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Saker til behandling  

UR-2/21 
Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å 
organisere mer matservering 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  21/00837-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/21 13.04.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/21 14.04.2021 

3 Formannskapet 28/21 21.04.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 
 

Ås, 07.04.2021 
 

 
Trine Christensen Ellen Benestad 
kommunedirektør kommunalsjef for oppvekst og 

opplæring  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 

 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Ungdomsrådet  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Formannskapet  
Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunale styrere 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Barnehagene serverer i dag lunsjmåltid og fruktmåltid med drikke. Foreldre har 

med matpakke til frokost og eventuell tilleggsmat til fruktmåltidet. Det serveres 
både varm og kald mat til lunsjmåltidene. Foreldrene betaler kr 400 i kostpenger 

11 måneder i året. 25 % av kostpengene går til å delfinansiere en ansatt som 
jobber på kjøkken.  
 

Ås kommune har 6 kommunale barnehager fordelt på 8 hus. Barnehagene 
varierer i størrelse og har ulike fysiske rammer. Samtlige barnehager har en 

ansatt på kjøkkenet, men stillingsprosent og organisering av den ansattes 
arbeidstid varierer. En andel av stillingen til kjøkkenansatt er en del av 

barnehagens grunnbemanning. 
 
Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 

antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal prioriteres til 
måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Ut fra dagens situasjon varierer 

kjøkkenfasiliteter og antall barn per barnehage fra 96 til 180 barn. 
 
Skisserte kostnadsberegninger viser at det vil være nødvendig å øke kostprisen 

pr. måned dersom kommunen skal tilby et fullkosttilbud i barnehagen og 
opprettholde kvaliteten på mattilbudet. Med fullkosttilbud menes det to ekstra 

måltider – frokost og ettermiddagsmat utover etablert mattilbud. 
 
 

Fakta i saken: 
 

Det vises til vedtak 10.12.2020 i K-125/20 Verbaldel: 3.  
Rådmannen bes legge fram en sak i 2021 om muligheter for barnehagene til å 
organisere mer matservering, som selvfinansieres gjennom kostpris. 

Matserveringen skal være enkel, sunn, næringsrik og ha lav pris.  
 

 
Matservering og organisering i dag: 
Foreldrene betaler pr tiden 400 kr i kostpenger pr måned. 25 % av kostpengene 

dekker deler av lønn til kjøkkenansatt. Øvrige kostpenger går til mat som 
serveres til barna.  

 
Barnehagene serverer lunsjmåltid og frukt daglig. Til måltidene tilbys melk og 
vann. Barnehagene legger til rette for at barna skal kunne spise frokost og 

ettermiddagsmåltid i barnehagen dersom foreldrene ønsker dette. I disse 
tilfellene sender foreldrene med barna matpakke.  

 
Menyen tilknyttet lunsjmåltidet varierer i barnehagene. Menyen påvirkes av 
kjøkkenfasilitetene og barnehagenes rammer. Det serveres både varm og kald 

mat til lunsjmåltidet. På grunn av et behov og ønske om å benytte 
overskuddsmat inn i andre måltider er det vanskelig å etablere en lik og 

standardisert meny i alle barnehager. 
 



Ås kommune 

Ungdomsrådet 13.04.2021  Side 4 av 22 

 

Ås kommune har 6 kommunale barnehager fordelt på 8 hus. Barnehagene 
varierer i størrelse og har ulike fysiske rammer. Samtlige har en ansatt på 

kjøkkenet, men stillingsprosent og organisering av den ansattes arbeidstid 
varierer med bakgrunn i de ulike barnehagenes øvrige rammer. Generelt for alle 
barnehagene er at kjøkkenansatte i hovedsak jobber med oppgaver knyttet til 

kjøkkenet. En andel av stillingen til kjøkkenansatt er en del av barnehagens 
grunnbemanning, slik at barnehagene dekker kravene om grunnbemanning jfr 

Lov om barnehager § 26. 
 
 

Barnehagene 
Solbergtunet barnehage har opptil 180 plasser. 50 % av kjøkkenansatt er 

beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et 
tilpasset storkjøkken.  

 
Vinterbro barnehage har opptil 94 plasser.  50 % av kjøkkenansatt er beregnet 
inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et kjøkken.   

 
Nordby barnehage har opptil 180 plasser. 50 % av kjøkkenansatt er beregnet inn 

i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm.  Barnehagen har et tilpasset 
storkjøkken. 
 

Frydenhaug barnehage har opptil 94 plasser. 50 % av kjøkken ansatt er 
beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et 

kjøkken.  
 
Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen er fordelt på to hus med 

opptil 132 plasser. Kjøkkenansatt fordeler arbeidstiden på begge hus. 50 % av 
kjøkkenansatt er beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. 

