. Totalentreprenøren som 
senere kontraheres skal utarbeide tegninger og sende inn rammesøknad med 
nabovarsel på ordinær måte. Her vil det bli redegjort for byggets endelige plassering 
på tomten, høyder, utomhusområder, fasader mv.  
 
Modulbygget er planlagt plassert lengst sør på tomten innenfor området vist på bildet 
over. Berørte arealer som fremgår av kartet viser området hvor bygget ønskes 
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plassert, og ikke endelig angitt størrelse for bygget. Nøyaktig 
størrelse/plassering/form på modulbygget og utomhusområder vil fremkomme av 
senere rammesøknad og forutsettes prosjektert iht. maks tillatt utnyttelsesgrad i 
reguleringsplanen.  
 
Det planlegges etablert parkeringsarealer på tomten. Atkomst vil bli via dagens 
avkjøring fra Brekkeveien sør for planlagt plassering av modulbygget. Avkjøringen 
nord for dagens «hangarbygg» fjernes. Det etableres atkomst for gående og 
syklende på nordsiden av modulbygget. Sykkelparkering etableres i et område nær 
hovedinngang. Hele tomten opparbeides og det legges opp til grønne områder med 
beplantning. Det legges vekt på at uteområdene skal se helhetlige ut selv om bygget 
er midlertidig. Det etableres fire ladepunkter for lading av kommunens tjenestebiler. 
 
Relevante fakta i saken:  
Brekkeveien 8/10 består i dag av tre eiendommer, følgelig gnr./bnr. 54/360, 54/361 
og 55/55. Omsøkt bygg skal plasseres på tvers av disse tre eiendommene. 
Rådmannen forutsetter derfor at private eiendomsforhold avklares slik at disse tre 
eiendommene kan sammenføyes.  
 
Maks utnyttelse er iht. planen gitt ved angitte byggefelt, følgelig innenfor regulerte 
byggegrenser. Arealet innenfor byggegrensene er på ca. 1.337 m2 og omsøkt bygg 
er foreløpig angitt til å få en grunnflate på ca. 950 m². Krav til utnyttelsesgrad 
forutsettes følgelig oppfylt.  
 
Det forutsettes videre at tiltaket skal detaljprosjekteres iht. regulerte etasje- og 
høydebestemmelser. 
 
Omsøkt areal er i all hovedsak regulert til formål forretning/kontor (felt S14). En 
mindre del på østsiden som berøres av tiltaket er regulert til parkeringsplasser 
(P26).  
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Utsnitt reguleringskart 

 
I utgangspunktet skal bygninger plasseres innenfor areal avsatt til forretning og 
kontor, og innenfor regulerte byggegrenser. Følgelig ikke på parkeringsareal.  
 
Omsøkt tiltak skal imidlertid delvis plasseres utenfor regulert byggegrense og på 
areal avsatt til parkeringsformål. Dette er i strid med gjeldende reguleringsplan.  
 
Av denne grunn er det den 16.04.2018 søkt om dispensasjon fra gjeldende plan 
(vedlegg 1-2). Søknad om dispensasjon fra regulerte høydebestemmelser, som 
fremgår av nevnte brev, er tilbaketrukket.  
 
Tiltaket skal plasseres innenfor Ås sentralområde, hvor det den 21.06.2017 ble 
nedlagt midlertidig forbud mot blant annet oppføring av frittliggende næringsbygg.  
Avdeling for plan og utvikling har samtykket til at bygget likevel kan oppføres i vedtak 
av 25.01.2018 (vedlegg 3).   
 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet iht. pbl. § 19-2 jf. § 21-3. Det gis fritak for 
varsling av øvrige tilgrensende naboer da tiltaket ikke vil berøre disse naboenes 
interesser.  
 
Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og arealformålet parkering: 
Bakgrunnen for at det søkes dispensasjon fra både parkeringsformålet og 
byggegrensene er den samme. Tiltaket måtte av hensyn til anbudskonkurransen og 
prosjekteringen begrenses i høyder, slik at tiltaket kun oppføres i to etasjer fremfor 
tre som reguleringsplanen åpner for. Konsekvensen av dette er at bygget må utvides 
i bredden og vil dermed berøre regulerte parkeringsarealer utenfor byggegrensen.  
 
Søker viser til at kommunestyret den 25.10.2017 (K-Sak 53/17) vedtok å etablere et 
nytt midlertidig modulbygg på «hangartomta» i Brekkeveien 10. Hensikten er å 
etablere nye midlertidige lokaler for kommunale virksomheter som i dag er lokalisert i 
Rådhusplassen 29 (Ås helsestasjon, folkehelse og frivillighet og pedagogisk-
psykologisk senter). I tillegg planlegges det at oppvekst og kultur (stab) skal 
lokaliseres i bygget. De leide lokalene i Rådhusplassen 29 er i dårlig forfatning og 
tilfredsstiller ikke arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har stilt krav om snarlige tiltak. 
Det er ikke forsvarlig å gjennomføre utbedringstiltak uten fraflytting og det må 
dermed etableres alternative lokaler til virksomhetene.  

 
Modulbygget leies for fire år, med opsjon på fire år – total leietid på inntil 8 år. 
Anbudskonkurransen vil også åpne for kjøp dersom det er økonomisk mest lønnsomt 
i perioden. 
 
Søker viser til at gjeldende reguleringsplan er fra 1993 og oppleves som utdatert i 
forhold til sentrums øvrige utvikling. Tomten burde fortrinnsvis vært regulert på nytt, i 
tråd med føringene fra den pågående områdereguleringen, men områdereguleringen 
for Ås sentrum vil trolig ikke være ferdig utarbeidet før i slutten av 2018. Modulbygget 
ønskes påbegynt allerede i mai 2018. Bygget er kun et midlertidig tiltak og det vil 
være lite hensiktsmessig å gjennomføre en egen omregulering for dette formålet når 
tomten uansett må omreguleres på et senere tidspunkt.  
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Arealet på tomten er stort nok til å dekke behovet for parkering tilknyttet 
virksomheten som er planlagt etablert i modulbygget. Tiltaket ligger i umiddelbar 
tilknytning til jernbane og bussforbindelse.  
 
Ut fra dette vurderer søker at hensynet bak bestemmelsene ikke blir vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Som fordeler ved tiltaket peker søker på at det vil sikre at kommunale enheter kan 
flytte ut av dårlige lokaler i Rådhusplassen 29 og således imøtekomme pålegg fra 
Arbeidstilsynet. Lokaliseringen av de kommunale enhetene i Brekkeveien 10 gir kort 
avstand til kollektivtransport og en sentral plassering ift. brukerne av de kommunale 
tjenestene slik som Ås helsestasjon. Løsningen vil ifølge søker bidra til 
samlokalisering av kommunale tjenester knyttet til barn. Et midlertidig modulbygg 
hindrer heller ikke en framtidig utnyttelse av tomten.  
 
Det foreligger etter søkers syn ingen vesentlige ulemper ved å innvilge 
dispensasjonene, hverken for naboer eller sentrumsutviklingen for øvrig.  
 
Uttalelse overordnede myndigheter: 
Søknaden er oversendt Bane Nor SF til uttalelse. Bane Nor finner å kunne godkjenne 
omsøkt plassering (vedlegg 4) og har i den forbindelse også fattet eget vedtak etter 
jernbaneloven § 10 om tillatelse til plassering minimum 20 meter fra nærmeste 
spormidte. Det vises for øvrig til vilkår og betingelser i brev av 20.12.2017.  
 
Nabomerknader: 
Det er innkommet merknader fra Hafslund Nett AS (vedlegg 5) og Boligsameiet 
Brekkeveien 13 (vedlegg 6).  
 
Hafslund Nett viser til en strømkabel som krysser gnr/bnr. 54/361 og som dermed 
berøres av det aktuelle tiltaket. På gnr/bnr. 54/361 ligger det også en nettstasjon. 
  
For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av nettstasjonen må Hafslund til enhver tid 
ha tilgang og adkomst til denne med kranbil. Omsøkt tiltak må derfor plasseres 
minimum 5 meter fra denne nettstasjonen. Sprengning, pigging m.v i nærheten av 
nettstasjonen krever også forsiktighet. Hafslund må kontaktes før slike arbeider 
påbegynnes.  
  
Det ligger høyspenningskabler i grunnen på gnr/bnr. 54/311 og 54/361. For å sikre 
nødvendig vedlikehold av anlegget må det ikke iverksettes tiltak som kan medføre 
forringelse av nettselskapet sin adkomst til dette kabelanlegget. Det må heller ikke 
gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.   
Omlegging av eksisterende kabler må avklares med Hafslund og arbeid nær kablene 
krever forsiktighet. Aktiviteter som sprengning og graving nærmere kabelanlegg enn 
5 meter skal meldes HN minst 3 dager på forhånd.   
  
Boligsameiet Brekkeveien 13 er bekymret for at tiltakets høyder vil stenge for 
åpenheten i landskapet mot øst og dermed utsikt og horisontlinje langs høydedraget 
mot Rustad og Dysterlia. Sameiet ber derfor om at det angis kotehøyde for gesims 
på tiltaket.  
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Naboene foreslår også at tiltakets fasader brytes opp og avtrappes i høyden mot 
Brekkeveien for å unngå et massivt uttrykk i denne retningen.  
 
Sameiet er også bekymret for økt trafikk knyttet til planlagt drift i bygningen og ber 
om at det etableres vegetasjon for å dempe disse virkningene. I tillegg bes det om en 
redegjørelse for hvordan tiltaket skal forholde seg til en gang- sykkelforbindelse langs 
jernbanen.  
 
