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Ås, 19.09.2012 

 
(sign.) 

Olav Østerås 

(tittel) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 18 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jeanette Karlsen.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE 30.08./27.09.2012 
Gå til saksliste    Neste sak >> 

 

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 
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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. 

 
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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HOK-sak 18/12 

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 

 
Gå til saksliste    Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/1412 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 18/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 24/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/12 27.09.2012 
Formannskapet 62/12 26.09.2012 
Kommunestyret   

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
(sign.) 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kontrollutvalget (uttalelse) 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 19.09.2012) 
2. tertialrapport 2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
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SAKSUTREDNING: 
 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 
2015. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:  

 Økonomi 

 Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 

 Oppfølging av vedtak 

 Planoversikt 
 
2. tertialrapport er en forenklet tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende 
tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid 
er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og 
tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk 
fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.   
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 

Økonomi 
Status per 2. tertial viser at det er behov for omdisponeringer innenfor etatene for å 
dekke nye behov. Innen skole og SFO har det vært en økning i antall elever med 
behov for ekstra oppfølging. Innen Helse- og sosial medfører samhandlingsreformen 
økte behov.  
 
Storebrand har varslet en kraftig økning i premien fra 2013. Det var i utgangspunktet 
planlagt å starte anbudsprosessen i 2013. På grunn av den varslede premieøkningen 
fra Storebrand, omprioriterer Rådmannen ressurser og gjennomfører anbudet høsten 
2012.  

 
Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger 
med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder 
det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan 
styrkes.  
Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte 
veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. En endelig KOSTRA-analyse 
er nå utarbeidet og sendt ut til utvalgene.  

 
Kommunen har gjennom 2. tertial hatt en god skatteinngang og en god avkastning på 
plasseringene. Endringer i rammetilskudd peker også i riktig retning. I sommer fikk 
kommunen også tilbakebetalt ytterligere 4,3 millioner fra staten for ressurskrevende 
brukere. Dette gir en økt inntekt som kan bidra til å kompensere for nødvendige 
merutgifter, i tilknytning til blant annet samhandlingsreformen og nye 
ressurskrevende brukere med økt behov for tjenester.  
 

Reguleringsplan for Campus og Einarstujordet  
Reguleringsplan for Campus og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 
20.06.2012. Det gjenstår å avklare innsigelse fra fylkeskommunen knyttet til 
busslommer langs Fv 152 og Meierikrysset. 
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E18 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro ble fremmet for endelig 
vedtak. Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.06.2012: 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor.  
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 
 
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektøren. Det anmodes om at  
E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest mulig. På bakgrunn av dette 
ble saken fremmet for formannskapet 29.08.2012, som ga følgende innstilling til 
kommunestyret: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Kommunestyrets fatter vedtak i 3. tertial, 12.09.2012. 
 

Kulturhuset 
Det ble besluttet i kommunestyremøtet 20.06.2012, at Ås kommune selv skal drifte 
alle kulturhusets deler, inkl. kinosal og vestibyle. Den scenetekniske oppgraderingen 
av kinosal og kinoteknisk utstyr, som det er bevilget investeringsmidler til, er i 
sluttfasen. Stillinger knyttet til driften er utlyst. Kjøkken/serveringsdriften skal legges 
ut på anbud med endret anbudsgrunnlaget i forhold til de erfaringer en fikk gjennom 
første anbudsrunde. 
 
Det er interesse blant lokale kulturarrangører for å bruke kulturhuset. Det satses på å 
få til en blanding av lokale og profesjonelle aktører i og utenfor kommunen. Det er 
også betydelig bruk og utleie av lokalene til møter, kurs og selskap til både interne og 
eksterne leietagere.  

 

Skolebehovsplanen 
Skolebehovsplanen beskriver ulike alternativer for fremtidig skolestruktur i Ås 
kommune. På bakgrunn av dette behandlet og fattet kommunestyret vedtak om 
skolestrukturen i mai. Et av tiltakene er utbygging av Solberg skole, og i 2. tertial er 
planleggingen igangsatt. 
 

Barnehagebehovsplan 
I 2. tertial er det jobbet frem en barnehagebehovsplan. Den skal opp til politisk 
behandling i 3. tertial. 
 



  HOK-sak 18/12 

7 

Valgfag i ungdomsskolen 
Det er fra skolestart innført obligatorisk valgfag på 8. trinn. Det undervises i valgfag  
2 timer à 60 minutter. 
 

Fullelektronisk arkiv 
Det er gjennomført prekvalifisering av leverandører av sak- og arkivsystem. Anbud og 
kravspesifikasjon er sendt ut til leverandørene. Videre utvidelse av antall 
fullelektroniske saksområder vil vente til nytt sak- og arkivsystem er innført våren 
2013.  

 

Deltakelse i Europan 12  
Europan er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og planleggere.  Ås kommune deltok i juni på Europans 
tomteseminar og ble blant de utvalgte kommunene som fikk invitasjon til å delta med 
et prosjekt i konkurransen. 

 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2012 tas til orientering.  
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HOK-sak 19/12 

BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 153 Saksnr.:  12/1407 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 78/12 27.09.2012 
Administrasjonsutvalget 19/12 26.09.2012 
Formannskapet 63/12 26.09.2012 
Kommunestyret   

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
(sign.) 
Trine Christensen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalg  
Formannskap  
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
Tabell 1 og 2. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,3 %. 
Budsjettreguleringer etter 1. tertial 2012 innebærer at netto driftsresultat på ca. 1 %.   
 
Status per 2. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere 
skole og SFO innebærer behov for omprioriteringer. Rådmannen foreslår at nye 
behov dekkes inn gjennom omprioriteringer slik at prognose for netto driftsresultat på 
1 % holdes uendret.  
 
Skatt og rammetilskudd 
Pr. 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 246 mill. kroner. Dette utgjør 64 % 
av budsjettert skatteinngang for hele året på 384 mill. kr. I samme periode i fjor var 
skatteinngangen på 63,25 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert 
skatteinngangen hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.  
 
Som følge av høy befolkningsvekst kan det se ut til å bli noe høyere skatteinngang 
enn budsjettert. Skatteanslaget økes med 1 mill. kr til 385 mill. kr. Det er imidlertid 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele året. 
 
Lån 
Rentenivået har gått ned i 2012 blant annet som følge av fortsatt uro i 
verdensøkonomien. Samtidig har kredittpåslagene på kommunens lån økt noe, slik at 
kommunens innlånskostnader ikke har gått tilsvarende ned.  
 
Renteutgiftene for 2012 anslås å bli noe lavere enn budsjettert, samtidig anslås 
kommunens renteinntekter også å bli lavere enn budsjettert slik at netto renter blir 
omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere ved svingninger i rentenivået enn 
renteutgiftene da kommunens overskuddslikviditet i hovedsak er plassert i flytende 
bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel fastrenter. 
 
Kapitalforvaltning 
Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 9,17 
mill. kr eller 5,3 %. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 
% for hele 2012. Hittil i år er avkastningen derfor over forventet. Både obligasjoner og 
aksjer har hatt god avkastning hittil i år. Det forslås en oppjustering av anslaget for 
avkastningen på 2 mill. kr. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i kapitalmarkedet. 
 