Barnehagen drifter to kjøkken.  
 
Tunveien barnehage med avdeling Sagalund er fordelt på to hus med opptil 132 

plasser. Kjøkkenansatt fordeler arbeidstiden på begge hus.  50 % av 
kjøkkenansatte er beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. 

Barnehagen drifter to kjøkken.  
 
Barnehagene har ulike fysiske forutsetninger for hvorledes de kan organisere og 

lage måltider. De nye barnehagene har kjøkken som er tilrettelagt for å 
forberede og tilberede mat til mange. De andre barnehager har mindre og flere 

kjøkken de skal koordinere. 
 
 

Kostnadsberegning av ulike alternative matserveringer som er enkel, 
sunn, næringsrik og har lav pris: 

 
Utregningene det viser til i nedenstående tabell er kostnadene beregnet med 
utgangspunkt i Ås kommunes nåværende innkjøpsavtaler med Cater Drammen. 

Kostnadene er beregnet med utgangspunkt i innkjøpene til en barnehage med 96 
barn. Reelle kostnader til et fullkosttilbud i barnehagene vil derfor kunne variere 

noe fra barnehage til barnehage. Alternativene i tabellen er valgt ut ifra frokost 
og ettermiddagsmåltider som er enkle, sunne, næringsrike og har lav pris. 
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Dersom alternativene skulle inneholdt varme måltider som for eksempel 
havregrynsgrøt, ville det utløst et behov for økt ansattressurser da varme 

måltider produserer merarbeid. 
  

  

 
Utregningene viser at en måltidsøkning i barnehagene vil øke kostnadene fra 88-
179 kr pr. barn pr. måned avhengig av hvilket alternativ man velger.  

Økning til full kost i barnehagene vil øke kostnadene fra 166 kroner til 358 
kroner pr. barn pr. måned avhengig av skisserte alternative matserveringer.  

Tidligere budsjett og regnskap på matvarer for 2018 og 2019 viser at 
barnehagene i hovedsak balanserer kostpengene med dagens inntekter.   
 

 
Vurdering: 

 
Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 
utgangspunkt i antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal 

prioriteres til måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Ut fra dagens situasjon 
varierer kjøkkenfasiliteter og antall barn per barnehage fra 96 til 180 barn. 

I barnehagene med kjøkkenansatt fordelt på to hus vil øvrig personal få mer 
ansvar for matlaging, servering og rydding. Dersom øvrige ansatte skal utføre 
oppgavene knyttet til måltidene får dette konsekvenser for annet pedagogisk 

arbeid personalet utøver direkte med barna. 
 

I dag kan enkelte barnehager sette inn kjøkkenansatt for å dekke opp ved for 
eksempel tidligvakt, som støtte ved møteavvikling eller ved annet fravær i 
personalgruppen. Servering av flere måltider vil innebære at kjøkkenansatt vil 

bruke sin fulle arbeidstid tilknyttet kjøkkenarbeid. Fleksibiliteten og 
handlingsrommet for å benytte personalressursene hensiktsmessig vil reduseres. 

 
Mulighetene for å øke antall måltider i barnehagen vil også bero på om 

kostpenger skal ligge på samme nivå som i dag, dvs. på 400 kr, eller om disse 
skal økes. Dersom kostprisen skal økes må dette ut på høring i barnehagenes 
samarbeidsutvalg Jmf § 4 Barnehageloven. 

 
I 2019 gjennomførte alle de kommunale barnehagene foreldreundersøkelsen. På 

spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd foreldrene var med mattilbudet i 
barnehagen var resultatet: 
 

 

 Havregryn 
med melk 

Knekkebrød 
med pålegg og 

melk 

Brødmåltid 
med pålegg 

og melk 

Youghurt 
med musli 

Kornblanding 
med melk og 

tilbehør 

Pr. måltid 

for 1 barn 

 Ca 4 kr Ca 7 kr Ca. 8 kr  Ca 8 kr  Ca 4,50 kr 

Pr. måned 

for 1 barn 

Ca 88 kr Ca. 154 kr Ca. 179 kr Ca 179 kr Ca 99 kr 
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Hvor fornøyd 

eller 
misfornøyd er 

du med 

barnehagens 
mattilbud: 

Svært 

fornøyd 
(5) 

Ganske 

fornøyd 
(4) 

Verken 

fornøyd 

eller 
misfornøyd 

(3) 

Ganske 

misfornøyd 
(2) 

Svært 

misfornøyd 
(1) 

Vet ikke 

 

 
 

Snitt 

Frydenhaug 

barnehage 
(2019) 

