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1 Innledning  
2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd 
opp etter samme struktur som handlingsprogram 2010 - 2013. I tertialrapporten 
rapporteres det på følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 
Økonomi 
Vare- og tjenesteposter forventes totalt sett å gå i balanse med den nedgangen i forbruk 
som har vært siden juni.  Lønn ser totalt sett ut til å være i balanse, men situasjonen i 
helse- og sosial er stram.  
Flere poster viser merforbruk, men mye av dette håndteres innen etatenes egne 
rammer. Disse forholdene medfører stramme budsjetter for enhetene i høst. Samtidig er 
det knyttet usikkerhet til om budsjettert avkastning av SFE-midler vil nås. Det vises  
forøvrig til sak om budsjettregulering 2. tertial 2010.  
  
Kommuneplan 2011 – 2023, planprogram vedtatt  
Framdriften i arbeidet er ihht milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09, som 
innebærer en endelig behandling av kommuneplanen i april 2011. Det ble arrangert 
dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgene 25.08.10 hvor administrasjonen la 
fram et foreløpig utkast til kommuneplanens arealdel. Forslaget er utarbeidet på 
grunnlag av: 
• Føringene i planprogrammet vedtatt av kommunestyret 3.03.10 
• Konsekvensutredninger av de arealinnspill som ble vedtatt utredet 
• Utredningen ”Miljø og samfunnsregnskap for fortetting av stasjonsnære jorder. 
 
På grunnlag av innspillene fra dialogmøtet bearbeider administrasjonen forslaget med 
sikte på behandling av høringsutkastet til kommuneplanen 22.09.10 i formannskapet og 
13.10.10 i kommunestyret. 
 
Åpning av nye Nordby helsestasjon 
Etter 2 år i midlertidige lokaler kunne kommunen endelig åpne nye Nordby helsestasjon 
09.09.2010. Offisiell åpning var 03.09.2010.  
 
Solbergtunet barnehage 
Utbyggingen av Solbergtunet barnehage går som planlagt, og den skal stå ferdig 01.12. 
Opptaket av barn og tilsettingen av personale er stort sett ferdig. Det har vært enkelt å 
få tak i kvalifisert personale til denne barnehagen.   
 
Kulturhuset 
Arbeidet på taket, tekniske rom med aggregat, ble avsluttet i august. Arbeidet i huset for 
øvrig er satt i gang. Det skal bygges produksjonskjøkken. I henhold til godkjente 
framdriftsplaner skal arbeidet være ferdig 1. februar. Det arbeides for tiden med 
driftskonsept for hele huset 
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Ås sentrum  
• Brannstasjonstomta er ferdig regulert. Tomta er solgt og bygget er revet. Det er 

gjennomført arkitektkonkurranse og prosjekt er valgt. Tiltakshaver arbeider med 
detaljeplaner. Det er foreløpig ikke søkt om rammetillatelse.  

• Ny regulering av sentrum nord er vedtatt. Rammetillatelse for utbygging av del av 
området godkjent. Det er ikke søkt om igangsettingstillatelse. 

• Det arbeides for tiden med å omregulere lagerhalltomta med sikte på øke 
utnyttelsesgraden.  

 
Ny brannstasjon på Haug. 
Reguleringsplan for brannstasjonen på Haug ble vedtatt i juni i år. Tidligere er det 
imidlertid gitt dispensasjon fra kommuneplanen slik at arbeidet med planlegging og 
oppføring av bygningen kunne starte opp. Bygningen er tatt i bruk, først for 
utrykningsavdelingen og nå også for forebyggende avdeling og administrasjonene.  
 
Fjellveien 
Det er vedtatt å bygge boliger for vanskeligstilte på kommunens tomt i Fjellveien. Det er 
utarbeidet en disposisjonsplan for hvordan tomten best kan utnyttes for å gi plass for 
den ønskede boligmasse. Kommunestyret har vedtatt å bygge ut første byggetrinn, 6 
boliger og personalbase. Under planleggingen ble det avholdt ett møte der naboer og 
brukere av stadion var invitert. Anbudspapirer er utarbeidet og er klar for utlysing. Videre 
er det utarbeidet prosjektplan for videre framdrift av prosjektet. 
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2 Økonomi 
 
2.1 Driftsstatus 
Som følge av et betydelig merforbruk i 2009 ble det i januar fremmet i K-sak 4/10 en 
redegjørelse for forholdet og som beskrev ulike tiltak for å korrigere utviklingen i 2010. 
Situasjonen ledet til en gjennomgang av rapporteringsrutiner, en skjerping av 
budsjettfokus og konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å korrigere utviklingen. 
 
Generelle kommentarer 
Lønn inkludert sykepenger ser ut til å være i rute etter august korrigert for 
tariffoppgjøret. Sykepengerefusjon er inntektsført tom august. Helse- og sosial har i 
henhold til k-sak 25/10 gjennomført flere tiltak for å sikre at lønnsbudsjettet holdes. 
Situasjonen ser likevel ut til å være stram, og det kan ikke utelukkes at det blir et 
merforbruk her. Etaten jobber aktivt med å holde overforbruket nede, men det oppleves 
som en stor utfordring ifht døgnkontinuerlig drift og et økende krav til kompetanse. 
 
Varer og tjenester: 
• Rådmannen har hatt fokus på kontogruppen og alle ledere har i 

månedsrapporteringen fom april måned blitt bedt om å vurdere og redegjøre 
særskilt for forbruket på vare- og tjenestepostene. Det er gjennomført møter med 
de ledere der merforbruket har sett ut til å bli størst, samt gjennomført en del 
budsjettreguleringer og endringer av periodiseringer innenfor enkelte 
ansvarsområder. I tillegg er det gjennomført budsjettreguleringer i henhold til 
ordførers sommerfullmakt.   

• Fremskrivninger etter august (basert på forbruk 2009) ser ut til å gi et merforbruk, 
men betydelig lavere enn tidligere fremskrivninger har vist. Utviklingen i forbruket 
for juni og juli i år viser noe nedgang sammenholdt med samme periode i fjor, og 
forbruket i august er betydelig lavere enn i 2009. Det ser dermed ut til at 
nedgangen i forbruket fortsetter. Med fortsatt fokus på disse utgiftspostene legger 
rådmannen til grunn at disse postene ikke overskrides.  
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Tabeller og kommentarer pr etat 
Andre poster enn ovennevnte er kommentert under de enkelte tabellene. 
Sentraladministrasjonen 

SENTRALADMINISTRASJONEN Regnskap 
Periodisert 

rev.budsjett* 
Forbruk 

i % Avvik i kr 

0 0 Lønn og sosiale utgifter 18 796 19 031 98,8 -235 
1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 9 080 7 899 115,0 1 181 
3 3 Kjøp fra andre 2 680 4 617 58,0 -1 937 
4 4 Overføringer til andre 6 249 11 217 55,7 -4 968 
5 5 Finansutgifter 2 537 2 536 100,0 1 
11 Driftsutgifter 39 342 45 299 86,8 -5 958 
6 6 Salgsinntekter -560 -709 78,9 150 
7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskomp -1 160 -571 203,2 -589 
71 71 Sykepengerefusjon -1 027 -637 161,2 -390 
72 72 Momskomp.inntekter -1 027 -917 112,0 -110 
9 9 Finansinntekter -2 546 -2 536 100,4 -10 
12 Driftsinntekter -6 319 -5 370 117,7 -949 

1 Sentraladministrasjonen 33 022 39 929 82,7 -6 907 
Tab 1: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen. 

 
Kommentar til sentraladministrasjonen: 
• Lønn: Seniorpolitiske tiltak vil få et merforbruk på 0,2 mill kroner.  
• Varer og tjenester: Forhåndbetalte forsikringer gjør at forbruket ligger høyt.  
• Tilleggsbevilgninger: Lønnsoppgjøret for kommunal sektor ga en lønnsvekst på 3,4 

%. I kommuneproposisjonen i vår ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,25 %. 
Budsjettposten ble dermed satt ned med 1,25 mill kroner. Effekten av lønnsoppgjøret 
i Ås kommune gjør at det er avsatt 2,4 mill kroner for lite i budsjettet.  

• Det gjenstår 0,9 mill kroner på konto reservert til tilleggsbevilgninger. Denne burde 
sees i sammenheng med evt økning i barnevernsutgiftene, jf. 1.tertial. 

• I budsjettet er det lagt inn en innsparing ifht kvalitetskommuneprosjektet med 0,5 mill 
kroner. Denne bør nullstilles. Prosjektet har hatt effekt, men det er vanskelig å ta 
dette ut i økonomisk.  

 
Oppvekst- og kultur 
 
OPPVEKST OG KULTUR Regnskap 

Periodisert 
rev.budsjett* 

Forbruk 
i % Avvik i kr 

0 0 Lønn og sosiale utgifter 148 602 144 200 103,1 4 402 
1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 15 309 15 673 97,7 -364 
3 3 Kjøp fra andre 14 618 12 931 113,0 1 686 
4 4 Overføringer til andre 29 230 30 000 97,4 -770 
5 5 Finansutgifter 14 050 14 038 100,1 12 
11 Driftsutgifter 221 808 216 842 102,3 4 966 
6 6 Salgsinntekter -17 144 -18 277 93,8 1 133 
7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskomp -34 215 -33 107 103,3 -1 107 
71 71 Sykepengerefusjon -7 911 -2 683 294,9 -5 228 
72 72 Momskomp.inntekter -1 584 -1 442 109,8 -142 
8 8 Overføringer fra andre -53 671 -42 947 125,0 -10 724 
9 9 Finansinntekter -14 816 -14 430 102,7 -387 
12 Driftsinntekter -129 340 -112 885 114,6 -16 455 

2 Oppvekst- og kultur 92 468 103 957 88,9 -11 489 
Tab 2: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen. 
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Kommentarer til oppvekst og kultur:  
• Kjøp av varer/tjenester: Det blir et merforbruk på skoleskyss på omlag 1,2 mill 

kroner. Nye retningslinjer om skoleskyss kan ikke tre i kraft før nærmere jul og 
effekten av dette vil dermed ikke gi seg utslag på årets budsjett.  

• Kjøp fra andre: Utgifter til plasser ved Follo Barn og ungdoms skole samt 
grunnskoleundervisning av gjesteelever/fosterhjemsplasserte barn i andre 
kommuner øker. Selv om man også får økte inntekter fra andre kommuner vil 
nettoeffekten være en merutgift på omlag 1,9 mill kroner. Tilskudd til 
søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i private barnhager ser ut til å gi et 
merforbruk på 1,0 mill kroner.  

• Tilleggsbevilgninger: Avsatt beløp i forhold til elevtallsvekst og kulturløftet kan 
disponeres til å dekke merforbruk på andre poster med totalt 1,29 mill kroner. Det er 
i budsjettet lagt inn beløp ifht elevtallsvekst ut fra befolkningsprognosen, mens det 
faktisk ble en elevtallsnedgang i høst.  

• Salgsinntekter: Ligger noe lavt både på SFO og kulturskolen. Budsjettene forventes 
å gå i balanse.  

• Refusjoner: Det er mottatt statstilskudd for barnehager for tre kvartaler samt at 
voksenopplæringen har mottatt store refusjoner.  

• Overføringer fra andre: Skjønnsmidler barnehager er i all hovedsak utbetalt til 
kommunen, samt at statstilskudd til private barnehager er mottatt for tre kvartaler. Så 
langt er man i rute med skjønnsmidler i henhold til budsjett, men man er avhengig av 
å få beløp ved den siste tildelingen departementet foretar. Siste tildeling er i forhold 
til aktivitetsvekst/antall nye barn i 2010. Her vil oppstart av Solbergtunet fra august 
bidra positivt.  

 
Helse og sosialetaten 

HELSE OG SOSIAL Regnskap 
Periodisert 

rev.budsjett* 
Forbruk i 

% 
Avvik i 

kr 

0 0 Lønn og sosiale utgifter 130 455 128 706 101,4 1 749 
1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 17 802 17 204 103,5 598 
3 3 Kjøp fra andre 8 724 10 507 83,0 -1 784 
4 4 Overføringer til andre 7 368 8 339 88,4 -971 
5 5 Finansutgifter 21 521 21 509 100,1 12 
11 Driftsutgifter 185 870 186 265 99,8 -395 
6 6 Salgsinntekter -13 116 -14 561 90,1 1 444 
7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskomp -3 084 -1 391 221,7 -1 693 
71 71 Sykepengerefusjon -4 845 -4 409 109,9 -436 
72 72 Momskomp.inntekter -1 637 -1 474 111,1 -163 
8 8 Overføringer fra andre -2 004 -1 723 116,3 -280 
9 9 Finansinntekter -22 930 -22 475 102,0 -455 
12 Driftsinntekter -47 615 -46 033 103,4 -1 582 

3 Helse- og sosial 138 254 140 231 98,6 -1 977 
Tab 3: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen. 

 
Kommentarer til helse og sosial: 
• Lønn: Det ble i 1.tertial rapportert om et merforbruk. I K-sak 25/10 ble det fattet 

vedtak om å øke inntektene gjennom etablering av flere dobbeltrom, redusere 
bemanningen og å utsette oppstart av nye stillinger. Det vil også omdisponeres 
midler fra budsjett for brukerstyrt personlig assistent til lønnsbudsjettene på totalt 
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1,37 mill kroner. Fastlønnsbudsjettet er i rute per september, men det er stort forbruk 
på vikarposter. Om totalt lønnsbudsjett skal holde må etaten fortsatt søke å stramme 
inn vikarbruken/overtid. Etaten/enhetene jobber aktivt med å holde overforbruket 
nede men det oppleves som en stor utfordring ifht døgnkontinuerlig drift og et 
økende krav til kompetanse. 

