
  Formannskapet 26.09.2012 
 

1 

 

DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE OG RÅDENE 27. - 30.08.2012 
OG EVT. FORMANNSKAPET 26.09.2012 

 
Utskrift av protokollene: se side 3 

  
 

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 
 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 06.06.2012 i F-sak 49/12. Formannskapets vedtak lyder: 
 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er:  

Sentraladministrasjonen:      51 349 000 
Oppvekst og kultur:    315 414 000  
Helse- og sosial:   246 232 000 
Teknikk og miljø, eks. VAR:    81 410 000 

 
Prioriterte innsatsområder 
De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske signaler fra dialogkonferansen 22. mai 2012 foreslår 
rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike 
tjenesteområdene: 
 

Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for kulturlivet i 
Ås og fylle kulturhuset med innhold.   

 
Kvalitet 

 Økt fokus på resultater i skolen.  

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 

 Planlegge utbygging av Solberg skole 

 Følge opp kommunestyret vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune 
 
Helse og sosial 
 

 Gjennomføre flere tiltak med fokus på effektiv implementering av 
Samhandlingsreformen 

 Rullere temaplan for helse- og omsorg 2009-15 i tråd med 
samhandlingsreformen og demografisk utvikling. 
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Tekniske tjenester 
 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier) 

 Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte 
målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015) 

 
Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Lokalsamfunnsutvikling 

 Fokusere på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak: 
- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med fokus 
   på bred medvirkning, involvering og forankring 

 Følge opp kommuneplanen med fokus på utvikling av Ås tettsted og 
næringsutvikling.  
 

Medarbeidere 

  Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-avtalen. 
 
Økonomi 
 Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektivisering av administrative 

arbeidsprosesser. Videreføre arbeidet med økt bruk av elektroniske løsninger 
fremfor papir.  

 Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester. 
Benchmarke med andre kommuner som har lavere kostnader eller bedre 
kvalitet/resultater enn Ås kommune. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring  

 Utnytte inntektspotensialet.  

 Ha økt fokus på innkjøp 
 
Service og kommunikasjon. 

 Innføre fullelektronisk arkiv 

 Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo. 
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HOVEDUTVALGENES OG RÅDENES BEHANDLINGER  
– UTSKRIFT FRA PROTOKOLLENE  

     <<Gå til innledning side 1 

 
HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 30.08.2012: 
Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 
Hovedutvalget ønsker å ta opp saken igjen i neste hovedutvalgsmøte. 

_____ 
 
HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 30.08.2012: 
Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. 
Hovedutvalget drøftet Handlingsprogrammet og økonomiplan som framlagt  

_____ 
 
HOVEDUTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ 30.08.2012: 
HTMs innspill til Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 er som følger: 
 
Behandling: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tillegg til formannskapets vedtak for 
tekniske tjenester:  
 

 Tiltak for å etablere et sammenhengende, trygt sykkelveinett i kommunen. 
Dette punktet settes øverst. 

 Tiltak for å redusere forurensing av vassdragene. Dette punktet settes til slutt. 
 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggsavsnitt: 
HTM ser med bekymring på kostnadsutviklingen i de Interkommunale selskapene 
generelt, og på brannvesenet i Søndre Follo spesielt, med grunnlag i 
budsjettutviklingen fra 2010 til 2011. HTM ønsker at representantskapet i 
brannvesenet fokuserer på dette. 
  
Votering: 
Tilleggspunktene og den øvrige listen over tekniske tjenester, ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/ innspill 30.08.2012: 
 
Tekniske tjenester 

 Tiltak for å etablere et sammenhengende, trygt sykkelveinett i kommunen. 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier) 

 Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere 
pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015). 

 Tiltak for å redusere forurensing av vassdragene. 
 
 
HTM ser med bekymring på kostnadsutviklingen i de Interkommunale selskapene 
generelt, og på brannvesenet i Søndre Follo spesielt, med grunnlag i 
budsjettutviklingen fra 2010 til 2011. HTM ønsker at representantskapet i 
brannvesenet fokuserer på dette. 
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_____ 
KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 28.08.2012: 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill til handlingsprogram 
med økonomiplan 2013-2016:  
 

 De øremerkede midlene til universell utforming bør videreføres i 2013. Rådet 
viser til FH-sak 11/12: rådets arbeidsplan, der et av rådets fokusområder er 
tilgjengelighet for barn med funksjonshemming i skolens bygninger, gymsal 
osv.  