42,6% 46,8% - - 0,0% 0,0% 
 

4,3 

Togrenda 

barnehage  
(2019) 

0,0% - 53,8% - 0,0% 0,0% 
 

3,3 

Sagaskogen 

barnehage 

Avd 
Rustadskogen 

(2019) 

25,0% 43,8% - - 0,0% 0,0% 

 

 

3,8 

Sagaskogen 
barnehage 

Avd Sagalund 

(2019) 

31,6% 26,3% 42,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

3,9 

Solbergtunet 
barnehage 

(2019) 

42,9% 37,1% 12,4% - - 2,9% 
 

4,2 

Søråsteigen 
barnehage  

(2019) 

19,0% 39,7% 23,8% 12,7% - - 
 

3,6 

Tunveien 
barnehage  

(2019) 
10,7% 50,0% 32,1% - 0,0% - 

 

3,7 

Vinterbro 

barnehage  
(2019) 

14,6% 33,3% 29,2% - 10,4% - 

 

3,3 

 
Foreldre undersøkelsen viser at foreldrene har delte meninger i forhold til 

mattilbudet i barnehagene. Ut ifra skisserte kostnadsberegninger vil det være 
nødvendig å øke kostprisen pr. måned dersom kommunen skal tilby et 

fullkosttilbud i barnehagen og samtidig opprettholde kvaliteten på mattilbudet. 
En reduksjon i kvaliteten på mattilbudet innebærer eksempelvis mer halvfabrikat 
og mindre variasjon i måltidene. Dette vil ikke støtte oppunder 

Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til sunn og god mat og vil sannsynligvis 
påvirke foreldrenes tilfredshet med mattilbudet i barnehagene. 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

 
For at barnehagene skal kunne servere flere måltider i barnehagen må 

kostprisen økes i henhold til skissert kostnadsberegning. 
 
Dersom barnehagene øker med to serveringer pr. dag (frokost og 

ettermiddagsmat i henhold til alternativene i tabellen) må kostprisen minimum 
økes med 250 kr pr. måned til 650 kr pr. måned pr barn. 
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Dersom barnehagene øker med en servering pr. dag (enten frokost eller 

ettermiddagsmat i henhold til alternativene i tabellen) burde kostprisen minimum 
økes med 125 kr pr. måned til 525 kr pr. måned pr. barn. 
 

Dersom det ønskes andre alternative måltider enn skisserte forslag i tabellen 
som krever mer matforberedelser, for eksempel varm havregrynsgrøt vil det 

være behov for å øke ressurs til kjøkkenansatt i tillegg. 
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
 

Ingen 
 

Alternativer: 
1) Barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris 
2) Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 

kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 
vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas 

endelig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
 

Det vil ikke være mulig å selvfinansiere et fullkosttilbud innenfor dagens kostpris 
uten å redusere kvaliteten på måltidene betraktelig. 
Dersom barnehagene skal øke antall måltider må kostprisen økes i henhold til 

kostnadsberegninger i skissert tabell. En eventuell kostprisendring må ut på 
høring i barnehagenes samarbeidsutvalg før en kostprisendring kan 

gjennomføres. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
14.04.2021 
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UR-3/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  21/00923-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 5/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 6/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 27/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 

samtlige kommuner vedtar dette. 
2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 

reviderte avtalen følger saken.  

 
Ås, 06.04.2021 

 
Trine Christensen Ellen Benestad 
kommunedirektør  kommunalsjef oppvekst og 

opplæring 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

20_50512-1 Revidert utkast til samarbeidsavtale FBU 16.10 595711_1_1 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Virksomhetsleder grunnskole 
Skolefaglig rådgiver 

Virksomhetsleder barn, unge og familier 
 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
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Kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, heretter 
omtalt som samarbeidskommuner, har inngått avtale om 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20- 2 for drift av Follo barne- 
og ungdomsskole (FBU). En samarbeidsavtale regulerer eiernes rettigheter og 
plikter knyttet til eierskap og drift. Alle kommunene samarbeider om å drive 

skolen og har like vilkår. Nordre Follo er vertskommune og har ansvar for å 
koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. Skoleeierne i de 

samarbeidende kommuner er kommunens styringsgruppe. 
 
FBU er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og 

behov for tilrettelagt undervisningsopplegg og spesialundervisning. FBU har som 
formål å gi et helhetlig grunnskole- og SFO tilbud i tråd med opplæringsloven. 

Om lag halvparten av elevene har behov for fysioterapibehandling og får dette 
dekket av hjemkommunen, men i eksisterende samarbeidsavtale inngår ikke 

fysioterapi som en del av tilbudet ved skolen. 
 