• Kjøp av varer/tjenester: Det ble i 1. tertial rapportert om at budsjettpostene til kjøp fra 
private og midler til praksiskompensasjon for fysioterapeuter var underbudsjettert. 
Det er forventet at det er dekning til praksiskompensasjon til fysioterapeuter innenfor 
rammen, men ikke til kjøp fra private. Budsjettposten er 0,17 mill kroner for lav.  
Framskrivning av dagens forbruk tilsier at etaten vil få et merforbruk på 1,3 mill 
kroner men på grunn av flere forhåndsbetalte lisenser for 2010 antas det at 
budsjettet vil holdes.   

• Kjøp fra andre: Det er usikkerhet knyttet til om barnevernet vil klare å holde rammen 
videre utover høsten. Det er så langt meldt om et nytt tiltak utenom rammen som er 
beregnet til 0,2 mill kroner.  

• Overføringer til andre: Sosialhjelpsbudsjettet er forventet å holde. Alle stillinger er nå 
besatt, og det vil bli foretatt en gjennomgang av brukerne med sosialhjelp for å se 
etter alternative løsninger. Det er også satt i gang et Forbedringsprogram på 
kontoret hvor fylket bidrar med prosessveiledning for å få på plass en bedre bruk av 
tiltak og tjenester som finnes i NAV. 

• Andre bidrag: vederlagsordningen for barnevernsbarn vil gå ut over rammene med 
1,3 mill kroner som følge av fattede vedtak og sannsynlig fattede tiltak.  Det er i 
budsjettet satt av 4 mill kroner til ordningen fordelt med 2 mill kroner i 2010 og 2 mill 
kroner i 2011.  

• Finansutgifter: Utgiftene er knyttet til sosiale utlån. Det er forventet at utgiftene 
dekkes av finansinntekter. 

• Inntekter for salg av sykehjemsplasser er lavere enn budsjettert da det i en periode 
kun har blitt solgt 3 plasser mot 5 som er budsjettert. Det jobbes kontinuerlig med å 
selge sykehjemsplasser men det ser likevel ut til å bli en inntektssvikt på 0,76 mill 
kroner som sees opp mot tilleggsbevilgningspost.  

• Refusjoner: Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere blir lavere enn 
tidligere rapportert. Revisors gjennomgang av krav for 2009 viste at 
beregningsgrunnlaget for 2009 er lavere enn antatt. Det gir også en effekt i 2010 da 
samme beregningsmetode for refusjon er benyttet, jf. 1. tertialrapporten. Det ser i 
tillegg ut til at opprinnelig budsjettanslag var for offensivt, slik at budsjettposten bør 
justeres ned med netto 0,9 mill kroner.   

• Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler som utbetales som stipend til 
sykepleiestudenter. 
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Teknikk og miljø 

TEKNIKK OG MILJØ Regnskap 
Periodisert 

rev.budsjett* 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 

0 0 Lønn og sosiale utgifter 27 520 27 950 98,5 -430 
1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 36 223 38 862 93,2 -2 639 
3 3 Kjøp fra andre 32 849 27 499 119,5 5 351 
4 4 Overføringer til andre 796 1 133 70,2 -338 
5 5 Finansutgifter 12 042 12 241 98,4 -199 
11 Driftsutgifter 109 430 107 685 101,6 1 745 
6 6 Salgsinntekter -35 524 -46 977 75,6 11 453 
7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskomp -2 662 -2 195 121,3 -468 
71 71 Sykepengerefusjon -717 -885 81,1 168 
72 72 Momskomp.inntekter -6 193 -5 724 108,2 -469 
8 8 Overføringer fra andre -30 -867 3,5 837 
9 9 Finansinntekter -12 108 -14 749 82,1 2 641 
12 Driftsinntekter -57 235 -71 397 80,2 14 162 

6 Teknikk og miljø 52 195 36 288 143,8 15 907 
Tab 4: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen. 
 
Kommentarer til teknikk og miljø: 
• Kjøp av varer/tjenester: Det er brukt 46,6 % av vedlikeholdsbudsjettet så langt. 

Energiutgiftene kan gå i balanse om man får et forbruk i høst på nivå med fjoråret – 
det er utgiftsført for forbruk tom juli.    

• Kjøp fra andre: Tilskudd til interkommunale selskaper er utbetalt for tre kvartaler.  
• Salgsinntekter: Inntekter under bygnings- og reguleringsvesenet ligger noe lavt. Se 

ellers kommentar under VAR.  
• Refusjoner: Tilskudd til drift av Bjørnebekk og Heia asylmottak er mottatt for hele 

året. 
 
VAR-sektoren (selvkostområde):  
• Vann: 

- For tilknytningsgebyrer er det i budsjettet tatt utgangspunkt i 120 nye boliger med 
180 m2 bruksareal med lav sats, og 30 nye boliger med 180m2 bruksareal med 
høy sats. Dvs at det i alt er forutsatt nybygg med 27 000m2 bruksareal (boliger, 
skoler, barnehager og evt industri/næring). Byggeaktiviteten har ikke vært høy 
nok til at budsjettet skal kunne nås. Området vil vise et budsjettavvik på 3 mill 
kroner.  

• Avløp: 
- På samme måte som for vann antas en inntektssvikt i tilknytningsgebyrene pga 

lavere byggeaktiviteten enn antatt. Pga betydelig lavere vannforbruk enn antatt 
(ca 120 000m3) vil det bli en inntektssvikt på ca 1,7 mill kroner i 2010 i 
årsgebyrer. Området vil vise et budsjettavvik på 3 mill kroner. 

• Budsjettavvikene innen VAR forutsettes dekket ved bruk av fondsmidler. 
 

* Periodisert budsjett er årsbudsjettet fordelt ut på de enkelte måneder etter en fordelingsmodell. For lønn 
er dette fordelt i forhold til normalt forbruk på fastlønn. På andre lønnsposter er sesongvariasjoner søkt 
ivaretatt. På de andre postene er budsjettet fordelt med 1/12 pr måned. Noen større inntekts og 
utgiftsposter er periodisert særskilt.  
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Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag (fellesinntekter og -utgifter) 
 

FELLESINNTEKTER OG FELLESUTGIFTER Regnskap 
Budsjett  

2010 
Forbruk  

i % 
Rammetilskudd -98 895 -134 200 71,5 
Skatt -231 748 -371 123 31,1 
Andre fellesinntekter -25 509 -57 476 44,4 
Renter og avdrag 25 573 60 031 45,9 
Sum -330 579 -502 768 65,8 

Tab 5: Felles inntekter og felles utgifter. Tall i hele tusen. 

 
Kommentarer til fellesinntekter og fellesutgifter: 
• Rammetilskudd: Utbetalingene deles i ti like store terminbeløp som utbetales hver 

måned unntatt i august og desember.  
• Skatt: Kemneren i Follo har i august laget en prognose for årets skatteinngang. 

Denne tilsier isolert sett at skatteinntektene kan økes med 6,3 mill kroner. Imidlertid 
er det her forutsatt et marginoppgjør i null. For 2008 var marginoppgjøret for Ås 
kommune negativt med 3,8 mill kroner. Skatteinntektene bør dermed ikke økes med 
mer enn 2,5 mill kroner.  

• Renter og avdrag: I budsjettet som ble vedtatt i desember 2009 er det lagt til grunn 
et rentenivå på 3,5 % for 2010 for flytende renter og nye låneopptak. Dette ble etter 
1. tertial justert til 3 % i budsjettet. Posten for renteinntekter kan økes med 1,3 mill 
kroner.  
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2.2 Investeringsprogrammet – status 
 
Konto Navn Oppr. 

Budsjett 
2010 

Rev. 
Budsjett 
2010 *         

Status 1. 
mai 2010 

Kommentarer 

1170.0100 Info-teknologi 2 150 3 346  830 • Ny brannmur løsning for Ås 
kommune  

• Nytt inventarsystem for IT 
• E-link 
• Visma link 
• Lade og oppbevaringsskap, 

minipcer. 
1170.0201 IT-utstyr skoler 650  650 Mini pc er til u-skolene. 
7000.0212 Kulturhuset 20 000 34 684 8 784 Fase 1, arbeider på tak, ble sluttført 

august måned d.å. 05.07.10, forelå 
igangsettingstillatelse. 
Ferdigstillelsestidspunkt er justert til 
01.02.2011. I følge vedtak bygges det 
produksjonskjøkken. 
Forventet tillegg om lag kr. 400.000 til 
byggentreprenør Fase 1, p.g.a. 
mangler ved RIV tegninger som måtte 
justeres etter igangsetting. I tillegg må 
det monteres ny vareheis, Den gamle 
havarerte rett før byggestart, ekstra 
kostnad omkring 650 000 kroner. 
Kinoen 
Det er ikke fungerende 
ventilasjonsanlegg i kinoen. 
Installering av nytt ventilasjonsanlegg 
er heller ikke med i prosjektet. Nytt 
anlegg er likevel utredet. Kostnadene 
er omkring 2 mill kroner. Det må tas 
standpunkt til om dette skal 
innarbeides i prosjektet. Økonomien 
vil i så fall bli meget anstrengt. 

7000.0601 Sjøskogen skole. 0 86 0 Alle mangler er nå endelig lukket, og 
prosjektet er klart for avsluttende 
byggeregnskap og prosjektavslutning. 

7000.0603 Nordbytun u.skole 8 000 37 785 25 850 Samlet prosjektavsetning utgjør 44. 
mill kr. Overtagelsesforretninger er 
avholdt i slik forutsatt slik at skolen og 
Helsestasjonen kunne tas i bruk før 
skolestart. Prosjektet ble belastet 
med betydelige kostnader til ekstra 
sprengningsarbeider grunnet feil på 
kartgrunnlagets kotehøyder. Nylig 
bestilte arbeider ved opparbeidelse 
av regulert utvidet vei med gangvei 
forbi østsiden av skolen er utført og 
belastet prosjektavsetn. Det gjenstår 
noe innredningsarbeider i 
naturfagrommet. Prognosen ligger 
derfor an til ca. 0,5 mill kr. 
overskridelse. Kan dekkes ved 
overføring fra Moer sykehjem 

7000.0605 Søråsteigen 0 386 36 3-års garantibefaring avholdt august 
d.å. Avventer fremlegging av 
sluttregnskap til alle mangler er 
lukket. Det foreslås å overføre 
gjenstående rest til styrkning av 
prosjektet – Frydenhaug barnehage 
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Konto Navn Oppr. 
Budsjett 

2010 

Rev. 
Budsjett 

2010 *        

Status 1. 
mai 2010 

Kommentarer 

7000.606 Vinterbro barnehage 0 100 0 For å redusere støy i barnehagen er 
det bestilt lydhimling. Når denne er 
montert vil endelig byggeregnskap 
legges fram for plankomiteen. 

7000.0608 Moer sykehjem 0 1 720 230 Rev budsjett, ble august mnd. d.å, 
styrket med 0,5 mill. i tilbakeførte, 
forskuddterte midler til arkeologiske 
utgravninger, revidert budsjett etter 
dette utgjør kr. 2.220.000. 
Økonomien er trygg.  Uavklarte 
driftsproblemer med bla. leverte 
pakkemaskiner til storkjøkkenet, 
medfører fortsatt at avslutning av 
byggeregnskap, må avventes. Ny 
pakkemaskin er nylig innkjøpt og bel. 
prosjektavsetn. med kr. 149.039,-. 

7000.0609 Frydenhaug b.hage 0 569  1 541 Som opplyst tidligere., ligger det an til 
en overskridelse på vel 1 mill kr.  Det 
skyldes vesentlig grunnet nødvendig 
omlegging av Skogveien som det ikke 
var tatt tilstrekkelig høyde for i 
budsjettet. Veien er imidlertid ikke 
anlagt slik byggeanmeldt og ARK er 
pålagt å redegjøre for forholdet før 
byggentreprenøren må sette i verk 
nødv. omgjøringer, slik krevet av 
bygn. og regv. samt kom.tekn. avd.  
Prosjektleder presser på for å få 
forholdet brakt i orden. Overforbruket 
vil kunne dekkes inn ved overføring 
av ubrukte restmidler fra øvrige 
investeringsprosjekter som ligger 
innenfor plankomiteens 
ansvarsområde. 

