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Ås, 03.10.2012 

 

 

Johan Alnes 

Ordfører 

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. 

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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K-sak 58/12 

R-272 - REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD NÆRINGSPARK 

- DETALJREGULERING   
Gå til saksliste    Neste sak >> 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-272 Saksnr.:  12/55 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 12/12 16.02.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/12 27.09.2012 
Kommunestyret 58/12 10.10.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012:  
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-12 i plan- og 
bygningsloven godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan – detaljplan – for 
Nygård Næringspark, som vist på kart datert 08.05.2012, revidert 12.09.2012, med 
reguleringsbestemmelser, revidert 17.09.2012, med følgende endringer:  
 

 § 3.1 følgende strykes: «lager- og terminal-».  

 § 3.6 siste avsnitt, endres til: «Skilt og reklame kan tillates oppsatt etter 
godkjennelse av Ås kommune.».  

 § 5 første avsnitt, legges det til: «eller rundkjøring» slik at setningen blir som 
følger: «Avkjørselen skal kanaliseres med trafikkøy eller rundkjøring».  

 § 5 siste avsnitt, følgende strykes: «og overordnede vegmyndigheter». 
_____ 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012:  
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes og sendes tilbake til forslagsstiller.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  

 § 3.1 følgende strykes: «lager- og terminal-». 

 § 3.6 siste avsnitt, endres til: «Skilt og reklame kan tillates oppsatt etter 
godkjennelse av Ås kommune.».  

 § 5 første avsnitt, legges det til: «eller rundkjøring» slik at setningen blir som 
følger: «Avkjørselen skal kanaliseres med trafikkøy eller rundkjøring».  

 § 5 siste avsnitt, følgende strykes: «og overordnede vegmyndigheter». 
 

Votering:  
Sp’s utsettelsesforslag ble nedstemt 8-1 (1Sp).  
Innstillingen med FrP’s endringer ble enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 
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Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 27.09.2012: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 12-12 i plan- og 
bygningsloven godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan – detaljplan - for 
Nygård Næringspark, som vist på kart datert 08.05.2012, revidert 12.09.2012, med 
reguleringsbestemmelser, revidert 17.09.2012  

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: 

 Kommuneplan 2011 – 2023, godkjent i kommunestyret 06.04.2011. 

 Forespørsel om regulering – sak 12/12 i Hovedutvalget for teknikk og miljø 
16.02.2012.  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang 

 Offentlig ettersyn 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang 

 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt HTM og K 19.09.2012) 
1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
2. Reguleringskart, revidert 12.09.2912 
3. Reguleringsbestemmelser, revidert 17.09.2012 
4. Illustrasjonsplan: 4 A: Opprinnelig. 4 B: Revidert nordøstlig hjørne  
5. Illustrasjon av bebyggelse – perspektivframstilling 
6. Revidert planbeskrivelse m.m., datert 12.09.2012. 
7. Grenseområdet mot Vinterbro Næringspark (R-226) 
8. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø, i møte 14.06.2012, sak 

67/12 
9. Innsigelse fra Akershus fylkeskommune 
10. Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
11. Innsigelse fra Statens vegvesen 
12. Uttalelse fra Statnett 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Arkitektene Astrup og Hellern AS, Svovelstikka 1, 0661OSLO 

 Nygård Næringspark AS 

 Berørte grunneiere, naboer, foreninger, utvalg og etater 
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SAKSUTREDNING: 
 

Kommuneplanen: 
Kommuneplanen for Ås ble vedtatt 06.04.2011. Planen viser blant annet et større 
næringsområde - N1 - nordvest for Nygårdskrysset. I bestemmelsene til 
kommuneplanen, § 13, pkt. 4, står det blant annet (korrigert/utvidet tekst): 
 
I område til næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N1) tillates ikke detaljhandel 
eller kontorbedrifter. Reguleringsprosessen skal avklare nærmere hvilke typer næring 
som tillates etablert på dette arealet. Øvrige forhold som skal belyses eller avklares i 
reguleringsarbeidet, er gitt i kommuneplanens § 11, herunder forhold som 
vegetasjonsskjerm og andre landskapshensyn.  

 

Forespørsel om regulering: 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektene Astrup og Hellern AS på vegne av 
utbyggingsselskapet Nygård Næringspark AS 
 
Forespørsel om regulering av dette arealet ble forelagt hovedutvalget for teknikk og 
miljø i møte 16.02.2012, sak 12/12., i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8   
Utvalget vedtok enstemmig følgende: 
 
Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8 godkjenner hovedutvalg for 
teknikk og miljø at det utarbeides reguleringsplan for Nygård Næringspark. Det vises 
til bestemmelser i kommuneplanen. HTM presiserer at dette ligger til grunn for 
reguleringsarbeidet. 
 
Oppstart av reguleringsarbeid ble forhåndsvarslet 22.02.2012. 
 

Forslag til reguleringsplan – detaljregulering: 
Arkitektene Astrup og Hellern AS har 08.05.2012 oversendt reguleringsplan, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Se vedlegg 2 – 6.   
 