Fysioterapeut i 50% stilling vil kunne dekke behovet for behandling av elevene 

ved skolen og samtidig ha mulighet for å gi øvrige ansatte ved skolen råd og 
veiledning. En fast fysioterapeut vil ha god oversikt over elevenes behov og 

muligheter, og kan være med på å videreutvikle tilbudet ved FBU.  
 
Det er behov for økte budsjettrammer for å finansiere tilbudet og derfor fremmes 

det en politisk sak i alle eierkommunene. Samarbeidsavtalen endres slik at 
fysioterapi inngår og kostnadene deles. 

 
Under punkt 5.3. i samarbeidsavtalen tilføyes:  

- Fysioterapeut i 50 prosent stilling som betales gjennom elevprisen. 

 
Samarbeidsavtalen ligger som vedlegg med forslag til endring. 

 
 
 

Fakta i saken: 
Bakgrunn 
FBU ble etablert i 1969. Det ble bygd ny skole som ble tatt i bruk høsten 2018. 
Nordre Follo kommune er vertskommune. Follo-kommunene samarbeider om å 
drive FBU på like vilkår. Avtalen om samarbeid er hjemlet i kommunelovens 

kapittel 20 – vertskommunemodell.  
 

Bygningsmassen ved FBU eies av samarbeidskommunene i et tingsrettslig 
sameie, mens tomten eies av Nordre Follo kommune. Vertskommuneavtalen 
regulerer blant annet eierandelen fordelt mellom kommunene. 

 
Kommunene har like vilkår, og samarbeidsavtalen regulerer kommunenes 

rettigheter og plikter inkludert økonomiske forpliktelser. Samarbeidskommunene 
driver skolen. Skoleeierne i de samarbeidende kommunene er skolens 
styringsgruppe. Ved behov for økte budsjettrammer til skolen må medlemmene i 

styringsgruppen avklare dette med den enkelte kommune. Nordre Follo er 
vertskommune for drift av skolen og bygningsmassen. Vertskommunen har 

ansvar for å koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. 
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Skolen har 61 elevplasser. Elevtallet kan svinge etter samarbeidskommunenes 
behov for plasser. Elevtallet kan også svinge på bakgrunn av enkeltelevenes 

individuelle behov og skolens og elevgruppens sammensetning. 

FBU er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull 
sosial tilhørighet som har behov for tilrettelagt undervisning. Alle elevene ved 

skolen har vedtak om spesialundervisning hvor PPS har vurdert at skolen gir et 
forsvarlig opplæringstilbud når det kommer til innhold, organisering og 
kompetanse. Mange av elevene har motoriske- og andre tilleggsutfordringer som 

gjør at de har behov for fysioterapi. Fysioterapibehandling får de i dag enten i 
hjemkommunen eller at fysioterapeuten fra hjemkommunen kommer til skolen. 

 
  
Eierandeler og elevplasser: 

Kommune Eierandel Kommune Eierandel 

Nordre Follo kommune 26 Frogn kommune 7 

Nesodden kommune 8 Vestby kommune 7 

Ås kommune 8 Enebakk kommune 5 

 

Det er ikke et mål at samarbeidskommunene skal bruke alle plassene de har 
eierandeler til. Skolen kan, i samråd med rådgivende utvalg (RU), disponere 

plasser samarbeidskommuner ikke bruker, til elever fra de andre kommunene.  
 

 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

gir mulighet for at elever som har behov for fysioterapi, kan få tilbud når de 
oppholder seg i skolekommunen, istedenfor i hjemkommunen. Et 

fysioterapitilbud organisert til skolen vil gi elevene et mer tilrettelagt tilbud og 
elevene får hjelp der de er. Det er gunstig at fysioterapeuten er en del av 
skolemiljøet og observere barna i sitt naturlige aktivitetsmiljø, noe som er en 

fordel for å veilede ansatte ved skolen. 
 

Kommunedirektøren anbefaler at Follo barne- og ungdomsskole har et tilbud om 
fysioterapeut ved skolen som er ansatt i ved skolen. For å gjennomføre dette må 
samtlige av samarbeidskommunene følgelig vedta det samme, og 

samarbeidsavtalen må endres.  
 

En løsning med å fordele utgiftene til fysioterapi er gunstig for videre samarbeid 
og drift av FBU i tråd med vertskommunemodellen. Ved å legge 

fysioterapitilbudet til skoletiden, endres samarbeidsavtalen for FBU slik at 
fysioterapi inngår i skoletilbudet. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
I tråd med samarbeidsavtalen punkt 6.1 skal vertskommunens kostnader til den 

totale driften av skolen, finansieres av samarbeidskommunene basert på 
selvkost. Elevprisen skal normalt være den samme for alle - driftsbudsjett fordelt 
på antall elever. En fulltidsplass ved FBU barneskole koster 478.470 kr årlig og 

en fulltidsplass ved FBU ungdomsskole koster 532.840 kr årlig. 
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Kommunen mottar fastlønnstilskudd fra Helfo for fysioterapeutene. 
Lønnskostnaden for en fysioterapeut varierer i dag mellom 411 000 og 531 000 

per år ut fra ansiennitet og spesialkompetanse.  
 