7000.0613 Solbergtunet b.hage 20 650 26 220 13 584 Totalentreprenøren er i rute for å 
kunne ferdigstille prosjektet 
10.11.2010. Økonomien så langt, 
tilsier at prosjektet vil kunne 
gjennomføres innenfor samlet avsatt 
ramme. Ny balløkke/ballbinge på 
området Q4  er under etablering 
innefor egen prosjektavsetning.  
Kontrahert landskapsarkitekt har 
utarbeidet helhetlig utomhusplan med 
felles adkomstvei for skolen og 
barnehagen. Denne løsningen har 
medfør kostnadsøkning tilsvarende 
1,33 mill. kr. som likevel vil kan 
dekkes innefor avsatt reserve for 
prosjektet da det har vært effektuert 
få tilleggsbestillinger så langt. 
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Konto Navn Oppr. 
Budsjett 

2010 

Rev. 
Budsjett 

2010 *        

Status 1. 
mai 2010 

Kommentarer 

7000.0618 Ljungbyveien 2 500 2 500 0 Etter tilbudsinnhenting, foretok 
plankomiteen, 20.05.2010 sak 17/10, 
valg på ARK-firma for arkitektfaglig 
bistand for utarbeidelse av 
tilbudsbeskrivelse egnet for 
innhenting av totalentreprise på 
bygging av 2 nye leieligheter som 
tilbygg. Bestillingsbrev sendt 
påfølgende 30.05.2010 til valgt ARK. 
Prosjekteringen har ligget på is nå 
under sommerferien. 
Tilbudsbeskrivelsen blir utarbeidet i 
samråd med byggets 
brukerrepresentanter for prosjektet og 
vil bli lagt fram for plankomiteen på 
tidspunkt denne er ferdig utredet. Det 
antas at prosjektet er underfin. og må 
styrkes med om lag 0,8 mill kr. 

7000.0625 Boliger vanskeligstilte i 
Fjellveien 

8 000 8 960 238 Valg på tilbyder, Nesodden 
Arkitektkontor AS, ble administrativt 
foretatt 19.11.2009. Påfølgende 
utarbeidede skisseprosjekt for Nivå 1, 
2 og 3, ble lagt fram for plankomiteen 
i dets møte 25.03.2010 med mer 
detaljerte planer for Nivå 1.  Åpent 
møte med berørte naboer i regi av 
plankomiteens leder, ble avholdt på 
eiendomsavd. onsdag 05.05.2010. 
Sak vedrørende regulering/framdrift, 
ble lagt fram for plankomiteen for 
avgjørelse i dets møte 20.05.2010. 
Tilbudsbeskrivelsene ble revidert og 
godkjent av plankomiteen i møtet 
02.09.10. I mail til ARK, 31.08.10, 
medgir Husbanken at foreliggende 
prosjekt kan påregnes statlig tildelt 
tilskudd. Det er etter dette iverksatt 
prosedyre for tilbudsinnhenting. 

6840.0668 Ballplass Solberg  2 500 2 500 0 I kraft sommerfullmakt og aksept ved 
ordfører ble det valgt  
utomhusentreprenør til 2,89 mill. kr. 
Manglede finansiering er foreslått 
dekket innenfor tilbakeført 
momskompensasjon som her vil 
utgjøre om lag 0,6 mill kr. Det vil også 
bli søkt om tippemidler. Dette vil 
kunne utgjøre omkring 0,2 mill. kr.  
Pr. 05.09.2010, er omsøkt 
igangsettingstillatelse, ikke gitt.  

6840.0672 Treningshall 6 250  6 250 0  Det er foretatt nødvendige 
grunnundersøkelser av tomta. 
Anbudet vil bli lyst ut høsten 2010. 

7200.0701 Bjørnebekk 500 500 130 Det foregår gjennomføring av 
brannpålegg. Det skiftes dører slik at 
det blir korrekt brannklasse. Det 
etableres korridorskiller og monteres 
ledelys. 



 

 

2. Tertialrapport 2010 
 

14 

 

Konto Navn Oppr. 
Budsjett 

2010 

Rev. 
Budsjett 

2010 *        

Status 1. 
mai 2010 

Kommentarer 

7200.0705 Nordbytun uskole 0 0 518 Fyrrom er i drift , gjenstående  
arbeider er tetting av tank rom som 
utføres i uke 40 -41 
sluttoppgjøre med Mercur  avventes 
til etter at de påpekte mangler er 
utbedret . 
Budsjett er i samsvar med plan. 

7200.0724 Bjørnebekk 
bevegelseshemmede 

0 4 263 2 590 HC- leiligheten ble tatt i bruk. 
5/7-10. Ferdigbefaring  25.06. 
Det er sendt refusjonskrav for 
arbeidene til UDI. Refusjonskravet er i 
samsvar med finansieringsplanen. 
Midlertidig brukstillatelse er gitt  
Resten av bygningen fredigstiles mai 
2011. 

7200.0731 Ås u.skole akt.bygg 
HTM 65/08 

0 576 0 Sees i sammenheng med prosjekt 
0731 

7200.0740 Rehab Ås u.skole  
k-sak 20/09 

0 4 052 4 109 Fremdriften på ventilasjon er noe 
forsinket i forhold til innregulering. 
Garderober/toaletter og ganger i 
gymsalen er i en mye dårligere 
forfatning en først antatt. Alt det 
elektriske må sanneres. Under 
dusjveggene i herre og dame-
garderoben var det store fuktskader 
som resulterte i at alt sanitæranlegg 
måtte fjernes. 
Flis og malerarbeider medfører 
betydelige merkostnader. 
Merkostnader utgjør omkring 3 mill 
kroner Dette kan det dekkes inn ved 
overføring av ubrukte midler fra 
investeringsprosjekt på Rustad skole 
som ikke kommer i gang i år. 

7200.0741 Rehab Rustad skole  k-
sak 20/09 

0 4 500 0 Rustad skole fortsatt utsatt i påvente 
av byggteknisk vurdering. 
Byggearbeidene kommer ikke i gang i 
inneværende år. 

7200.0744 Brønnerud skole 
fasader, HTM 31/10 

0 1 000 0 Det er utført utvendige malerarbeider 
på undervisningsbygget. I løpet av 
sommeren. 
Det er foretatt befaring av 
betongarbeidene på aktivitetsbygget. 
Til tross for gjentatte purringer 
foreligger det ikke rapport fra 
befaringen med tilråding om hva som 
bør gjøres. 

7200.0745 Skolehusveien 1-3 0 680 1 Avventer oppstart  til 2011 når boligen 
er fraflyttet. 

6830.0670 Gangvei Kjærnesveien 3 150 3 150 187           Det er nå inngått avtaler med nesten 
alle grunneierne. Prosjekteringen 
pågår. 

6950.08-- Vann 4 000 6 226 3 714 Kaja II ferdig. Arbeid pågår på 
S.Moer. Arbeid ferdig Sneis-Egget. 
VA-anlegg på Lurenga er påbegynt. 

6970.08-- Avløp 4 000 4 392 4 014  Kaja II ferdig. Arbeid pågår på 
S.Moer. Arbeid ferdig Sneis-Egget. 
VA-anlegg på Lurenga er påbegynt. 
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Konto Navn Oppr. 
Budsjett 

2010 

Rev. 
Budsjett 

2010 *        

Status 1. 
mai 2010 

Kommentarer 

6/7---.0742 Ombygging Myrveien 
16 

2 500 2 500 1 586 Personaldelen er fullført og 
arbeiderne i uteseksjonen er flyttet til 
Myrveien. Biler og maskiner er flyttet. 
Det gjenstår å innrede vaskehall og 
lager seksjon. Videre må det bygges 
saltlager. 

Tab x: Investeringsprogram 

 
2.3 Finansforvaltning 
(Beløp i 1000 kroner) 

    Beholdning pr Beholdning pr Beholdning pr 
Uttak  Endring 

jan- 
Aktiv kapitalforvaltning   01.01.10 31.07.10 31.08.10 i april august 
Carnegie  92 049 86 377 86 698 -7 460 -5 351 
DnB Nor  79 262 75 196 75 959 - 6 424 -3 303 
Skagen Vekst  13 770 12 657 12 485 -1 116 -1 285 
Sum totalt 
avkastningsmidler 185 081 174 230 175 142 -9 939 

 

Del av avkastning 2009 – 
tatt ut -15 081 -81 -81 15 000 

 

Tab 7: kapitalforvaltning. Tall i hele tusen. 

 

Den samlede avkastningen for e-verksmidlene var 2,96 % i 2. tertial 2010. Avkastningen 
ligger så langt under budsjett. Det er tidlig å si om man vil nå budsjettert avkastning, 
men det må til solide tall resten av året. Det står om lag 2,5 mill kroner på bufferfond i 
forhold til aktiv kapitalforvaltning. For ikke å fjerne denne bufferen bør et budsjettavvik i 
år håndteres ved at budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 10,068 mill kroner 
reduseres. Rådmannen vil komme tilbake med egen reguleringssak om dette blir 
nødvendig.  
 
Etter 2. tertial var andelen e-verksmidler plassert i aksjer 15,5 %, som ved årsskiftet. Av 
denne porteføljen er 40 % plassert i utlandet pr 31.08.10. I løpet av april ble det tatt ut 
15 mill kroner fra de tre selskapene. Uttakene er knyttet til avkastningen for 2009.  
 

Lånegjeld 
Netto lånegjeld er 918 mill kroner. I underkant av 1/3 av dette er for lån til 
selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter normalt 
utlignes ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter fra VAR-sektoren 
(vann, avløp og renovasjon). Tilskuddene og avgiftene baserer seg på rentenivået for 
statslån.  
 
Låneopptak for beløp hvor det normalt påløper renterisiko er prosjekter som ikke er 
selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 633 mill kroner. Årets 
låneopptak på 36,52 mill kroner er ikke foretatt. Pr 31.12.09 var andelen fastrentelån for 
ikke selvfinansierende prosjekter 27 %. Etter 2. tertial er tilsvarende tall 36 %. I henhold 
til reglement for finansforvaltning, jfr. K-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i 
intervallet 20-80 %. 
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3 Tjenesteområdene 
I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2010 – 2013 for 
oppvekst- og kulturetaten, helse- og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab 
og støttefunksjoner. Tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er 
beskrevet på etatsnivå, mens tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er 
beskrevet på ”tjenesteområdenivå”.  
 

 
3.1 Oppvekst og kultur 
 

Medarbeidere 
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 
Resultatene fra undersøkelsen er gjennomgått med ansatte, og tiltak til forbedring er 
blitt utarbeidet i fellesskap. 
 
Skaffe flere pedagoger med naturfaglig og matematikk kompetanse i barneskolene 
Søkermassen til lærerstillinger er bekymringsfull liten, og spesielt lærere med 
kompetanse innen naturfag og matematikk.  Det er vanskelig å rekruttere i tråd med 
tiltakets intensjon. Imidlertid har 4 lærere avsluttet videreutdanning i matematikk i løpet 
av 1. halvår 2010. Ved nyansettelser har det lykkes å ansette et fåtall lærere med 
etterutdanning/fordypning i matematikk og naturfag. 
 
 
Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene 
Det er avholt rekrutteringskurs, laget ”skrytevideo” av Ås kommune og barnehagene. 
Høyskolene i Halden og Oslo er besøkt på rekrutteringsdager. 
PPS tilbyr veiledning til : 
• Nyutdannende førskolelærere 
• Førskolelærere med 1 års erfaring 
• Pedagoger med annen høyskoleutdanning enn førskolelærerutdanning 
 
Stimulere flere assistenter i kommunale og private barnehager til å utdanne seg til 
førskolelærere. 
Barnehagenes egne assistenter er informert om kommunens stipendieordning og 
tilrettelegging for videreutdanning. 
 
Sette i gang systematisk veiledning av nyutdannede lærere. 
Flere skoler har satt i gang fadderordninger for nye lærere. I noen tilfeller er det i tillegg 
gitt veiledning av nyutdannede lærere ved bruk av ekstern kompetanse. 
 
Økonomi 
Deler av kommunal skoleskyss legges ut på anbud 
Iverksetting av nytt reglement for kommunal skoleskyss vil ha som ønsket konsekvens 
at skyssbehovet reduseres.  Dette medfører at det ikke vil være behov for å legge 
kommunal skyss ut på anbud. 
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3.1.1 Barnehager og skoler 
 
Samfunn 
Gode sosiale og fysiske miljøer 
Nordbytun ungdomsskole har tatt i bruk nybygg med kontorer, møterom, arbeidsrom for 
lærerne, personalrom og et auditorium med plass til 275 personer.  
 
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur 
3 barnehager er miljøsertifisert. 
 
Innføre elektronisk identitet i skolene i Ås 
Elektronisk identitet blir innført i løpet av høsten.  
 
Starte oppgradering av inne- og utemiljøet ved Togrenda, Rustadskogen og Sagalund 
barnehager 
Rustadskogen barnehage fikk oppgradert en avdeling sommeren 2010.  
I samme barnehage er et stort utelekeapparat revet, fordi det manglet godkjenning. 
Apparatet er erstattet. I øvrige barnehager er det ikke utført oppgradering, fordi det 
mangler ressurser til gjennomføring. 
 
 
Brukere 
Fortsette arbeidet med Reggio Emilia pedagogikken i barnehagene 
Egne ressurser benyttes til kompetansedeling, og stimulerer ansatte til videreutvikling. 
Det er satt fokus på kvalitetsheving i kommunikasjonen og samhandlingen mellom 
barna og personalet. Ny pedagogisk plattform er utarbeidet og ble iverksatt fra 1.8.2010 
 
Solbergtunet barnehage igangsettes 
Byggingen av barnehagen går som planlagt. Etter planen vil barnehagen bli satt i drift 
fra 1.12.2010 
 
Felles prosjekt mellom barnehager og skole om overgang barnehage/skole 
Et forslag er utarbeidet. Forlaget ble sendt ut på høring til enhetene i august. Forslaget 
er planlagt lagt fram til politisk behandling høsten 2010. 
 
