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Saker til behandling  

UR-4/19 
Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  16/00560-18 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 4/19 04.11.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/19 06.11.2019 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 Evaluering av Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås 
kommune, tas til orientering 

 Gjeldende Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune, 
videreføres 

 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen                                              Ellen Benestad 
Rådmann                                                           Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
 
Vedlegg: 
1 - Forskrift til lokal fag- og timefordeling.docx 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 
Rektorer i barneskolene  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I mars 2016 ble et forslag til felles fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune 
lagt fram for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forslaget innebar en omdisponering 
av timer fra KRLE og samfunnsfag for å styrke engelsk på barnetrinnet. 
Hovedutvalget vedtok rådmannens forslag. I tillegg vedtok hovedutvalget at denne 
endringen skulle evalueres av rådmannen senest innen tre år, og første gang i 2019.  
 
Med dette legges det fram en samlet evaluering av endringene vedtatt 2016, med 
virkning fra august 2016. Rådmannen har innhentet tilbakemeldinger fra rektorene i 
barneskolene. Rektorene er samstemt – de ønsker at gjeldende fag- og timefordeling 
opprettholdes.  
 
Fakta i saken: 
Skoleeier kan omdisponere inntil 5 % av ordinært timetall av det som fremgår i Fag- 
og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløfte. En endret fag- og 
timefordeling, skal fastsettes som en lokal forskrift, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-
1 andre ledd. 
 
Mars 2016 la rådmannen fram et forslag til felles fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i 
Ås kommune, som innebar omdisponering av timer fra KRLE og samfunnsfag for å 
styrke engelsk på barnetrinnet, ref. HOK-sak 17/16. Forslaget ble utarbeidet på 
bakgrunn av en samlet vurdering, der behov for å styrke engelskfaget ble sett 
oppimot mulighet for å omdisponere 5 % av årstimene fra andre fag.  
 
Engelsk ansees som et krevende og omfattende fag. Det ble i saken presisert at 
KRLE og samfunnsfag også er viktige fag. Dog er det fastsatte ordinære timetallet i 
KRLE (427 årstimer) og samfunnsfag (385 årstimer) høyere enn det fastsatte 
timetallet i engelsk (366 årstimer), jf. Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for 
Kunnskapsløftet. Omdisponering av timer mellom disse fagene, ble derfor ansett som 
forsvarlig. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak av 30.03.2016 lyder som 
følger:  
 
Ås kommune vil styrke engelskfaget ved å omdisponere 20 årstimer fra KRLE og 19 
årstimer fra samfunnsfag. Forslag til fag- og timefordeling for 1-7. trinn i Ås kommune 
godkjennes som lokal forskrift.  
 
Endringen skal evalueres av rådmannen senest innen tre år. Første gang i 2019.  
 
Vedlagt følger gjeldende Forskrift lokal fag- og timefordeling.  
 
Det er innhentet tilbakemelding fra barneskolerektorene. Rektorene ønsker at 
gjeldende lokal fag- og timefordeling opprettholdes.  
 
Vurdering: 
Da forslag om omdisponering ble sendt ut på høring i 2016, stilte samtlige rektorer i 
barneskolene seg bak rådmannens forslag. Rektorene i barneskolene stiller seg 
fortsatt bak lokal fag- og timefordeling som trådte i kraft august 2016, og mener at 
den må videreføres slik den er i dag.  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2019/vedlegg-1/2.-grunnskolen/#2.2ordinar-fag-og-timefordeling
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2019/vedlegg-1/2.-grunnskolen/#2.2ordinar-fag-og-timefordeling
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Flere av skolene melder at resultater på nasjonale prøver har vist positiv utvikling de 
siste årene. Det er imidlertid vanskelig å si i hvilken grad økt årstimetall i 
engelskfaget har påvirket elevenes positive resultatutvikling på nasjonale prøver. 
Andre faktorer som for eksempel elevenes forutsetninger og antall lærere som 
oppfyller kompetansekrav for undervisning i engelsk, har også betydning for 
elevenes faglige resultater. Selv om det er vanskelig å måle effekt av ulike 
forklaringsfaktorer, er det rimelig å anta at økt årstimetall i engelsk er en medvirkende 
positiv forklaringsfaktor med tanke på elevenes faglige resultater.  
 