Vurdering av saken: 
Planforslaget er godt gjennomarbeidet, med forholdsvis høy utnyttelse, og med 
adkomst fra “industriveien” mellom Nygårdskrysset og Vinterbrokrysset. Teknisk sjef 
har ikke i detalj vurdert alle sider ved saken. Det synes som om planforslaget følger 
opp kommuneplanen. Eventuelle justeringer i planforslaget foretas i forbindelse med 
offentlig ettersyn. 
Reguleringsplanen grenser i nord nesten inntil reguleringsplan for Vinterbro 
Næringspark N4 (R-226). Siden eiendomsgrensen ligger litt sør for adkomstveien til 
planområdet, og siden det nye planforslaget går fram til denne eiendomsgrensen, blir 
det en smal uregulert stripe mellom naboplanene. Det nye planforslaget bør derfor 
utvides, ved at det uregulerte området reguleres til veiareal. 
Se vedlegg 7. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Teknisk sjef anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes 
berørte parter til uttalelse. 
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Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket om offentlig ettersyn kan ikke påklages. Når planen er behandlet ferdig i 
kommunestyret, gis det klageadgang. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Reguleringsplanen er rettskraftig når planen er vedtatt i kommunestyret. 
 

Vedtak i hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 14.06.2012, sak 67/12: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø behandlet forslaget til reguleringsplan i møte 
14.06.2012, sak 67/12. Utvalget vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 
Kommentarer angående maksimale kotehøyder og bestemmelsene i 
kommuneplanen følger saken. Se vedlegg 8. 
 

Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtaket i HTM ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 
12.07.2012 – 05.09.2012. Planforslaget ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse.  
 
Følgende bemerkninger innkom: 
 

1. Akershus fylkeskommune v/fylkesutvalget (27.08.2012) har innsigelse til 
planen da den ikke spesifiserer hvilken type næringsvirksomhet som tillates. 
Se vedlegg 9. 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (03.09.2012) har innsigelse til planen da 
den ikke spesifiserer hvilke typer næringsvirksomhet som tillates. Se vedlegg 
10. 

3. Statens vegvesen (03.09.2012) har innsigelse til planen da den ikke 
spesifiserer hvilke typer næringsvirksomhet som tillates. Se vedlegg 11. 

4. Statnett (04.09.2012) viser til at man har planer om utvidelse om noen år. 
Disse planene kan bety at noe av det regulerte næringsarealet vil måtte 
beskjæres. Se vedlegg 12. 

 

Kommentarer til bemerkningene: 
Til bemerkninger/innsigelser nr. 1, 2 og 3:  
Hensikten har hele tiden vært å spesifisere typer næringsvirksomhet, men det kom 
ikke fram i tidligere saksutredning. Dette er nå inntatt i reguleringsbestemmelse § 3, 
pkt. 1:  
«Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri-, lager- og 
terminalvirksomhet med tilhørende kontorer samt forretning for plasskrevende 
varehandel.» Se vedlegg 3. 
Dette anses å være tilstrekkelig spesifisering og i samsvar med kommuneplanens 
forutsetninger. En detaljert opplisting av eksempler, slik det står i bemerkningene, må 
anses unødvendig, selv om en slik eksempelsamling kan være grei å vise til.  
 
Å sette opp en streng parkeringsnorm for å hindre bransjeglidning kan være 
vanskelig. Ås kommune har generelle normer for kontor/forretning, industri og lager 
som kan brukes. Skal man presse normen ned her, må man i praksis forutsette at 
området i det alt vesentlige må benyttes til lagervirksomhet. 
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Forøvrig er lagt opp til at området også kan betjenes med buss, men det er riktig at 
dette tilbudet ikke er videre utviklet foreløpig. 
 
Til bemerkning 4 (Statnett) 
Statnetts mulige fremtidige plassbehov er ivaretatt ved at det i reguleringsplanen er 
lagt inn en revidert byggegrense i planområdets nordøstre hjørne. Det betyr at 
når/hvis Statnetts utvidelsesbehov oppstår, kan det skje uten at det betyr mer 
innskrenking av Nygård Næringspark. Se vedlegg 12 og revidert reguleringskart, 
vedlegg 2.   
 

Endringer i planforslaget: 

 Plankartet er justert slik at Statnetts fremtidige utvidelsesplaner ikke hindres. 

 Høyspenningsanlegget er gitt en breddeutvidelse mot nord på plankartet, i 
samsvar med dagens virkelighet. 

 Arealet som tidligere er omtalt og vist i vedlegg 7, er tatt inn i planområdet som 
«annen veggrunn - grøntareal». 

 Det er innlagt bedre bestemmelser om høyder i reguleringsbestemmelsene. 

 Typer næringsvirksomhet er bedre spesifisert. 

 Det er gjort andre mindre korreksjoner i reguleringsbestemmelsene, revidert 
17.09.2012.   

 

Vurdering og konklusjon: 
Med de innlagte justeringer og tillegg anses planforslaget å være i samsvar med 
kommuneplanens intensjoner, i tillegg til at det er forbedret på andre punkter. 
Rådmannen foreslår at planforslaget vedtas. 
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K-sak 59/12 

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 

 
Gå til saksliste << Forrige sak 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 59/12 10.10.2012 
 

 
 

Formannskapets, administrasjonsutvalgets og HHS’ innstilling 26./27.09.2012: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering med følgende bemerkning:  
Endringer i fritidsklubbenes drift skal ikke gjøres før det legges frem sak for 
hovedutvalget. Saken skal inneholde evaluering av tilbudet, jf. tidligere vedtak, samt 
orientering, begrunnelse og plan for ett foreslått nytt tilbud. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012:  

 

Drift  
HTM tar driftsdelen av tertialrapporten til orientering.  
 