 Rådet vil påpeke at det er problematisk med kvasse fartshumper i 
Brekkeveien når dette er eneste adkomstvei til sykehjemmet.  

 
Oppfølging: Innspillet sendes rådmann.  

_____ 
 
 
ÅS ELDRERÅDS ENSTEMMIGE UTTALELSE 27.08.2012: 
 
Tiltak som eldrerådet mener må prioriteres i handlingsprogram 2013 - 2016 og i 
planer og budsjett for 2013 
 
Dette er nødvendige tiltak for trivsel, helse og omsorg i Ås kommune 
 
For å øke livskvaliteten til de som trenger en håndsrekning, gi flest mulig anledning til 
å klare seg uten omfattende omsorgstjenester og gi kommunen evne til å gi 
omsorgstjenester av høy kvalitet til de som trenger det, anbefaler Ås eldreråd sterkt 
at Ås kommune gjennomfører følgende tiltak: 

- en forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
- legge enda bedre til rette for frivillig innsats til de som trenger en 

hjelpende hånd og/eller sosial kontakt 
- tverretatlig folkehelsetiltak under ledelse av enhet for folkehelse og 

frivillighet 
- ansette seniorkontakt/trygghetssykepleier 
- styrke bemanning for hjemmesykepleie, sykehjem og demensomsorg 
- bygge flere sykehjemsplasser 

 
 
Begrunnelser: 
 
En forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
 
Tilhørighet og fellesskap gir grunnlag for trivsel. 
Tilhørighet og innsats i frivillig arbeid henger sammen. 
Trivsel og helse henger sammen. 
 
Tilhørighet og trivsel blir dermed avgjørende for hvor store omsorgstjenester som 
vil kreves av Ås kommune. Det vil da også være avgjørende for med hvilken kvalitet 
Ås kommune makter å gjennomføre sine omsorgstjenester.  
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For å styrke og beholde trivsel og tilhørighet må vi ha et sentrum i kommunen med et 
godt samspill mellom kommunale og private tjenester og frivillighet. 
De største mulighetene for å skape fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i 
kommunen, er et sentrum som levendegjør en felles identitet og som det gir en 
positiv opplevelse å oppsøke. Avgjørende for å ha et slikt sentrum er at det finnes 
nødvendig mangfold i servicetilbud og kulturell aktivitet. Ås sentrum har et stort 
kulturtilbud og med nyoppusset kulturhus en mulighet til å utvikle dette videre. Det vi 
mangler er et bredt servicetilbud som gjør Ås sentrum konkurransedyktig som et 
uformelt og allsidig møtested for alle, der alle aldre treffer på hverandre. I vår tid er 
dette handelshuset / handelssenteret. Uten handelssenteret med butikker for det 
mangfold av varer som dagens samfunn krever mikset sammen med kafeer og 
gangarealer, vil kommunesenteret mangle det nødvendige mangfold for å bidra til å 
fremme tilhørighet. Åsfolk i alle aldersgrupper blir brukere av tilbudene i 
nabokommunene, og Ås sentrum og tilhørighet til Ås skranter.  
 
I den områdereguleringsplanen som nå skal utarbeides for Ås sentrum må det 
sikres god fremkommelighet for fotgjengere av alle varianter, godt tilrettelagt 
parkeringsmulighet for innkjøring til sentrum, og et handels- og 
aktivitetssentrum med stort mangfold. Bruken av resterende, og etter hvert 
svært begrensede, arealer i Ås sentrum må styres av kommunen etter en 
helhetsplan som ikke fravikes.  
 
Legge enda bedre til rette for frivillig innsats til de som trenger en hjelpende 
hånd og/eller sosial kontakt 
 
Eldresenter og seniorsenter er gode eksempler på frivillig innsats som fremmer trivsel 
og gjør flere i stand til å klare seg lenger på egen hånd.  Gjengen som sørger for ved 
til å varme seg på om vinteren er et annet eksempel. 
 
Moerhjemmets venner, Lions, Rotary, Røde kors besøkstjeneste og Livsglede for 
eldre er eksempler på viktig frivillig innsats som øker trivsel og livskvalitet.  
 
Men det finnes behov i tillegg til dette, for sosial kontakt og for frivillige hjelpetjenester 
som de kommunale tjenester aldri vil ha mulighet til å omfatte: Kaffebesøket, 
turkameraten, blomsterbedet, aktivitets- og kulturarrangementer, snømåking, 
gressklipping, transport, osv.  
 