Utvikle CDE og PALS videre i skolene 
6 skoler vil denne høsten gjennomføre opplæring over 2 dager hver med CDE - 
oppfølging som er starten på det 2. CDE året. 
 
Gjennomgang av tilbud til minoritetsspråklige elever 
Elever med rett til morsmålopplæring får noen timer pr. uke på eget språk. Erfaringene 
viser at tilbudet bør legges opp på en annen måten. Dette skoleåret prøves det derfor ut 
en ordning med intensiv norskopplæring i gruppe med en lærer som behersker flere 
språk. Elevene får inntil 10 timer i uka med norskopplæring, og resten av timene er de 
sammen med klassen sin.  
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Alternative opplæringsarenaer for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp  
Solberg, Nordby og Sjøskogen skoler samarbeider gjennom prosjektet ”praksisskolen” 
som skal utvikle en alternativ opplæringsarena. ”Praksisskolen” skal gi tilbud to dager i 
uka med oppstart 30. august   
Kroer, Åsgård og Brønnerud skoler planlegger et samarbeid om alternativt 
opplæringstilbud på Lesteberg gård i Vestby. Prosjektet starter denne høsten.  
Ungdomsskolene samarbeider i et prosjekt om alternativ opplæringsarena på Breivoll. 
Prosjektet er i startfasen. 
 
Analyse av elevenes matematikkresultater og igangsettelse av tiltak 
Ved Sjøskogen skole skal det pedagogiske opplegget for grunnleggende regneferdighet 
på 1. – 3. klassetrinn gjennomgås. 
Analyse av resultatene viser at elevene ikke har god nok grunnleggende tallforståelse 
og flere elever strever med å anvende kunnskapene sine i praktiske situasjoner i 
hverdagen. Dette skoleåret har skolen fokus på dette i matematikkundervisningen og 
det settes også i gang matematikk-kurs på mellomtrinnet. 
 
Det planlegges en felles matematikk-dag for alle lærere i november 2010. 
 
Utrede mulighet for heldagsskole på Brønnerud fra 2011 
Brønnerud skole ønsker å starte et forsøk med en helhetlig og utvidet skoledag fra 
august 2011. Det vektlegges at skoledagen skal være variert med ute og inne 
aktiviteter, undervisning, leksehjelp og andre aktiviteter som fysisk aktivitet, 
skolehagearbeid, kulturaktiviteter og frilek. 
 

3.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus 
 
Samfunn 
Vurdere mulighetene for en felles lokalisering av biblioteket og lokalhistorisk arkiv i 
kulturhuset. 
Samlokalisering av bibliotek og lokalhistorisk arkiv vil bli gjort som en del av 
brannsikring- og rehabiliteringsprosjektet ved Kulturhuset. 
 
Gjøre kulturhuset mer tilgjengelig gjennom tilrettlegging i bygget. 
Sak ”Ås kulturhus – framtidig bruk”  bygger på prosjektrapport utarbeidet våren 2010. 
Prosjektrapporten beskriver forskjellige forhold knyttet til bruk og drift av kulturhuset, 
med anbefalinger til hvordan huset skal driftes, samt ressursbehovet til dette. Saken ble 
behandlet i formannskapet 16.06.10. Den politiske behandlingen er ikke sluttført. 
 
Samlokalisere fritidstilbud for funksjonshemmede med voksenopplæringssenteret. 
Det har vært gjennomgått og besluttet utsatt til 2012. 
 
Avklare fremtidig utnyttelse av kinolokalet 
Inngår som en del av ”Kulturhusprosjektet. 
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Brukere  
Gjennomføre utviklingsprosjektet: ”Etablering av flerkulturelt kultur- og aktivitetssenter” 
”Ås internasjonale kultursenter” er etablert og har gjennomført en rekke tiltak i 
samarbeid med Bjørnebekk asylmottak, voksenopplæringen, skoler, barnehager og 
frivillige organisasjoner. Halvårsrapport skrives og det sendes ny søknad til 
Kunnskapsdepartementet om ytterligere prosjektmidler. Tilskudd på kr 150.000 er 
mottatt fra Sparebankstiftelsen for å tilpasse kulturarenaene som brukes til prosjektet. 
 
Utvikle samarbeid mellom skole og kulturliv 
Prosjektet OPPTUR med kurset:” Skolen som kulturarena” pågår. Flere skoler har 
allerede opprettet kulturfora (samarbeidsorgan for skole, kulturskole og kulturliv). 
Prosjektet fortsetter, og nytt kurs er planlagt for skolene i september. 
 
Det er etablert et fordypningstilbud ved kulturskolen, foreløpig bare innenfor 
musikkfeltet. Til sammen 23 elever får tilbud på to ulike nivåer fra høsten 2010. 
Kulturskolen har også mottatt utviklingsmidler fra Norsk kulturskoleråd til et samarbeid 
om et talenttilbud i Follo-regionen. 
 
Utvikle elevtilbud i dans på kulturskolen 
Tilbud i dans er etablert og utviklet i vårsemesteret. Ca 120 elever gikk på dans i 
kulturskolens regi før sommeren. Det tar tid å bygge opp et nytt tilbud, og det forventes 
at det blir flere elever på dans høsten 2010. Det potensielle antallet elever i dans anslås 
til å være 300-400. 
 
Etablere Ås kulturforum 
Ås kulturforum ble etablert våren 2010, og har allerede markert seg som en viktig aktør i 
kulturlivet. 
 
Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager 
Biblioteket har flyttet fra lokalene i Kulturhuset til mindre lokaler i sentrum og har av den 
grunn ledige personalressurser. Disse ressursene er planlagt brukt til 
formidlingsaktiviteter i skoler og barnehager. Skoler og barnehager har mottatt 
bokkasser, med aktuell formidlingslitteratur. Gjennom høsten vil ansatte ved biblioteket 
besøke skoler/barnehager for å formidle litteratur. Målet er å få til et enda tettere 
samarbeid i den perioden hvor biblioteket ikke er i kulturhuset. 

 

3.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten 
 

Samfunn 
Videreføre og utvikle tilbudet med flyktningguide, deriblant veiledningstilbudet til guidene 
Rekrutteringen av nye flyktningeguider går greit. De får veiledning ved behov. Dette 
tilbudet skal formaliseres fra neste år. 
 
Brukere 
Bedre informasjon på flere språk til personer som bosetter seg i Ås kommune 
Dette er ikke gjort, men vil være klart innen utgangen av året. 
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3.2 Helse og sosial 
 

Medarbeidere 
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 
Resultatene fra undersøkelsen er gjennomgått med ansatte, og tiltak til forbedring er 
blitt utarbeidet i fellesskap. 
 
Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten 
Friskvernombudene deltar aktiv med forberedelser, informasjon og deltakelse til 
”Freskuka 2010”. Noen av enhetene arrangerer friskvernstiltak i ”egen regi” og noen 
med AMU-midler for 2010. 
 
Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene 
Kompetansehevingsprosjekt i alderspsykiatri er igangsatt mellom Moer sykehjem, 
Høyskolen i Akershus (HIAK) og Oslo universitetssykehus (Gaustad).  
 
Økonomi 
Unngå avvik i forhold til budsjett. 
Vedtatte innsparingskrav er effektuert så langt det lar seg gjøre.  
Sommerferien er avviklet på en tilfredsstillende måte med tanke på vikarbruk, 
overtidsbruk og minimal vikarbyråbruk. Det er en utfordring at ferievikarbudsjettene kun 
dekker opp for 2 ½ uke ferieavvikling, mens de ansatte har krav 5 uker ferie (6 uker fra 
60 år). Dette er forsøkt ”tatt inn” ved å korte ned vakter, samt ikke ta inn for alt 
sykefravær. Dette er likevel ikke tilstrekkelig, og sommerferieavviklingen fører til et 
merforbruk i forhold til ferievikarbudsjettene. 

3.2.1 Pleie og omsorg 
 
Samfunn 
Åpne aktivitetssenteret for personer med demenssykdom på Moer. 
Kommunestyret vedtok i 2. tertial å utsette åpningen til 01.10.2010. Rekruttering og 
planlegging av oppstart er i gang. 
 
Planlegge bygging av nye omsorgsboliger i nærhet av Ås sentrum. 
Prosjektet igangsettes høsten 2010, når leder av eiendomsavdelingen er på plass. 
 
Etablere 2 trygghetsplasser på dagens pårørende-rom ved Moer. 
Dette er etablert, og rommene er belagt. Trådløst ”ringesignal-anlegg” til rommene er 
anskaffet. 
 
Etablere ”boligteam”, et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten 
v/ergoterapitjenesten. 
Prosjektet igangsettes høsten 2010, når leder av eiendomsavdelingen er på plass. 
 
Brukere 
Igangsette konkretisering av Samhandlingsreformen (St.meld. 47) for Ås kommune. 
Kommunen avventer videre nasjonale føringer og avklaringer. Follokommunene 
samarbeider imidlertid om hvordan kommunene kan møte denne reformen. 
Follokommunene har søkt om utviklingsmidler til reformarbeidet og fått innvilget 
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1.000.000,- til dette. Det er gjennomført befaring/studietur til lokalmedisinske sentre i 
sør- og nord Trøndelag (Søbstad , Øya helsehus og Fosen DMS), til Finmark (Alta 
sykestue) og til telemedisinsk senter i Tromsø.  
 
Etablere minimum 2 nye boliger/leiligheter for unge voksne med funksjonshemninger. 
Prosjektet i Ljungbyveien følges opp av plankomiteen med valg av arkitekt og videre 
fremdrift. 
 
Evaluere organiseringen av enhet for pleie og omsorg. 
Prosjektet pågår og ferdigstilles høsten 2010. 
 
Videreutvikle arbeidet med etablering av Norsk helsenett                                                               
Forebyggende helse er koblet opp mot Norsk helsenett og benytter SMS til 
timebestillinger. Pleie og omsorg er koblet til Norskhelsenett for meldingsutveksling.  

 

3.2.2 Sosial 
 
Samfunn 
Bidra til etablering av tilstrekkelig boliger for bostedsløse, vanskeligstilte og personer 
med lav boevne i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket 
Bygging av 6 leiligheter og personalbase er vedtatt i kommunestyret. Det er utarbeidet 
prosjektplan for videre fremdrift i etableringsprosjektet. 
 
Bidra til å nå kommunens måltall, med antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. 
Kommunen ligger under gitt måltall ved utløpet av 2 tertial. Det forventes oppnåelse av 
måltallet i 3 tertial, men gjennomsnittlig måltall for hele året vil ligge under det gitte 
måltallet. Dette skyldes problemer med bemanning og kompetanse i en lengre periode. 
 
Bidra i igangsetting av ”Aktiv på dagtid”. 
NAV Ås har fokus på å presentere tilbudet Aktiv på dagtid for sine brukere. Leder for 
Frivillighetssentralen har deltatt på personalmøte og gitt informasjon og ut brosjyrer. 
Brosjyrer er tilgjengelig i publikumsmottaket. 
 
Brukere 
Bidra til å utnytte virkemidlene i NAV, slik at færrest mulig har behov for sosialhjelp. 
Arbeidsevnevurderinger foretas for å avklare bistandsbehov. 
Kvalifiseringsprogrammet forventes på sikt å redusere antall langtidsmottakere av 
sosialhjelp. Kommunens arbeidstreningsgruppe, administrert av NAV, vil i større grad 
benyttes som alternativ til passiv stønad, der kvalifiseringsprogrammet ikke vurderes 
som egnet tilbud. I tillegg benyttes ulike tiltak som jobbklubb, fagkurs m.v., som NAV har 
ansvar for.  
 
Evaluere barnevernets plassering i NAV Ås, og oppfølging av kontrollutvalgets 
forvaltningsrevisjon i 2009. 
Evaluering av barnevernets plassering er i gang, og sak vil legges frem for 
kommunestyret i høsten 2010. Kontrollutvalgets rapport følges opp ved at anbefalinger 
gitt i rapporten ligger til grunn for forbedringsarbeidet ved tjenesten. 
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Samarbeidspartnere i kommunen oppfordres til å benytte avviks- og 
forbedringssystemet i kommunen, når de finner det påkrevet, for eksempel i forhold til 
samarbeid og endringer i Lov om sosiale tjenester/Lov om arbeids og velferdsetaten 
(NAV-loven). 
. 
Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. 
Barnevernets leder deltar i samarbeidsorganet Positivt Oppvekstmiljø, hvor det er fokus 
på samarbeid, gjensidig informasjon om tjenestene og forebyggende arbeid. 
 
Videreutvikle det nye ambulerende teamet for ungdom (Liaveien) som et ledd i utvidet 
krav til ettervern i barnevernet.  
Det ambulerende teamet er fortsatt under utforming, og arbeidet vil fortsette høsten 
2010. 
 
Etablere hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helsetjeneste, 
voksenopplæringen inkl flyktningetjenesten, krisesentret, oppfølgingstjenesten (OT) mfl. 
Arbeidet med utvikling av samarbeidsrutiner er igangsatt som et ledd i prosjektet 
Reduksjon av fattigdom, tilknyttet NAV. Rutine for samarbeid mellom NAV og 
Voksenopplæringen/flyktningetjenesten er fullført. Resten av rutinene vil bli utarbeidet 
høsten 2010. 
 