Investeringer  
HTM finner framdriften i vedtatte investeringer som urovekkende. Det gjenstår en 
vesentlig del av vedtatte investeringer. Store politisk vedtatte satsninger er knapt 
kommet i gang etter andre tertial. Det synes å være behov for tiltak for å bedre dette 
misforholdet mellom vedtatte planer og faktisk framdrift.  
 

Oppfølging av enkeltvedtak  
HTM finner at framdriften i forhold til oppfølging av HTMs vedtak er variabel. Det har 
vært gjort en god innsats på enkeltområder, og det er gjort et vesentlig arbeid for å 
«hente inn» restanselisten. Det er likevel fortsatt enkeltvedtak som ikke har blitt fulgt 
opp eller har blitt sent fulgt opp. Dette gjelder både små enkle forhold og større saker. 
Det synes å være behov for tiltak for å rette opp dette.  
 

Klagebehandling  
HTM har i perioden erfart flere enkeltsaker der Fylkesmannen har overprøvd HTM og 
administrasjonens vedtak på basis av formfeil og lovanvendelse. Dette oppleves som 
utilfredsstillende, og det synes å være behov for tiltak.  
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Utbyggingsprosjekter  
Det er en rekke prosjekter som er avsluttet med resultat noe bedre enn budsjett. 
Dette vurderes som positivt. Men det er spesielt ett enkeltprosjekt (gangvei 
Kjærnesveien) som har endt med et svært høyt overforbruk. Det synes å være behov 
for tiltak for å følge opp dette forholdet.  
 

Konklusjon  
Samlet oppleves disse forholdene som hinder for å kunne gjennomføre de politiske 
oppgavene HTM har. HTM anbefaler kommunestyret å be rådmannen om en 
oppfølging for å rette på de påpekte manglene. 

_____ 
 
 

UTVALGSBEHANDLINGER: 
 

Kontrollutvalgets behandling og uttalelse 09.10.2012: 
Legges frem i møtet. 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Evt. spørsmål/kommentarer kan sendes rådmannen på e-post 
trine.christensen@as.kommune.no for skriftlig besvarelse før saken behandles i 
kommunestyret. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 26.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 26.09.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling 26.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 27.09.2012: 
Rapporten ble gjennomgått med fokus på ansvarsområdene til helse og sosial. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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2. tertialrapport 2012 tas til orientering med følgende bemerkning:  
Endringer i fritidsklubbenes drift skal ikke gjøres før det legges frem sak for 
hovedutvalget. Saken skal inneholde evaluering av tilbudet, jf. tidligere vedtak, samt 
orientering, begrunnelse og plan for ett foreslått nytt tilbud. 
 

Votering: H’s forslag ble tiltrådt 7-2 (1Sp, 1SV). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012:  
Ola Nordal (A) fremmet følgende alternative innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Votering: Aps alternative innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 

Rådmannens innstilling 19.09.2012: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 

_____ 
 
 

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. 
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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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BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012 

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

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 63/12 26.09.2012 
Administrasjonsutvalget 19/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 78/12 27.09.2012 
Kommunestyret 60/12 10.10.2012 

 
 
 
 

Rådmannens endrede innstilling: jf. formannskapets vedtak 26.09.2012 
Ettersendes pr. e-post 08.10.2012, grunnet ferieavvikling. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Rådmannen legger frem endret innstilling til budsjettregulering for kommunestyret 
som ikke inneholder forslag om bruk av økt skatteinntekt på 1 mill. kr. og økt 
avkastning e-verksmidler på 2 mill. (jf. tabell 1 s. 16). 
 
Nytt saldert budsjettforslag kan fremmes direkte for kommunestyret. 
 

Spørsmål til rådmannen som følger saken til kommunestyret:  
Gangvei til Kjærnes var budsjettert med 4.648’ kr, mens regningen kom på 7.853’ kr. 
Hvordan kan merforbruket på 3.205’ kr skyldes en misforståelse? Opplysninger om 
hvilke rutiner som har sviktet gis i et skriftlig svar når ny budsjettregulering fremmes 
på nytt. 

_____ 
 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 26.09.2012: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for ny saldering med følgende føringer: 
Økte inntekter på skatt (1 mill.) og økt avkastning på e-verksmidler (2 mill.) salderes 
ikke inn i budsjettet for bruk i 2012. Eventuelle merinntekter skal benyttes til å styrke 
kommunens reserver ved avslutning av regnskapet for 2012. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Vedtaket gjelder budsjettjustering under oppvekst og kultur. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012:  
HTM tar budsjettreguleringen til orientering. 

_____ 
 
 

UTVALGSBEHANDLINGER: 

 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Evt. spørsmål/kommentarer kan sendes rådmannen på e-post 
trine.christensen@as.kommune.no for skriftlig besvarelse før saken behandles i 
kommunestyret . 
 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Johan Alnes (A) stilte følgende spørsmål til rådmannen som fikk tilslutning fra 
formannskapet: Se under vedtaket. 

 

Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 26.09.2012: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 

Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 26.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials møte 27.09.2012: 
Ved en feiltagelse ble ikke saken satt opp på sakskartet. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Vedtaket gjelder budsjettjustering under oppvekst og kultur. 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Votering: 
V’s forslag og rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012:  
Ola Nordal (A) fremmet følgende alternative innstilling:  
HTM tar budsjettreguleringen til orientering.  