Integreringstilskudd 
Ny prognose for integreringstilskudd viser at anslaget kan økes med 1 mill. kr fra 9 
mill. kr til 10 mill. kr.  
 
Momskompensasjon investering. 
Momskompensasjon fra investeringsprosjekter inntektsføres i driftsbudsjettet.  
Hittil i år har vi mottatt 3 mill. kr av et budsjett på 13,4 mill. kr.  På grunn av utsatt 
fremdrift på enkelte investeringsprosjekter anslås inntektene å bli ca. 3 mill. kr lavere 
enn budsjettert.  
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Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
Lønnsoppgjøret 2012- budsjettmessige konsekvenser 
Gjennom frivillig mekling etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle 
forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den 5. juni 2012 legge fram forslag 
til løsning om ny Hovedtariffavtale for KS-området. Lønnselementene i 
meklingsløsningen består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, 
avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør 
tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for 2012.  
 
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en årslønnsvekst på 
3,75 % fra 2011 til 2012. Da det er mange elementer som slår ut i beregning av 
årslønnsveksten, er det tatt høyde for noe usikkerhet i dette anslaget. Resultatet av 
lønnsoppgjøret er enda ikke avklart. Dette gjelder både korrigeringer i det sentrale 
oppgjøret og lokalt oppgjør. Rådmannen foreslår derfor at 1. mill. kr av den generelle 
tilleggsbevilgningspotten holdes igjen som en reserve til lønnsoppgjøret.  
 
Sentraladministrasjonen: 
 
Økt satsing næringsutvikling i regi av Follorådet. 
Follorådet har vedtatt økt satsning på næringsutvikling, og fakturerer 70 000 kr mer 
enn forutsatt. Dette foreslås dekket gjennom omdisponering på ansvar 1100 
Kommunestyret og Formannskap.  
 
Anbud pensjon 
Ås kommunes pensjonsordning settes ut på anbud, da Storebrand har varslet kraftig 
økning i pensjonspremie for 2013. Det settes av inntil 150 000 kr til 
konsulenttjenester for gjennomføring av anbudet.  
 
Europan 
Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 
planleggere. Kommuner og utviklere gis anledning til å komme med forslag til aktuelle 
prosjekter til konkurransen. 
 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i 
sør til Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Til dekning av kommunens andel av 
deltakeravgiften, settes det av kr. 250 000. 
 
Tilleggsbevilgningspotten 
For å finne inndekning for nye behov og tiltak foreslås det å redusere 
tilleggsbevilgningspotten med 1 mill. kr.  
 
Helse og sosial: 
 
Kjøp fra staten Samhandlingsreformen 
Det er satt av 15,7 mill. kr til medfinansiering av sykehusopphold og andre ekstra 
kostnader knyttet til samhandlingsreformen. Det betales et månedlig akonto beløp til 
staten for utgifter til medfinansiering. Satsen ble justert i juli. Basert på ny sats kan 
utgifter til medfinansiering reduseres med 1 mill. kr. Samtidig er det andre behov 
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knyttet til samhandlingsreformen som foreslås dekket opp med omdisponeringer, jf. 
tiltak nedenfor. 

 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Ås kommune har gått gjennom refusjonskravene for 2008 og 2009 og sendt et nytt 
refusjonskrav for ressurskrevende tjenester. Helsedirektoratet har nå bekreftet og 
utbetalt et refusjonskrav på 4,34 mill. kr som inntektsføres i 2012. I tillegg viser nytt 
anslag for 2012 at refusjonskravet blir 2,46 mill. kr høyere enn tidligere budsjettert, på 
grunn av flere ressurskrevende brukere.  
 
Medisinsk forbruksmateriell 
Det er behov for å sette av mer midler til medisinsk forbruksmateriell på grunn av 
flere og mer krevende brukere. Dette er en følge av samhandlingsreformen. 
 
Medikamenter 
Det er behov for å sette av mer midler til medikamenter på grunn av flere og mer 
krevende brukere. Dette er en følge av samhandlingsreformen. 
 
Vederlag 
Ny prognose viser at inntektene fra vederlag for institusjonsopphold kan økes med 1 
mil. kr på grunn av flere brukere.  

 
Salg av plasser Moer sykehjem 
Som tidligere varslet foreslår rådmannen at det ikke selges plasser som opprinnelig 
budsjettert, da kommunen har behov for plassene selv, og fordi dette vurderes som 
mest økonomisk lønnsomt. Dette sees blant annet i forhold til kostnadene knyttet til 
utskrivningsklare pasienter og den kommunale medfinansiering for døgnopphold etter 
samhandlingsreformen. 
 
Moer sykehjem 2A og 2B 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
 
Moer sykehjem C og D 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
 
Vikarbyrå 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
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Lønn forsterket bemanning 2:1 
Ekstra ressurskrevende bruker ved forsterket skjermet enhet. 
 
Vikarbyrå forsterket bemanning 
Ekstra ressurskrevende bruker ved forsterket skjermet enhet. 
 
Bidrag sosial omsorg/barnevern 
Omorganisering i barnevern har avdekket økte / andre behov. 
 
Bidrag flyktninger 
Økning i flyktninger som mottar sosialhjelp. 
 
Fosterhjemsgodtgjørelse 
Omorganisering i barnevern har avdekket økte / andre behov enn tidligere. 
 
Støttekontakt 
Kommunen har med ny støttekontaktkoordinator (vikar) klart å rekruttere tilstrekkelig 
med støttekontakter, og flere brukere som har vedtak får nå faktisk tjenesten. Dette 
fører til økte støttekontaktutgifter. 
 
Lisenser barnevern 
Barnevern måtte oppgradere it-systemet, og arbeider med å ta i bruk økonomidelen 
av systemet («Familia»). Dette vil føre til en langt bedre kostnadskontroll pr. vedtak. 
 
Lisenser Helse 
Det må settes av 110 000 kr til nye lisenser for Helsestasjonen. Beløpet skal dekke 
oppgradering av sensitivt nett, og må være på plass for kommunikasjon via 
helsenettet. 
 
Konsulenttjenester 
Barnevern måtte oppgradere it-systemet, og arbeider med å ta i bruk økonomidelen 
av systemet («Familia»). Dette vil føre til en langt bedre kostnadskontroll pr vedtak 
 

Oppvekst og kultur: 

 
Elevtallsvekst 
Det er satt av 3,5 mill. kr til elevtallsvekst for 2012. Oppdatert prognose viser nå at 
behovet er ca. 1,5 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Dette foreslås 
omdisponert til nye behov innen oppvekst og kultur. 

 
Ressurskrevende elever 
På bakgrunn av at det er svært mange ressurskrevende elever på skolene og SFO i 
2012, er det behov for å sette av 700 000 kr som fordeles ut på aktuelle skoler høsten 
2012.  

 
Refusjoner Voksenopplæringen 
Budsjetterte refusjoner for voksenopplæringen oppjusteres med 1 100 000 kr. 
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Introduksjonsordningen 
Utbetaling av introduksjonsstønad er høyere enn forutsatt som følge av flere brukere 
og økte satser. Det er anslått et behov for å styrke posten med 500 000 kr. Samtidig 
er inntektssiden, blant annet integreringstilskudd også oppjustert. 