Refusjonen er 210.000 kr for en fysioterapeut i full stilling per år. Beregningen 

av kostnader per år er gjort på en gjennomsnittslønn på 500 000 kr og sosiale 
utgifter som totalt blir 665 000 kr per år. Nettoutgiftene blir derfor totalt om lag 

227 500 kr årlig i 50% stilling.  
 
Ved å øke elevprisen vil kostnaden for et fysioterapitilbud reguleres av 

samarbeidsavtalen og dekkes av kommunene i tråd med samarbeidsavtalen og 
kommunenes eierbrøk. Kostnaden per elevplass vil dermed øke med om lag 

3750 kroner årlig. Dette beløpet bør inngå i elevprisen slik at fysioterapitilbudet 
på 50% kan opprettholdes uavhengig av hvor mange plasser som benyttes og 

hvor mange elever som trenger fysioterapi. 
 
 

Estimerte ekstrakostnader per kommune per år:  
Kommune Ekstrakostnader Kommune Ekstrakostnader 

Nordre Follo kommune 97 500 Frogn kommune 26 250 

Nesodden kommune 30 000 Vestby kommune 26 250 

Ås kommune 30 000 Enebakk kommune 18 750 

 

 
Utgiftene til fysioterapibehandling for den enkelte elev er allerede en kostnad for 
samarbeidskommunene. Ekstrakostnaden per elevplass er derfor ikke en reell 

økning for kommunene.  
 

 
Alternativer: 
1. Dagens løsning med at enten eleven eller fysioterapeuten forflytter seg 

mellom hjemkommune og skole kan opprettholdes. Fysioterapeuten fra 
hjemkommunen bruker tid og ressurser på reisevei, men det er lite 

bærekraftig med tanke på både økonomi og miljø. Når elever må reise til og 
fra et fysioterapitilbud i hjemkommunen går de glipp av undervisning og/eller 
det sosiale sammen med andre elever.  

 
2. Kostnaden kan deles på de elevene som får fysioterapi. Denne kostnaden blir 

lite forutsigbar for kommunene fra år til år, da dette behovet vil variere. 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
FBU gir et opplæringstilbud/spesialpedagogisk tilbud til barn med store og 
sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet. Mål, innhold og 

organisering er annerledes enn det elevene ville fått på nærskolen. Skolen har 
også ansatte med bred kompetanse på elever med sammensatte lærevansker, 

og ulik funksjonsgrad og/eller diagnoser.  En fysioterapeut bidrar ytterligere med 
spisskompetanse på motorikk og bevegelse uavhengig av funksjonsnivå. Tilbudet 
er forsvarlig og likeverdig, fordi elevene på FBU skal ha de samme mulighetene 

til å nå målene som er satt for dem, som elever på nærskolen skal ha for å nå 
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sine mål. FBU med fysioterapitilbud vil være en nyskapende skole som tilbyr 
tjenester nær der elevene oppholder seg store deler av dagen.  

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2021 
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UR-4/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/21 13.04.2021 

10 Kommunestyret   

2 Eldrerådet 2/21 13.04.2021 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2/21 13.04.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 3/21 14.04.2021 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 6/21 13.04.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/21 14.04.2021 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 23/21 14.04.2021 

8 Administrasjonsutvalget 7/21 21.04.2021 

9 Formannskapet 25/21 21.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Ås, 31.03.2021 

 
Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret  
 

Vedlegg:  
Årsmelding med årsberetning (Web-visning) 

Årsmelding med årsberetning(PDF) 
 
 

  

https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-årsmelding_202/
https://www.as.kommune.no/aarsmelding-tertialrapporter-og-maanedsrapporter-2020.536324.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Vedtatt budsjett for 2020 tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 %. Netto 
driftsresultat ved årets slutt har endt på 0,3%, og er langt bedre enn budsjettert 

og prognostisert gjennom året.  
 

Gjennom hele 2020 har det vært og blitt meldt om usikkerhet om endelig 
driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og  
svingende med pandemisituasjonen og endringer i gjeldende smitteverntiltak. 