Kommunens avgjørelsesgrunnlag:  
Søknaden vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
reguleringsbestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir 
skadelidende dersom dispensasjon innvilges. 
 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Reguleringsplan for Ås sentrum er styrende på omsøkt eiendom og formålet med 
denne planen er å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i 
kommunen. Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og dispensasjon 
fra denne vil alltid kunne bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Rådmannens vurdering av søknaden: 
 
Hensynet bak arealformålet «parkering» er å sikre at det avsettes tilstrekkelige 
parkeringsarealer for etablerte virksomheter på eiendommen.  
 
Hensynet bak regulerte byggegrenser er basert på de samme verdier som 
avstandsbestemmelsen i pbl. § 29-4. Disse er blant annet å ivareta hensynet til 
brannsikkerhet, sikre lys, utsiktsforhold, luft og trivsel på tomta og på 
naboeiendommene, og samtidig ivareta krav til uteoppholdsareal og 
rekreasjonsområder.  
 
I denne konkrete saken er byggegrensene også fastsatt etter avklaring med 
jernbanemyndigheten for å tilrettelegge for jernbanens behov både nå og i fremtiden.  
 
Som bygningsmyndighet skal kommunen ikke vektlegge tiltakshavers behov for nye 
arbeidslokaler, men vurdere tiltaket opp mot overordnede samfunnsmessige hensyn.  
Tiltaket skal også vurderes opp mot eventuelle ulemper for omgivelsene og 
forutsetningene på eiendommen og området for øvrig.  
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Av hensyn til naboeiendommene vurderer rådmannen det som positivt at bygget 
begrenses i høyder. Selv om bygget som følge av dette vil få en større grunnflate 
mener rådmannen tiltaket vil få et mindre massivt uttrykk ved å bygge i bredden 
fremfor i høyden. 
 
Tiltakets plassering vil gå på bekostning av ca. 5-6 regulerte parkeringsplasser. 
Basert på tomtens forutsetninger mener rådmannen at disse plassene enkelt kan 
opparbeides andre steder på eiendommen. Rådmannen forutsetter at tiltaket 
prosjekteres slik at antall parkeringsplasser og HC-plasser tilpasses behovet tiltaket 
vil generere.  
 
Når det gjelder regulert byggegrense vurderer rådmannen at brannhensyn er 
ivaretatt i saken da tiltaket forutsettes plassert minimum 8 meter fra nærmeste 
nabobygg.  
 
Rådmannen er også av den oppfatning at tiltaket i større grad vil ivareta hensyn som 
lys, utsikt, luft og trivsel både på egen tomt og på naboeiendommene med en større 
grunnflate sammenlignet med et tre- eller fire etasjers bygg. Det forutsettes at 
tiltakets høyder prosjekteres i henhold til gjeldende regulering.  
 
Bane Nor SF har innvilget tillatelse til oppføring av modulbygg inntil 20 meter fra 
nærmeste spormidte, dette er overholdt i søknaden. Tillatelsen gir et klart signal om 
et jernbanemyndighetens behov vil bli ivaretatt dersom denne avstanden overholdes. 
Avstand på 20 meter fra jernbanen er derfor også en forutsetning i saken.  
 
Det forutsettes også at tiltaket prosjekteres slik at det ikke kommer i konflikt med 
nettstasjon eller høyspenningskabler.  
 
Merknadene til Boligsameiet Brekkeveien 13 vil bli aktuelt å vurdere når 
rammesøknaden er mottatt. Rådmannen fremhever likevel at byggets høyder er 
begrenset siden tiltaket ble nabovarslet, naboenes interesser knyttet til dette er 
således allerede ivaretatt. Fremtidig rammesøknad vil også bli nabovarslet på nytt 
slik at sameiet får anledning til å uttale seg når tiltaket er detaljprosjektert. 
Tiltakshaver oppfordres til å ta hensyn til innsendte merknader i 
detaljprosjekteringen.  
 
Avslutningsvis finner rådmannen også grunn til å legge vesentlig vekt på at 
modulbygget har en antatt leietid på maksimalt 8 år. Modulbygget kan flyttes ved 
endring av arealbruk eller ved etablering av ny permanent bebyggelse i området.  
  
Konklusjon:  
Etter dette finner rådmannen at verken hensynene bak arealformålet «parkering» 
eller hensynet bak regulerte byggegrenser vil bli vesentlig tilsidesatt ved at midlertidig 
dispensasjon innvilges i denne saken. Rådmannen finner i tillegg at fordelene knyttet 
til å bygge i bredden fremfor høyden er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at midlertidig dispensasjon 
innvilges: 
Ingen 
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Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
 
 
Alternativ innstilling (avslag): 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-136 
for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26).  
 
Begrunnelse:  
HTM finner at hensynene bak gjeldende arealformål og lovens formålsbestemmelser 
vil bli vesentlig tilsidesatt fordi: (fyll inn).  
 
Og/eller: 
 
HTM mener følgende ulemper veier tyngre enn fordelene: (fyll inn) 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-136 
for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen.  
 
Begrunnelse:  
HTM finner at hensynene bak regulert byggegrense og lovens formålsbestemmelse 
vil bli vesentlig tilsidesatt fordi: (fyll inn) 
 
Og/eller: 
 
HTM mener følgende ulemper veier tyngre enn fordelene: (fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjon avslås: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
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de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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K-34/18 
Integrering av flyktninger i Ås 
 
Saksbehandler:  Randi Falao Saksnr.:  17/01338-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for helse og sosial 10/18 25.04.2018 
2 Kommunestyret 34/18 15.05.2018 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning. 
 
 Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med integreringen av flyktninger. 
 
 Hovedutvalg for helse og sosial ber flyktningtjenesten om en orientering på 

framdrift vedrørende tiltak med mål om integrering av flyktninger innen 
30.09.2019. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med integreringen av flyktninger. 
 
 HHS ber flyktningtjenesten om en orientering på framdrift vedrørende tiltak med 

mål om integrering av flyktninger innen 30.09.2019. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Se øverst i saken. 
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Saksfremlegg 
 
  
Rådmannens innstilling:  
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning.  
 
Ås, 19.04.2017 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 

Saksustredning 
 
Sammendrag:  
Punkt 1-5 i saksutredningen er saken som gikk til behandling i HHS sak 12/17 
03.05.2017 med oppdaterte tall for resultatoppnåelse og økonomi. 
 
Punkt 6 er utdypende spørsmål og besvarelsen som ble gitt på disse gjennom 
orientering i HHS 27.09.2017. 
 
Punkt 7 er oppklaringsspørsmål mottatt etter orientering 27.09.2017 og besvarelsen 
på disse som ble gitt i e-post 18.10.2017. 
 
Punkt 8 er en ytterligere utdyping og oppdatering for behandling i utvalgsmøtet 
25.04.2018. 
 
 
Bosetting og introduksjonsprogram 
 
1 Bosetting 
 

1.1 Politiske vedtak om bosetting 
Kommunestyrets vedtak i sak 18/15 - 09.12.15:  
 
Kommunen bosetter 40 personer i 2016 hvor av minst 5 enslige mindreårige. I 2017 
bosettes det 45 personer hvor av minst 5 enslige mindreårige 
 
Endret gjennom vedtak i sak 91/16 - 23.11.16: 
 

1. Ås kommune endrer, etter anmodning fra Fylkesmannen og IMDi, antallet 
flyktninger kommunen skal motta i 2017 til 30 flyktninger.  
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2. Det er mindre behov for å bosette mindreårige flyktninger i Norge. Ås 
kommune vil derfor, etter forslag fra IMDi, ikke bosette mindreårige flyktninger 
i 2017. 

3. Rådmannen bes justere stillingshjemler i tråd med redusert bosettingsantall. 
 

1.2  Faktisk bosetting 
 
I 2016 bosatte Ås kommune 25 flyktninger, hvor av 1 enslig mindreårig. De 
resterende 11 av vedtatte 35 flyktninger ble bosatt i kommunen innen utgangen av 
februar 2017.  
 
Per 30.04.2017 har kommunen tatt i mot 7 av vedtatte 30 voksne flyktninger i 2017. 
 
Det ble ikke bosatt flere enn 1 enslig mindreårig flyktning grunnet manglende behov 
for bosetting av denne gruppen jf. e-post fra IMDi 20.10.16 adressert rådmann og 
kommunalsjef. 
 
 

1.3 Boliger 
 
Av til sammen 42 bosatte flyktninger (ikke medregnet enslig mindreårig) i 2016-17 
ble 17 bosatt i kommunale boliger, 4 i boliger med kommunal tildelingsrett, mens 21 
flyktninger er bosatt i private utleieboliger. 
 
2 Introduksjonsordningen 
 

2.1 Om ordningen  

Ordningen er hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)  

Flyktninger mellom 18 og 55 som bosettes etter avtale med IMDi og har behov for 
grunnleggende kvalifisering har rett og plikt på deltakelse i introduksjonsprogram. 
Dette er et program med varighet på inntil 2 (i særlige tilfeller inntil 3) år som tar sikte 
på å kvalifisere flyktningene for utdanning og/eller arbeid. 
Programmet er helårig og på fulltid og skal minst inneholde: 

a) Norskopplæring, 
b) Samfunnskunnskap, 
c) Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. 

Deltakere i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad. Se punkt 5.2. 
      

2.2 Introduksjonsordningen i Ås kommune 
 

2.2.1 Organisering av tjenesten 
Flyktningtjenesten  i Ås kommune er organisert i NAV Ås etter kommunestyrets 
vedtak i sak 72/12. Det er 4 ansatte i flyktningteamet ved NAV Ås. NAV Ås har 
ansvar for bosetting, saksbehandling etter introduksjonsloven (introduksjonsloven 
kap. 2-3), veiledning og saksbehandling etter lov om sosiale tjenester. NAV Ås gir 
deltakere i ordningen tett individuell oppfølging og gjør nytte av statlige 
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arbeidsrettede tiltak som arbeidstrening, arbeidsmarkedsopplæring og lønnstilskudd i 
kvalifiseringsarbeidet. Flyktningene som deltar i introduksjonsprogrammet er også en 
prioritert gruppe for NAVs regionale markedsarbeid og kandidater fra 
introduksjonsprogrammet vurderes kontinuerlig for ledige stillinger som meldes 
markedsteamet i NAV Ås. 
 