Etablere internkontrollsystem ved NAV i henhold til endringer i Lov om sosiale 
tjenester/Lov om arbeids og velferdsetaten (NAV-loven). 
NAV Ås skal gjennomføre et forbedringsprosjekt og hadde oppstartmøte 24.8.10. 
Gjennomgang og forbedring av arbeidsflyt/prosesser vil inngå i prosjektet. Prosess og 
rutiner for sosialtjenesten i NAV vil bli revidert høsten 2010, og ses som en del av 
forbedringsarbeidet. Eventuelle avvik/merknader som fremkommer etter fylkesmannens 
tilsyn på området økonomisk sosialhjelp vil bli innarbeidet. Tilsynet gjennomføres som 
følge av nytt krav om internkontroll for sosialtjenesten i NAV, jfr. endringer i Lov om 
sosiale tjenester/Lov om arbeids og velferdsetaten (NAV-loven). 
 
Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning 
Boligen i Tunvn har vært døgnbemannet med full drift fra 1.1.10. Det ser ut at driften er i 
hht budsjettet.   
 
Delta og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam) 
Ås kommune har vært Follo kommunes representant i arbeidet med ansettelse av leder 
for teamet. Leder er ansatt og videre rekruttering pågår. Forventet oppstart våren 11. 
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3.2.3 Helsetjenester 
 
Samfunn 
Etablere og videreutvikle individuelle avtaler om rustesting (urinprøve) og påfølgende 
samtal 
• Pr.august 2010 er det etablert kontrakter med 2 ungdom og deres familier. 
• Etter en lang periode med lite deltagelse fra politiet på grunn av omorganisering i 

etaten, har kommunen fått en fast kontaktperson fra forebyggende enhet i politiet, 
som deltar i teamet som planlagt og ønsket.   

 
Utvikle tjenesten til å bli godkjent som ”Ammekyndig helsestasjon”. 
• En forenklet utgave av brukerundersøkelsen fra svangerskapsomsorgen er straks 

ferdig for innsending.  
 
Brukere 
Opprettholde tilbudet om reisevaksinasjon. Fortsette samarbeidet med offentlige 
instanser for å møte utfordringene innen smittevern og helseopplysning. 
• Det er etablert en betalingsterminal og utarbeidet en ny plakat og brosjyrer for å øke 

satsningen og inntekter innen reisevaksinasjon 
• Jmfr. Retningslinje og rutine ved nye studenter ved UMB ble det onsdag 18.august 

gjennomført kontroll med vekt på tuberkulose, arr og mantoux. Arbeidet fortsetter på 
helsestasjonen i Ås annenhver tirsdag.  
 

Videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU) 
• Helsestasjon for ungdom har deltatt på samarbeidsmøte på UMB. 
 
Implementere ny vaksine i det nasjonale vaksineringsprogrammet for jenter i 7. klasse, 
HPV-vaksine. 
• Tilbudet gis til jenter på 7.trinn 
• I tillegg er tjenesten pålagt å tilby jenter på 8. trinn vaksinen, hvis de ikke tok den i 

løpet av 7.trinn, jmfr informasjonsmateriell fra Folkehelseinstituttet.  

”Informasjonsmateriellet om HPV-vaksinen er oppdatert. I tillegg har 
Folkehelseinstituttet laget et informasjonsbrev som kommunen kan sende ut til jenter 
født i 1997, som enda ikke har fått HPV-vaksine, og deres foreldre. Dette årskullet vil få 
nytt tilbud om HPV-vaksine i 8. klasse. ” 

Etablere Norsk helsenett ved enheten. 
• Sms tjeneste er etablert etter gjennomført opplæring mandag 21. juni.   
• Enheten sparer tid og ressurser på at brukere får en påminnelse om avtale dagen i 

forvegen.    
 
Etablere (om tilskudd) psykologtilbud i enheten. 
• Enhet for forebyggende enhet har mottatt tilsagn om kr.500.000 i 2010 til psykolog i 

kommunehelsetjenesten over statsbudsjettet. 
• Det skal utarbeides en stillingsannonse i løpet av uke 35.  
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3.3 Tekniske tjenester 
 

Medarbeidere 
Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten. 
Etter lang tid med annonsering er det endelig ansatt ny avdelingsingeniør ved 
kommunalteknisk avdeling. Prosessen har vært lang og krevende. Det er stor mangel 
på ingeniører som vil arbeide i offentlig virksomhet. Det er rekruttert ny eiendomssjef. 
Kommuneingeniøren har sagt opp. Stillingen er ikke utlyst 
 
Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen 
Det er lagt fram rapport for status ved eiendomsavdelingen. Det arbeides for tiden med 
tiltaksplan. Denne ventes framlagt høsten 2010.  
 
Flytting av kommunalteknisk til Myrveien 
Kommunalteknisk avdeling er flyttet til Myrveien. Kontor og administrasjonsdel fungerer 
godt. Det samme gjør kantinearealene og garderobene.Det er fortsatt ikke innredet 
vaskehall. Det gjenstår også arbeider med lager og garasjer. 
 
Økonomi 
Sikre bedre økonomi til bygningsvedlikehold 
Det er vedtatt vedlikeholdsplan med tiltaksplan for kommunale bygg. Denne følges. 
Dette er et hjelpemidde for å trygge økonomien. 
 
Sikre økonomi til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg 
Ved ombygging av veilys anlegg brukes mindre energikrevende armaturer. Budsjettene 
tillater ikke ombygging i stor stil 

 

3.3.1 Bygg og regulering 
 
Samfunn 
Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT-Follo. 
Det arbeides fortløpende med å oppnå effektiviseringsgevinst gjennom IKT-Follo. Det er 
fortsatt vansker med å få programvaren til å fungere effektivt 
 
Digitalisere reguleringsplaner  
Digitalisering av reguleringsplaner foregår kontinuerlig. Det etableres eget  digitalt 
planarkiv 
 
Etablere rutiner for kontroll og tilsyn med utbyggere for å sikre universell utforming  
Dette følges opp gjennom reguleringsbehandling og byggesaksbehandling så langt 
lovverket gir hjemmel til det 
 
Brukere 
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert. 
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Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre saksbehandlingen. Ingen klager er 
imøtekommet p.g.a. feil i saksbehandlingen så langt i år. 

 

3.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett 
 
Samfunn 
Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei. 
Arbeidet med detaljplaner (anbudsdokument og grunnerverv) ved gang-og sykkelvei 
langs Kjærnesveien er på det nærmeste fullført 
 
Bygge treningshall ved Ås stadion, forutsatt spillemidler i 2010 
Det er foretatt grunnundersøkelser. Anbudsmateriellet er klar for utsendelse. 

 

3.3.3 Teknisk service og infrastruktur 
 
Samfunn 
Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som 
kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen 
Ingen nye tiltak er gjennomført i 2. tertial 
 
Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet 
Ingen tiltak gjennomført 
 
Nedklassifisere enkelte grusveier 
Høringsuttalelser er kommet inn. Saken legges fram til politisk behandling i 3. tertial 
 
Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet 
Kontinuerlig arbeid som ledd i driften av avløpsnettet 
 
Redusere antall feilkoplinger på avløpsnettet 
Kontinuerlig arbeid som ledd i driften av avløpsnettet 
 
Sikre god drift av pumpestasjoner 
Kontinuerlig arbeid som ledd i driften av avløpsnettet 
 
Fornye/omlegge avløpsnettet ihht vedtatt tiltaksplan 
Ledningsanlegg pågår på S.Moer 
 
Videreføre oppgarderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse 
Arbeidet er i sluttfasen i fht nedslagsfeltet til Årungen og Gjersjøen. Arbeidet pågår 
fortsatt i hytteområdene i Askehaugåsen.  
Arbeidet med pålegg om oppgradering i øvrige vassdrag i kommunen er igangsatt. 
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Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til 
forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak 
ihht denne tiltaksplanen. 
Tiltak innenfor kommunalteknikken (ledningsnett, spredt bebyggelse og i hytteområder) 
gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Gjennomføring av tiltak i landbrukssektoren er 
noe mer krevende og langsiktig. 
 
Vedta ny renovasjonsordning for Follo 
Follo ren arbeider med utredning 
 
Etablere felles renovasjonsforskrift for Follo 
Follo ren arbeider med utredning 
 
 
Brukere 
Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet 
Kontinuerlig arbeid som ledd i driften på nettet 
 
Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse 
Ukentlig prøvetaking/analyser av vannforsyningen etter fastsatt program 
Månedlige vannprøver/analyser for elver/bekker for å se vannkvalitetsutviklingen 
 
Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng 
Følger fastsatt spyleprogram og driftsrutine for høydebassengene 
 
Fornye/omlegge ledningsnettet ihht vedtatt tiltaksplan 
Følger vedtatte planer for vann og avløp 

 

3.3.4 Eiendomsforvaltning 
 
Samfunn 
Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen 
I samsvar med prosjektplan ble det lagt fram statusrapport for formannskapet i møte 17. 
2.2010.  
Det arbeides nå med tiltaksplan for å utarbeide en helhetlig eiendomspolitikk og for å 
oppnå den ønskede styringen med eiendomsavdelingen 
 
Salg av kommunale boliger/eiendomsmasse 
Salgsprosessen i henhold til vedtak i formannskapet er gjennomført. Tilbud om kjøp på 
grunnlag av verditakst ble gitt til leietagere med tidsubegrensede kontrakter i boliger 
som kunne fradeles uten at seksjonering var nødvendig. 
7 leietagere ønsket å vurdere tilbudet. Samtlige avslo tilbudet etter at verditakst var 
avholdt 
I kommunestyremøtet 16.6.2010 ble det vedtatt at boligene ikke skulle selges som 
tidligere vedtatt og det ble vedtatt å ta opp et lån på 28 mill kroner for å erstatte 
inntektstapet av ikke solgte boliger. 
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Øke omløpshastigheten i kommunale boliger 
Turnover i kommunale boliger så langt i år er omkring 30 % høyere enn på tilsvarende tidspunkt 
i 2009. 
 
Etablere boligteam, et samarbeid mellom helse- og sosialetaten og teknisk etat 
Arbeidet med etableringen er igangsatt med sikte på at boligteamet skal være i funksjon 
fra 2011 
 
 
Brukere 
Utarbeide planer for regelmessig vedlikeholdsbefaringer av kommunens utleieboliger. 
Det foretas vedlikeholdsbefaringer i forbindelse med skifte av leieboere. I tillegg foretas 
der mer sporadiske befaringer. 
 
Det vurderes å etablere mer formaliserte måter for gjensidig informasjon mellom 
eiendomsavdelingen og eksterne brukere. 
Dette er et tiltak i tiltaksplanen som utarbeides i prosjektet om eiendomsavdelingen 
 
 
3.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Medarbeidere 
Iverksette eventuelle strategier og tiltak som er fremmet i utredningen; Rekruttere og 
beholde kvalifiserte arbeidstakere, og som er aktuelle for rådmannens stab og 
støttefunksjoner 
Utredning og tiltak er utsatt til 2011. 
 
Tilrettelegging for helserelaterte aktivitet i og utenfor arbeidstid, herunder gjennomføre 
freskuka årlig 
Freskuke 2010 gjennomføres som planlagt. Materiell utarbeidet og mobilisering til uka 
startet. 
 
Gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for friskvernombud 
Det er gjennomført møte med alle friskvernombud for presentasjon av konseptet 
langtidsfrisk og for involvering av friskvernombudene i Freskuke. 
 
Bistå med rådgivning og veiledning ved gjennomføring av de lovpålagte dialogmøter og 
jevnlige oppfølgingsmøter for å avklare og følge opp sykemeldte 
Sykefraværsoppfølgingen foregår etter retningslinjene og krever ressurser fra 
organisasjons- og personalavdelingen, samt ledere. Ås har fått ny kontaktperson(er) fra 
arbeidslivssenteret. 
 
Godt arbeidsmiljø 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen følges opp på de enkelte enhetene. Det er 
gjennomført tiltak der det har vært konflikter og motsetninger som har påvirket 
arbeidsmiljøet negativt. 
 
Samlet sykefravær har gått ned fra 9,32% for 1. tertial til 7,41% for 2. tertial.   
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God ledelse 
Det er gjennomført en samling for Lederforum med tema ny arbeidsgiverstrategi. 
Arbeidet med dette vil foregå over tid og må forankres politisk. Rådmannens 
ledergruppe har gjennomgått et mindre ledelsesutviklingsprogram med ekstern 
konsulent. Seminar om Hovedavtalen ble avlyst i juni grunnet streiken, men kommer 
opp i nov. Kurs om arbeidsgivers styringsrett er planlagt gjennomført i september.  
 
Kompetente medarbeidere. 
Det er tatt opp 4 ny lærlinger og kommunen har da til sammen 9 lærlinger fra august. 
Kompetanseutviklingstiltak foregår etter kompetanseplaner i Oppvekst og kultur og 
Helse og sosial, samt den sentrale planen for kompetanseutvikling.   
Seks barneskoler fortsetter sine CDE prosesser. 
 
Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy. 
Lønnsforhandlingsmodulen i Agresso tas i bruk ved årets lønnsforhandlinger. Kurser 
holdes for ledere og de største arbeidstakerorganisasjonene. 
 
 
Økonomi 
Konkretisere innsparingstiltak og inntektspotensialet som bidrar til å bedre kommunens 
økonomi. 
Konkretisering av innsparingstiltak og inntektspotensialet vil det bli jobbet med i 
forbindelse med arbeidet med handlingsprogram og budsjett 2011. 
 
Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av 
enhetens/avdelingens budsjett. 
Det ble ikke rom for å sette av midler til dette i regnskap 2009. 
 
Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske 
rammer. 
Alle enhetsledere rapporterer hver måned og alle har fått opplæring.  
 
Gjennomgang av investeringsstrategi første halvår 2010 
Ikke gjennomført 
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3.4.1 Lokalsamfunnsutvikling 
 
Samfunn 
Arbeid med kommuneplan (2011 – 2023)  
Framdriften i arbeidet er ihht milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09, som 
innebærer en endelig behandling av kommuneplanen i april 2011. Det ble arrangert 
dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgene 25.08.10 hvor administrasjonen la 
fram et foreløpig utkast til kommuneplanens arealdel. Forslaget er utarbeidet på 
grunnlag av: 
• Føringene i planprogrammet vedtatt av kommunestyret 3.03.10 
• Konsekvensutredninger av de arealinnspill som ble vedtatt utredet 
• Utredningen ”Miljø og samfunnsregnskap for fortetting av stasjonsnære jorder”. 
 
På grunnlag av innspillene fra dialogmøtet bearbeider administrasjonen forslaget med 
sikte på behandling av høringsutkastet til kommuneplanen 22.09.10 i formannskapet og 
13.10.10 i kommunestyret.  
 
Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI gjennom arbeidet med 
kommuneplanen og reguleringsplanen for lokaliseringen av NVH og VI. 
Kommunestyret vedtok i møte 3. mars 2010 å legge forslag til planprogram for 
reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås ut på offentlig 
ettersyn i tidsrommet 10.03.10 - 30.04.10. Det kom inn 11 høringsuttalelser som ikke i 
vesentlig grad vil endre utkast til endelig planprogram. Endelig planprogram legges fram 
til politisk behandling i september/oktober.   
 
Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må senter for husdyrforsøk 
flyttes. HTM vedtok i møte 29.04.10 at reguleringsplanarbeidet for flytting av senter for 
husdyrforsøk til Einarstujordet kunngjøres og at planprogrammet legges ut til offentlig 
ettersyn i tidsrommet fra 1.06.10 - 6. 08.2010. Høringsuttalelsene er oppsummert og 
oppdatering av planprogrammet pågår med sikte på politisk behandling av endelig 
planprogram i september/oktober.  
 
Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter, samt sikre de 
grønne områdene i sentrum. 
• Brannstasjonstomta er ferdig regulert. Tomta er solgt. Bygget er revet. Det er 

gjennomført arkitektkonkurranse og prosjekt er valgt. Tiltakshaver arbeider med 
detaljeplaner. Det er foreløpig ikke søkt om rammetillatelse.  

• Ny regulering av sentrum nord vedtatt. Rammetillatelse for utbygging av del av 
området godkjent. Det er ikke søkt om igangsettingstillatelse. 

• Det arbeides for tiden med å omregulere lagerhalltomta med sikte på øke 
utnyttelsesgraden.  

 
 
 



 

 

2. Tertialrapport 2010 
 

30 

3.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service 
 
Samfunn 
Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT. (vedlegg til handlingsplan) 
Det er utarbeidet IKT-plan for skolene. Alle elever i Ås bruker nå Open Office i sitt 
arbeid. Det er foretatt oppgradering av servere til skolene. Oppgraderingen har bidratt til 
at antall servere er redusert med 10 stk, noe som er med på redusere strømforbruket til 
serverrommet. Kjøleanlegg på serverrommet er utbedret. Infrastruktur på sårbare 
lokasjoner er oppgradert med nye switcher og UPS for å sikre oppetid ved strømbrudd / 
torden. Forebyggende helse er koblet opp mot Norsk helsenett og benytter SMS i 
forhold til timebestillinger og pleie og omsorg er koblet til Norsk helsenett for 
meldingsutveksling. IT har gjennomført 2 kurs for 18 deltakere med opplæring i bruken 
av IKT. 
 
Brukere 
Etablere gode rutiner for kompetanse og informasjonsoverføring til servicetorget. 
Servicetorgets ansatte har fra byggesaksavdelingen fått opplæring i forbindelse med 
matrikkel og informasjon om nye søknadsskjemaer/blanketter. Det er etablert gode 
rutiner for informasjon fra eiendomsavdelingen vedrørende startlån og tilskudd.  
Videre er det etablert gode rutiner blant servicetorgets ansatte for å dele informasjon de 
får fra andre enheter. Internt skjema med informasjon fra leder med melding om 
nyansettelse/endringer/slutt hjelper servicetorget til å ha riktige opplysninger på Netwise 
(intern telefonkatalog). Det er også lagt ut skjema på internett som lag og foreninger kan 
benytte for endringer. Servicetorgets ansatte har deltatt i kurs i bostøtte og en ansatt går 
på servicestudiet. 
 
Gjennomføre kurs/opplæring av alle journalister som skal publisere på kommunens 
internett og intranett. 
Det er gjennomført kurs for ansatte som skal publisere på kommunens internett- og 
intranettsider. I tillegg har det vært opplæring i Frydenhaug barnehage for flere ansatte 
og ved Ås ungdomsskole for rektor og kontoransatt. 
 
Gjennomføre kurs/opplæring i ” sak og arkiv” for alle saksbehandlere. 
49 saksbehandlere har vært på kurs/opplæring gjennomført av arkivleder.  
 
Gjennomføre kurs/opplæring i Agresso for ulike brukergrupper.  
Det er gjennomført opplæring i månedsrapport, budsjett og lønnsforhandlingsmodulen. 
 
Ta i bruk elektronisk lønnsslipp i hele organisasjonen i løpet av 1. kvartal  
Elektronisk lønnsslipp er tatt i bruk i hele organisasjonen. 
 
Ta i bruk elektronisk faktura i løpet av 1. halvår.   
Dette utsettes til neste år som følge av at de tre andre kommunene i 
Agressosamarbeidet ikke ønsker å prioritere dette nå. 
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Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak 
 
Kommunestyret (K) 
Saker ikke effektuert i 2009: Fra tertialrapport 1. tertial 2010 gjenstod det 3 saker til 
oppfølging. Status på sakene er uendret. 
 
I kommunestyret i 2. tertial 2010 ble det satt opp 16 saker. 10 saker er effektuert, 5 
saker er under oppfølging og 1 sak ble utsatt. Det ble holdt ett møte. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 
Møte 
dato 

K-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  Saker ikke effektuert i 2009  
17.06.2009 28/09 Søknad om overføring av 

garantistillelse 
Husbanken kom til at de ikke lenger 
trengte kommunal garanti for 
overtakelse av lån på 3,8 mill. 
kroner. Vurdering av søknad om 
garanti på 1 mill. kroner er ikke 
avklart. Avventer tilbakemelding fra 
søker om lånegiver vil stille krav om 
kommunal garanti. 

23.09.2009 40/09 Kommunedelplan for Vinterbro, 
resultat av mekling og anbefaling 
om videre arbeid 

Oversendt Miljøverndepartementet 
for endelig behandling. Under 
oppfølging. 

25.11.2009 66/09 R-237 reguleringsplan for 
Nordbyveien 

Kommunestyrets vedtak påklaget.  
Under oppfølging. 

  1. tertial 2010  
03.02.2010 1/10 R-233 reguleringsplan med 

reguleringsbestemmelser for 
Breivoll 

Kommunestyrets vedtak påklaget.  
Under oppfølging. 

 2/10 Prosjekt Samhandlingsreformen 
St.meld. 47 

Effektuert. 

 3/10 Forslag til vernehjemmel i 
Jordloven 

Effektuert. 

 4/10 Regnskap 2009, konsekvenser for 
budsjett 2010 

Effektuert. 

 5/10 Fritak og nyvalg i kommunalt råd 
for funksjonshemmede 

Effektuert, men nyvalg av medlem 
er under oppfølging. 

 6/10 Invitasjon til å foreslå kandidater 
ved oppnevning av nye styrer i 
helseforetak i Helse Sør-Øst 2010 

Effektuert. 

03.03.2010 7/10 Kommuneplan 2011-2023, endelig 
planprogram 

Effektuert. 

 8/10 Samlokalisering av NVH og VI med 
UMB på Ås, forslag til planprogram 
for reguleringsplan 

Effektuert. 

 9/10 Disponering av Ås kommunes 
eiendom i Fjellveien, Ad 
hocutvalgets videreføring og 
avklaring 

Se K-sak 19/10, 14.04.2010 for 
lovlighetsklage. 
Se F-sak 43/10, 25.08.2010 for 
oppfølging. 
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Møte 
dato 

K-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

 10/10 Overordnet informasjonsstrategi Tilbakesendt administrasjonen for 
ny utredning. 
Se K-sak 24/10, 16.06.2010. 

 11/10 ACT-prosjekt i Follo (aktivt 
oppsøkende psykiatriteam) 

Effektuert. 

 12/10 Seniorpolitikk i Ås kommune Effektuert. 
 13/10 Kontrollutvalget, årsrapport 2009 Effektuert. 

14.04.2010 14/10 R-151 reguleringsplan for Dyster-
Eldor - søndre del 

Se K-sak 32/10, 16.06.2010. 

 15/10 Bølstadfeltet, kommunal 
veiopparbeidelse, refusjon 

Under oppfølging. 

 16/10 Forslag til gebyrregulativ etter 
Matrikkellovens  
§ 32 

Under oppfølging. 

 17/10 Felles tilsynskontor for byggesaker 
i Follo, permanent ordning 

Under oppfølging. 

 18/10 Delegering til rådmannen, justering 
av Ås kommunes reglementer 

Sendt formannskapet, se F-sak 
24/10, 28.04.2010 
Se K-sak 26/10, 16.06.2010. 

 19/10 Lovlighetsklage, disponering av Ås 
kommunes eiendom i Fjellveien, ad 
Hocutvalgets videreføring og 
avklaring 

Sendt fylkesmannen. 

  2. tertial 2010  
16.06.2010 20/10 Årsmelding 2009 Effektuert. 

 21/10 Tertialrapport 1. tertial 2010 Effektuert. 
 22/10 Budsjettregulering etter 1. tertial Effektuert. 
 23/10 Ås kommunes årsregnskap 2009 Effektuert. 
 24/10 Helhetlig informasjonsstrategi Utsatt. Se K-sak 37/10, 08.09.2010. 
 25/10 Status økonomi, helse og sosial pr. 

mai 2010 
Effektuert. 

 26/10 Delegering til rådmannen, justering 
av Ås kommunes reglementer 

Effektuert. 

 27/10 Inspektørstilling Sjøskogen skole Effektuert. 
 28/10 Endring av regler for skoleskyss Saken er returnert for ny behandling høsten 

2010 Under oppfølging 
 29/10 Bølstadfeltet, kommunaltekniske 

anlegg 
Under oppfølging 

 30/10 Gebyrregulativ etter plan- og 
bygningslovens  
§ 33-1 

Effektuert. 

 31/10 R-256 reguleringsplan for 
brannstasjon m.m. på Haug gård 

Under oppfølging 

 32/10 R-151 reguleringsplan for Dyster-
Eldor søndre del, endring av 
vedtak 

Under oppfølging 

 33/10 Kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget 2010, fastsetting 
av valgdag 

Effektuert. 
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Møte 
dato 

K-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

 34/10 Rapport om bruk av konsulenter i 
Ås kommune, rådmannens 
oppfølging, særutskrift fra 
kontrollutvalgets møte 23.03.2010 

Frist for tilbakemelding 01.09.2010. 
Under oppfølging. 

 35/10 Ås kommunes regnskap 2008, 
refusjonskrav syke- og 
fødselspenger, særutskrift fra 
kontrollutvalgets møte 23.03.2010 

Effektuert. 

 
Formannskapet (F) 
Saker ikke effektuert i 2009: Det gjenstår 5 saker til oppfølging.  
 
Fra tertialrapport 1. tertial 2010 gjenstår det 1 saker til oppfølging.  
 
I 2010 ble det i formannskapet 2. tertial satt opp 23 saker. 8 saker er effektuert, 1 sak er 
behandlet 2 ganger, 9 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret og 5 saker er 
under oppfølging. Det ble holdt 3 møter, 1 møte ble avlyst. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 
Møte 
dato 

F-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  Saker ikke effektuert i 2009  
04.03.2009 11/09 Salg av kommunale boliger  Pkt. 6 (Smedly) er under oppfølging 

i 2010 
13.05.2009 26/09 Ungdomsrådet – Evaluering - 

videreføring 
 Ungdomsrådet videreføres inntil 
evaluering er foretatt, administrert 
av HOK-leder. Sak om evaluering 
fremmes 2010. 

26.08.2009 61/09 Prosjektplan for vurdering av 
eiendomsavdelingen 

 Statusrapport av 28.01.2010 ble 
presentert i formannskapet 17.02. 
Under oppfølging 2010.  

23.09.2010 68/09 Brekkeveien 20 – Bruk av tomta Effektuert 
28.10.2009 87/09 ITV overvåkning (videoovervåking) 

av Nordbytun ungdomsskole, 
Nordby og Sjøskogen skoler 

Pkt. 3 innarbeides i plan om 
informasjonssikkerhet som 
revideres høsten 2010.  