 

Votering: Aps alternative innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 

Rådmannens innstilling 19.09.2012: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  

_____ 
 
 

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 utskiftningstakten 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, 



  K-sak 60/12 

23 

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 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  K-sak 61/12 

27 

 

K-sak 61/12 

OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN - FULLFINANSIERING 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: D35 &46 Saksnr.:  12/1776 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 68/12 26.09.2012 
Kommunestyret 61/12 10.10.2012 

 
 
 
 

Formannskapets innstilling 26.09.2012: 
1. Arbeidet med oppgradering av borggården settes i gang snarest etter at anbud er 

innhentet og entreprenør valgt. 
2. Arbeidet holdes innenfor en totalramme på 5 mill. 
3. Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 

Fra  kto 023040.6800.333.0683 Infrastruktur Ås sentrum 
Til   kto 023040.6800.335.0669 Borggården Kulturhuset 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Rådmannen endret sin innstilling slik at den lyder: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Votering: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig tiltrådt 

 

Formannskapets innstilling 26.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Arbeidet med oppgradering av borggården settes i gang snarest etter at anbud er 
innhentet og entreprenør valgt. 
Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 
Fra kto 023040.6800.333.0683 
Til kto 023040.6800.335.0669 

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Anbudsdokumenter borggården 
 

Utskrift av saken sendes til: Økonomisjef, teknisk sjef 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
I handlingsprogrammet for 2011ble det vedtatt å oppgradere borggården. Hensikten 
med dette var da å få vann i bassenget. Arbeidet var tenkt begrenset til å få 
bassenget tett og å få pumpeanlegget til å virke tilfredsstillende. I tillegg var det tenkt 
å bytte ut en del av betonghellene slik at dekket skulle bli plant og sammenhengende. 
 
I forbindelse med den generelle oppgraderingen av sentrum etter graving for 
fjernvarmeanlegget, og spesielt etter standardhevingen nederst i Skoleveien, er det 
også ønske om en betydelig standardheving av borggården. Det har vært nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra plan- og utviklingsavdelingen, etat for 
oppvekst og kultur og teknisk etat. Planarbeidet er nå ferdig, og anleggsarbeidene er 
utlyst på anbud. Arbeidet er tenkt utført i vinter og ferdigstilt inne 1. mai neste år.  
 
De utlyste arbeidene er vesentlig mer omfattende enn forestilt ved budsjettet for 
2011. Alle ledninger mellom kulturhuset og rådhuset vil bli skiftet. Dette gjelder 
ledninger for fjernvarme og vann og kloakk, ledninger til og fra bassenget med 
pumpeanlegg. Videre blir det lagt nye kabler til strøm og IT. Trærne rundt bassenget 
vil bli skiftet. Det samme vil benkene. Det vil bli ny belysning, sykkelstativ og 
søppelkurver. Containerne for søppel og papir som nå står i borggården vil bli flyttet 
og gravd ned. Det vil også bli satt ned en container for plast slik at mengden 
returavfall til gjenvinning fra rådhuset kan økes. Den største oppgraderingen og 
standardhevingen vil imidlertid være selve belegget i borggården. I stedet for små 
betongheller, forslås det lagt granittheller. Standardhevingen vil medføre en stor 
kostnadsøkning. 
 
Det er ikke laget noe godt kostnadsoverslag, men kalkyler konsulenten vår har 
utarbeidet, antyder at kostnadene vil bli omkring 5 millioner kroner. 
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Vurdering av saken: 
Rådmannen mener oppgradering av borggården bør skje med den foreslåtte 
standardhevingen. Kulturhuset er kommunens storstue og borggården bør framstå 
som et attraktivt både til hverdagsbruk og ved festarrangementer. Når det blir 
servering i kinovestibylen, vil deler av dette arealet framstå som attraktivt for 
uteservering. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
I handlingsprogrammet for 2012 ble det vedtatt å sette av 10 mill. kroner til 
oppgradering av Ås sentrum etter gjennomføringen av fjernvarmeanlegget. Dette var 
tenkt som kommunal egenandel brukt i samarbeid med fjernvarmeselskapet og andre 
partnere. Vi har fått tilskudd til planlegging av nedre del av skoleveien til gågate med 
høy standard. Planleggingsarbeidet er nå gjennomført, og vi har søkt om tilskudd til 
opparbeidelse av gata. Svar på denne søknaden vil først foreligge nærmere jul. 
Rådmannen vil anbefale at borggården blir opparbeidet med deler av denne 
bevilgningen. Dersom tilskuddet beløpet blir mindre enn forventet slik at egenandelen 
blir større, vil rådmannen komme tilbake med forslag om full finansiering av prosjektet 
i forbindelse med handlingsprogrammet for 2013. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Arbeidet med å oppgradere borggården settes i gang snarest med den foreslåtte 
standardhevingen. Arbeidene finansieres med den vedtatte bevilgningen og 
nødvendige overføringer fra arbeidet med å oppgradere Ås sentrum, prosjekt 0683 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Arbeidet settes i gang snarest etter at anbudene er innhentet. 
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K-sak 62/12 

PLAN FOR UTBYGGING AV ULIKE INSTITUSJONSPLASSER OG 

OMSORGSBOLIGER I ÅS KOMMUNE 2013-2023 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 614 H12 

&47 
Saksnr.:  11/4131 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås Eldreråd 18/12 25.09.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 15/12 25.09.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 25/12 27.09.2012 
Kommunestyret 62/12 10.10.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 27.09.2012: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 

_____ 

 

 

 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 27.09.2012: 
Votering: 
Alternativ innstilling ble enstemmig nedstemt.  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 

 

Ås eldreråds behandling 25.09.2012: 
Georg Distad fremmet forslag om å legge til følgende uttalelse fra rådet: 
Ås eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges ut institusjonsplasser fort nok 
til at de som trenger det får en verdig omsorg. 
 