Ås Kommunale Voksenopplæring har ansvar for undervisning i norsk og 
samfunnskunnskap og saksbehandling på dette om området (introduksjonsloven 
kap. 4). For deltakere i introduksjonsordningen inngår denne undervisningen i deres 
program. Videre får deltakere i introduksjonsprogrammet et utvidet kurstilbud knyttet 
til introduksjonslovens formål om å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Dette kurstilbudet tar utgangspunkt i 
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2012) 
 
Utover kurstilbudene tilbyr voksenopplæringen realkompetansevurdering og 
veiledning i utdanningsvalg.  
 
Gjennom deltakelse i prosjektet Yrkesrettet arbeids- og opplæringstilbud for enslige 
voksne flyktninger i samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften Åspro As har Ås 
kommune styrket arbeidsrettingen av innholdet i introduksjonsprogrammet. 
Prosjektet tar sikte på å gi flyktninger opplæring i og erfaring fra norsk arbeidsliv i en 
tidlig fase av integreringsløpet. Deltakelse i produksjon med tett oppfølging av 
arbeidsledere, opplæring i arbeidslivskunnskap og arbeidsrettet norskopplæring er 
hovedkomponentene i prosjektet. NAV Ås bidrar med 60 % ressurs som arbeidsleder 
mens voksenopplæringen står for prosjektets tilpassede norskundervisning og bidrar 
med en lærerressurs på 50 %. Prosjektet har vært delfinansiert av IMDis 
tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler.    
 
Tjenesten grunnskole for voksne (som inngår i enkelte deltakeres program) kjøpes 
per i dag av Ski kommune. Iht. rådmannens innstilling i sak --/2017 foreslås det at 
denne tjenesten f.o.m. skoleåret 2017/18 gradvis skal tas tilbake og inngå i 
opplæringstilbudet ved Ås voksenopplæring. 
 

2.2.2 Samarbeid mellom NAV Ås og Ås voksenopplæring. 
 
NAV Ås og Voksenopplæringen samarbeider tett for å tilby kvalitet i tjenestene etter 
introduksjonsloven. Det holdes jevnlige samarbeidsmøter mellom flyktningteamet i 
NAV og rådgiver og introkontakt ved voksenopplæringen.  
Det skjer også utstrakt samhandling på deltakernivå, blant annet om utarbeiding og 
oppfølging av en individuell plan for deltakelsen i programmet.  
 
NAV Ås og voksenopplæringen samarbeider ellers om å tilby aktivitet til deltakerne i 
introduksjonsprogrammet i periodene hvor den ordinære norsk- og 
samfunnskunnskapsundervisningen (som følger skoleruta) har fri. 
 

2.2.3 Samarbeid med andre kommunale virksomheter 
I mars 2017 ble det etablert et samarbeid med Kulturskolen i Ås om tilbud til 
deltakere i introduksjonsprogrammet. En gruppe deltakere fra programmet har nå fått 
et ukentlig undervisningstilbud med kunstlærer. Trykk og foto står i vår på agendaen 
som har fokus på norsklæring gjennom visuelle uttrykksformer. 
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Frisklivssentralen er også en samarbeidspartner da enkelte deltakere har trening i 
regi av Aktiv på dagtid som en del av sitt introduksjonsprogram. 
 

2.2.4 Samarbeid med frivilligheten  
NAV Ås og voksenopplæringen samarbeider med flere frivillige aktører i 
integreringsarbeidet. Sentralt i dette er samarbeidet med Ås og Vestby Røde Kors 
om flyktningguideordning og tilbud om leksehjelp. NAV Ås samarbeider også med 
foreningen Refugees Welcome to Ås om tildeling av møbler/klær/utstyr i 
bosettingsfasen. Deltakere i introduksjonsprogrammet er for øvrig jevnlig deltakende 
på språkkafé arrangert av samme forening sammen med Ås bibliotek. Et samarbeid 
med NMBUs studentorganisasjon StudFAD om aktiviteter for barn av flyktninger er i 
etableringsfasen. 
 

2.2.5 Trekk ved deltakerne i introduksjonsprogrammet 
 
Per 30.04.17 har Ås kommune 45 deltakere i introduksjonsordningen, disse kommer 
fra 9 forskjellige land hvor av følgende 3 utgjør de største gruppene (andel av totalt 
deltakende): 
 
    Ås kommune Hele landet 
Eritrea:   31 %   27 % 
Somalia:   18 %   24 % 
Syria:    13 %   18 % 
 
Kjønnsfordelingen blant deltakerne er som følger: 
 
Kvinner:   40 %   44 % 
Menn:    60 %   56 % 
 

2.2.6 Deltakelse i tiltak per 30.04.2017 (andel av totalt deltakende i 
ordningen): 

 
     Ås kommune Hele landet 
Norsk og samfunnskunnskap: 98 %   89 % 
Grunnskole:    17 %   17 % 
Videregående skole:  7 %   3 % 
Praksis:    72 %*   45 % 
Andre tiltak    98 % 
 
* medregnet deltakelse i prosjektet Yrkesrettet arbeids- og opplæringstilbud for enslige voksne flyktninger 
 

Kilde: IMDi / Eget fagsystem 
 
 
3 Mål og resultater 
 
3.1 Nasjonal målsetning 
 
De statlige målsetningene med introduksjonsordningen gis årlig fra Barne-, 
likestillings-, og inkluderingsdepartementet til IMDi gjennom tildelingsbrevene.  

https://www.deichman.no/arrangement/sprakkafe-307
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Tildelingsbrev 2017 (21.12.2016) gir følgende resultatkrav for arbeidet med 
introduksjonsprogrammet: 
 

Styringsparameter: Resultatkrav:  

Andel kommuner der grunnskole eller 
videregående opplæring inngår i 
introduksjonsprogrammet  

 

• 40 prosent av kommunene 

Andel kommuner som har mål for 
resultatene i introduksjonsprogrammet 

• 75 prosent av kommunene som tilbyr 
introduksjonsprogram til innbyggere i 
egen og/eller andre kommuner har 
mål for resultatene i programmet  
 

Andel deltakere i introduksjonsprogram 
som er i arbeid eller utdanning ett år 
etter avsluttet program  
 

• 70 prosent av deltakerne i 
introduksjonsprogram skal være i 
arbeid eller utdanning ett år etter 
avsluttet program.  
(…) 

 
3.2 Resultatmål i Ås kommune 

 
NAV Ås har i virksomhetsplan for 2017 satt følgende målsetning for arbeidet med 
introduksjonsprogrammet: 
 
65 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet går over i arbeid og/eller utdanning 
direkte etter avsluttet program. 
 

3.3 Resultatoppnåelse 
 
Resultatoppnåelse for introduksjonsprogrammet måles av IMDi basert på 
rapportering fra kommunene gjennom Nasjonalt Introduksjonsregister. Kommunene 
rapporterer andel deltakere i arbeid og utdanning ved avslutning av deltakelsen i 
introduksjonsprogrammet. 
 
Samtidig utarbeider SSB registerbasert statistikk over sysselsettingen blant deltakere 
i introduksjonsprogrammet året etter avslutningen av programmet. 
 

3.3.1 Resultater rapportert til IMDi 
 
Ås kommune har rapportert følgende resultater til IMDi de siste årene: 
Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ved endt introduksjonsprogram: 
    Ås kommune Hele landet 
 
2017:    53 %   ---    %* 
2016:     45 %   45,8 % 
2015:    67 %   ---    %** 
2014:    75 %   43,6 % 
2013:     33 %   46,3 % 
 
*   Resultater for 2017 publiseres i løpet av april 2018. 
**  Resultater på landsbasis ble ikke publisert for 2015. 
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3.3.2 SSBs tall 
 
SSB produserer årlig statistikk over status i november måned for personer som 
avsluttet deltakelsen i introduksjonsordningen året før. Siste publiserte tall gjelder 
status i november 2015 for deltakere som avsluttet programmet i 2014. 
 
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet, status på arbeidsmarkedet i 
november. Andel sysselsatt og/eller under utdanning: 
 
   Ås kommune  Hele landet  Follo 
 
2016:          ≥ 69 %   61 %   77 % 
2015:          ≥ 50 %*   58 %   61 % 
2014:   54 %   62 %   60 % 
2013:   50 %   62 %   64 % 
2012:   ---  %*   63 %   62 % 
 
* Ås kommunes resultater for 2012, 2015 og 2016 er helt eller delvis skjermet for publisering av SSB av 
personvernhensyn (lavt tallgrunnlag). 
 

Til sammenligning er 85 % av den generelle befolkningen i aldersgruppen 20-50 år 
sysselsatt og/eller under utdanning (SSB, 2015)  
 

4. Økonomi 
 
Flyktninger som etableres i kommunen mottar økonomisk støtte gjennom 
introduksjonsstønad etter introduksjonsloven og sosialstønad etter lov om sosiale 
tjenester i NAV. Samtidig har NAV Ås driftsutgifter knyttet til arbeidet med bosetting 
og oppfølging av flyktninger. Kommunen mottar midler fra staten gjennom diverse 
IMDi-tilskudd for å kompensere for nevnte utgifter.  
 
 4.1 Introduksjonsstønad 
 
Deltakere i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad. Stønaden utgjør 2 
x grunnbeløpet i folketrygden. Ugyldig fravær fra programmet fører til trekk i stønad. 
Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. 
 