Det er også noen skoler som melder om at resultatene på nasjonale prøver i engelsk 
ikke er tilfredsstillende, og at det jobbes med å løfte flere elever på et høyere 
mestringsnivå. I denne sammenheng er det også nødvendig at styrkingen av 
engelskfaget videreføres i henhold til gjeldende lokal fag- og timefordeling.  
 
Flere av rektorene melder også om at styrking av engelskfaget har ført til økt fokus 
på faget i personalet. Eksempelvis melder en av skolene om at det årlig 
gjennomføres en «engelskuke», der alle elevene jobber med engelskfaget i en uke.  
 
Det har ikke kommet tilbakemeldinger om at omdisponering av timer fra KRLE og 
samfunnsfag har slått uheldig ut for de fagene.  
 
På bakgrunn av samstemte tilbakemeldinger fra rektorene, mener rådmannen at 
gjeldende lokal fag- og timefordeling opprettholdes.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Ås kommune følger ordinær fag- og timefordeling i henhold til Fag- og timefordeling 
og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet.  
 
Konklusjon med begrunnelse 
Gjeldende fag- og timefordeling opprettholdes. Dette i tråd med samstemte 
tilbakemeldinger fra rektorene i barneskolene.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-5/19 
Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  19/03129-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 5/19 04.11.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 39/19 06.11.2019 
3 Formannskapet 64/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 2019 - 2023   
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Status for elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomskolene i Ås tas til 
orientering. 

2. Ny skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i 2020. Denne ivaretar også 
vurdering av ungdomsskolene med fremtidig behov for økt elevkapasitet. 

 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen                                              Ellen Benestad 
Rådmann                                                           Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og opplæring 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Grunnlagsdokument - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-
2035 
Vedlegg 2: Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-2035 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Skolebehovsanalyse for Ås sentrum  
Skolebehovsplan for Ås nord 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Kommunalsjef teknikk, miljø og teknikk 
Virksomhetsleder skole 
 

Saksutredning: 
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Sammendrag: 
Rådmannen vil på bakgrunn av kommende befolkningsvekst vurdere behov for tiltak 
for skolene sett opp mot eksisterende elevkapasitet for grunnskolene i Ås. Denne 
saken er en status for elevtallsutvikling og elevkapasitet for ungdom i alderen 13-15 
år ved ungdomskolene, jf. befolkningsframskrivinger fra august 2019. 
 
Boligprogrammet for Ås ble våren 2019 gjennomgått og nedjustert med bakgrunn i 
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger for perioden 2019 – 
2035 er utarbeidet. Rådmannen ser på bakgrunn av de nye prognosene at 
elevveksten er lavere enn tidligere antatt. Dette medfører at behovet for økt 
elevkapasitet i kommunen har endret seg noe. Rådmannen vil i de kommende år 
følge befolkningsveksten nøye ved årlig å revidere boligprogram og utarbeide nye 
befolkningsframskrivinger. 
 
Rådmannen vurderer at med dagens elevkapasitet ved ungdomsskolene er det nok 
elevplasser i mange år og det vil ikke være nødvendig å igangsette umiddelbare 
tiltak. Det skal i 2020 legges frem en revidert skolebehovsplan for skolene i Ås som 
også vil omfatte ungdomsskolene. Elevkapasiteten vil da på nytt vurderes opp mot 
siste framskrivinger og tiltak vurderes utfra dette. 
 