Votering:  
Rådmannens innstilling om Moer sykehjem, med tillegg av Distads forslag til 
uttalelse, ble enstemmig tiltrådt. 

 

Ås eldreråds innstilling 25.09.2012: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 
 

Uttalelse fra eldrerådet som følger saken: 
Ås eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges ut institusjonsplasser fort nok 
til at de som trenger det får en verdig omsorg. 

_____ 
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.09.2012: 

Votering: Rådmannens innstilling om Moer sykehjem ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling 25.09.2012: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 

_____ 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 
 

Alternativ innstilling: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc) i Nordby i tilknytning til Granheimtunet. 

_____ 

 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 56/11-  Omorganisering av pleie og omsorgstjenesten i Ås kommune  
(saksnr. 11/2282) 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
  

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Utbyggningsforslag, Moer sykehjem, 3 byggetrinn. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef 
Eiendomsavdelingen 
Driftsavdelingen i helse og sosial. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

 

Innledning: 
Med en stor økning av eldre de neste 20 - 30 år er det hensiktsmessig og nødvendig 
at Ås kommune planlegger sin sykehjemsutbygging og utbygging av andre 
institusjonsplasser i et langsiktig perspektiv. I første omgang må kommunen ta 
standpunkt til om man skal bygge videre ut på Mor / Moer sykehjem i Ås sentrum 
eller om man skal bygge et nytt sykehjem med ulike institusjonsplasser i Nordby. 
 

Sykehjem og omsorgsboliger: 
Sykehjem er en kommunal institusjon hjemlet i i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester (tidligere lov om helsetjenesten i kommunen) og regulert etter 
«Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie». 
Omsorgsboliger er ikke et lovregulert botilbud som sykehjem eller aldershjem; det er 
bare de tjenestene som tilbys som er hjemlet i lov og forskrift. 
 
Fra 1994 er det gitt statlig tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger i 
kommunene. Omsorgsboliger er fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov skal 
kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Forutsetning for å kunne motta tilskudd til 
omsorgsbolig er at kommunen har etablert heldøgns hjemmesykepleie i kommunen 
og fattet vedtak om det. 
 
Sykehjem fungerer først og fremst som et varig hjem for eldre med svekket helse, 
redusert førlighet og omfattende hjelpebehov. Erfaring viser at ”inngangsbilletten” til 
sykehjem som regel er sykdom som krever behandling, eller stort behov for 
kontinuerlig overvåking og tilsyn. Pasientmassen i sykehjem er svært sammensatt, og 
mange har multifunksjonstap eller mange sykdommer med sammensatte diagnoser. 
For få år tilbake lå disse pasientene på sykehus, mens de som kom på sykehjem bor 
nå i omsorgsboliger eller eget hjem med tjenester. 
Utviklingen de senere årene med økende press på sykehusene har gjort at de har 
måttet dreie sin virksomhet mot økt poliklinisk behandling og dagkirurgi. Kortere 
liggetid i sykehus har gjort at kommunene har måttet ta hånd om mer pleietrengende 
pasienter enn tidligere.  
Pasienter skrives raskt ut til kommunene med behov for videre behandling og 
rehabilitering i kommunen. Med innføring av Samhandlingsreformen vil utfordringene 
til kommunene forsterkes ytterligere. Kommunen har allerede erfart å ta imot 
pasienter med behov for høyt spesialisert kompetanse, noe som det bare vil bli mer 
av i fremtiden. Behovet for kompetanse på flere områder vil øke, men utfordringen vil 
også være å utnytte kompetansen på best mulig måte. 
 

Framtidige funksjoner / behov: 
Sykehjemmets fremtidige funksjoner vil i hovedsak være delt i to med sentrale 
oppgaver som  
 

 et medisinsk behandlingssted for rehabiliterings- og korttidsopphold, 
dagopphold, og for pleie ved livets slutt 
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 sykehjem som medisinsk og sykepleiefaglig base og servicesenter for pleie- 
og omsorgstjenesten, senter for kompetanseutvikling og veiledning, i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

 

Kompetanse: 
Et viktig element er de personal- og kompetansemessige utfordringene. God pleie og 
omsorg er først og fremst avhengig av kvalifisert bemanning. Den største utfordringen 
for sykehjem vil være å rekruttere og beholde personell med tilstrekkelig kompetanse. 
Kompetansebehovet er avhengig av hvilke tjenester som sykehjemmet skal ivareta. 
Det er derfor viktig at de komplekse oppgavene blir fulgt opp med tilsvarende 
oppjustering av kompetanse da sykehjemmets funksjon i sterk grad vil avhenge av 
kommunens mulighet til å rekruttere riktig kompetanse. Derfor må sykehjemmet bli en 
attraktiv arbeidsplass for helsepersonell, for fagfolk søker seg helst dit hvor det er et 
godt fagmiljø. Det er å håpe at de økende medisinsk faglige oppgavene som 
kommunehelsetjenesten får, kan føre til at helsepersonell erfarer at 
kommunehelsetjenesten gir faglige utfordringer i tverrfaglige miljøer og som kan bidra 
til at de søker seg til kommunehelsetjenesten. Muligheter for fagutvikling og 
kompetanseheving kan virke stimulerende og bidra til kontinuitet i arbeidsforholdet. 
Som følge av økt vektlegging på medisinsk behandling og kortidspleie med følgende 
funksjoner som 