Samlet utbetaling av introduksjonsstønad: 
 
    
Ås kommune 
2017:   6 680 861,- 
2016:   5 230 866,- 
2015:   5 501 903,- 
2014:   4 171 437,- 
2013:   2 923 810,- 
 
Kilde: SSB (KOSTRA-rapportering) 
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4.2 Sosialhjelp 
 
De fleste flyktninger som bosettes i Ås kommune vil også ha behov for sosialhjelp i 
kortere eller lengre perioder. Man kan her skille mellom etableringsstønad som 
utbetales nye flyktninger og supplerende sosialhjelp som utbetales flyktninger som 
gjennom sine første år i kommunen av ulike årsaker ikke er selvhjulpne av 
introduksjonsstønad. Enkelte deltakere mottar også sosialhjelp etter avsluttet 
introduksjonsprogram. 
 
  4.2.1 Etableringsstønad 
NAV Ås innvilger støtte til klær, møbler, hvitevarer og annet utstyr til hjemmet når nye 
flyktninger bosettes etter avtale med IMDi. Støtten er behovsprøvd og innvilges etter 
lov om sosiale tjenester.  Størrelsen på etableringsstønaden er fastsatt av egne 
normer for etablering, men justeres etter boligens grad av møblering og flyktningens 
behov. Støtten innvilges normalt som en engangsstønad ved førstegangsetablering i 
kommunen. 
 
Samlet utbetaling av sosialhjelp til etablering og klær til flyktninger i 2016 utgjorde kr. 
213.300,-. I snitt tilsvarer dette kr. 8.532,- per bosatte flyktning. 
 
  4.2.2 Supplerende sosialhjelp 
 
En del av flyktningene som bosettes vil ikke være selvhjulpne med inntektene fra 
introduksjonsstønad (og evt. statlige familieytelser og bostøtte) mens andre av ulike 
grunner er hindret fra å delta i ordningen. Disse kan etter søknad få innvilget 
supplerende sosialhjelp.  
Samlet utbetaling av sosialhjelp til flyktninger som er aktive i eller har permisjon fra 
introduksjonsprogrammet utgjorde i 2016 kr. 900.077,-. I snitt tilsvarer dette kr. 
21.953,- per deltakende flyktning i introduksjonsordningen.  
 
4.2.3 Sosialhjelp etter avsluttet introduksjonsprogram 
 
Enkelte flyktninger som avslutter deltakelsen i introduksjonsprogrammet er fremdeles 
avhengige av sosialhjelp da de verken har lyktes med å komme i arbeid eller har rett 
til andre trygde- og pensjonsytelser.  
Samlet utbetaling av sosialhjelp i 2016 til flyktninger ankommet siste fem år som har 
avsluttet eller aldri deltatt i introduksjonsprogrammet utgjør kr. 445 949,-. 
 
 4.3 Driftsutgifter 
 
Foruten utgifter til introduksjonsstønad og sosialhjelp har NAV Ås andre driftsutgifter 
knyttet til bosetting og introduksjonsordning: 
 
  Lønnsutgifter Kjøp av varer  Bidrag og 

og tjenester  Overføringer 

2017:  2 562 053,-  495 313,-  521 873,- 
2016:  2 142 302,-  184 256,-  513 259,- 
2015:  1 879 876,-  305 565,-  225 039,- 
2014:  1 678 622,-  132 591,-  131 506,- 
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 4.4 Inntekter  
  
Kommunene får ulike tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved 
bosetting og integrering. De aller fleste tilskuddene utbetales per person og er ikke 
øremerket. 
 
  4.4.1 Integreringstilskudd 
 
Kommuner som bosetter flyktninger mottar integreringstilskudd fra IMDi. 
Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige 
merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire 
årene. Utbetaling av tilskudd for år 1 skjer etter søknad fra kommunene, mens 
tilskudd for år 2-5 skjer basert på registreringer i folkeregisteret. Etter satsene for 
2017 utgjør integreringstilskuddet per flyktning kr. 736 500,- til sammen over 5 år. 
 
4.4.2 Norsktilskudd 
 
Kommuner mottar norsktilskudd fra IMDi for å sikre tilbud om opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap til voksne innvandrere. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk til 
kommunene på bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 
 
4.4.3 Ekstratilskudd 
 
I tillegg til integreringstilskuddet og norsktilskuddet administrerer IMDi en rekke 
ekstratilskudd. Blant disse tilskuddene finnes barnehagetilskudd og eldretilskudd som 
utløses automatisk, mens tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og 
ekstratilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 
innvilges etter søknad fra kommunene. 
 
4.4.4 Tilskudd til Ås kommune 
 
    Integrerings- Norsktilskudd Ekstratilskudd 

tilskudd  
  
  2017  27 581 000,-  4 100 000,-  520 490,- 

2016:  14 800 000,-  8 100 000,-  1 110 500,- 
  2015:  15 200 000,-  7 400 000,-  926 433,- 
  2014:  11 400 000,-  7 300 000,-  579 600,- 
  2013:  12 500 000,-  6 800 000,-  1 472 000,- 
 
  Kilde: IMDi 
 

5. Effektivisering av tjenestene 
 
I regi av Omstillingsprosjektet er det satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunen. Ås kommune deltok i KS 
EffektiviseringsNettverk Introduksjonsordningen 2015-2016. Målet med deltakelsen 
var å få mer kunnskap om kommunens forbedringspotensial. Det ble igangsatt et 
arbeid med å utarbeide en tjenesteanalyse av introduksjonsprogrammet. Analysen 
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bygger på kvantitative og kvalitative data som ressursbruk, kvalitet i 
introduksjonsprogrammet og resultateffektivitet. Analysen skal peke på prioriterte 
forbedringsområder og legge opp til bedre samhandling i kommunen for fremtidens 
introduksjonsprogram. Analysen forventes ferdig innen utgangen av mai 2017 og vil 
være utgangspunkt for en rapport som skal legge frem anbefalinger til organisering, 
tilbud i introduksjonsprogrammet og felles målsetninger for kommunens 
integreringsarbeid. Arbeidsgruppen vil samtidig identifisere muligheter for 
økonomiske gevinster og fremme forslag til økonomimodell. 
 
 

6. Utdyping av saken 
 
Hovedutvalg for Helse og sosial gjorde 03.05.2017 følgende vedtak:  
 
Saken sendes tilbake til rådmannen. Spørsmål for å utdype saken sendes 
rådmannen innen mandag 08.05.2017. Saken fremmes på nytt for hovedutvalget.   
 
Svar på utdypende spørsmål kom Hovedutvalget til orientering 27.09.2017:  
 
 
  Spørsmål fra FrP og Høyre  
 

1. Hvor mange er i introduksjonsprogrammet pr 30.04.17? Har kommunen 
oversikt over antall deltakere som er i arbeid i perioden 2015-2016? I tall, ikke 
prosent...  

 
Per 30.04.17 var det 45 deltakere i introduksjonsprogrammet. 12 av deltakerne som 
avsluttet sin deltakelse i introduksjonsprogrammet i 2015 – 2016 gikk over i arbeid. 
   

2. Hvor stor del av kostnadene med introduksjonsprogram, boligsituasjon og 
norskopplæring dekkes av staten og hvor stor del dekkes av kommunens 
selv?  

 
Alle kostnadene med introduksjonsprogram, bolig og norskopplæring dekkes av 
kommunen. Kommunene mottar integreringstilskudd og andre tilskudd fra staten som 
«skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting 
og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene.»  
 
Størrelsen på tilskuddene fastsettes etter at et beregningsutvalg med medlemmer fra 
stat og kommune har gjort en kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og 
integrering.  
 
Beregningsutvalgets siste rapport «Kommunenes utgifter til bosetting og integrering 
av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2016» (04.08.17) 
viser at kommunene fikk dekket over 90 prosent sine utgifter til bosetting og 
integrering i 2016.  
 
Dekningsgraden for Ås kommune spesifikt vil kreve en større kartlegging på tvers av 
mange tjenesteområder i kommunen, og det vises til tjenesteanalyse med rapport 
som kommer til politisk behandling november 2017.  
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3. Vi har tilbud til flyktningene på kulturskolen, hvordan finansieres dette? Og 

hvor mange flyktninger benytter seg av tilbudet, saken sier "en gruppe", hva er 
en gruppe, antall?  

 
Tilbudet finansieres gjennom Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås, 
som søker alle sine midler eksternt.  
 
Våren 2017 har gruppen bestått av 5 -10 deltakere fra introduksjonsprogrammet. 
 

4. Det samme spørsmålet stilles til tilbudet på Frisklivssentralen 
 
Våren 2017 er det 3 deltakere som har trening gjennom Aktiv på dagtid via 
Frisklivssentralen som en del av sitt introduksjonsprogram.   
 

5. Hvor mange er det som fortsetter med sosialhjelp etter 
introduksjonsprogrammet? 

 
Av 60 flyktninger som har avsluttet sin deltakelse i introduksjonsprogrammet i 
perioden 2012 – 2016 er det 6 personer som hadde sosialhjelp som hovedkilde til 
livsopphold etter avslutningen av programmet.   
 

6. Og hvor lenge får de sosialhjelp? Finnes det noe tidsperspektiv?  
 
Økonomisk stønad skal være en subsidiær og midlertidig ytelse. Mottakere av 
sosialhjelp mottar ytelsen inntil de blir gjort i stand til å utnytte andre muligheter til å 
forsørge seg selv, som arbeid, trygderettigheter osv.  
 