 
Fakta i saken: 
Det er i to ungdomsskoler i Ås kommune. I Ås nord ligger Nordbytun ungdomsskole 
og har elever som er bosatt i Sjøskogen, Nordby og Solberg skolekrets. I Ås Sentrum 
ligger Ås ungdomsskole og har elever bosatt i Brønnerud, Åsgård, Rustad og Kroer 
skolekrets. Ungdomsskolene er for elevgruppen 13-15 år som går i 8.-10.trinn.  
 
 

Beregning av elevkapasitet ved ungdomsskolene 

I Ås beregnes normalt 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene og 30 elever på 
ungdomsskoletrinnene. Elevkullene varierer fra år til år, og dermed vil også antall 
klasser/grupper pr. trinn variere. Ved ungdomsskolene er det enklere å ha fulle 
klasser enn ved barneskolene da skolen kun har tre trinn, så her vil skolene som 
oftest kunne utnytte sin maksimumskapasitet. 

Ungdomsskole Maksimum kapasitet Realistisk kapasitet  
3 - parallell 270 elever 240 – 270 elever 
4 - parallell 360 elever 330 - 360 elever 
5 - parallell 450 elever 420 - 450 elever 
6 - parallell 540 elever 510- 540 elever 
7 - parallell 630 elever 600 – 630 elever 
8 - parallell 720 elever 690 – 720 elever 
 
Ås ungdomsskole er en 6-parallell skole og har en maksimumskapasitet på 540 
elever.  Det er kapasitet til 180 elever på hvert trinn.  
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Nordbytunet ungdomsskole er en 5-parallell skole og har en maksimumskapasitet 
på 450 elever. 150 elever på hvert trinn.  
 
 
STATUS FOR ELEVTALLSVEKST OG ELEVKAPASITET VED 
UNGDOMSSKOLENE I ÅS 
 
Registrert elevtall ved ungdomsskolen 
Det var per 1.10.2019 registrert 699 elever ved ungdomsskolene i Ås. 403 elever 
ved Ås ungdomsskole og 296 ved Nordbytun ungdomsskole. Tallene er hentet fra 
kommunens innrapportering i grunnskolens informasjonssystem (GSI). 
 
Elevtallsutvikling og elevtallskapasitet for perioden 2019-2035 
Ungdomsskolene i Ås kommunen har samlet en elevkapasitet for elever fra 8.-
10.trinn på totalt 990 elevplasser. De to ungdomskolene har elever fra to ulike 
opptaksområder (Ås nord og Ås sentrum). Det er derfor mest naturlig å se på 
kapasiteten for hver enkelt skole og ikke samlet. 

Begge ungdomsskolene har tilfredsstillende undervisningsarealer og en 
elevkapasitet som ikke er fullt utnyttet. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over elevtallsutviklingen på bakgrunn av siste 
befolkningsframskrivinger som ble utført august 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevtallsutvikling og elevkapasitet ved Ås ungdomsskole 

Befolkningsframskrivinger i perioden 2019-2035 Elever 13-15 år

Ås u-skole 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brønnerud 48 50 53 51 49 50 48 52 53 51 48 45 45 46 48 50 50

Åsgård 130 130 136 141 149 149 145 147 146 147 150 157 160 172 182 198 208

Rustad 194 193 223 224 227 209 212 215 225 232 235 244 245 259 270 289 298

Kroer 46 42 41 37 40 36 35 30 29 28 27 27 26 27 27 28 29

Totalt 418 414 453 453 465 444 439 444 453 458 460 472 477 503 528 565 585

Kapasitet 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Norbytun u-skole 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nordby 137 141 147 148 158 154 154 148 152 149 152 154 156 163 168 178 183

Solberg 73 82 91 104 112 116 118 124 133 138 143 145 151 156 164 173 177

Sjøskogen 106 105 95 101 103 108 99 93 91 90 93 92 91 90 91 95 96

Totalt 317 328 332 353 374 378 372 365 376 377 387 392 398 409 423 445 456

Kapasitet 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Kompas-framskriving



Ås kommune 

Ungdomsrådet 04.11.2019  Side 8 av 19 
 

 
Elevtallsveksten her viser at Ås ungdomsskole per d.d. og i årene som kommer har 
god kapasitet. Skolen har i dag i dag rund 400 elever. I følge 
befolkningsframskrivingene vil skolen ha nok elevkapasitet frem til 2033. Det vil da 
være 528 elever ved skolen. 
 