 
Fakta i saken: 

Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022. Årsmeldingens kapittel 1-6 

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 2020 tas til orientering. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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UR-5/21 
Organisering av Kroer skole fra høsten 2021 
 
Saksbehandler:  Vibeke Aaser Grønli Saksnr.:  21/01059-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/21 13.04.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/21 14.04.2021 

3 Administrasjonsutvalget 8/21 21.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
Ås, 24.03.2021 

 
Ellen Benestad Vibeke Aaser Grønli  

Kommunalsjef oppvekst og opplæring Virksomhetsleder grunnskole  
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

Administrasjonsutvalget 
 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Kroer skole fortsetter å ligge administrativt under Åsgård skole fra høsten 

2021. Det gjennomføres en evaluering av ordningen i løpet av skoleåret 
2022/23. 
 
 

Fakta i saken: 
Det henvises til muntlige orienteringer gitt av virksomhetsleder for grunnskole i Ås kommune 
om Kroer skole i HOK-møte 7.10.20 og 20.1.2021.  
 
I Formannskapsmøte 13.5.20 ble det, som et av mange innsparingstiltak for Ås kommune,  
gjort et vedtak om at Kroer skole skal legges administrativt under Rustad skole. Som det har 
blitt gjort muntlig rede for i HOK-møte 7.10.20 ble det valgt å legge Kroer skole administrativt 
under Åsgård skole inneværende skoleår. I praksis betyr dette at Åsgård og Kroer skole har 
hatt felles ledelse fra 1.9.20. For å sikre forutsigbarhet for Kroer skole ble det bestemt at 
denne ordningen vil vare fram til sommeren 2021.  
 
Våren 2021 har det vært gjennomført en prosess med ledelsen ved Åsgård, Kroer og Rustad 
skole for å vurdere hva som blir den beste løsningen for ansatte og elever, når Kroer legges 
administrativt under en av de større skolene. Utdanningsforbundet har deltatt i prosessen. 
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De ansatte ved Kroer skole har uttalt seg om hva de tenker vil være den beste løsningen for 
Kroer skole. De skriver følgende: 
 
Vi har siden september hatt samarbeid med Åsgård skole. Rektor, assisterende rektor og 
inspektør har vært her, fordelt tilstedeværelse mellom seg på forskjellige dager i løpet av 
uka. Dette har fungert bra, og vi har vært og er fornøyd med ordningen.  
 
Vi ønsker ikke å ligge under Rustad til høsten. Noen av grunnene er: 

1. Vi har allerede et samarbeid med Åsgård skole og opplever at dette fungerer svært 
godt.  

2. Skolegrensesaken har bidratt til ett konkurranseperspektiv, som igjen har ført til et 
betent forhold på flere arenaer.  

3. Bytte av samarbeidspartnere er uhensiktsmessig å gjøre en gang til  
4. Kroer skole har de siste årene hatt hyppig skifte av ledelse. Nå trenger vi stabilitet.  

 
Både tillitsvalgte og FAU på Kroer uttrykker at de er fornøyde med løsningen og den 

innsatsen den felles ledergruppen gjør for å trygge ansatte og elever. Det kan synes som at 

de tiltakene som har vært satt inn har hatt en positiv effekt for Kroer skole. 

Fram til 1.10.20 hadde Ås kommune mottatt 11 skolebyttesøknader fra foresatte ved Kroer 

skole. Etter 1.10. og fram til 1.4.21 har Ås kommune mottatt 1 skolebyttesøknad fra foresatte 

til elev ved Kroer skole og 5 skolebyttesøknader fra foreldre til skolestartere ved Kroer skole.  

Utdanningsforbundet sentralt i Ås kommune støtter de ansatte ved Kroer skole og 
administrasjonens vurdering.  
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter å ha foretatt en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at Kroer skole fortsetter 
å ligge administrativt under Åsgård skole. Det gjennomføres en evaluering av ordningen i 
løpet av skoleåret 22/23. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2021 
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UR-6/21 
Orientering om BTI 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  21/01083-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 6/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 4/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 2/21 14.04.2021 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/21 14.04.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 

Ås, 26.03.2021 
 
Ellen Benestad Monica Berge-Tukh 

Kommunalsjef oppvekst og opplæring Virksomhetsleder barn, unge og  
  familier 

  
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg oppvekst og opplæring 

Hovedutvalg helse og sosial 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg oppvekst og opplæring 
Hovedutvalg helse og sosial 

 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

Kommunalsjef helse og mestring 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Målet med BT er at flere utsatte barn og unge får den hjelpen de trenger 
på et tidlig tidspunkt i alder og/eller i problemutvikling. Videre at ansatte 

som arbeider med barn og unge har kunnskap om beskyttelses- og 

risikofaktorer, samt tegn og signaler som kan gi grunnlag for å oppdage 
barn og unge.  