Det finnes enkelte saker hvor flyktninger har vært avhengige av sosialhjelp over 
lengre tid. Eksempler på slike tilfeller er:  
 
Enkelte personer med opphold som familiegjenforente med flyktninger eller  
opphold på humanitært grunnlag har begrensede rettigheter etter  
folketrygdloven. Dersom disse av helsemessige årsaker ikke kan være i  
arbeid eller delta i arbeidsrettet aktivitet kan de være avhengige av  
sosialhjelp i lengre perioder.  
 
NAV Ås har ikke samlede tall for hvor lenge den enkelte mottok sosialhjelp  
etter avslutning av introduksjonsprogram. 
 

7. Hvor mange flyktninger er det som bor i kommunale leiligheter over mer enn 3 
år? hva er årsaken til dette og hvilke tiltak gjøres for å forhindre dette?  

 
Av 27 leieforhold per mai 2017 er 12 inngått før 2014.  
 
Det følger av Boligsosial handlingsplan at tidsbestemte leiekontrakter på 3 år; jfr. 
husleieloven § 9-3, er hovedregelen. Videre følger det av Boligsosial handlingsplan 
at forlengelser av tidsbestemte leiekontrakter på inntil 3 år kan vurderes, uten at det 
er utdypet i hvilke tilfeller. Her kommer Boligtildelingsutvalgets vurderinger inn av den 
konkrete situasjonen som begrunnelse for en evt. forlengelse. Boligtildelingsutvalget 
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har imidlertid det siste året innskjerpet praksis slik at den reelle hovedregel er 
tidsbestemt leiekontrakt på 3 år. 
  
NAV Ås bistår flyktningene med veiledning i boligsøk ved behov. Vi tilbyr også 
depositumsgaranti dersom flyktningen ikke selv har økonomi til å stille depositum ved 
inngåelse av leiekontrakt på det private markedet. 
 

8. Når statens resultatkrav er 75 %, hvorfor har Ås kommune 45 % 
måloppnåelse i f.eks 2016?  

 
Statens resultatkrav er at 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning ett år 
etter avslutning av program. 45 % måloppnåelse for Ås i 2016 gjelder direkte 
overgang til arbeid/utdanning. 
  
Vår resultatoppnåelse for 2016 iht. til det statlige kravet vil altså måles i november 
2017 av SSB. 
  
Grunnen til at Ås kommune hadde 45 % måloppnåelse i tallene som rapporteres til 
IMDi er sammensatt. Vi har også et lavt tallgrunnlag, så prosenttallene for ett enkelt 
år gir ikke alltid et godt bilde av helheten.  
 
I 2016 avsluttet 11 flyktninger sin deltakelse i introduksjonsprogrammet, mer spesifikt 
om deres status ved avslutning av programmet:  
 
4 i både arbeid og utdanning  
1 i kun utdanning  
1 i lønnstilskudd (regnes ikke som oppnådd resultat av IMDi)  
3 i andre tiltak/oppfølging i NAV  
2 flyttet/utvandret 
 
 

9. Ressursene som skulle utføre bosettingsarbeidet ble økt i takt med det økte 
behovet  

 
I det opprinnelige vedtaket står det:  
 
- 1 ekstra ressurs til bolig og eiendom  
- 1 ekstra ressurs til nav /flyktning  
- 1 ekstra ressurs til VO 
 
Hva har rådmannen tenkt å gjøre med ressursene nå som bosettingsbehovet er 
redusert? 
 
Ås kommune tar i mot til sammen 66 flyktninger i perioden 2016 -17. I tillegg er det 
kommet 14 personer som familiegjenforente med flyktninger i samme periode. 
Jobben med å bosette et så stort antall flyktninger over kort tid er allikevel liten i 
forhold til oppdraget Ås kommune har påtatt seg med å integrere disse flyktningene.  
 
Først om noen år vil vi kunne vurdere hvordan kommunen lyktes med den store 
oppgaven å ta i mot et langt større antall flyktninger enn hva vi tidligere hadde tatt i 
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mot. Da er det graden av deltakelse i arbeidsliv og utdanning, samt deltakelse i
lokalmiljøet som vil vise om vi har gjennomført oppgaven på en tilfredsstillende måte.
Bosettingsbehovet er altså redusert, mens integreringen bare nettopp har startet.

Tabellen under gir et bilde av innsatsbehovet i årene som kommer basert på et antatt
lavere bosettingsbehov i årene som kommer. Beregningen viser at man kan forvente
en topp i antall deltakere i introduksjonsprogrammet i 2018 og at det i 2019
fremdeles forventes ca. 50 delt akere i kommunens introduksjonsprogram.

10. Hvilke suksesskriterier har NAV satt i Integreringssaker, og hvilken måling gjør
de for å se at de er på korrekt vei.

Deltakelse i arbeid og utdanning er det viktigste suksesskriteriet NAV Ås jobber etter
i i ntegreringen. Samtidig er det en rekke andre faktorer som avgjør om kommunen
lyktes med integreringen. For å lyktes med integreringen er det nødvendig at
oppdraget med å bosette og integrere flyktninger er bredt forankret i flere av
kommunens virksomheter. Arbeidsgruppen i regi av Omstillingsprosjektet jobber med
å gi integreringsprosjektet en bredere forankring i kommunen. For NAV Ås er det
svært viktig å møte alle med respekt og lytte til deres historier. Dette er vanskelig å
måle, men Brukerundersøkelsen e som gjennomføres årlig av nav Ås er en
temperaturmåler på om vi lyktes.

11. Dersom vi ikke når våre mål, hvilke tiltak er planlagt igangsatt for å lykkes?

NAV Ås har ikke vært tilfreds med måloppnåelsen for overgang til arbeid etter
introduksjonsprogrammet de siste årene. Tiltak som allerede er satt i gang for å øke
kvaliteten i tjenestene er:

- Effektiviseringsnettverk i regi av KS

Gjennom deltakelse i effektiviseringsnettverket har kommunen blant annet utarbeidet
en tjenesteanalyse for introduksjonsordningen som vil gi kommunen relevant
styringsinformasjon.

- Markedskontakt flyktning
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I august 2016 ble det ansatt en ny programrådgiver/markedskontakt med særlig 
ansvar for formidling av flyktninger til arbeid direkte eller gjennom bruk av 
arbeidsrettede tiltak.  
 
- Åspro-prosjektet  
 
NAV Ås har styrket arbeidsrettingen av innholdet i introduksjonsprogrammet gjennom 
deltakelse i prosjektet Yrkesrettet arbeids- og opplæringstilbud for enslige voksne 
flyktninger. Flyktningene som har deltatt i prosjektet har fått en tidlig introduksjon til 
norsk arbeidsliv gjennom praksis og kurs.  
 
Dersom vi i årene som kommer ikke skulle nå målene vi har satt oss må vi gjøre en 
gjennomgang av årsakene til at vi ikke har lyktes og sette i gang tiltak deretter. 
 
Spørsmål fra AP 
 
Saksframlegget inneholder en fin faktaoversikt over hva som er gjort på integrering 
av flykninger i Ås kommune. Jeg savner imidlertid en vurdering av kvalitet og effekt 
av arbeidet med integrering. Noe som ble utdypet på en veldig god måte under 
presentasjonen fra representantene fra NAV. 
 

1. Jeg savner også en utdyping hva som er spesielt utfordrende i arbeidet med 
nyankomne flyktninger  

 
Det er flere store utfordringer i arbeidet med å integrere nyankomne flyktninger. To 
av de mest sentrale utfordringene knyttet til oppdraget vårt:  
 
- Det er stort gap mellom flyktningenes medbragte kompetanse og kravene i norsk 
arbeidsliv. 2 (inntil 3) år i introduksjonsprogrammet er i mange tilfeller ikke nok for å 
fylle gapet, selv i de tilfellene vi mener at flyktningen har fått god individuell tilpasning 
og kvalitet i kvalifiseringsløpet.  
 
- Mange av flyktningene som kommer sliter med helseutfordringer, både psykiske og 
fysiske, gjerne i kombinasjon. Det oppleves som en stor utfordring å bistå disse til å 
kunne nyttiggjøre seg ordinære kommunale helse- og omsorgstjenester. Effekten blir 
i flere saker at flyktningen ikke bare blir stående utenfor arbeidslivet, men også 
utenfor behandling i helsevesenet.  
 
 

2. Psykisk helse hos flyktninger - hvordan er erfaringer og oppfølgning på dette? 
Er psykisk helse en integrert del av tema i introduksjonskurs for flyktninger? Jf. 
Help til selvhjelp og forebyggingsaspektet  

 
- Vår erfaring er at mange av flyktningene som bosettes i kommunen sliter psykisk. 
Andelen flyktninger med psykiske helseutfordringer virker å være økende.  
 
- Flyktningene er henvist til å nyttiggjøre seg de ordinære kommunale 
helsetjenestene for å få hjelp med både psykisk og fysisk helse. Vår erfaring er at 
manglende tilgjengelighet til tjenestene og manglende tilpasning av tilbudet til 
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flyktningers særbehov i startfasen gjør at flyktningene gjerne ikke får den hjelpen de 
behøver.  
 
- Psykisk helse er ikke et tema i kursene som tilbys i introduksjonsprogrammet. Ås 
kommunale voksenopplæring (VO) har ansvar for innholdet i kursene som tilbys 
deltakerne i introduksjonsprogrammet og har valgt å fokusere på grunnleggende 
ferdigheter i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag i sitt kurstilbud. 
 

3. Hvilke tilbud til opplæring og kvalifisering til arbeid har NAV for nyankomne 
flyktninger som ikke har rett og plikt til introduksjonsprogram  

 
Enkelte flyktninger, blant annet «selvbosatte» (flyktninger som flytter til en annen 
kommune uten avtale med IMDi eller mellom kommunene) har i utgangspunktet ikke 
rettigheter til tjenester i tilflyttingskommunen, men blir henvist til kommunen de har 
flyttet fra for bistand.  
 