25.11.2009 100/09 Bosetting av flyktninger – 
Anmodning 2010 

Under oppfølging i 2010 

  1. tertial 2010  
20.01.2010 1/10 Budsjett 2010 - Kommentarer til 

vedtak  
Effektuert 

 2/10 Bjørnebekk asylmottak - Leilighet 
for bevegelseshemmede  

Effektuert 

 3/10 Forslag til vernehjemmel i 
jordloven  

Mindretallsanket til kommunestyret,  
se K-sak 3/10, 03.02.2010 

 4/10 Fritak og nyvalg i kommunalt råd 
for funksjonshemmede  

Se K-sak 5/10, 03.02.2010 

 5/10 Midlertidig vara i HHS i Marija 
Tomacs permisjonstid 

Effektuert 
 

 6/10 Regnskap 2009 
- Konsekvenser for budsjett 2010  

Effektuert. Pkt. 4 (nye rutiner) er 
fulgt opp i F-sak 21/10, 14.04.2010 
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Møte 
dato 

F-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

 7/10 Salg av brannstasjonen - 
Vurdering av kjøper  

Effektuert 

03.02.2010 8/10 ACT-prosjekt i Follo  
(Aktivt oppsøkende psykiatriteam) 

Se K-sak 11/10, 03.03.2010 

 9/10 Prosjekt – Samhandlingsreformen 
St.meld. 47 

Se K-sak 2/10, 03.02.2010 

 10/10 Samlokalisering av NVH og VI med 
UMB på Ås – Forslag til 
planprogram for reguleringsplanen 

Se K-sak 8/10, 03.03.2010 

 11/10 Salg av kommunale boliger Effektuert 
 12/10 Brønnerud gamle skole – 

Samarbeidsavtale 
Oppfølging ligger hos Ås Lions 

 13/10 Invitasjon til å foreslå kandidater 
ved oppnevning av nye styrer i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst i 
april 2010 

Se K-sak 6/10, 03.02.2010 

 14/10 Leiekontrakt på Ås stasjon – Follo 
Futura AS 

Effektuert 

17.02.2010 15/10 Kommuneplan 2011-2023, endelig 
planprogram 

Se K-sak 7/10, 03.03.2010 

 16/10 Disponering av Ås kommunes 
eiendom i Fjellveien.  
Ad hocutvalgets videreføring og 
avklaring, jf. sak 09/406 

Mindretallsanket, se K-sak 9/10, 
03.03.2010. Lovlighetsklage, se K-
sak 19/10, 14.04.2010. Se F-sak 
43/10 for oppfølging. 

03.03.2010 17/10 Flytting av senter for husdyrforsøk 
– Igangsetting av reg.arbeid 

 Se HTM-sak 39/10, 18.03.2010.  

 18/10 Klage på oppsigelse kommunal 
barnehage 

Effektuert 

14.04.2010 19/10 Plansamarbeid om areal og 
transport i Oslo og Akershus – 
Høring av utfordringsnotat 

Effektuert 

 20/10 Felles tilsynskontor for byggesaker 
i Follo – Permanent ordning 

Se K-sak 17/10, 14.04.2010 

 21/10 Rutiner budsjettoppfølging Effektuert  
 22/10 Tapsdeling startlån Effektuert 

28.04.2010 23/10 Årsmelding 2009 Se K-sak 20/10, 16.06.2010 
 24/10 Delegering til rådmannen – 

Justering av Ås kommunes 
reglementer 

Se K-sak 26/10, 16.06.2010 

  2. tertial 2010  
02.06.2010 25/10 Tertialrapport 1. tertial 201 Se K-sak 21/10, 16.06.2010 

 26/10 Budsjettregulering etter 1. tertial Se K-sak 22/10, 16.06.2010 
 27/10 Salg Dyster-Eldor Se F-sak 37/10, 16.06.2010 
 28/10 Ås kommunes årsregnskap for 

2009 
Se K-sak 23/10, 16.06.2010 

 29/10 Helhetlig informasjonsstrategi Se K-sak 37/10, 08.09.2010 
 30/10 Inspektørstilling Sjøskogen skole Se K-sak 27/10, 16.06.2010 
 31/10 Kommunestyre- og fylkestingsalget 

2011. Fastsetting valgdag. 
Se K-sak 33/10, 16.06.2010 
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Møte 
dato 

F-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

 32/10 Klage på hovedopptak barne-
hageåret 2010/2011, sak nr. 1 

Effektuert 

 33/10 Klage på hovedopptak barne-
hageåret 2010/2011, sak nr. 2 

 Effektuert 

 34/10 Klage på hovedopptak barne-
hageåret 2010/2011, sak nr. 3 

 Effektuert 

16.06.2010 35/10 Salg av lagerhallen i Brekkeveien Under oppfølging 
 36/10 Ås kulturhus – Fremtidig bruk Under oppfølging 
 37/10 Salg Dyster-Eldor Under oppfølging 
 38/10 Salg av kommunal leilighet – 

Tårnv.6 
Effektuert 

 39/10 Status økonomi, helse- og sosial 
pr. mai 2010 

Effektuert 

 40/10 Endring av regler for skoleskyss Se K-sak 28/10, 16.06.2010 
 41/10 Utarbeidelse av Handlingsprogram 

med økonomiplan 2011 - 2014 
Under oppfølging 

 42/10 Høring av forslag til forskrifter for 
prioriterte arter 

Effektuert 

25.08.2010 43/10 Disponering av Ås kommunes 
eiendom i Fjellveien 

Under oppfølging 

 44/10 TV-aksjonen 2010 - 
Flyktninghjelpen 

Effektuert 

 45/10 Høring – Forslag til endringer i 
valgloven – Uttalelse 

Effektuert 

 46/10 Suppleringsvalg i kontrollutvalg og 
overtakstnemnd 

Se K-sak 38/10, 08.09.2010 

 47/10 Søknad om permisjon fra politiske 
verv – Grete Grindal Patil (KrF) 

Se K-sak 39/10, 08.09.2010 

 
 

Administrasjonsutvalget (ADM) 
Alle saker i 2009 er effektuert. 
 
Fra tertialrapport 1. tertial 2010 er 1 sak under oppfølging. 
 
I 2. tertial 2010 ble det lagt frem 11 saker, 5 saker er effektuert, 4 saker er sendt 
kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak er under oppfølging. 1 sak er behandlet 2 
ganger. Det ble holdt 1 møte. Møte 03.06.2010 ble avlyst pga. arbeidskonflikt og 
ordfører behandlet sakene, samt sak 19/10, etter sommerfullmakt.  
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
Møte- 
dato 

ADM-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

1. tertial 2010 
18.02.2010 1/10 Seniorpolitikk i Ås kommune Se K-sak 12/10, 03.03.2010 

 2/10 Overordnet informasjonsstrategi Se K-sak 10/10, 03.03.2010 
 3/10 Utlysning av stilling som leder av 

eiendomsavdelingen 
Effektuert 
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Møte- 
dato 

ADM-sak 
nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

18.03.2010 4/10 Kvalitetskommuneprogrammet  
– Sluttrapport og anbefaling om 
videre arbeid 

Effektuert.  
Pkt. 2 om helseplan er under 
oppfølging 

 5/10 Delegering til rådmannen  
– Justering av Ås kommunes 
reglementer 

Se K-sak 26/10, 19.05.2010 

29.04.2010 6/10 Årsmelding 2009 Se K-sak 20/10, 19.05.2010 
 7/10 Voksenopplæringen – 

Organisasjonsstruktur 
Effektuert 

 8/10 Ledersituasjonen ved Nordbytun 
ungdomsskole 

Saken ble trukket 

 9/10 Inspektørstilling Sjøskogen skole Se K-sak 27/10, 16.06.2010 
 10/10 Økonomisjef Effektuert 

2. tertial 2010 
03.06.2010 11/10 Tertialrapport 1. tertial 2010 Se K-sak 21/10, 16.06.2010 

 12/10 Status økonomi, helse- og sosial 
pr. mai 2010 

Se K-sak 25/10, 16.06.2010 

 13/10 Helhetlig informasjonsstrategi Se K-sak 37/10, 08.09.2010 
 14/10 Inspektørstilling sjøskogen skole Se K-sak 27/10, 16.06.2010 
 15/10 Medarbeiderundersøkelse 2009 Se ADM-sak 20/10, 26.08.2010 
 16/10 Organisering av ungdomshusene Effektuert 
 17/10 Ledelse av teknisk etat – 

organisering 
Effektuert 

 18/10 Permisjonssøknad Effektuert 
30.06.2010 19/10 Økonomisjef Effektuert 
26.08.2010 20/10 Medarbeiderundersøkelse 2009 Effektuert 

 21/10 Vurdering av endret arbeidstid for 
kontoradministrasjonen 
(arbeidstakere som følger 
dagarbeidstid) i Ås kommune 

Under oppfølging 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Saker ikke effektuert i 2009: Fra tertialrapport 1. tertial 2010 gjenstod det 15 saker til 
oppfølging. 4 av disse sakene er nå effektuert, 1 sak er avsluttet og 3 saker er blitt 
behandlet i 2. tertial. Status på resterende saker er for så vidt uendret. 
 
I hovedutvalg for teknikk og miljø 2. tertial 2010 ble det satt opp 20 saker. 1 sak er 
effektuert, 9 saker er under oppfølging, 2 saker er lagt til offentlig ettersyn, 4 saker er 
oversendt fylkesmannen, 4 saker er oversendt kommunestyret. Det ble holdt 2 møter. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 
Møte 
dato 

HTM-
sak nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  Saker ikke effektuert i 2009  
15.01.2009 05/09 Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av 

eksisterende bro, pålegg om å 
etterkomme krav/tvangsmulkt 

Under oppfølging, sendt til 
inkasso. 

 24/09 R-249 Reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei ved Vinterbrokrysset 

Se HTM-sak 55/10, 03.06.2010. 
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Møte 
dato 

HTM-
sak nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

30.04.2009 34/09 R-257 Endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for 
Ålerudmyra skytebane 

Under oppfølging. 

 35/09 Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, 
søknad om deling, ny behandling, klage 
på vedtak i sak 14/09 

Effektuert. Fylkesmannen har gitt 
Ås kommune medhold i klagesak. 

 44/09 R-256 Reguleringsplan for brannstasjon 
m.m. på Haug gård 

Se HTM-sak 53/10, 03.06.2010,  
og K-sak 31/10, 16.06.2010. 

04.06.2009 60/09 Plan for utearealene i Ås sentrum Under oppfølging, foreløpig lagt til 
side. 

27.08.2009 75/09 Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, 
støyskjerm, klage på vedtak 

Effektuert. Fylkesmannen har gitt 
Ås kommune medhold i klagesak. 

 76/09 Gnr 43 bnr 53 Skogfaret 9, nybygg 
garasje og tilbygg 

Sak utsatt i møtet. Sak 
forfalt/avsluttet. 

 77/09 Gnr 69 bnr 8 Kråkstadveien 74, tilbygg 
garasje, klage på bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak 

Effektuert. Fylkesmannen har gitt 
Ås kommune medhold i klagesak. 

17.09.2009 82/09 Gnr 113 bnr 2 Breivoll Gård, oppføring 
av midlertidig lagertelt, melding om tiltak 

Under oppfølging, jf. notat av 
11.01.2010  
l.nr. 133/10 i møte 21.01.2010. 

12.11.2009 95/09 R-239 reguleringsplan for området 
Nebba brygge, Oppegård grense 

Under oppfølging. 

 101/09 Gnr 107 bnr 70 Fålesloråsen, pålegg 
om retting 

Se HTM-sak 58/10, 03.06.2010. 

 102/09 Nedleggelse av kommunale veier Under oppfølging. 
17.12.2009 109/09 Gnr 55 bnr 446 Kvartsveien 50, garasje Effektuert. Fylkesmannen har gitt 

Ås kommune medhold i klagesak. 
 111/09 Gnr 75 bnr 6 Kroerveien 115, klage på 

vedtak om at frist for tilkobling til 
kommunalt avløpsnett opprettholdes 

Sendt fylkesmannen.  

  1. tertial 2010  
20.01.2010 1/10 Skiforeningen, avtale om 

løpepreparering 
Effektuert. 

 2/10 Gnr 92 bnr 2 Stensrud Kroer, vedtak om 
tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Utsatt. Ingen videre behandling. 

 3/10 Gnr 68 bnr 2 Haugenteigveien 4, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Se HTM-sak 22/10, 18.02.2010. 

 4/10 Gnr 26 bnr 18 Nyveien 23, vedtak om 
tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Se HTM-sak 23/10, 18.02.2010. 

 5/10 Gnr 1 bnr 1 Drøbakveien 490, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Se HTM-sak 24/10, 18.02.2010. 
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 6/10 Gnr 107 bnr 258 Steinalderveien 16, 
vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Utsatt. Ingen videre behandling. 

 7/10 Gnr 101 bnr 2 Kongeveien 181, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Se HTM-sak 25/10, 18.02.2010. 

 8/10 Gnr 109 bnr 30, vedtak om tvangsmulkt 
med hjemmel i forurensningsloven § 73 
og forurensningsforskriften § 41-6 

Se HTM-sak 26/10, 18.02.2010. 

 9/10 Gnr 57 bnr 4, vedtak om tvangsmulkt 
med hjemmel i forurensningsloven § 73 
og forurensningsforskriften § 41-6 

Utsatt. Ingen videre behandling. 

 10/10 Gnr 57 gnr 5, vedtak om tvangsmulkt 
med hjemmel i forurensningsloven § 73 
og forurensningsforskriften § 41-6 

Utsatt. Ingen videre behandling. 