 
Morsmålsundervisning 

Morsmålsundervisningen ligger an til et merforbruk på 400 000 kr på grunn av høyere 
behov enn forutsatt.  
 
Etterjustering tilskudd private barnehager  
I forskrift om likeverdig behandling er det bestemmelser om etterjustering av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket ved 
ordinær drift i de kommunale barnehagene avviker fra det som ble lagt til grunn ved 
fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunestyret fatte vedtak om etterjustering av 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jf. K-sak 49/12. 

 
Ny beregning innebærer at tilskuddet til de private barnehagene blir ca. 1 mill. kr høyere 
enn tildelt beløp. 

 
Teknikk og miljø: 

 
Renhold 
Samhandlingsreformen bidrar til økt behov for renhold på sykehjemmet. Dette fordi 
kravene til renhold er større og utskiftingstakten av beboere øker. Budsjettet for 
renhold må derfor økes med 200 000 kr.  
 
Gebyrer 
Estimerte gebyrinntekter innen byggesak må nedjusteres med 600 000 kr som følge 
av mindre aktivitet enn forutsatt.  
 
Omdisponeringer Teknikk og Miljø 
For å dekke inn reduserte inntekter foreslås det generelle innsparinger på Teknikk og 
Miljø på 300 000 kr. 
 

Behov for regulering av investeringsbudsjettet 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for investeringer 1. tertial 2012 ble ikke 
vedtatt. Kommunestyret vedtok følgende:  
 

 Budsjettreguleringer for investeringsbudsjettet tas opp som ny sak hvor det 
redegjøres for tidligere vedtak, samt belyses hva pengene som tilføres nye tiltak 
skal brukes til. 

 Det skal fremlegges særskilt regnskap for alle investeringsarbeider (bygg etc.) 
over 1 mill. kroner.  

 Fremtidige budsjettreguleringer skal ha klare referanser mellom verbaldelen og 
talltabellen.  

 
Tabellen over status investeringsprosjekter i tertialrapporten er nå endret. Det er 
innarbeidet nye kolonner som viser henholdsvis: 

1) Vedtatt budsjett: Kommunestyrets vedtak 14.12.2011 
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2) Disponibel ramme: Årets disponible ramme = Vedtatt budsjett 2012 + 
overføring av ubrukte midler fra 2011. 

3) Totalt forbruk: Forbruk gjennom hele prosjektets levetid 
4) Vedtatt ramme: Brutto kostnadsramme uavhengig av finansiering 

 
Rådmannen fremmer nå forslag til budsjettreguleringer på nytt, og det gis nå en 
nærmere orientering om hva midlene til større prosjekter går til. På grunn av vakant 
stilling som eiendomssjef, har det ikke vært kapasitet til å legge frem byggeregnskap 
til Formannskapet innen 2. tertial for alle avsluttede prosjekter. Dette vil bli prioritert i 
3. tertial.  
 
Bjørnebekk bevegelseshemmede 
Prosjektet gjelder ombygging av tidligere barnehage til administrasjonslokaler, atrium 
for beboere og to leiligheter for bevegelseshemmede. Prosjektet er nærmere 
beskrevet i sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2011. Prosjektet startet i 2009 og er 
nå avsluttet med samlede kostnader på 11,6 mill. kr.  
 
Dette er finansiert på følgende måte: 

 

Finansiering 
Beløp Kommentar 

Refusjoner fra 

staten 
-1 747 000 Tilskudd fra UDI 

Bruk av lån -4 143 534 

 Overføring fra drift -4 558 000 Overskudd fra driften på Bjørnebekk 

Bruk av bundne 

fond 
-1 168 000 

Fondsmidler avsatt fra overskudd på driften av 

Bjørnebekk 

Sum finansiering -11 616 534   

 

Det ble i 1. tertial rapport 2011 tilført nødvendige midler for å sluttføre prosjektet. 
Prosjektet er nå fullført med kostnader på 224 000 kr over denne rammen. Dette 
finansieres av overføring fra driftsbudsjettet på Bjørnebekk.  
 
Bjørnebekk 
Bjørnebekk asylmottak har et stort behov for oppgradering av bygningsmassen. 
Det overføres 276 000 kr fra driftsbudsjettet til Bjørnebekk for å forsere oppgradering 
av bygningsmassen. Dette finansieres av tilskudd fra UDI.  
 
Follo Barne- og ungdomsskole: 
Budsjettet ble lagt på feil funksjon. Dette er således en budsjett-teknisk justering.  
 
Kulturhuset prosjekt 0212 brannsikring: 
Prosjektet har en netto inntekt på 300 000 kr som følge av at man har mottatt 
refusjon fra forsikringsselskap. Prosjektet hadde et merforbruk fra 2011 på 307 000 
kr som foreslås dekket inn med refusjon i 2012.  
 
Ombygging Moer sykehjem 
Moer sykehjem prosjekt 0608 er avsluttet av plankomiteen med mindreforbruk. Det 
foreslås at 200 000 kr overføres til garantifondet og at resten avsettes til bundet 
investeringsfond. I tillegg foreslås det at det som er igjen etter utsmykkingen av Moer, 
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223 000 kr, avsettes til bundet investeringsfond. Byggeregnskapet er behandlet av 
plankomiteen og legges frem for formannskapet i 3. tertial.  
 
Gangvei Kjærnes: 
Det ble merforbruk i 2011 som må overføres til 2012, i tillegg til at det er forbruk i 
2012 som er uten finansiering. Merforbruket skyldes en misforståelse og finansieres 
gjennom omdisponering. Byggeregnskap legges frem i 3. tertial.  
 
Ås fotballhall 
Arbeidet er fullført til kostnader på 1,6 mill. kr lavere enn vedtatt kostnadsramme. Det 
blir ikke gitt spillemidler på 2 mill. kr som forutsatt i finansieringsplanen. Denne 
inntekten er opprinnelig forutsatt regnskapsført i år, men prosjektet må nå tilføres 2 
mill. kr som følge av bortfall av denne inntekten. Prosjektet er nærmere omtalt i 2. 
tertialrapport 2012. 
 
Prestebolig: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe prestebolig i denne omgang og midlene kan derfor 
omdisponeres.  
 
Ombygging av Myrveien: 
Prosjektet har overskredet rammen og er stanset opp. Foreløpig finansieres 
merforbruket gjennom omdisponering. 
 
Vestbygda Avløp: 
Det er lagt avløpsledninger samtidig med vedlikehold av vannledningene. Det ble 
avgjort ved gjennomgang av VAR-regnskapet at dette må anses som investering. 
Prosjektet ble derfor overført fra drift mot slutten av året. Finansiering av merforbruket 
fra 2011 skjer gjennom omdisponeringer.  
 
Aksjeandel fjernvarme: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe aksjer og midlene kan derfor omdisponeres.  
 
Avsetning til bundet dispfond 
Etter foreslåtte omdisponeringer gjenstår ubrukte midler på 1 292 000 kr som 
foreslås avsatt til bundet disposisjonsfond for kommende investeringer. Forslag til 
disponering av fondet vil bli fremmet i handlingsprogram 2013-16. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat holdes uendret på 1 %. 
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VEDLEGG 
 
Tabell 1. budsjettreguleringer drift 
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

              

Sentraladm.             