Andre, som av ulike årsaker ikke har rettighet eller ikke kan nyttiggjøre seg deltakelse 
i introduksjonsprogram får det samme tilbudet som alle andre innbyggere i 
kommunen. Aktuelle tiltak kan da være deltakelse i kvalifiseringsprogram eller 
statlige arbeidsrettede tiltak som arbeidstrening eller kvalifiserende kurs.  
 
Personer som har ikke har rett til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan 
likevel ha rett og plikt til deltakelse i undervisning i norsk og samfunnskunnskap. 
Disse får tilbud om dette gjennom Ås kommunale voksenopplæring (VO). 
 

4. Det hadde vært fint å kunne sammenligne tall og erfaringer med en kommune 
som har klart det bedre i integreringsarbeidet totalt (alle arena) for eks 
Rælingen kommune. Follo kommunene er ganske like. Man klarer ikke alltid å 
bli inspirert av hverandre når man gjør ting likt. Sammenligning bør gi oss 
noen konkrete svar for videreutvikling av eget fagområde.  

 
NAV Ås har tatt innspillet til følge og var 21.08 på et studiebesøk i Rælingen. 
Rælingen kommune er sammenlignbar med Ås kommune på flere områder, både 
innbyggertall, samme nærhet til Oslo og tilgang til et stort regionalt arbeidsmarked 
gjør kommunen til et interessant sammenligningsgrunnlag for oss i Ås. Rælingen 
kommune har inntil 2016 tatt i mot noe høyere antall flyktninger årlig enn Ås 
kommune, mens begge kommuner har vedtak om til sammen 65 nye bosettinger i 
2016 – 2017.  
 
Rælingen kommune har organisert sitt arbeid med flyktninger i en egen flyktning- og 
inkluderingstjeneste. Tjenesten er bemannet med 8 årsverk og har et helhetlig 
oppfølgingsansvar for flyktningene og deres familier de første 5 årene etter bosetting. 
Vi fikk høre at tjenesten har en flyktninghelsesøster i 50 % stilling som gjør 
kartlegging av alle nye flyktningers psykiske og fysiske helse, og hjelper dem videre i 
systemet. Tjenesten har også ansatt en psykolog i 20 % stilling som jobber spesielt 
med traumerelaterte lidelser hos flyktningene. Videre fikk vi høre av enhetsleder 
Narges Pourzia at tett oppfølging, gode relasjoner og stor tilgjengelighet er 
suksessfaktorene i deres vellykkede integrering. 
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Avslutningsvis:  
 
Dette tjenesteområdet har gjennomført et omfattende arbeid og laget en 
tjenesteanalyse. Det skrives i disse dager en rapport ut i fra denne tjenesteanalysen. 
Rapporten sendes til politisk behandling i november 2017, slik at da vil ytterligere 
utfyllende informasjon fremlegges. 
 

7. Oppfølgingsspørsmål til flyktningsaken 
  
Etter orienteringen i HHS 27.09.17 mottok rådmannen utdypings- og 
oppklaringsspørsmål til besvarelsen av spørsmål 5 og 9 fra Høyre og FrP. 
 
Spm. 5: 
 
Hvor mange er det som fortsetter med sosialhjelp etter introduksjonsprogrammet? 
 
Av 60 flyktninger som har avsluttet sin deltakelse i introduksjonsprogrammet i 
perioden 2012-2016 er det 6 personer som hadde sosialhjelp som hovedkilde til 
livsopphold etter avslutningen av programmet. 
 
Kommentar: I NAV verden opereres det med to begreper når det gjelder 
sosialhjelpsmottakere: 
 
1. Sosialhjelp som hovedkilde til livsopphold 
2. Sosialhjelp som supplering til annen type inntekt (når familiens egne inntekter ikke 
strekker til). Annen type inntekt kan være arbeidsinntekt, AAP, uføretrygd, 
ledighetstrygd, barnetrygd, kontantstøtte, osv. 
 
Følgespørsmål: Hvor er kvinner/familier som har kun barnetrygd/kontantstøtte som 
«HOVEDINNTEKT» plassert i denne besvarelsen? Vi vet at denne gruppa ikke kan 
leve på slike stønader resten av livet.  
 
Det er ingen kvinner/familier som har hatt barnetrygd/kontantstøtte som hovedinntekt 
etter avsluttet introduksjonsprogram.  
 
Hvis det er kun 6 av 60 personer som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, hvor 
mange er det da som har supplerende sosialhjelp. Det er vel også en utgiftspost for 
kommunen? 
 
I 2012 var det 17 flyktninger som mottok supplerende sosialhjelp. Til sammen 
utbetalte NAV kr 281 376,96. I snitt mottok den enkelte supplering i 3 måneder. 
 
I 2013 var det 16 flyktninger med supplering og de fikk utbetalt det i 2,5 måneder i 
snitt. Utbetalingen totalt var kr 227 640,-. 
  
I 2014 var tallet 14 flyktninger og gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling var 
2. Totalsummen dette året var kr. 154 361,-. 
 
I løpet av 2015 mottok 27 flyktninger supplering i snitt i 2,7 måneder. Total utbetaling 
i 2015 var kr. 429 510,-. 
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I løpet av 2016 var det 7 flyktninger som i perioder mottok supplerende sosialhjelp. I 
snitt mottok de supplering i 1,7 måneder. Totalt er det utbetalt kr. 82 131,- kroner i 
perioden. 
  
Hittil i 2017 er det 17 flyktninger som i perioder har mottatt supplerende sosialhjelp. 
Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling er 2. Totalt er det utbetalt kr. 
207 720,- i perioden 010117-290917. 
 
Disse tallene gjelder flyktningene generelt, og ikke bare de som har avsluttet 
introduksjonsprogrammet. 
 
Spm. 9: Vedr ressursene som skulle utføre bosettingsarbeid . 
 
Det besvares at Ås kommune tar imot til sammen 66 flyktninger i perioden 2016-
2017. I tillegg kommer 14 personer i familiegjenforeninger. 
 
Kommentar: Kommunen har bosatt 66 personer av 85 opprinnelig vedtatte plasser. 
Kommunestyret vedtok først 85 personer (45/2016 + 40/2017). Etter at ressursene 
ble utvidet både på NAV, voksenopplæring og boligkontoret ble vedtaket 
omgjort/redusert til 60 personer. Dette på grunn av flyktningsituasjonen i hele landet. 
 
Familiegjenforeninger har alltid vært utenom dette tallet. Så da er det ingen grunn til 
å medta familiegjenforeninger i beregningen. 
 
Følgespørsmål: Blir da det samme som tidligere: Hva vil rådmannen gjøre med 
ekstra ressurser? 
 
Dette er ikke helt riktig. Kommunestyret vedtok først 85 personer (40/2016 + 
45/2017). Etter ny anmodning fra IMDi 10.10.16 ble det i kommunestyret 23.11.16 
vedtatt å ta i mot 30 flyktninger i 2017 i stedet for opprinnelige 45. Totalt vedtatt 
bosetting for 2016-17 er dermed 70 flyktninger. 
 
Det er helt avgjørende for kommunen å satse ressurser for å integrere flyktningene. 
Minner om at kommunen mottar integreringstilskudd og ikke et bosettingstilskudd. 
Arbeidet med flyktningene har bare så vidt begynt når de er bosatt. 
 
Det er kun 23 av hittil 57 bosatte flyktninger i 2016-17 som er bosatt i kommunale 
boliger. Det er derfor grunn til å se på kommunens ressursbruk knyttet til flyktninger 
på boligkontoret. 
 
Utover dette, er det hensiktsmessig å avvente omstillingsprosjektets rapport som 
kommer opp til politisk behandling i november/desember. Her kommer det 
redegjørelser/forslag knyttet til ressursbruk. 
 

8. Utdyping og oppdatering til behandling i HHS 24.04.2018 
 
Før ny politisk behandling har rådmannen gjort en gjennomgang av saken. Målet 
med dette var å se hvilke områder som er tilstrekkelig gjort rede for og hva som 
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behøver utdyping i lys av endringer som har skjedd eller mangler i saken som 
allerede har vært til behandling.  
 
 

8.1 Utdyping av sak om sosialhjelp 
 
Sosialhjelp til flyktninger var tatt med i sakens punkt 4.2. Spørsmål og 
oppfølgingsspørsmål fra Høyre og FrP har vist at dette er et tema av særskilt 
interesse. Rådmannen finner at orienteringen som er gitt i saken og 
oppfølgingssvarene ikke gir et tilstrekkelig tydelig helhetsbilde av situasjonen og 
kommunens utgifter til sosialhjelp til flyktninger. 
 
Ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp registreres ytelsene i NAV Ås’ fagsystem 
hovedsakelig etter hvilket formål det er gitt støtte til. I tillegg registreres det om 
ytelsene er gitt til en flyktning i perioden kommunen mottar integreringstilskudd (0-5 
år etter bosetting).  
 
Per i dag kan man ikke registrere hvorvidt sosialhjelpen er gitt som et supplement til 
en annen inntekt samtidig som man registrerer hvilket formål støtten er gått til. NAV 
Ås vil gjennomgå innstillingene i fagsystemet for å se på om registreringspraksisen 
per i dag gir oss et godt nok grunnlag for å hente ut statistikk for utbetaling av 
sosialhjelp.  
 