 medisinsk behandling ved akutt sykdom 

 utredning og observasjon  

 etterbehandling etter sykehusopphold  

 rehabilitering av eldre og slagpasienter  

 medisinsk behandling og korttidspleie for kronisk syke og personer med 
komplekse og sammensatte behov 

 kreftomsorg og lindrende behandling 

 pleie og omsorg ved livets  
 
Det er sykehjemslegen som har det samlede medisinske ansvaret for pasientene. 
Det er derfor viktig at sykehjemslegen (e) kan opparbeide kompetanse og erfaring på 
medisinske problemstillinger for eldre mennesker og ta et helhetlig ansvar for 
tjenesten. Et samlet medisinsk faglig ansvar vil være viktig både for kvalitetssikring og 
behandlingskultur. 
Det er viktig at det etableres rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom 
tilsynslege, fastlege og den øvrige pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, både for 
å kunne gi riktig tilbud under opphold i sykehjemmet og etter utskrivelse fra et 
korttidsopphold. 
 

Omsorgsboliger: 
Ås kommune har i dag 58 omsorgsboliger I Dr. Sødringsvei 8 og 10, og 24 
omsorgsboliger på Granheimtunet i Nordby. Ingen av boligene har fast bemanning, 
men beboerne mottar tjenester fra hjemmetjenesten i kommunen. Hjemmetjenesten 
Distrikt Sør, som har base på Moer sykehjem, har ansvar for tjenestene i boligene i 
Dr. sødringvei 8 og 10 mens Hjemmetjenesten Distrkt Nord, som har base på 
Granheimtunet, har ansvaret for omsorgsboligen i Nordby. 
Boligene er fysisk tilrettelagt slik at beboerne kan motta heldøgns omsorg og pleie. 
Boligene inneholder også felles kjøkken og stue for felles sosiale samvær. 
Tidligere var det aldershjemmene som var forstadiet til sykhjem, men disse ble 
gradvis borte på 80 tallet med utbygging av ulike typer av boliger for eldre og pleie og 
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omsorgstrengende i kommunene, som eldreboliger, serviceboliger, trygdeboliger og 
omsorgsboliger. Målgruppen var opprinnelig forholdsvis selvhjulpne eldre, og målet 
var å dekke et boligbehov, service, trygghet og sosial kontakt, og å forebygge eller 
erstatte innleggelse i sykehjem. 
Omsorgsboliger kom for fullt på midten av 90 tallet og omtales i St.meld.nr. 35 
Velferdsmeldingen som er en mellomløsning mellom brukerens egen opprinnelige 
bolig og en institusjonsplass for eldre eller andre med pleie- og omsorgsbehov. I 
1994 ble det satt av økonomiske midler fra staten for å stimulere utbygging av 
sykehjem og omsorgsboliger, som en oppfølging av Gjærevollsutvalget. Gunstige 
lånevilkår satte også fart i planlegging og utbyggingen av tilbudet. 
 
Det er en forutsetning for å motta statlig tilskudd til omsorgsboliger at kommunen har 
etablert heldøgns hjemmesykepleie, eller fattet vedtak om det. Det er ikke noe krav at 
boligene skal være fast bemannet, men hjelp skal være tilgjengelig ved behov. 
Omsorgsbolig er ikke et lovregulert botilbud som sykehjem eller aldershjem; det er 
bare de tjenestene som tilbys som er hjemlet i lov og forkrift.  Målet er at 
omsorgsboliger og styrkning av den hjemmebasserte pleie- og omsorgstjensten skal 
kunne gi mye av den tryggheten sykehjemmet representerer og dermed redusere 
behovet for sykehjemsplasser, slik at sykehjemmene i større grad innrettes mot 
helserettede oppgaver for grupper med spesielle behov. 
Mange kommuner statser etter hvert på å organisere omsorgsboligene med 
bemanning på stedet. 
 

Andre boliger / instisusjonsplasser: 
Ås kommune har pr dags dato et prekært behov for flere tilrettelagte boliger til alvorlig 
psykisk syke, med 24 timers fagbemanning. Kommunen har i dag kun 
boligkomplekset «Tunveien 1» hvor det er 8 stk utleieleiligheter (omsorgsboliger) med 
personalbase, og 24 timer / 7 dager pr uke i bemanning. Det er mange innbyggere 
som er av behov for – og kunne hatt effekt av å bo i en slik bolig med et slikt tilbud. 
 
Samhandlingsreformen har som kjent startet opp i år (2012), og er en retningsreform 
som implementeres over tid. Det er varslet at en større andel av psykiatrien vil 
overføres kommuene i fra 01.01.2016, og at prinsippet er at «ingen skal bo på 
sykehus hele livet», uansett hvor syk man er. 
 
Ås kommune har allerede fått «varslet» overføring av flere brukere som har vært 
innlagt i spesialisthelsetjenesten (psykiatrien) i mange år. Kommunen må derfor 
forberede seg på – og bygge opp et tilbud til disse innbyggerne / pasientene innen 
2016. Dette krever lang planlegging både bygningsmessig og kompetansemessig 
(personal/fag) med behov for tilgjengelig legeressurs store deler av døgnet. 
 