135000.1100.100 Kjøp fra andre kommuner - Follorådet 339 512 335 000 335 000 70 000 405 000 

1*.1100.100 
Driftsutgifter Kommunestyret og 
Formannskapet       -70 000   

127000.1410.120 Deltakelse i Europan 12 49 520 0 5 000 250 000 255 000 

127000.1600.120 Konsulenttjenester anbud pensjon 73 545 50 000 289 000 150 000 439 000 

149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 2 091 000 2 026 000 -1 010 000 1 016 000 

              

Oppvekst og kultur             

137010.2070.201 
Driftstilskudd private barnehager - 
etterjustering 2011 60 043 207 62 044 000 62 044 000 1 000 000 63 044 000 

149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 3 500 000 1 518 000 -1 500 000 18 000 

149000.2060.215 Ressurskrevende elever skole/SFO       700 000   

17*.2108.213 Refusjoner voksenopplæring -6 495 000 -5 883 000 -5 883 000 -1 100 000 -6 983 000 

108910.2108.213 Introduksjonsstønad 2 552 000 2 764 000 2 764 000 500 000 3 264 000 

10*.2163.202 Lønn morsmålsundervisning 4 020 649 3 609 000 3 845 000 400 000 4 245 000 

              

Helse og sosial             

130000.3030.255 Kjøp fra staten - Samhandlingsreformen 0 15 733 000 15 733 000 -1 000 000 14 733 000 

170000.3342.253/254 
Refusjon fra staten 2008/2009 - ressurs 
krev.brukere -16628 600 -13250 000 -22050 000 -4343 000 -26393 000 

170000.3342.253/254 
Refusjon fra staten 2012 - ressurs 
krev.brukere 

-16 628 
600 

-13 250 
000 

-22 050 
000 -2 457 000 

-28 850 
000 

120030.3110.232 Programvare IKT 45 084 50 000 50 000 110 000 160 000 

111000.3400.253 Medisinsk forbruksmateriell 420 488 276 000 276 000 95 000 371 000 

111400.3400.253 Medikamenter 927 673 606 000 606 000 175 000 781 000 

160040.3400.253 Vederlag   -16560 000 -15910 000 -1 000 000 -16910 000 

162090.3400.253 Salg av plasser ved Moer sykehjem -116 550 -4 300 000 -2 850 000 2 500 000 -350 000 

10*.3411.253 Moer sykehjem 2A og 2B  14 494 373 13 370 000 14 051 000 500 000 14 551 000 

10*.3420.253 Moer sykehjem C og D 26 965 855 24 768 000 24 471 000 1 000 000 25 471 000 

127020.3420.253 Vikarbyrå 107 956 0 0 122 000 122 000 

10*.3430.25* Lønn forsterket bemanning 2:1 29 166 268 29 387 000 30 207 000 802 000 31 009 000 

127020.3430.253 Vikarbyrå forsterket bemanning 454 175 0 0 998 000 998 000 

147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg/barnevern 7 310 475 4 688 000 4 988 000 500 000 5 488 000 

147050.3220.281 Bidrag flyktninger  1 996 365 492 000 1 692 000 500 000 2 192 000 

105020.3230.252 Fosterhjemsgodtgjørelse 1 929 273 1 390 000 1 390 000 750 000 2 140 000 

105040.3520.234 Støttekontakt 1 073 528 1 007 000 1 007 000 228 000 1 235 000 

119520.3230.244 Lisenser 84 007 60 000 60 000 50 000 110 000 

127000.3230.244 Konsulenttjenester 604 366 64 000 64 000 580 000 644 000 

              

Teknikk og miljø             

10*.7300.* Lønn renhold 18 993 003 19 775 000 20 180 000 200 000 20 380 000 

162010.6080.30* Gebyrinntekter    -6 534 000 -6 534 000 600 000 -5 934 000 

10* 7* Omprioritering innenfor rammen       -300 000   
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Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

Fellesinntekter - 

utgifter           0 

187000.8000.800 Skatt på inntekt og formue 
-362 381 

576 -380 000 000 -384 000 000 -1 000 000 -385 000 000 

190500.8000.870 Avkastning e-verksmidler -2 250 000 -9 000 000 -9 000 000 -2 000 000 
-11 000 

000 

181020.8000.850 Integreringstilskudd -8 506 325 -9 000 000 -9 000 000 -1 000 000 
-10 000 

000 

172800.8001.840 Momskomp fra investering -12115 000 -13472 000 -13472 000 4 000 000 -9 472 000 

      Sum endringer 0   

 
 
Tabell 2. budsjettreguleringer investering 
 

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 

Regnskap 

2012 

Rev. 

Budsjett Endring 

Nytt rev. 

Budsjett 

          0 

Kulturhuset 

prosjektering 

brannsikring         0 

023040.7000.386.0212 
Merforbruk fra 2011 (ikke overført 
enda)   -307 000 307 000 0 

023040.7000.386.0212 Netto Forbruk 2012 - forsikringsoppgjør -274 000   -304 000 -304 000 

            

Treningshall           

070000.3810.672 Bortfall av spillemidler Ås fotballhall 0 -2 000 000 2 000 000 0 

            

Follo Barne- og 

ungdomsskole 
 

      0 

023000.2050.222.0233 Endring funksjon og ansvar 0 460 000 -460 000 0 

023000.2060.214.0233 Endring funksjon og ansvar 458 900 0 460 000 460 000 

  
 

        

Moer sykehjem           

023040.7000.261.0608 Saken er avsluttet av plankomiteen 22 500 979 000 -956 000 23 000 

023040.7000.***.0610 Overføring til garantifond   514 000 200 000 714 000 

020060.2050.253.0310 Rest av utsmykking  0 223 000 -223 000 0 

            

Gangvei 

Kjærnesveien           

023040.6800.333.0670 Merforbruk fra 2011   -2 477 000 2 477 000 0 

023040.6830.333.0670 Forbruk 2012 406 172 0 406 000 406 000 

077000.6830.333.0670 Refusjon 2012 -136 934 0 -137 000 -137 000 

            

Presteboligkjøp           

023040.7000.390.0676 Ikke aktuell lengre 0 4 000 000 -4 000 000 0 
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Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 

Regnskap 

2012 

Rev. 

Budsjett Endring 

Nytt rev. 

Budsjett 

Bjørnebekk 

bevegelseshemmede           

023000.7200.265.0724   107 000 0 107 000 107 000 

023000.7200.265.0724 Merforbruk fra 2011   -117 000 117 000 0 

09*.7200.265.0724 Overføring fra drift     -224 000   

            

Bjørnebekk            

023000.7200.265.0701 Rehabilitering 0 0 283 000   

09*.7200.265.0701 Overføring fra drift     -283 000   

            

Ombygging Myrveien           

023040.68/69.3*.0742   447 974 265 000 200 000 465 000 

            

Vestbygda avløp           

023040.6970.353.0806 Merforbruk fra 2011    -4 734 000 4 734 000 0 

            

Aksjeandel 

fjernvarme         0 

052900.1702.315.0106 Ikke aktuelt å kjøpe aksjer 0 6 000 000 -6 000 000 0 

            

Avsetning til bundet 

investeringsfond           

 055010       1 292 000   

Sum       -4 000 1 734 000 
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BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: 145 &30 Saksnr.:  11/3255 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/12 27.09.2012 
Formannskapet 65/12 26.09.2012 
Kommunestyret    

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2012-2016» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 

 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 

som erstatning for denne i Nordbyområdet. 
Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse  med 

reguleringen av området 
 
5. Rustadskogen barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med ca.100 

plasser. Dette gjøres når befolkningsprognosene viser at det er behov for nye 
plasser i Sentralområdet. 