 
 
 Utgifter til sosialhjelp til flyktninger 0-5 år etter bosetting 
 

 År 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Antall flyktninger 
i kategori 

80 94 88 110 143 
 
 
 

Livsopphold 687 651 502 926 801 484 807 858 932 331 3 732 250 

Boutgifter 723 892 497 489 585 388 1 106 114 1 149 698 4 062 581 

Etablering 103 869 159 199 142 949 166 800 288 123 860 940 

Klær 41 500 38 700 45 000 39 500 143 950 308 650 

Strøm 40 368 24 479 46 318 50 000 80 371 241 536 

Supplering 227 639 154 361 429 510 82 131 266 322 1 159 963 

Tannbehandling 99 881 63 463 87 040 155 321 367 333 773 038 

Reise 6 850 8 760 31 220 88 869 63 799 199 498 

Barnehage/SFO 7 040 10 735 9 440 44 641 44 837 116 693 

Midlertidig bolig 0 0 36 910 0 62 460 99 370 

Annet 80 091 21 032 177 370 113 651 131 377 523 521 

Totalt 2 018 781 1 481 144 2 392 629 2 654 885 3 530 601 12 078 040 
 
Totalt per 
flyktning i 
kategori 25 234 15 756 27 188 24 135 24 689  
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Utgifter til sosialhjelp til flyktninger 5 + år etter bosetting 
 

 År 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Livsopphold 26 607 164 027 121 840 97 095 98 084 507 653 

Boutgifter 37 713 109 325 155 870 128 770 138 280 569 958 

Etablering 15 000 18 000 20 500 4 000 26 500 84 000 

Klær 0 11 500 8 250 3 000 13 500 36 250 

Strøm 7 042 10 397 15 050 9 025 3 800 45 314 

Supplering 23 386 318 803 65 637 72 040 284 630 764 496 

Tannbehandling 0 11 895 8 960 2 615 1 985 25 455 

Reise 1 720 25 132 17 118 0 16 920 60 890 

Barnehage/SFO 0 0 0 5 955 4 018 9 973 

Midlertidig bolig 0 25 115 0 0 46 759 71 874 

Annet 10 833 47 438 72 522 36 292 97 585 264 670 

Totalt 122 301 741 632 485 747 358 792 732 061 2 440 533 
 
 
Som man ser av tallene har økt bosetting av flyktninger de siste årene ført til høyere 
utgifter til sosialhjelp til flyktninger. Ser man på tallene per flyktning i kategorien 0-5 
år etter ankomst til Ås kommune er tallene stabile og med unntak av i 2014 har NAV 
Ås årlig utbetalt mellom kr. 24 135 og kr. 27 188 per bosatt flyktning.  
 
Sosialhjelp til boutgifter en utgiftspost som øker, også per flyktning som bosettes i 
kommunen. Hovedårsaken til dette er høyere boutgifter i Ås kommune og økende 
bosetting i private utleieboliger som har en høyere snittpris enn de kommunale 
boligene. 
  
Også utgifter til tannbehandling har vært økende. Støtte til nødvendig tannbehandling 
er en pliktig ytelse etter lov om sosiale tjenester, og ytes etter søknad og faglig 
vurdering av fylkestannlegen.  
 
Utgiftene til sosialhjelp til livsopphold (mat, husholdningsartikler, medisiner etc.) per 
flyktning har gått ned de senere årene. Økende antall flyktninger med arbeidsinntekt 
eller støtte fra Lånekassen (jf. resultatene fra SSB siden 2015) er en sannsynlig 
årsak til denne reduksjonen. 
  
Tallene for sosialhjelp til flyktninger som har bodd mer enn 5 år i kommunen viser 
som forventet at sosialhjelpsutgiftene til denne gruppen er langt lavere enn til de 
nyankomne flyktningene. Hjelpebehovet reduseres etter hvert som en stor andel av 
flyktningene kommer i arbeid/utdanning og blir selvforsørgede. Samtidig kan man 
sannsynligvis forvente en økning i årene som kommer grunnet et stigende antall 
flyktninger med mer enn 5 års botid i kommunen.  
  

8.2 Oppdatering om innsatsbehov i 2018 
 
Ved utgangen av kalenderåret 2017 hadde Ås kommune fremdeles 11 flyktninger 
igjen av vedtatt bosetting for 2016/2017. Årsaken til at kommunen ikke har fått bosatt 
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i tråd med vedtatt kvote er at IMDi sommeren og høsten 2017 ikke har hatt flyktninger 
klare for bosetting i vår kommune. 
I planleggingen for 2018 ble det lagt opp til å fylle restansen fra forrige kvote i tillegg 
til bosetting av 10 nye flyktninger i tråd med vedtak i sak 3/18 av 14.02.2018.  
 
Etter nye opplysninger fra IMDi kan ikke Ås kommune forvente å få bosatt de 
resterende flyktningene fra forrige års kvoter slik som har vært praksis tidligere. 
Bakgrunnen for dette er lave asylankomster og derav redusert behov for bosetting i 
kommunene. Total bosetting for 2018 blir dermed 10 flyktninger.  
 
Samtidig som bosettingsbehovet er lavere enn tidligere år er innsatsbehovet på 
flyktningområdet fremdeles stort. Integreringstilskuddet fra IMDi tildeles basert på 
hvor mange flyktninger og familiegjenforente som er bosatt i kommunen og kan 
brukes som en indikator for tjenestebehovet til målgruppen. Ettersom Ås per 
31.12.2017 hadde et rekordhøyt antall bosatte flyktninger i kommunen mottok vi til 
sammen kr. 27 581 000,- i statlig integreringstilskudd. I 2018 vil kommunen motta 
anslagsvis 21 500 000,-.  
 
Rådmannen vurderer dermed at man i denne omgang ikke vil gjøre endringer i 
ressursbruken på flyktningområdet utover innsparingene som allerede er vedtatt i 
regi av omstillingsprosjektet. En vellykket integrering av flyktningene vi nå har tatt i 
mot, vil føre til en redusert fremtidig belastning på de kommunale tjenestene. 
Samtidig er innsats for økt deltakelse i yrkes- og samfunnsliv blant disse et viktig 
tiltak for å forebygge barnefattigdom og utenforskap i vår kommune.  
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K-35/18 
Uttreden av kommunale verv 
- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/00553-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 41/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret 35/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: Odd Vangen (Sp). 
 
Følgende endringer vedtas for overtakstnemnden (klagenemnd for 
eiendomsskatt):  
Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunvald Tangstad (Sp).  
Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).  
Som ny nestleder velges………….. 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 
KrF velges: Odd Vangen (Sp) 

 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: Marit Austreng (Sp) 
 

4. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. 2 på fellesliste Sp og KrF velges:  
Arne Ellingsberg (Sp) 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag til innstillingens punkt 
1: Odd Vangen (Sp). For at han skal være valgbar foreslås følgende endringer i 
 overtakstnemnden (klagenemnd for eiendomsskatt):  
 Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
 Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunvald  Tangstad (Sp).  
 Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).   
 Som ny nestleder velges………….. 
2: Odd Vangen. 
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3: Marit Austreng (Sp). 
4: Arne Ellingsberg (Sp) nr. 2 etter opprykk. 
 
Votering: Ordførers innstilling med Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 

Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 
KrF velges: 

 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: 
 

4. Eventuelt hvis et varamedlem i HOK velges som medlem; 
Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. ….. på fellesliste Sp og KrF velges: 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle verv per 13.04.2018 - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Anne Hjørnegård Bjerke  
Valgte personer 
Svend Trygve Kvarme 
Janne-Christine Fossum 
Referatsak HOK og administrasjonsutvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregister. 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. Nyvalg foretas. 
 
Fakta i saken: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen 05.03.2018 til Sørum.  
 
Vervene er: 

 Kommunestyret - medlem 
 Formannskapet - vara 
 Administrasjonsutvalget - vara 
 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) - medlem 

 
Hun er også varamedlem i Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, men 
beholder dette vervet fordi stiftelsesvedtektene ikke krever bosetting i Ås kommune. 
 

Kommuneloven (utdrag) 
§ 15.Uttreden. Suspensjon. 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet til formannskapet. 
 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

Valgloven (utdrag) 
 
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  
 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 

Ås kommunes reglementer (pkt. 10.2.1) 
 

Formannskapets medlemmer/vara velges blant kommunestyrets medlemmer. 
Administrasjonsutvalgets medlemmer/vara velges blant formannskapets medlemmer 
og varamedlemmer. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
Myndighet til å foreta nye valgoppgjør er imidlertid delegert til valgstyrets leder 
(ordfører), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Ordfører finner det nødvendig å 
foreta nytt valgoppgjør på Senterpartiets varaliste til kommunestyret. 
 
Nyvalg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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K-36/18 
Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
- Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01185-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 39/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret 36/18 15.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: ….. 

 
2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 

felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: Marit Hauken 
 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 

Shangquan Chen 
 
4. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 velges: Grazyna Englund. 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 

_____ 
  
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag til innstillingens punkt 
1: …….. (navn fremmes i kommunestyret) 
2: Marit Hauken 
3: Shangquan Chen 
4: på plass nr. 6 velges Grazyna Englund 
 
Votering: 
Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførerers innstilling: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: 

 
2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 

felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: 
 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 
 
4. Eventuelt hvis et av varamedlemmene i HOK velges som medlem;  

Som nytt varamedlem på plass nr. .. velges:  
 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 
 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 13.04.2018 - Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Sofie Alm Nordsveen 
Bonsak Hammeraas 
Rolf Berntsen 
Valgte personer  
Referatsak HOK 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregisteret 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) flyttet fra Ås kommune 01.01.2018 og har dermed trådt ut 
av sine verv. Nyvalg foretas. Permisjonssaken F-sak 11/18, 31.01.2018 bortfaller. 
 
Fakta i saken: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen 01.01.2018. Vervene er: 

 Kommunestyret - medlem 
 Formannskapet - vara 
 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) - medlem 

 
 

Kommuneloven (utdrag) 
§ 15.Uttreden. Suspensjon. 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet til formannskapet. 
 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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Valgloven (utdrag) 
 
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  
 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
Myndighet til å foreta nye valgoppgjør er imidlertid delegert til valgstyrets leder 
(ordfører), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Ordfører finner det nødvendig å 
foreta nytt valgoppgjør på Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret. 
 