 
Elevtallsutvikling og elevkapasitet ved Norbytun ungdomsskole 

 
Elevtallsveksten her viser at Nordbytun ungdomsskole per d.d og i årene som 
kommer har god kapasitet. Skolen har i dag i underkant av 300 elever. I følge 
befolkningsframskrivinger vil skolen ha nok elevkapasitet frem til 2034/2035. I 2034 
vil det være 445 elever ved skolen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer utfra siste befolkningsframskrivinger at ungdomskolene i Ås vil 
ha god kapasitet i mange år og det vil ikke være behov for økt elevkapasitet før mot 
slutten av perioden. Det vil i neste skolebehovsplan for skolene i Ås lages en 
fremdriftsplan for hvilke tiltak som må vurderes og utredes for Ås ungdomsskole og 
Nordbytun ungdomsskole.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-6/19 
Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  19/03132-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 6/19 04.11.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 38/19 06.11.2019 
3 Formannskapet 63/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 2019 - 2023   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Barnehagebehovsplan for 2019-2022 godkjennes 
2. Barnehagebehovsplanen revideres hvert 2. år. 
3. Neste barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig 

barnehageutbygging og vurdere dagens barnehagestruktur. 
 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen                                            Ellen Benestad 
Rådmann                                                         Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 2: Grunnlagsdokument barnehagekapasitet- Befolkningsframskrivinger for 
Ås kommune 2019-2035  
Vedlegg 1: Barnehagebehovsplan 2019-2022 
Vedlegg 3: Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-2035 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Barnehagebehovsplan 2015 - 2018 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Kommunalsjef teknikk, miljø og kultur 
Virksomhetsleder barnehage 
 
 

Saksutredning: 
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Sammendrag: 
Ås kommune har per d.d. til sammen ca. 1227 barnehageplasser. Kapasiteten i 
barnehagene var i 2018 bedre enn på flere år da det er færre barn i den aktuelle 
aldersgruppen enn tidligere prognoser viste. Denne trenden har fortsatt i 2019. 
Belegg i barnehagene pr. 1.10.2019 er 1053 barn og medfører en overkapasitet på 
174 plasser. På bakgrunn av dette er flere avdelinger i de kommunale avdelingene 
midlertidig stengt. På sikt vil disse plassene fylles opp og behovet for nye 
barnehageplasser vil komme.  Det forventes en gradvis økning av barnetallet 
fremover, men med dagens overkapasitet vil det ta tid før kapasiteten utfordres. Det 
er i tillegg usikkerhet rundt når veksten vil komme, da det er usikkerhets-momenter i 
befolkningsframskrivingene.  
 
Ny barnehage i Ås nord, Nordby barnehage, er under bygging og skal stå ferdig i 
2020. Togrenda barnehage skal da legges ned. Dette vil øke kapasiteten i nord i 
kommunen.  
 
Rådmannen foreslår at ny barnehage i Ås sentrum, på Dyster-Eldor, kan utsettes til 
tidligst 2025. Denne utbyggingen bør vurderes opp mot barnetallene i løpet av 
planperioden.  
 
Det må vurderes når planleggingen/arbeidet med ny barnehage i Ås nord må starte, 
men det bør legges inn midler til dette i neste planperiode. Neste 
barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig utbygging utover dette, 
samt vurdere dagens barnehagestruktur.  
 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 
alder som er bosatt i kommunen, jf. Lov om barnehager 12. Dette betyr at kommunen 
som barnehagemyndighet har ansvar for å sikre at innbyggernes rett til plass i 
barnehage kan imøtekommes, Lov om barnehager §8 andre ledd.  
 
Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale og 12 private barnehager 
samt 2 private familiebarnehager og har i dag en barnehagekapasitet på totalt 1227 
barnehageplasser.  
 
1053 barn benytter pr. 1.10.2019 et tilbud i en av barnehagene fordelt slik mellom 
kommunale og private barnehage: 
 

 Barn under 3 år Barn over 3 år Antall barn 
Kommunale barnehager 186 359 545 
Private barnehager 163 345 508 
Antall barn med plass i 
barnehage 

349 704 1053 

 
Ås kommune har i forbindelse med forrige barnehagebehovsplan vedtatt en 
dekningsgrad på 95% for barnehageplasser i kommunen, jf. kommunestyrets vedtak 
19.11.2014. Dette dekker behovet for barnehageplasser i kommunen. Etter 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
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hovedopptaket mars 2019 hadde Ås kommune full barnehagedekning, jf.
barnehagelovens § 12a Rett til plass i barnehage.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet
Kommunen har en barnehagekapasitet på ca. 1227 plasser. Med dagens benyttede
plasser har kommunen en overkapasitet totalt på 174 plasser. Overkapasiteten er
stort sett knyttet til sentrumsområdet.

Ås kommunes boligprogram ble revidert våren 2019 og nye befolknings-
framskrivinger for perioden 2019 –2035 er utarbeidet på bakgrunn av dette i august
2019. I tabeller med oversikt over fremtidig barnehagekapasitet er Dyster-Eldor
barnehage tatt med 2024, jf. HP 2019-2022.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for hele kommunen samlet

Tabellen viser overkapasitet eller underkapasitet på barnehageplasser basert på
95% barnehagedekning totalt i kommunen. I tabellen er det medtatt nedleggelse av
45 barnehageplasser i Togrenda barnehage og økt kapasitet med nye Nordby
barnehage samt ny barnehage i sentrum, Dyster-Eldor. Kommunen har med dagens
barnehagekapasitet nok plasser frem til 2026. Fra 2027 vil kommunen mangle vel 20
plasser og denne underkapasiteten vil øke betraktelig fra 2028 og utover. I 2035 vil
kommunen mangle 342 barnehageplasser

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for området Ås nord

Når Nordby barnehage står ferdig i 2020 med kapasitet på ca. 180 barn vil Togrenda
barnehage legge ned sin virksomhet med 45 barnehageplasser. Ny
barnehagekapasitet for Ås nord vil da være 635 plasser. Denne kapasiteten vil holde
til 2025. Ut fra befolkningsframskrivingen vil kommunen da mangle ca 27 plasser i
nord. Underkapasiteten i nord vil øke frem til 2031, da stabiliserer veksten seg frem til
2035.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for Ås sentrum
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Det vil være nok barnehagekapasitet frem til 2025 uten bygging av Dyster-Eldor 
barnehage i sentrum. Det vil da mangle ca. 28 plasser i sentrum. Med utbygging av 
Dyster- Eldor vil kapasiteten holde til 2029. Kommunen vil da mangle 8 plasser. I 
2030 vil det mangle 47 plasser og denne underkapasiteten vil øke frem til 2035.  
 
Rådmannens forslag til tiltak for fremtidig barnehagekapasitet 
Rådmannen ser at Ås kommune i dag har en overkapasitet av barnehageplasser og 
det er knyttet stor usikkerhet til når videre vekst vil skje. Kommunen har samtidig 
ansvar som barnehagemyndighet til å sørge for nok barnehageplasser.  
 
Befolkningsframskrivinger fra august 2019 viser at kommunen vil ha tilstrekkelig 
samlet barnehagekapasitet frem til 2025. 
  
For området nord i Ås vil det være nok kapasitet frem til 2025. For sentrumsområdet 
vil det være nok kapasitet frem til 2025 uten bygging av ny barnehage og til 2029 
med bygging av ny barnehage.  
 