 

6. Sagalund barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med ca.100 plasser 
dersom man får få kjøpt tilleggstomt av grunneier. Dette gjøres når 
befolkningsprognosen viser at det er behov for nye plasser i Sentralområdet. 

 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
(sign.) 
Trine Christensen 
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Tidligere politisk behandling: 
 HOK 7.6.2012 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Formannskapet  
Kommunestyret  
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt HOK, F og K 19.09.2012) 
Barnehagebehovsplan 2012-2016 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ås kommune, Vedlikeholdsplan 2012-2014 
Verdivurdering Togrenda barnehage 2012. 
Skjøte for Togrenda barnehage m/uttalelse fra Gunnar Ek, Forvaltings og boligsjef. 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Ellen Benestad, Oppvekst og kultursjef,   
Vigdis Bangen, Fagkonsulent,   
Arnt Øybekk, Sjef for Teknisk-etat 
Styrere i kommunale barnehager 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, 
utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. 
Befolkningsprognoser og barnetall i planperioden tilsier en tilvekst av barn i 
aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere. 

 
Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i 
Barnehagelovens § 8. Kommunens ansvar, andre ledd og lyder: 
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder 
som er bosatt i kommunen, jf.§ 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov. 
 

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i 
barnehage, første og andre ledd og lyder: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar 
med denne loven med forskrifter 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
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Barnehagedekningen i Ås kommune 

Ved årsskiftet i 2011 hadde Ås, i følge KOSTRA- registreringen som viser 
barnehagedekning i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 
93,3 % for aldersgruppen 1-5 år. Dette er nedgang fra 2010 hvor 
barnehagedekningen var 95,9 % for samme aldersgruppe.. 
 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 
2009-2012» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å 
være tilstrekkelig. Etter hovedopptaket mars 2012 har Ås kommune full 
barnehagedekning jf. Barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage.  
 
På en annen side er det mulig at en dekningsgrad på 95 % er for lav. Ås kommune er 
en vekstkommune og boligprisene er økende. Man kan derfor anta at 
småbarnsforeldre som flytter til Ås i større grad enn tidligere er avhengig av to 
inntekter og dermed også av tilbud om barnehageplass. 
Det kan være at kommunen bør ha en dekningsgrad som ligger et sted mellom 95 % 
og 100 %. 

Barnetallsutviklingen i Ås kommune 

Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 
for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 
gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet.  
 
Det er kommet nye prognoser etter behandlingen av alternativer til utbygging av i 
HOK 7.6.2012. I den siste prognosen fra 30.8.2012 er det planlagte boligfeltet ved 
Rustadporten ute og Dyster Eldor utbyggingen er lagt inn fra 2015 og utover. Denne 
kan muligens bli ytterligere forskjøvet. 

 
Barnetallene i de nye prognosene viser at behovet for nye barnehageplasser i 
perioden 2012-2016 i hovedsak vil være i Ås Nord. 
 

 

Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentralområdet ved en dekningsgrad på 95 % 

ÅR 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2003 

Antall barn 

1-5 år 

715 717 713 707 709 730 739 744 752 756 759 765 

95 % av 

antall barn 

680 682 678 672 674 694 702 707 715 719 721 727 

Bhg. 

kapasitet 

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Behov for 

plasser 

+50 +48 +52 +58 +56 +36 +28 +23 +15 +11 +9 +3 

 
Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Ås Nord ved en dekningsgrad på 95 %  

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Antall barn 

1-5 år 

490 515 522 518 513 521 524 529 531 530 531 528 

95 % av 

antall barn 

466 490 496 492 488 495 498 503 505 504 505 502 

Bhg. 

kapasitet 

434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 

Behov for 

plasser 

-32 -56 -62 -58 -54 -61 -64 -69 -71 -70 -71 -68 
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I Sentralområdet er det i følge befolkningsprognosene fra 30.8.2012 med en 
dekningsgrad på 95 %, et overskudd på 48 barnehageplasser i 2013, 52 plasser i 
2014, 58 plasser i 2015 og 56 plasser i 2016. Bildet ser i midlertidig ikke slik ut i 
virkeligheten. Pr 1. september er det 25 barn på venteliste, av disse ønskes det plass 
for 9 barn i 2012 og 16 barn i 2013. At det ikke er overskudd på så mange plasser 
har sammenheng med at det er to private barnehager i Sentralområdet som tar inn 
barn fra andre kommuner. De to siste årene har dette dreid seg om 30 til 40 barn. 
Tilsvarende har det i samme periode gått ca. 20 barn bosatt i Ås i barnehager i andre 
kommuner.  
 

I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på 
95 %, behov for 56 nye barnehageplasser i 2013 og 62 nye plasser i 2014. Behovet 
for barnehageplasser i Ås Nord ser etter dette ut til å være dekket. Pr. 1. september 
er det 59 barn på venteliste, av disse ønskes det plass for 31 barn i 2012 og 28 barn i 
2013. 
 

Utbygging av ikke- kommunale barnehager 
De ikke- kommunale barnehagene er orientert om at det kommer ny 
barnehagebehovsplan og ble invitert til å komme med innspill om eventuelle planer 
for utvidelse.  
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage har gitt kommunen tilbakemelding om sine planer for 
flytting på grunn av sammenslåingen av UMB og Veterinærhøyskolen/ 
Veterinærinstituttet. 
 
Kroer Friluft barnehage og Kroertoppen barnehage har søkt om sammenslåing av 
sine barnehager til en enhet (Kroer barnehagene).  
 
Flyttingen av Åkebakke barnehage gir mulighet for noen flere plasser. 
Sammenslåingen av Kroer Friluftsbarnehage og Kroertoppen barnehage vil ikke gi 
flere plasser. 

Forslag til alternativer for utbygging av barnehager ble behandlet av HOK 

7.6.2012. Utvalget gjorde følgende vedtak: 

 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage), og utrede alternativ Dyster Eldor. 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby 

skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
3. Utrede muligheter for utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning av 

Togrenda barnehage, eller utrede andre områder i Nordby. 
4. Utrede sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av 

skolen med felles «styrer». 
5. Etaten bes å gå i ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser 

av disse. Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB 
og evt. muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås. 
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Vurdering/konklusjon: 

 
Rådmannen har gjort følgende vurderinger med hensyn til barnehage utvikling/ 
kapasitets utvidelse i Ås Nord og Sentralområdet: 

 

Ås Nord 
 

1.  Solbergtunet barnehage: 
Uteskuret ved Solbergtunet barnehage kan bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 
barnehagen.  Avdelingen kan ta i mot ca. 20- 24 barn. Ombyggingen bør starte 
umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i bruk fra 1.8.2013 
 

2.  Togrenda barnehage:  
Det bør vurderes om Togrenda barnehage skal selges eller rehabiliteres. Ved et evt. 
salg har barnehagen ca. 45 plasser som må erstattes.  
 