Vurdering: 
I planleggingen av bygging av institusjonsplasser som sykehjem, og omsorgsboliger, 
er det nærliggende å se i relasjon til Kommuneplanen og bygging av leiligheter i Ås 
sentrum. I motsetning til tidligere, viser trenden at flere og flere selger sine eneboliger 
for å flytte inn i leiligheter med en universell standard som gjør det mulig å kunne bo i 
eget hjem så lenge som mulig. Det kan tenkes at utbyggingen av leiligheter vil bidra 
til at det i framtiden ikke er behov for å bygge ordinære omsorgsleiligheter slik som 
de kommunen har i dag, men en type omsorgsboliger med bemanning i tillegg til 
sykehjem. 
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Det er ikke regler for bemanning av omsorgsboliger, men det er fordi det er brukerne 
som er fokuset. Bemanningen skal også være slik at brukerens behov blir dekket. Det 
vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig 
grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal 
skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig 
grad. Dette betinger  

 at hjemmetjenstene er godt utbygd med personalinnsats som dimensjoneres i 
forhold til brukernes behov, slik at flest mulig kan bli boende livet ut. 

 personale med nødvendig kompetanse tilgjengelig hele døgnet for de mest 
hjelpetrengende 

 fellesareal som gir mulighet for samvær med andre 

 tilstrekkelig tverfaglighet 

Her vil kommunens innsats - og demensteam også være en viktig resurs.   

Ved bygging av omsorgsboliger med bemanning, er det visse forhold som må legges 
til grunn i planleggingen. Da en stadig større del av befolkningen vil bli utsatt for 
resistente bakteriestammer, må vanlige hygieniske prisnipper ivaretas for å sikre seg 
mot blanding av rent og smitteførende materiale. Bærere av antibiotikaresistente 
bakteriestammer må kunne tilbys et botilbud og pleiesituasjon som sikrer andre 
bebboere mot smitterisiko. Dette kan innebære at det bl.a. bør være krav om 
skyllerom i omsorgsboligene. 

 
Gjennomsnittlig levealder øker og dette fører til at det blir stadig flere eldre. Tidligere 
befolkningsvekst i Ås innebærer også at store årskull stadig går inn i de eldres rekker. 
Befolkningsprognosen viser en vekst i gruppen over 80 år på over 70 % i 
planperioden. 
 

 201
0 

2011 2015 2020 2023 Endring 
10-23 

Endring i 
% 10 -23 

80 år og eldre 555 607 710 851 956 401 72 % 
20 % av 
innbyggerne 
over 80 år 

111 121 142 170 191 80 - 

Fig. Befolkningsutviklingen for aldersgruppen 80 år og eldre i Ås ved 2 % befolkningsvekst i 
gjennomsnitt per år i perioden 2010 - 2023, samt andelen som vil ha behov for omfattende pleie 
(anslått til 20 %) 

 
Tabellen viser at det i 2023 kan være behov for 80 institusjonsplasser mer enn i 
2010. 
Beregningene baserer seg på at 20 % av befolkningen over 80 år vil ha behov for 
bolig med heldøgns omsorg og pleie. Nasjonale føringer anbefaler 25 % dekning, 
men Ås kommune har vedtatt en 20 % dekningsgrad, og dette har vært ansett som 
tilstrekkelig. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det vil være meget vanskelig 
å legge til grunn de nasjonale føringer på 25 % dekning. Om det etableres nytt 
lovverk med rett på sykehjemsplass, vil kommunens planer og prioriteringer måtte 
endres. Dette er et behov som kan endre seg i takt med eldre-befolkningens helse og 
levekår. Kommunen vil løpende måtte vurdere hvilke boformer og tjenestetilbud som 
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er mest hensiktsmessig for å ivareta behovene. Veksten i antall eldre vil øke 
ytterligere fra 2023. Dette er en utfordring kommunen må ha beredskap for, å 
planlegge å møte i god tid. 

 

Vurdering av saken: 
 

1. Utbygging av ulike institusjonsplasser ved Moer sykehjem: 
 
Moer sykehjem fremstår i dag som et moderne og velfungerende sykehjem. I tillegg 
inneholder bygget en rekke funksjoner som vil gi store fordeler ved en videre 
utbygging. Med de utfordringene som kommunen står ovenfor, vil det også være 
fordelaktig å samle heldøgns institusjonsplasser på ett sted. Det er allerede planlagt 
byggetrinn 2 av sykehjemmet hvor det er lagt grunnlag for utbygging av en ekstra 
fløy, men gevinsten vil bli for lite i forhold til framtidig behov for sykehjemsplasser. 
Prosjekt i helse og sosial jobbet våren / høsten 2011 frem et forslag om en utvidelse 
av Moer sykehjem, på areal regulert til dette i kommuneplan 2011 - 2023. Kommunen 
eier pr dags dato ikke dette arealet, men det er vedtatt finansiering for kjøp av 
sykehjemstomt i sentralområdet i 2012 / 2013.  
 
Bygget er tenkt hektet på eksisterende bygg i forkant mot jernbanen med en 
tunnellkorridor (kulvert). Det nye bygget blir da liggende lavere i terrenget, enn 
eksisterende bygg. Tilbygget vil kunne ha innkjøring / inngang ved den nyetablert 
veien (Askveien) på Moerjordet.  
  