For å legge til rette for frivillig innsats til de som trenger en hjelpende hånd må 
handels- og aktivitetssentrum inneholde et naturlig møtested det er trivelig og naturlig 
å oppsøke. Til dette trenger vi ”Frivillighetens hus”. Dette er nærmere beskrevet i 
rapport om Samhandlingsreformen, del 4, Friskliv. (Rapporten ventes ferdigstilt i 
nærmeste fremtid) 
 
Tverretatlig folkehelsetiltak under ledelse av enhet for folkehelse og frivillighet 
 
For å få best mulig utbytte av det arbeidet som allerede utføres og for å styrke dette, 
må helsetiltak fra ung og frem til moden alder sees i sammenheng. Forebyggende 
tiltak, f. eks. vedr.  livsstilsykdommer, vil ha stor betydning for livskvalitet for den 
enkelte og for behovet for omsorgstjenester fra kommunen. 
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Derfor må det gis gode nok arbeidsvilkår, praktisk og økonomisk, for enhet for 
folkehelse og frivillighet til at denne enheten ut fra kompetanse på forebyggende og 
helsefremmende virksomhet kan få tatt initiativ til og få gjennomført tiltak som 
fremmer folkehelsen. Tiltak i alle enheter i kommunen må koordineres gjennom enhet 
for folkehelse og frivillighet slik at folkehelsearbeidet samlet gir en best mulig positiv 
utvikling. 

Enhet for folkehelse og frivillighet er i gang med å bygge kompetanse. For å jobbe 
mer forebyggende trenger de å øke kapasiteten på fysioterapi- og 
ergoterapitjenestene. 
 
Ansette seniorkontakt/trygghetssykepleier 
 
Vedtatt stilling som seniorkontakt, som også i enkelte sammenhenger er omtalt som 
trygghetssykepleier, må snarest bemannes med kvalifisert person som gjennom 
oppsøkende virksomhet kan formidle veiledning og informasjon om trygghetstiltak, 
muligheter for hjelp og støtte og informasjon om inkluderende kulturaktiviteter. 
 
Det er viktig å få kontakt med personer som av en eller annen grunn er utrygge, er 
blitt passive, isolerte, eller som er utsatt for vold, slik at disse kan komme ut av den 
situasjonen de befinner seg i. Det er viktig å få oversikt over de helseutfordringer som 
finnes, som igjen kan gi bedre grunnlag for målrettet forebyggende helsearbeid. 
 
Styrke bemanning for hjemmesykepleie, sykehjem og demensomsorg 
 
For å ha et fornuftig forhold mellom de omfattende tjenester som etter hvert er blitt 
pålagt sykehjemmet og de ansattes arbeidssituasjon, må grunnbemanningen ved 
Moer sykehjem økes. Det er viktig å kunne opprettholde kvaliteten når oppgavene 
øker i de tjenestene som uføres ved sykehjemmet. Oppgavene blir mer omfattende i 
forbindelse med samhandlingsreformen, og det faktum at de som kommer til 
sykehjemmet er blitt mere pleietrengende. 
Vi har i dag et sykehjem som oppfattes som en interessant og god arbeidsplass som 
tiltrekker seg godt kvalifisert personale. Den posisjonen er det viktig å opprettholde 
bl.a. ved riktig bemanning. 
 
Hjemmesykepleien har behov for sykepleier på nattskiftet. I dag blir tjenester på 
natten som krever sykepleierkompetanse utført på dugnad. Dette bør erstattes med 
en fast ordning da behovet for sykepleierkompetanse på natten er økende. 
 
I tillegg trengs det en kreftkoordinator som kan hjelpe de som rammes av kreft med 
hjelpetiltak, trygghetstiltak og kontakt med omsorgsapparat og sykehus. 
Denne vil ha den samme funksjonen vedr. kreftsykdom som demenskoordinator har 
vedr. demens. 
 
I demensomsorgen tenderer omsorgsoppgavene til å bli mer krevende, og for å 
opprettholde dagens gode standard både som arbeidsplass og i tjenestene som 
utføres er det behov for mellomledere på hvert av husene. 
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Bygge flere sykehjemsplasser 
 
Alle varianter av prognostisering forteller at det vil bli mangel på sykehjemsplasser i 
nær fremtid. Arbeidet med planlegging og utbygging av Moer sykehjem må derfor 
startes straks. Terskelen for å få sykehjemsplass vil ellers bli for høy. 
 