 11/10 R-261 privat forslag til endret 
reguleringsplan for gnr 108 bnr 478 m.fl. 
ved Vinterbro, forespørsel 

Effektuert. 

 12/10 Gnr 99 bnr 34 og 41 Kongeveien, 
søknad om deling, klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 13/10 Gnr 97 bnr 83 Kongeveien 137, søknad 
om deling, klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 14/10 Gnr 31 bnr 2 Støkkenbråtan, nybygg 
enebolig 

Effektuert. 

 15/10 Søknad om bygging (rekonstruksjon) av 
Bølstad bru på FV.56, Kongeveien i Ås 

Effektuert. 

 16/10 Gnr 111 bnr 70 Strandengveien 36, 
fritidsbygning, tak, søknad om tiltak 

Effektuert. 

 17/10 Gnr 55 bnr 31 Åslund, krav om tilkopling 
til fjernvarmeanlegg 

Under oppfølging. 

 18/10 Sikkerhet ved trappeoppgang, Gamle 
Åsgård skole 

Effektuert. 

 19/10 Forslag til gebyrregulativ etter 
Matrikkellovens § 32 

Se HTM-sak 38/10, 18.03.2010,  
og K-sak 16/10, 14.04.2010. 

18.02.2010 20/10 Gnr 98 bnr 8 Sundbyveien 120, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningslovens § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Se HTM-sak 34/10, 18.03.2010. 

 21/10 Gnr 96 bnr 1 Kongeveien 125, 
infiltrasjonsanlegg 

Under oppfølging. 

 22/10 Gnr 68 bnr 2 Haugteigveien 4, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningslovens § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Under oppfølging, ny frist 
01.01.2011. 

 23/10 Gnr 26 bnr 18 Nyveien 23, vedtak om 
tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningslovens § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Effektuert. 
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 24/10 Gnr 1 bnr 1 Drøbakveien 490, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningslovens § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Under oppfølging, (frist utløpt 
01.06.2010). 

 25/10 Gnr 101 bnr 2 Kongeveien 181, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningslovens § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Effektuert. 

 26/10 Gnr 109 bnr 30, vedtak om tvangsmulkt 
med hjemmel i forurensningslovens § 
73 og forurensningsforskriften § 41-6 

Sak trukket, frist 01.10.2010. 

 27/10 Hafslund Nett AS, ny 132 KV 
kraftledning Dyrløkke-Tegneby, 
konsesjonssøknad, tilleggssøknad og 
tilleggsutredning 

Effektuert. 

 28/10 Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, 
søknad om deling, klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 29/10 Gnr 50 bnr 1 Eldorlia, søknad om 
deling, klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 30/10 R-222 endret reguleringsplan for 
Grenseveien 12, klage på 
kommunestyrets vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 31/10 Vedlikeholdsplan kommunale bygg, 
tiltaksplan 2010 

Effektuert. 

 32/10 Samlokalisering av NVH og VI med 
UMB på Ås, forslag til planprogram for 
reguleringsplanen 

Se K-sak 8/10, 03.03.2010. 

18.03.2010 33/10 Bølstadfeltet, kommunal 
veiopparbeidelse, refusjon 

Se K-sak 15/10, 14.04.2010. 

 34/10 Gnr 98 bnr 8 Sundbyveien 120, søknad 
om utsettelse av pålegg om 
oppgradering av separat avløpsanlegg 

Vedtak i HTM-sak 20/10 
oppheves.  
Effektuert. 

 35/10 Gnr 109 bnr 41 Seierstenåsen, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Under oppfølging, (frist 
01.06.2010). 
 

 36/10 R-251 endret reguleringsplan for 
Holstadkulen 

Tilbakesendt for bearbeidelse, 
under oppfølging. 

 37/10 R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor 
søndre del 

Se K-sak 14/10, 14.04.2010. 

 38/10 Forslag til gebyrregulativ etter 
Matrikkellovens § 32 

Se K-sak 16/10, 14.04.2010. 

 39/10 Flytting av senter for husdyrforsøk 
igangsetting av reguleringsarbeid 

Effektuert. Se også HTM-sak 
47/09. 

 40/10 Felles tilsynskontor for byggesaker i 
Follo, permanent ordning 

Effektuert. 

29.04.2010 41/10 Årsmelding 2009 Se K-sak 20/10, 16.06.2010. 
 42/10 Budsjettregulering teknikk og miljø 

våren 2010 
Effektuert. 
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 43/10 R.235 reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for pukkverk 
ved Vinterbro 

Offentlig ettersyn. 

 44/10 R-200/1M mindre endring av del av 
reguleringsplan for Brekkeveien 21 og 
23, klage på Ås kommunes vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 45/10 Gnr 78 bnr 1 Vestbråte, massedeponi Sak utsatt. Se HTM-sak 59/10, 
03.06.2010. 

 46/10 Gnr 109 bnr 54, Kjærnesveien 68, ny 
enebolig, klage 

Effektuert. 

 47/10 Flytting av senter for husdyrsforsøk, 
forhåndsvurdering planprogram 
høringsutkast 

Offentlig ettersyn. 

  2. tertial 2010  
03.06.2010 48/10 Tertialrapport 1. tertial 2010 Se K-sak 21/10, 16.06.2010. 

 49/10 Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg Se K-sak 29/10, 16.06.2010. 
 50/10 Forespørsel om tilknytning til 

kommunalt vann/avløp, 
hytteeiendommer i Frogn kommune 

Under oppfølging. 

 51/10 Gnr 25 bnr 2 Kvestadveien 40, vedtak 
om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningslovens § 73 og 
forurensningsforskriften § 41-6 

Under oppfølging, frist 
01.09.2010. 

 52/10 Gebyrregulativ etter plan- og 
bygningslovens § 33-1 

Se K-sak 30/10, 16.06.2010. 

 53/10 R-256 reguleringsplan for brannstasjon 
m.m. på Haug gård 

Se K-sak 31/10, 16.06.2010. 

 54/10 R-258 endret reguleringsplan for 
område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 
196 med flere 

Offentlig ettersyn. 

 55/10 R-249 reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei ved Vinterbrokrysset 

Offentlig ettersyn. 

 56/10 Gnr 103 bnr 48 Nygårdsveien 55 B, 
nybygg lagerbygg, klage på bygnings- 
og reguleringssjefens vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 57/10 Gnr 108 bnr 77 Tofaret 8-10, nybygg 
garasje for 10 biler, klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen. 

 58/10 Gnr 107 bnr 70 Fålesloråsen 16, 
tvangsmulkt 

Under oppfølging, frist 
01.10.2010. 

 59/10 Gnr 78 bnr 1 Vestbråte, massedeponi Vedtak påklaget, under 
oppfølging. 

 60/10 Omdisponering av vedlikeholdsmidler Effektuert. 
 61/10 Gnr 100 gnr 6, 9 Østengen gård, vedtak 

om tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven § 73 
Og forurensningsforskriften § 41-6 

Under oppfølging, frist 
01.09.2010. 

26.08.2010 62/10 Gnr 19 bnr 3 Kvestadveien 50, 
Bekkevang, søknad om oppføring av 
bolighus, klage på rammesøknad 

Klagen tas til følge. Under 
oppfølging. 
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 63/10 Gnr 107 bnr 29 Slorhøgda 10, klage på 
avslag om bruksendring av fritidsbolig til 
bolig 

Klagen tas til følge. Under 
oppfølging. 

 64/10 Gnr 6 bnr 2 Åsulvei 18, nybygg garasje Under oppfølging. 
 65/10 Gnr 39 bnr 15 Syverudveien 150, 

tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 

Sendt fylkesmannen. 

 66/10 Gnr 39 bnr 29 Årungen Rostadion, 
pålegg om tilknytning til kommunal 
vannledning 

Under oppfølging. 

 67/10 Gnr 62 bnr 11 Åsveien 285, nybygg 
kontor, møtelokaler, kantine, klage på 
vedtak 

Sendt fylkesmannen.  

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Sak ikke effektuert i 2009: Status er uendret. 
 
I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2010 ble det satt opp 4 saker. 2 saker er 
effektuert og 2 saker er oversendt kommunestyret. Det ble holdt 2 møter. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 
Møtedato HOK-

sak nr. 
Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  Saker ikke effektuert i 2009  
 20/09 Skoleturer i ungdomsskolen Tilbakesendt rådmannen.  

Under oppfølging. 
  1. tertial 2010  

20.01.2010 1/10 Etablering av et digitalt register for 
kunstverk og utsmykning i Ås 
kommunes eie 

Arbeid med registrering innen 
oppvekst- og kultur er 
igangsatt. 

 2/10 17.mai 2010, valg av medlemmer til 
komiteen 

Effektuert. 

 3/10 Navn på vei - Kjærnes Effektuert. 
 4/10 Spesialundervisning – Dialogmøte 

20.01.2010 
Effektuert. Se HOK-sak 8/10, 
17.03.2010. 

17.02.2010 5/10 Driftstilskudd og integreringstilskudd 
2010 

Effektuert. Fordeling 
rapporteres HOK. 

17.03.2010 6/10 Regnskap 2009 Konsekvenser for 
budsjett i oppvekst- og kultur i 2010 

Effektuert. 

 7/10 Tilstandsrapport for grunnskolen Se HOK-sak 17/10, 
02.06.2010. 

 8/10 Spesialundervisning i grunnskolen Effektuert. 
 9/10 Utvidelse av timetallet i grunnskolen 

fra og med skoleåret 2010/2011 
Effektuert. 

28.04.2010 10/10 Plan for kompetanseutvikling for 
grunnskolen 2010 

Effektuert. 
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Møtedato HOK-
sak nr. 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

 11/10 Årsmelding 2009 Se K-sak 20/10, 16.06.2010. 
 12/10 Budsjettregulering oppvekst- og 

kultur våren 2010 
Effektuert. 

 13/10 Innføring av leksehjelp – 
Konsekvenser for SFO 

Effektuert.  

 14/10 Vedtekter for skolefritidsordningene i 
Ås kommune – Endring av gjeldende 
vedtekter 

Effektuert.  

  2.tertial 2010  
02.06.2010 15/10 Tertialrapport 1.tertial 2010 Se K-sak 21/10, 16.06.2010 

 16/10 Endring av regler for skoleskyss Effektuert. 
 17/10 Tilstandsrapport fra grunnskolen Sendt kommunestyret. 
 18/10 Organisering av ungdomshusene Effektuert. 

25.08.2010  (Ingen saker til behandling).  
 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
I Hovedutvalg for helse og sosial i 2.tertial 2010 ble det satt opp 2 saker.  
2 saker ble effektuert. Det ble holdt 2 møter.  
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
Møtedato HOK- 

sak nr. 
Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

20.01.2010 1/10 
 

ACT-prosjekt i Follo (aktivt 
oppsøkende psykiatriteam) 

Effektuert 

2/10 Prosjekt-samhandlingsreformen 
st.meld. 47 

Effektuert 

17.02.2010 3/10 Plan for massevaksinasjon mot 
pandemisk influensa i kommuner, 
rapport for massevaksinering i Ås 
kommune 2009/2010 

Effektuert 

 4/10 Søknad om skjenkebevilling – Follo 
Futura AS 

Effektuert 

28.04.2010 5/10 Årsmelding 2009 Behandles i  kommunestyret  
 6/10 

 
Regnskap 2009-konsekvenser for 
budsjett i helse- og sosial 2010 

Effektuert 

 7/10 Budsjettregulering helse- og sosial, 
våren 2010 

Effektuert 

 8/10 Skjenkebevilling 2009-2012, utviding 
av skjenketider – Ås Pizza & Kafé 

Effektuert 

  2.tertial  
02.06.2010 9/10 Tertialrapport, 1.tertial 2010 Effektuert 

 10/10 Status økonomi, helse- og sosial pr . 
mai 2010 

Effektuert 

25.08.2010 11/10 ingen politiske saker (drøftingsmøte)  
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Vedlegg 2: Planoversikt 
 
 
NYE PLANER 2010 Politisk 

behandling 
Rapport 2. tertial 

Fokusområde samfunn   

Kommunedelplan for Vinterbro 2011 Avventer forslag fra forslagsstiller 

Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold 2010 Ikke påbegynt 

Fokusområde brukere   

Temaplan for kvalitetsmål i skole og barnehage 2010 Prosjektet igangsettes i 
september/oktober.  

Plan for vedlikehold av kommunens utleieboliger 2010 Inngår i tiltaksplan for vedlikehold og 
rehabilitering av kommunale bygg 

Fokusområde økonomi   

Ingen - - 

Fokusområde medarbeidere   

Ingen - - 
 
PLANER SOM SKAL RULLERES I 2010 Rulleres Rapport 2. tertial 
Fokusområde samfunn   
Kommuneplan 2011 - 2023 2010/ 

2011 
Planprogram vedtatt, framdrift ihht 
vedtatt milepælplan 

Tiltaksplan for vedlikeholds og rehabilitering av 
kommunale bygg 

2010 Høsten 2010 

Fokusområde brukere   
Temaplan for rusmiddelpolitikk 2008 - 2012 2010 Høsten 2010 
Fokusområde økonomi   
Finansstrategien 2010 Ikke påbegynt 
Fokusområde medarbeidere   
Strategiplan for IKT 2010 Påbegynt 
Informasjonssikkerhet 2010 Påbegynt 

 
 