 
Fakta i saken: 
Den 22.1.20 ble det lagt fram en orienteringssak om BTI i hovedutvalg for helse 
og mestring og hovedutvalg for oppvekst og opplæring.   

 
Følgende vedtak ble fattet: 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 22.01.2020:  
1. Hovedutvalget for helse - og sosial vil vektlegge viktigheten av å ha fokus på temaet 

psykisk helsearbeid for barn og unge samt ha et tjenestetilbud som ivaretar 

helssefremmende og forebyggende arbeid. Hovedutvalget ber om at handlingsveileder 

som beskriver veien fra bekymring til handling legges fram i hovedutvalget. 

2. Hovedutvalget for helse- og sosial ber om tilbakemelding med resultatmål som legges 

frem for utvalget. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.01.2020: 
Saken tas til orientering 

 
Denne saken svarer ut vedtaket til hovedutvalget for helse og sosial. 

 
 

Om prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 
BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats. BTI er en modell på system og 

organisasjonsnivå for arbeid med tidlig innsats og samordning av tjenestetilbudet 
til barn og unge det er knyttet en uro til. Heretter beskrevet som utsatte barn og 
unge.   

 
BTI-prosjektet i Ås kommune er finansiert av midler fra Bufdir og 

Helsedirektoratet for å arbeide med systematisk identifikasjon og oppfølging av 
utsatte barn og unge. Midlene er bevilget for to år, men med mulighet til å søke 
midler til implementering for ytterligere ett år.  

 
BTI-modellen skal bidra med en systematikk og struktur til ansatte som gjennom 

sitt arbeid kommer i kontakt med Ås kommunes barne- og ungdomsbefolkning. 
De ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenestene har i dag oppgaver og et 
ansvar for å jobbe helhetlig rundt barn, unge og deres familier, jfr 

formålsparagraf i Opplæringsloven og Barnehageloven. BTI er dermed ikke noe 
nytt, men en systematisering og kvalitetssikring av innsatsen og samordningen. 

 

 
Vurdering: 
For de aller fleste barn og unge og deres familier er barndom, ungdomstiden og 
oppveksten en god og utviklende tid fysisk, psykisk og sosialt. Innsatsen som er 

beskrevet i forhold til BTI-satsningen er ikke ment for de som allerede har en 
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god utvikling, men målet er at Ås kommune i enda bedre enn tidligere skal gi 
kvalifisert og effektiv hjelp på et tidligere tidspunkt for de som av ulike grunner 

strever og trenger noe ekstra.  
 
Årsakene til at barn og unge faller utenfor i samfunnet sosialt, helsemessig eller 

skole-/yrkesmessig, er sammensatte og komplekse. Kostnadene ved å falle 
utenfor er store for enkeltindivider og deres familier, og det er en høy 

samfunnsøkonomisk side ved utenforskap.  

Det finnes mye kunnskap om hvilke barn og unge som er i risikogruppene for 
utenforskap. I møte med disse barn og unge er det  grunn til å være særlig 

oppmerksom, ta uroen for barna på alvor og handle deretter. Barn og unge i 
risikogruppen finner vi blant barn i lavinntektsfamilier, familier med 

førstegenerasjons innvandrerforeldre, barn med foreldre som er rusavhengige eller 
alvorlig psykisk syke, barn med egen sårbarhet som adferdsvansker, angst og 

depresjoner og blant ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær og blant 
dem som dropper ut av videregående skole.   

 
Status på BTI-prosjektet pr. mars 2021 

Ved søknaden måtte det vedlegges en milepælsplan. Denne har blitt noe justert 
grunnet pandemien: 

NR  MILEPÆL      DATO STATUS/ RESULTAT 

MP 1 Svar på søknad om 

tilskuddsmidler 

1.12.19. Mottatt 1 000 000 

MP 2 Prosjektorganisering avklart/  

Prosjektkoordinator ansatt 

 

Aug 2020 

Gjennomført 

MP 3 Fagsamling for berørte 

tjenester  
v/ enhetsledere er 
gjennomført 

 

Sept 2020 

Gjennomført 

MP 4 Dialog og informasjon om BTI 
med ansatte i 

Virksomhet barnehage, 
virksomhet skole og  

virksomhet barn, unge og 
familie 

Okt-des 2020 Delvis gjennomført, noen 
enheter utsatt pga covid 

19. Fortsetter vinter/ vår 
2021. 

MP 5 Dialog med 
brukerrepresentanter 

Des 2020 Utsatt pga covid 19, 
fortsetter vinter/vår 2021 

MP 6 Etablering av arbeidsgruppe 
BTI  

Nov 2020 Gjennomført 
Møteplan lagd for første 
halvår 2021 

MP 7 Skrive kommunikasjonsplan 
for BTI prosjektet 

Starte informasjonsdeling 
 (intranett, kommunens 

hjemmeside) 

Des 2020/jan 
2021 

(Kontinuerlig) 

Gjennomført des 2020 

MP 8  Utarbeide tjenesteoversikt 

 (tilbud til barn, unge og 
familier) 

Des 2020/ jan 

2021 

Gjennomført des 2020 

Publiseres samtidig som 
hjemmesideløsing er 
valgt. Møte med 
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leverandør mars 2021. 