Nyvalg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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K-37/18 
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter 
drøftingssak i HHS 25.04.2018. 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  16/00431-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 37/18 15.05.2018 
 
 
Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling 25.04.2018: 
I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i Ås kommune i 
bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B. strykes punkt 4: 

«Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (22-60%) kan bare gis til 
spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: - Det kreves kjøkken 
som tilbereder varmmat. Mat skal kunne bestilles i hele åpningstiden med 
unntak av siste time før stengning.» 

 
_____ 

 
Saken fremmes på vegne av hovedutvalg for helse og sosial og med hovedutvalgets 
innstilling. Rådmannens vurderinger fremmes i henhold til kommuneloven § 23 nr. 2.  
 
 
Ås, 07.05.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift - Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. 
2. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020, Ås kommune 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ved endret alkoholpolitikk i Ås kommune 2016-2020 sendes vedtak til:  
Alle salgs- og skjenkesteder i Ås kommune.  
Securitas AS 
Politiet i Follo 
Skatt Øst  

https://lovdata.no/NL/lov/1992-09-25-107/§23
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
HHS vedtok 25.04.2018 i en drøftingssak innstilling om endringer i alkoholpolitikken 
og at saken forelegges kommunestyret for vedtak.  
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet drøftingssak i møte 25.04.2018 etter en 
henvendelse fra Gro Haug (FrP) på epost 12.04.2018. Følgende ble satt på 
sakskartet: 
 

Drøfting HHS 25.04.2018 
Forslag fra FrP er mottatt på epost av 12.04.2018 der HHS ber se på 
retningslinjene for alkoholpolitikk (2016-2020) på nytt.  
 
Forslag om revidering av alkoholpolitiske retningslinjer er sist tatt opp i 
forbindelse med K-sak 8/17 av 01.02.2017.  
 
Følgende dokumenter vedlegges:  

1. Saksutskrift «alkoholpolitikk 2016-2020» jf. K-sak 23/16 av 
20.04.2016. 

2. Alkoholpolitisk handlingsplan, fra K-sak 23/16 av 20.04.2016 
 
Ås, 17.04.2018 
Marit Roxrud Leinhardt  
Helse- og sosialsjef 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 

Det ble enstemmig vedtatt at drøftingssaken kunne behandles som 
vedtakssak. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevilling Ås 
kommune i bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B foreslås punkt 4 
strøket. Punktet lyder:  

«Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (22-60%) kan bare gis til 
spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: - Det kreves 
kjøkken som tilbereder varmmat. Mat skal kunne bestilles i hele 
åpningstiden med unntak av siste time før stengning.» 

 
Følgende forslag ble fremmet av fungerende leder Odd Vangen (Sp) dersom 
FrP´s forslag vedtas: 

Saken «alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020» bes fremmet av 
rådmannen for kommunestyret. Ytterligere endringsforslag i saken 
fremmes eventuelt i kommunestyret. 

  
Votering: 
Fremskrittspartiets forslag ble tiltrådt 7-2 (R, SV) 
Fungerende leders forslag til videre behandling ble enstemmig tiltrådt 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-01-02-2017.350480.MD1I431393ob06f.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-04-2016.350480.MD1I358746o3bb6.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-04-2016.350480.MD1I358746o3bb6.pts.html
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Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling 25.04.2018:  
 I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i Ås 

kommune i bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B. strykes punkt 4.  
 

 Saken «alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020» bes fremmet av rådmannen 
for kommunestyret. Ytterligere endringsforslag i saken fremmes eventuelt i 
kommunestyret. 
 

 
Rådmannens saksframlegg 07.05.2018 

 
Vurdering: 
For å følge opp nasjonale og kommunale mål, bør alkoholpolitikken beholdes uendret 
ut perioden til om med 30.09.2020, se «bevillingspolitikk for Ås kommune med 
satsingsområder» i vedlegg 2, s. 5.  
 
Dersom vedtaket åpner for endrede vilkår i alkoholpolitikken, må salgs- og 
skjenkesteder søke om endringer i sine bevillinger om de ønsker dette.   
 
Eventuelle andre vesentlige endringer bør forelegges rådmannen for vurdering i 
samsvar med kommuneloven § 23 nr.2 før vedtak. 
 Kommuneloven § 23 nr. 2: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen 
skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Normalt endres alkoholpolitikk for kommunene året etter kommunestyrevalg.   
Vedtak om endringer av alkoholpolitikken nå vil medføre ekstraarbeid for 
administrasjonen. 
 
Konklusjon: 
Alkoholpolitikken beholdes uendret ut perioden til og med 30.09.2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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K-38/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01265-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 5/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret 38/18 15.05.2018 
2 Ungdomsrådet 9/18 24.04.2018 
3 Eldrerådet 3/18 24.04.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/18 24.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 3/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 23/18 02.05.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
  
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
2. Administrasjonsutvalget viser til hovedutvalg for oppvekst og kulturs merknad 

vedrørende omfanget av spesialundervisning og støtter hovedutvalgets merknad. 
3. Administrasjonsutvalget  

 ønsker økt satsing på heltidsstillinger. 
 er tilfreds med utviklingen i antall lærlinger 
 er tilfreds med satsingen på redusert sykefravær, men dette er en utfordring. 

som må håndteres kontinuerlig. 
_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggspunkt: 
 
HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i Ås. 
Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes budsjetter, 
slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative effekter for 
øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om hvordan disse 
utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at spesialundervisningen i mindre 
grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær undervisning. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Hovedutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 
 Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering.  
 
 HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i 

Ås. Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes 
budsjetter, slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative 
effekter for øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om 
hvordan disse utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at 
spesialundervisningen i mindre grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær 
undervisning. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
 
 
  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
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Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Se eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
Eldrerådet er godt fornøyd med dokumentet og informasjonen. 

_____ 
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2018 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan for 2017-2020.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte 
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende 
del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 
rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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K-39/18 
Ås kommunes årsregnskap og årsberetning  2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  17/03490-3 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 24/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret 39/18 15.05.2018 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 
2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 

25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 
3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 

disposisjonsfond 25650000. 
_____ 

 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Følgende vedlegg ble publisert og sendt formannskapet 02.05.2018:  
3. Revisjonsberetning og 4. Kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 
2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 

25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 
3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 

disposisjonsfond 25650000. 
 
  
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2017 Ås kommune 
2. Årsberetning 2017 for Ås kommune 
3. Revisjonsberetning  
4. Kontrollutvalgets uttalelse  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Regnskapssjef Gjertrud Mathisen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på kr 25,1 mill.kr og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr.  
 
Fakta i saken:  
 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) sier 
følgende: 
 
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv 
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og 
fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. 
Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis 
årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til 
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen 
skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at 
årsregnskapet skal behandles. 
 
Rådmannen har fremlagt og oversendt årsregnskapet til Follo distriktsrevisjon den 
15. februar. Årsberetningen er fremlagt for Follo distriktsrevisjon og kontrollutvalget 
innen 31. mars.  Deres uttalelser følger vedlagt denne saken. 
 
Vurdering 
Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på kr 25,1 mill.kr og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr. Netto driftsresultat er 14 mill.kr 
bedre enn budsjett, og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte 
framtidige investeringer og vekstutfordringer.  
 
Det gode resultatet i 2017 skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og rammetilskudd 
enn budsjettert. Dette gjelder kommunesektoren generelt, men dette har også kommet 
Ås kommune til gode. Videre har kommunen fortsatt lavere renteutgifter på lån, samtidig 
som det har vært god avkastning på kommunens finansforvaltning. Kommunen har også 
hatt reduserte netto finanskostnader som følge av utsatte kostnader til investering.  
 
I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt, selv med stramme rammer 
og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester.  
 
Avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk. 
 
Årsregnskapet 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr.  
 
Kommunestyret har i sak 103/16  om Handlingsprogram 2017-2021 vedtatt følgende: 
g) Det budsjetteres med 5 107 000 kroner (ca. 2,7 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2017. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond.  
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-14-12-2016.350480.MD1I358752o5a33.pts.html
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Avkastningen for 2017 ble på 10,67 mill. kr. Meravkastningen ble dermed på  5,57 
mill. kr og dette avsettes til bufferfond 25650130 Avkastning kapitalforvaltning.  Dette 
er et disposisjonsfond som kommunen fritt kan bruke, men som kommunestyret selv 
har øremerket til dekning av underskudd dersom kommunen får mindreavkastning på 
sin kapitalforvaltning.  
 
Rådmannen foreslår at årets mindreforbruk etter avsetning til bufferfond, 10,68 mill.kr 
overføres generelt disposisjonsfond. Kommunestyret har for 2017 budsjettert med en 
netto avsetning til disposisjonsfond på 30,8 mill.kr, og samlet disposisjonsfond utgjør 
ved årsslutt 161 mill.kr. Årets udisponerte overskudd på 16,25 mill.kr bidrar til å 
styrke disposisjonsfondet ytterligere, for å møte framtidige investeringer og 
vekstutfordringer.   
 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen anbefaler at årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes.  
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K-40/18 
Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/01314-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 40/18 15.05.2018 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.04.2018: 
1. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre 

Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak: 
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret. 
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse 
og statlige pålegg. 

2. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen 
seks måneder. 

 
_____ 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 10.04.2018, sak 7/18 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 7 18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 
2. Rapport Selskapskontroll Søndre Follo renseanlegg IKS 

 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær har i e-post av 
16.04.2018 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte 
saksutskrift og rapport om selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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