Rådmannen anbefaler at det står ferdig ny barnehage i Ås sentrum Dyster- Eldor 
tidligst i 2025 og at det står ferdig ny barnehage i Ås nord Solberg Øst tidligst i 2026. 
Kommunen vil da totalt sett ha nok kapasitet til barn med rett på plass frem til 2029.   
 
På bakgrunn av mye usikkerhet knyttet til kommende befolkningsvekst og at det nå 
ikke er behov for flere barnehageplasser, vil rådmannen først i neste 
barnehagebehovsplan utarbeide en plan for fremtidig barnehageutbygging. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er satt av rundt kr 82 millioner totalt til planlegging og bygging av Nordby 
barnehage.  Det bør settes av midler til videre planlegging av ny barnehage Dyster-
Eldor i neste planperiode. Det er estimert at kostnadene vil bli de samme som for 
Nordby barnehage. 
 
Det er ikke estimert pris på tomtekjøp til ny barnehage i Solberg øst. Kommunen er i 
dag i dialog med grunneier om kjøp av tomt. 
 
Kommunen bør ta stilling til om de ønsker å opprettholde dagens barnehagestruktur 
eller om de ønsker å bygge større barnehager som erstatter de små. Togrenda 
barnehage som har plass til 45 barn, legges ned når Nordby er ferdig. Det er tidligere 
estimert en mulig salgspris for Togrenda barnehage på 6 millioner. 
 

Barnetallsutvikling Ås sentrum
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brønnerud 1-5 år 88 84 87 88 95 101 102 105 102 99 97 95 93 92 91 90 90

Åsgård 1-5 år 232 244 253 255 260 273 293 313 335 357 381 405 429 451 467 481 494

Rustad 1-5 år 256 264 268 308 317 339 366 389 412 433 454 474 485 494 503 510 517

Kroer 1-5 år 65 66 63 62 62 62 60 59 59 58 58 58 59 59 59 59 59

SUM alle barn 1-5 år 642 659 671 713 733 774 822 868 907 948 990 1032 1066 1096 1120 1141 1160

Antall barn 95% 610 626 637 677 696 735 781 824 862 900 941 980 1012 1042 1064 1084 1102

Bhg.kapasitet uten ny Dyster Eldor 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753

Kapasitet +/- 143 127 116 76 57 18 -28 -71 -109 -147 -188 -227 -259 -289 -311 -331 -349

Bhg.kapasitet med ny Dyster Eldor 753 753 753 753 753 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933

Kapasitet +/- 143 127 116 76 57 198 152 109 71 33 -8 -47 -79 -109 -131 -151 -169
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Miljømessige konsekvenser: 
Ved en utbygging av Dyster-Eldor barnehage er det vedtatt at det skal legges ekstra 
vekt på miljøaspektet og vurderes bruk av innovativ anskaffelse. Det er også vedtatt 
at det skal lages en strategi/regelverk for å sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk 
aktivitet i tilknytning til barnehager og skoler. Dette arbeidet er igangsatt og fremtidige 
barnehageutbygginger vil bli vurdert utfra vedtatte strategier og regelverk  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I og med at kommunen nå har overkapasitet på barnehageplasser, anbefaler 
rådmannen at man ikke tar stilling til videre utbygging av barnehager før ny 
barnehagebehovsplan legges fram i 2021.  Neste barnehagebehovsplan må 
inneholde en plan for fremtidig utbygging, samt vurdere dagens barnehagestruktur. 
Ut fra prognosene må det i neste planperiode avsettes økonomiske midler til bygging 
av Dyster-Eldor barnehage samt kjøp av tomt og planlegging av ny barnehage i Ås 
nord, Solberg Øst 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-7/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01190-4 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 7/19 04.11.2019 
10 Formannskapet 65/19 13.11.2019 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret 2019 - 2023   
2 Eldrerådet   
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12/19 05.11.2019 
4 Hovedutvalg for næring og miljø   
5 Hovedutvalg for helse og sosial   
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/19 06.11.2019 
7 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/19 07.11.2019 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
9 Administrasjonsutvalget   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 
 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 
 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 
på inntil 15 mill. kr. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
 

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 
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g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
Ås 29.10.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Arbeidsmiljøutvalget  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet 1. gang  
Formannskapet 2. gang – innstilling kommunestyret  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2020- 
2023. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2015 - 2027. Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte 
kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Budsjettet er fremlagt 
digitalt og finnes på kommunens nettside.   
 