MP 9 Kompetanseheving for ledere 
og utvalgte ansatte 

Vinter 2021 
 
 

 
(Kontinuerlig)  

Planlagt juss fagdag 
utsatt fra 13.11.20 til 
15.01.21, til 21.05.21. 

Planlagt og invitert alle 
ledere Kommunalområde 

Oppvekst og Opplæring til 
Ledernettverk BTI Høsten 
2021/våren2022 

MP 10 Arbeid med innhold / verktøy 
handlingsveileder 

Vinter / vår 
2021 

Påbegynt, ferdigstilles ila 
sommer 2021.  

MP 11 Utarbeide utkast 
handlingsveileder for 

barnehage, skole og 
hjelpetjenester 

Vinter/vår 
2021 

Påbegynt, Første utgave( 
som tas i bruk) 

ferdigstilles ila sommer 
2021 

MP 12 Oppstart i tjenestene med BTI 
handlingsveileder og felles 

opplæring  

Aug 2021 
 

Sept 2021 

Plandager ved skole/ bhg 
start holdt av til 

opplæring. Opplæringsdag 
for hjelpetjenester barn 
og unge og NAV.   

MP 13 Evaluering  hos 
tjenestemottakere og ansatte 

av erfaringer med BTI 
modellen og 

handlingsveiledere. 
Utvikling og forbedring 
handlingsveiledere og 

verktøy. 

Nov/ des 2021 
 

 
Høsten 2021/ 

kontinuerlig 

 

MP 14  Videre implementering av BTI 

modellen- andre 
kommunalområder 

Våren 2022  

MP 15 Ferdigstille rutine for å sikre 
videre BTI arbeid jfr modellen 

etter endt prosjektperiode 
(opplæring, nyansatte, 
oppdatering digitalt mm) 

Vinter/ vår 
2022 

 

 
 Prosjektet er forankret i politisk og administrativ ledelse, samt at det er 

nedsatt en styringsgruppe bestående av kommunalsjef og 
virksomhetsledere på kommunalområdet Oppvekst og opplæring. 

 Det er laget en kompetansehevingsplan for ansatte i kommunen, i 
samarbeid med de nasjonale kompetansemiljøene som NKVTS (Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, R-bup (Regionsenter for 

barn og unges psykiske helse), KoRus (Kompetansesenter rus) og RVTS 
(Regionalt kompetansesenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging) , som bidrar gratis i opplæringen. 

 Utvikling av «Handlingsveileder fra bekymring til tiltak» er under arbeid og 

vil tas i bruk fra høsten 2021. For at handlingsveilederne skal være tilpasset 
tjenesteapparatet og behovene i Ås drives dette arbeidet fremover av en 
bredt faglig sammensatt ansattgruppe. 
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Handlingsveileder BTI, illustrasjon: 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Oppdager man ikke barn og unge i risikogruppen tidlig og forebyggende tiltak 
settes inn, øker sannsynligheten for at denne gruppen blir overrepresentert i 

barnevernet, helseinstitusjonene, som stønadsmottakere og fengslene. Det er det 
knyttet en høy kostnad til. 

For eksempel koster et omsorgstiltak i barnevernet 1,5 millioner kroner pr barn pr 
år. 
Hjelpetiltak gitt av barnevernstjenesten koster i gjennomsnitt 106 000 pr barn pr 

år.   
Et liggedøgn pr ungdom i ungdomspsykiatrien koster 20.000 kroner. 

I tillegg kommer kostnaden ved at utenforskap ikke gir skatteinntekter til 
fellesskapet. De samfunnsøkonomiske besparelsene ved å unngå utenforskap blir 
med andre ord store. 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
1.1.2022 trer den nye barnevernsreformen i kraft. Reformen regulerer først og 
fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele 

oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i praksis en 
oppvekstreform, hvor kommunen vil måtte tilrettelegge for tverrfaglig 

samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer, samt styrke 
kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. 
Kommunes egenandel for kjøp av institusjonsplasser ol. vil øke betydelig. 

Reformen var en av hovedårsakene til at kommunen søkte om midler til BTI. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
 
 

 

Informasjon  
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