Ved et evt. salg av Togrenda barnehage bør det videre vurderes hvilken av tomtene 
som kommunen har utredet ved Nordby skole /Nordbytun ungdomsskole, som er 
best egnet til bygging av ny barnehage. Omregulering av tomten til barnehage og 
planlegging av ny barnehage bør starte umiddelbart. Med en byggetid på ca.30 mnd. 
vil ny barnehage kunne stå klar i august 2015. 

 

1. Vinterbro barnehage: 
Da det er vanskelig å finne en god løsning for utbygging på grunn av terrenget rundt 
barnehagen. Det anbefales derfor ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten 
her. 

 

Sentralområdet 
 

1. Barnehagekapasiteten: 
Det ser ut som om barnehagekapasiteten i Sentralområdet er høyere enn den er i 
virkeligheten. Det bør derfor foretas en nærmere analyse av befolkningsprognosen 
opp mot barnehagekapasiteten i området. 
 

2. SFO lokalene ved Brønnerud skole: 
Lokalene kan ved behov og med enkle midler omgjøres til en barnehageavdeling 
med. 20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av de andre kommunale 
barnehagene i sentrum. Det vil ta 3 -6 måneder å gjøre klar lokalene og uteområdet 
til barnehage. Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen. 
 

3. Dyster Eldor feltet:  
Det er pr.dd ikke behov for noen utbygging i feltet.  Med tanke på fremtiden bør det 
allikevel vurderes tomt til barnehage på Dyster Eldor når området skal reguleres på 
nytt. 
 

4. Rustadskogen barnehage: 
Det bør vurderes om Rustadskogen barnehage skal utvides til en 5 avdelings 
barnehage med ca.100 plasser. Kommunens friområde ved barnehagen må da 
omreguleres fra friområde til offentlig formål. Det opprinnelige bygget må 
totalrehabiliteres.  
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Dersom det ikke er ønskelig å utvide barnehagekapasiteten her bør det vurderes om 
barnehagen skal totalrehabiliteres eller legges ned. 
 

5.   Sagalund barnehage:  
Det bør vurderes om Sagalund barnehage skal utvides til en 5 avdelings barnehage 
med ca.100 plasser. Kommunen tar initiativ over for grunneier for å få kjøpe tomt. 
Tomten omreguleres til offentlig formål. Det opprinnelige bygget totalrehabiliteres.   
Dersom det ikke er ønskelig å utvide barnehagekapasiteten her bør det vurderes om 
barnehagen skal totalrehabiliteres eller legges ned. 
 

6. Søråsteigen barnehage: 
Det er regulert en tomt til offentlig formål på jordet mellom Søråsteigen og riksvei 152 
og det er mulig å plassere en ny fem-avdelings barnehage på tomten. En ny 
barnehage her vil sannsynlig kreve en ny regulering og kan virke vanskelig med 
hensyn til beliggenhet og en eventuelt fremtidig utvidelse av Åsgård skole. Det 
anbefales derfor Ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her. 
 

7. Tunveien barnehage: 
P grunn av barnehagens beliggenhet og at den er en modulbarnehage anbefales det 
ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her. 
 

8.  Frydenhaug barnehage: 
Det anbefales Ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
I Handlingsprogram med økonomiplan for 2012 -2015 er det satt av 2 millioner i 
2012, 14 millioner i 2013 og 19 millioner i 2014 til bygging av en ny barnehage. Til 
inventar er det satt av 1,2 millioner i 2014. Det antas at beløpet vil kunne dekke 
kostnadene for realisering av ny barnehage i Ås Nord. 
 
Kostnader ved ombygging av uteskuret til Solbergtunet barnehage samt omgjøring av 
SFO lokalene til Brønnerud skole bør legges inn i investeringsprogrammet for 2013-
2016. 
 
En megler har estimert en mulig salgspris på 6.millioner ved salg av Togrenda 
barnehage. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 

INTRODUKSJONSRÅDGIVER 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Anne-Karin G. Bjerke Arkivnr: 030 A02 &21 Saksnr.:  11/4077 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 78/11 14.12.2011 
Administrasjonsutvalget 3/12 14.03.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/12 15.03.2012 
Formannskapet 12/12 14.03.2012 
Kommunestyret 9/12 28.03.2012 
Administrasjonsutvalget 20/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/12 27.09.2012 
Formannskapet   
Kommunestyret   

 
 
 

Rådmannens innstilling:  
Flyktningkonsulenten og derved flyktningetjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2013 
 
(sign.) 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling - Oversikt over politiske saker om  

Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten 2010 – 2012:  
ADM-sak 7/10, administrasjonsutvalget 29.04.2010, jf. 10/1326:  
 Voksenopplæringen – Organisasjonsstruktur  
K-sak 35/11,  kommunestyret 25.05.2011, jf. 11/858: (trukket fra sakskartet)  
 Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger  
K-sak 36/11,  kommunestyret 25.05.2011, jf. 11/1752:  
 Utvidelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringssenteret  
F-sak 39/11,  formannskapet 08.06.2011, jf. 11/2135:  
 Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i 
 Ås kommune /opprettelse av stillinger  
K-sak 78/11,  kommunestyret 14.12.2011, jf. 11/4077: (ikke tatt til behandling)  
 Organisasjonsendring innen voksenopplæringen  
F-sak 73/11,  formannskapet 23.12.2011, jf. 11/4148  
 Sak til formannskapets ekstraordinære møte - Voksenopplæringen  
ADM-utvalg,  administrasjonsutvalget 18.01.2012 orientering, jf. 12/125  
KU-sak 3/12,  kontrollutvalget 07.02.2012  
 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 
K-sak 9/12,  kommunestyret 28.03.12 
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Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Uttalelse fra Akademikerforbundet datert 30.08.2012 
Uttalelse fra programrådgiver, Introduksjonsprogrammet, datert 31.08.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
NAV Ås 
Voksenopplæringen 
Oppvekst- og kultursjef 
Helse- og sosialsjef 
Organisasjons- og personalavdelingen 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter – VO – har gjennom de senere årene fått 
seg tillagt ulike oppgaver. I tidligere saker har oppgaver blitt avsluttet for VO sin del 
ved at oppgaven er overført til annen etat eller ved at man kjøper tjenester fra andre 
kommuner.  
 
I tråd med saksutredningen i K-sak 9/12 ønsker Ås kommune å fortsette arbeidet 
med å rydde opp i hvilke ansvarsoppgaver som skal tilligge VO og hvilke som skal 
ligge i andre etater. Målet er at VO skal stå igjen med oppgaver knyttet til 
undervisning og oppfølging av elever relatert til dette. 
 
Denne saken omfatter organiseringen av Flyktningetjenesten og 
Introduksjonsordningen. En hovedutfordring er at Ås kommune får sysselsatt for få 
flyktninger sammenlignet med nabokommunene. 
 
Flyktningetjenesten tilrettelegger bosetting og oppfølging av flyktninger i samarbeid 
med bl.a. NAV Ås, hjemlet i lov om sosialtjenester og lov om introduksjonsordning.  
Oppgavene er nært knyttet opp til NAVs oppgaver mht. oppfølging og informasjon til 
flyktninger som blir bosatt i kommunen. 
 