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/home 
 
Vurdering: 
Store investeringer innen skole, barnehage, idrett, helse og omsorg gir et løft i 
kommunens bygningsmessige kapasitet. Samtidig medfører det en økning i 
kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette må kommunen endre og 
redusere innholdet i tjenestetilbudet. 
 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. Budsjettforslaget har negative driftsresultater alle årene i 
planperioden.  Det budsjetteres derfor med å bruke av kommunens oppsparte 
reserver. Det er ikke en varig løsning. Budsjettet forutsetter krav til store omstillinger 
og reduksjoner.  
 
Det forventes en stor befolkningsvekst i Ås kommune fremover. For tiden er den 
mindre enn planlagt. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og 
omsorgsboliger er innarbeidet for å legge til rette for et godt tjenestetilbud til en 
økende befolkning.  Det investeres for 1,63 mrd. i planperioden.  Nye investeringer 
øker kommunens lånegjeld.  
 
Det er utarbeidet finansielle måltall som skal sette rammer for investeringene 
fremover. Det er en grense for hvor stor lånegjeld kommunen kan bære. 
 
Utvikling av nye boligområder og sentrumsutvikling er en forutsetning for 
befolkningsvekst. Kommunens plan- og utviklingsarbeid er derfor prioritert.  
 
Nordby barnehage ferdigstilles i 2020 og utvidelse av Moer sykehjem i 2021. Det skal 
bygges flere omsorgsboliger. Det er lagt inn midler til utvidelse av Sjøskogen skole 
og ny Åsgård skole, samt ny flerbrukshall ved Ås videregående. Alle investeringene 
innebærer et løft i de bygningsmessige rammene for tjenestetilbudet til kommunens 
innbyggere. Rådmannen mener summen av investeringer ikke er bærekraftig, den 
går på bekostning av tjenestenes innhold og fremdrift og investeringsnivå bør 
tilpasses bedre til kommunens økonomi.  
 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. 

https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/generic/summary/budprp
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/%23/home
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Alternativer: 
For å nå et forsvarlig økonomisk driftsresultat i 2023 må arbeidet med 
omstillingsprosjektet fortsatt prioriteres høyt. I tillegg må det vedtas nye besparelser.  
Rådmannen har derfor fremmet alternativer for å bedre økonomien.  Dette kan være 
strukturelle endringer, kutt i tjenester, eiendomsskatt på bolig eller reduksjon i 
planlagte investeringer.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 vedtas med 
nødvendige alternative tiltak for å få budsjettet i balanse uten å saldere med bruk av 
fond.  
 
Det foreslås å nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen 
med formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. 
 
 
 
 
 

Informasjon  

- Møtet starter med en kort orientering om klima og energiplan, med 
fokus på hvordan vi skal få medvirkning fra barn og unge. Innledning 
ved Siri Gilbert som er rådgiver i plan, miljø og næring 

- Informasjon om ungdomskonferansen i Oslo og hvem som ble årets 
ungdomskommune 

- Ny veileder for ungdomsråd 

Drøfting  

- Valg av to medlemmer til arbeidsgruppe for å utforme nytt ungdomshus 
- Bør vi lage en plan for ungdomsrådets arbeid i 2020, og hvordan skal 

denne eventuelt se ut 
- Bør vi lage vedtekter for ungdomsrådet 
- Julekino 

 
 
Eventuelt 
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