Flyktningetjenestens mål er å gjøre flyktningene selvhjulpne og godt integrerte i 
kommunen i løpet av de første fem årene etter bosetting. Dette er den perioden 
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Staten gir integreringstilskudd for med forventning om rask og god bosetting samt 
gode resultater for integreringsarbeidet. 
 
Introduksjonsordningen er lovhjemlet i Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) – utdypet i rundskriv 
Q-20/2012 fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. 
Hovedtanken med loven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter 
for raskt å komme ut i jobb.  
Nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende 
kvalifisering har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram når de har fått: 

 Asyl jf. Utlendingslovens § 28 

 Oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning jf. 
Utlendingsloven § 35 tredje ledd, 

 Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag 
av søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. 
Utlendingslovens § 34, eller 

 Oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i kulepunkt 1-
3, jf. Utlendingslovens kapittel 6. 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er 
bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene 
og kommunen.  
 
Nordiske borgere og borgere fra EØS-land omfattes ikke av avtalen. 
 
Deltaker i introduksjonsprogram må ha behov for grunnleggende kvalifisering. 
Den enkelte deltakers behov kartlegges og vurderes før det utarbeides individuell 
plan og fattes vedtak om deltakelse i programmet.  
 
Grunnleggende kvalifisering forstås som tilegnelse av informasjon, kunnskaper og 
ferdigheter som gjør nyankomne innvandrere i stand til å fungere i ordinært arbeid 
og samfunnsliv, eller kan benytte seg av det ordinære utdannings- og 
opplæringstilbudet. 
 
En deltaker etter introduksjonsloven har rett på introduksjonsstønad. 
Introduksjonsprogrammet følger arbeidsåret, og deltakerne har plikter og 
rettigheter som ligger tett opp til plikter og rettigheter for vanlige arbeidstakere. 
Introduksjonsstønaden utbetales fra lønningskontoret etter lister fra 
programrådgiver. 
 
Ås kommune har pr. 1. juli 2012 deltakere på introduksjonsprogram. Det er i løpet 
av de siste 5 årene bosatt 65 flyktninger i Ås kommune. Av dem er ca. 30 aktive 
brukere av flyktningetjenesten. 21 av disse er sammenfallende med deltakerne på 
introduksjonsprogrammet. 
 
NAV Ås tar seg av nyankomne flyktninger og bistår under etableringen i 
samarbeid med flyktningkonsulenten. Det gis støtte til etablering og livsopphold. 
Når flyktningen deltar i introduksjonsprogrammet, vil noen trenge supplerende 
sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønaden. Etter at introduksjonsprogrammet er 
ferdig kan det være at flyktningen fremdeles ikke behersker norsk godt nok til å 
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søke arbeid. NAV Ås bistår da med økonomisk sosialhjelp og ulike arbeidsrettede 
tiltak. 
 
Til og med august 2012 er det utbetalt over 1,7 mill. i sosialhjelp til 23 flyktninger. 
Totale sosialhjelpsutbetalinger til alle personer i Ås i samme periode er ca.7 mill. 
til 253 personer. Flyktninger på sosialhjelp får altså 3 ganger så store utbetalinger 
som andre. Av tallene ser vi også at andelen flyktninger som har sosialhjelp som 
hovedinntekt er høy. 
 
I de øvrige Follo-kommunene er introduksjonsrådgivningstjenesten og 
flyktningtjenesten plassert slik: I Vestby ligger tjenestene i kultur, i Ski er det to 
introduksjonsrådgivere på Follo kvalifiseringssenter. Disse har et tett og utstrakt 
samarbeid med NAV Ski. I Oppegård, Nesodden, Frogn og Enebakk er tjenestene 
lagt til NAV i den enkelte kommune. 
 

Vurdering av saken: 

 
 Flyktningetjenesten og Introduksjonsrådgiver lagt under NAV Ås: 
 
Fordeler: 

 Alle tjenester knyttet til flyktninger samlet under ett tak gjør det vesentlig lettere 
å sette sammen tverrfaglige team og samarbeide mer effektivt og funksjonelt 
for å gjøre brukeren uavhengig. 

 Tydeligere fokus på arbeid og selvstendighet fra dag en. 

 Et større og bredere fagmiljø for de ansatte som flyttes over fra VO til NAV Ås. 
Dette gir bedre muligheter for kompetanseutvikling for alle. NAV-ansatte kan 
lære mer om introduksjonslovverket, kunnskap som i dag er noe 
fragmentarisk. De som overflyttes kan lære mer om særlig de arbeidsrettede 
tiltakene. 

 Gir mulighet for et tettere og mer helhetlig samarbeid rundt den enkelte 
flyktning. 

 
Ulemper: 

 Programrådgiver vil bli mindre tilgjengelig i hverdagen for samarbeid med 
lærere på VO og daglig oppfølging av introdeltakerne, noe som kan bøtes på 
ved at man er noe tilstede på VO og deltar i samarbeidstid med lærerne.  

 

Sammendrag: 

 
Rådmannen finner det rasjonelt for Ås kommune å overføre både rådgiver for 
introduksjonsprogrammet og konsulent for flyktningtjenesten til NAV Ås. NAV Ås har i 
dag allerede mange oppgaver i forhold til flyktninger og personer i 
introduksjonsprogrammet. Dette involverer mange medarbeidere hos NAV. Deler av 
dette arbeidet skjer i samarbeid med flyktningkonsulenten og introduksjonsrådgiver. 
Oppfølgingen fortsetter i mange tilfeller også etter at flyktningen har avsluttet 
introduksjonsprogrammet. 
 
Det er viktig med et tett samarbeid rundt flyktningen i den første grunnleggende 
etableringsfasen, noe som senere skal skape en god integrering både i arbeidslivet 
og kulturelt. Samtidig er samarbeidet med voksenopplæringssenteret rundt den 
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enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet viktig med tanke på opplæringen i norsk 
og samfunnsfag. Derfor vil det være hensiktsmessig at programrådgiver har noe 
arbeidstid tillagt voksenopplæringssenteret. 
En forutsetning for å lykkes med overføringen, særlig i den første tiden er at 
introduksjonsrådgiver og flyktningkonsulent beholder sine hovedoppgaver og at 
lønns- og arbeidsvilkår ivaretas. 
En overføring av introduksjonsrådgiver og flyktningkonsulent til NAV vil bidra til at Ås 
kommune får samlet det fagmiljøet som innehar kommunens kompetanse på arbeid 
med flyktninger, noe rådmannen mener vil gi en positiv effekt for den enkelte 
flyktning. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Lønnsmidlene for introduksjonsrådgiver og programrådgiver overføres fra VO til NAV. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
Ås kommunale voksenopplæringssenter har i hovedsak to oppgaver:  

 Spesialundervisning til voksne etter opplæringsloven 

 Undervisning i norsk og samfunnsfag til voksne innvandrere etter 
introduksjonsloven 

 
Oppgaver knyttet til bosetting, arbeidspraksis, lønn til deltakere, oppfølging av og på 
arbeidsplasser mv. bør ligge i NAV. Årsaken til dette er at NAV har tilsvarende 
funksjoner overfor andre brukere og derved mulighet til å ha et overordnet og 
koordinerende ansvar overfor den enkelte innvandrer både økonomisk og sosialt. 
Dette vil gi Ås kommune en bedre oversikt over den enkeltes situasjon, samt en 
større mulighet til tett oppfølging. Sannsynligheten for at deltakerne kommer raskere 
gjennom introduksjonsprogrammet og muligheten for å få dem raskt ut i arbeid vil 
dermed øke. 

 
Flyktningkonsulent og Introduksjonsrådgiver overføres til NAV fordi det gir en 
helhetlig og effektiv oppfølging av den enkelte deltaker. Programrådgiver vil være 
organisatorisk underlagt NAV, men det anbefales at noe av kontortiden legges til VO.  
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 1.1.2013 
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ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Helen Ohnstad Arkivnr: N06 Saksnr.:  10/1680 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/10 02.06.2010 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2/10 01.06.2010 
Formannskapet 40/10 16.06.2010 
Kommunestyret 28/10 16.06.2010 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/10 10.11.2010 
Formannskapet 73/10 24.11.2010 
Kommunestyret 61/10 15.12.2010 
Kommunestyret 15/11 09.03.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/11 04.05.2011 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/12 27.09.2012 

 
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Punkt 5 i retningslinjene for skoleskyss i Ås kommune gjeldende fra 09.03.2011, med 
endringer i HOK 04.05.2011, endres til: Skoleveien skal beregnes som avstand 
mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen. Hvis eleven benytter flere 
inngangsdører på skolen, skal den som ligger lengst unna hjemmet legges til grunn. 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Ellen Benestad 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 28/10, 16.06.2010 
K-sak 61/10, 15.12.2010 
K-sak 15/11, 09.03.2011 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, vedtatt av kommunestyret 03.09.2011, 
med endringer i HOK 04.05.2011. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjefen 
Alle skolene i Ås 
Steinerskolen i Ås 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
I vedtatte retningslinjer for skoleskyss i Ås, av 09.03.2011, er Hovedutvalget for 
oppvekst- og kultur gitt myndighet til å endre retningslinjene. Jf. punkt 6.7: 
«Hovedutvalg for oppvekst og kultur kan endre disse retningslinjene». 
 
I en klagesak, datert 31.07.2012, vedrørende skyss grunnet avstand ble klagen 
oversendt fra Ruter til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling. På grunnlag 
av dette har Fylkesmannen gått gjennom retningslinjene for skoleskyss for Ås 
kommune. Fylkesmannen har følgende kommentar: «I Ås kommunes retningslinjer, 
punkt 5 «Spesielle ordninger (fra dør til dør)» fastslår kommunen hvor skoledøren 
skal defineres på den enkelte skole. Dersom punktene i denne listen benyttes i 
avstandsmåling opp imot skyssgrensen på 2. km for 1. klasse og 4 km for 2.-10 
klasse, er de i strid med opplæringsloven § 7-1.» 
 
Når det gjelder spørsmålet om hvilken inngangsdør som skal benyttes for oppmåling, 
viser Fylkesmannen til lovens forarbeider som anbefaler at avstanden måles fra 
hjemmet og den av de aktuelle inngangsdørene som gir størst avstand.  
Oppvekst- og kultursjefen vil understreke at Ås kommune og Ruter ikke har gjort 
vedtak om skyss på grunnlag av punkt 5 i retningslinjene. Fylkesmannen påpeker da 
også i sitt brev at dersom punkt 5 i retningslinjene benyttes i avstandsmåling er dette i 
strid med opplæringsloven § 7- 1.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler endring av punkt 5 i retningslinjene i Ås 
kommune slik at det ikke kan oppstå tvil om at Ås kommune følger opplæringsloven 
kapittel 7.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
27.09.2012 
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VEDLEGG 
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MØTEPLAN FOR HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 

 
Gå til saksliste << Forrige sak  
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 033 Saksnr.:  12/1844 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/12 27.09.2012 

 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 vedtas. 
 

Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

7 Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

11 Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

16 Torsdag 18. april Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

20 Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

24 Torsdag 13. juni Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

 

2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Torsdag 22. august Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

39 Torsdag 26. september Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

45 Torsdag 7. november Kl. 18.30 Ås kulturhus 2. etg. Store sal 

 
Ås, 17.09.2012 
 
(sign.) 
Olav Østerås 
Utvalgsleder 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 54/12 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013, vedtatt 12.09.2012 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside 
Hovedutvalgets medlemmer (pr. e-post) 
Oppvekst- og kultursjefen 
Utvalgssekretær 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 ble vedtatt i K-sak 54/12 
12.09.2012. Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter 
innenfor vedtatt møtestruktur. 
 
Møteplan for 2013 er satt opp etter samme mønster som i 2012. 
 

Kommentarer til møteplan 2013: 
Det gjøres oppmerksom på at det er stortingsvalg i uke 37. Sekretariatet bør ikke 
pålegges arbeid med utsending av sakspapirer eller delta på møter denne uken. 
 
Møtene er lagt utenom skoleferier. 
 

Møtelokaler: 
Følgende lokaler i kulturhuset foreslås benyttet til de forskjellige utvalgene: 
 
 Hovedutvalg for helse og sosial - Store salong 
 Hovedutvalg for oppvekst og kultur - Store sal 
 Hovedutvalg for teknikk og miljø - Lille sal 
 

Konklusjon: 
Utvalgsleder anbefaler at møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 
vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
2013. 
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VEDLEGG 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013 

 

1. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

3 
Onsdag 16. januar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 17. januar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

5 Onsdag 30. januar Kl. 18.30 Kommunestyre 

7 
Onsdag 13. februar 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. februar Kl. 18.30 Hovedutvalg 

9 Onsdag 27. februar Kl. 18.30 Kommunestyre 

11 
Onsdag 13. mars 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 14. mars Kl. 18.30 Hovedutvalg 

14 Onsdag 3. april Kl. 18.30 Kommunestyre 

16 
Onsdag 17. april 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 18. april Kl. 18.30 Hovedutvalg 

18 Torsdag 2. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

20 
Onsdag 15. mai 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 16. mai Kl. 18.30 Hovedutvalg 

22 Onsdag 29. mai Kl. 18.30 Kommunestyre 

24 
Onsdag 12. juni 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 13. juni Kl. 18.30 Hovedutvalg 

26 Onsdag 26. juni Kl. 18.30 Kommunestyre 

 

 

2. HALVÅR: 

Uke Møtedag Tid Styrer/råd/utvalg 

34 
Onsdag 21. august 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 22. august Kl. 18.30 Hovedutvalg 

36 Onsdag 4. september Kl. 18.30 Kommunestyre 

39 
Onsdag 25. september 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap  

Torsdag 26. september Kl. 18.30 Hovedutvalg 

41 Onsdag 9. oktober Kl. 18.30 Kommunestyre 

43 Onsdag 23. oktober Kl. 18.30 Formannskap   (budsjettpresentasjon) 

45 
Onsdag 6. november 

Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Administrasjonsutvalg   (budsj.uttal.) 
Formannskap          (budsjett 1.gang) 

Torsdag 7. november Kl. 18.30 Hovedutvalg           (budsjettuttalelse) 

47 Onsdag 20. november 
Kl. 16.30 
Kl. 18.30 

Formannskap        (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 

50 Onsdag 11. desember Kl. 09.00 Kommunestyre         (budsjettvedtak) 
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