Fordeler ved utbygging av Moer sykehjem: 
En eventuell utbygging av Moer sykehjem må også sees i sammenheng med 
kommunens infrastruktur. Det skjer en radikal utvikling av Ås sentrum. Boliger bygges 
og det bygges fjernvarmeanlegg fra UMB og gjennom Ås sentrum. I lys av dette vil 
næringslivet og samarbeidet med UMB utvikles og få betyding for videre utvikling, og 
hvor alle helse og omsorgstjenestene ved Moer vil representere et viktig element for 
kommunens innbyggere. 
 
Andre fordeler er stordriftsfordeler som 

 produksjonskjøkken, med stor ubenyttet kapasitet 

 vaskeri med utvidelseskapasitet 

 resepsjon og felles merkantilt personale 

 laboratorium med medlemskap i NOKLUS 

 stort medisinrom med godkjent teknisk utstyr og datatstyrt legemiddelkabinett 

 frisør og fotpleie 

 høy kompetanse blant personale – lettere å rekruttere til et etablert fagmiljø 

 kompetansen sees i sammenheng med hele sykehjemmet og settes inn der 
det er behov 

 sykehjemslege i 100 % stilling kan dekke større deler av døgnet, samt 
benyttes til undervisning og forskning. 

 en stor og moderne fysio og ergoterapiavdeling med eget treningskjøkken 

 dagavdeling skal utvide tilbudet når «Ås demenssenter» er ferdigstilt 

 kantine, festsal og flere møterom 

 nærhet til andre tjenester som forvaltningen, psykisk helse og driftsenheten 

 kapell med eget kontor for prest, samt kjøle- og stellerom 
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 flotte utearealer med mulighet både for gangfunksjon og transport med bl.a 
rullestol 

 venneforening og tilbud fra lokale organisasjoner 
 

2. Bygge ulike institusjonsplasser inkludert sykehjem i Nordby 
Alternativ utbygging av sykehjem i Ås vil være å bygge ut sykehjemtilbudet med 
plassering i Nordby. Kommunen eier pr dags dato ikke dette arealet, men det er 
vedtatt finansiering for kjøp av sykehjemstomt i Nordby i 2012 / 2013.   
 
Fordeler ved utbygging i Nordby: 

 Nærhet til innbyggerne 
 
Dette vil for Ås kommune kunne få store økonomiske utfordringer sammenlignet med 
utbygging av nåværende sykehjem på Moer. Dette innebærer ikke bare tap av 
stordriftsfordelene, men de største utfordringene vil antakelig være å rekruttere, og 
bygge opp nødvending kompetanse for å kunne ivareta de oppgavene som 
kommunen står ovenfor.  
 
Samlet sett er ulempene ved bygging av sykehjem i Nordby: 
 
1. Høyere kostnader ved tap av stordriftsfordeler: 

 Selv om det er billigere å bygge et mottakskjøkken, utløses det behov for 
lastebil og resurser til transport og personale for mottak og distribusjon. 

 Det samme gjelder vask av tøy som må transporteres og fordeles. 

 Funksjoner som fysio og ergoterapi, merkantilt personale, aktivitører, dagtilbud 
vil utløse ektra utgifter og utfordringer. 

 Det må bygges mange fellerrom, som i dag allerede finnes ved Moer, som 
kantine, møterom, kapell,  

 
2. Store utfordringer og kostnader for å skaffe utstyr, ressurser og nødvendig 
kompetanse: 

 Vanskelig å rekruttere da fagfolk helst søker seg dit det allerede er et fagmiljø 

 For å ivareta funksjoner som medisinsk behandling og obseravsjon etter 
utskriving fra sykehus stilles det krav om sykepleiere til stede på døgnsbasis, 
og legetilsyn flere ganger i uken 

 Berhov for styrket bemanning, fagkompetanse og medisinsk utstyr for å ivareta 
oppgaver beskrevet i overnevnte punkt. Styrket legetjeneste vil også bli en 
nødvendighet. 

 Kort avstand til forvaltningstjenesten (bestillerkontoret) og andre tjenester / 
enheter i kommunen gir positiv betydning for tverrfaglig samarbeid 

 

3. Omsorgsboliger med bemanning. 
Omsorgsboligene i Ås ble bygd for at eldre/funksjonshemmede skulle kunne bo i 
egen bolig så lenge som mulig og kunne motta tjenester etter behov. Resursene 
skulle styres dit behovet var størst, noe som også ville medføre at presset på 
sykehjemplassene ble redusert. Forutsettningen for dette var at hjemmetjenesten 
skulle styrkes. Med overføringen av stadig nye oppgaver til kommunene og 
økonomiske utfordringer har det ikke vært mulig å styre tilstrekkelig ressurser til 
omsorgsboligene i den grad man kunne ønske for å ivareta behovet. Så lenge det 
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ikke er en fast heldøgns bemanning må innleggelse i sykehjem skje når akutt sykdom 
og behov for terminal pleie skjer. 
 
Hjemmetjenesten vil få ansvar for flere brukere med sterkere grad av fysisk 
funksjonsvikt. Mye av etterspørelsen av pleie- og omsorgstjenester vil rettes mot 
utbygging av det mellomste nivået i pleie- og omsorgskjeden. Dette kan for eksempel 
være bofelleskap med hjemmetjenester eller omsorgsboliger med bemanning.   
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Med en stor økning av eldre de neste 20 - 30 år er det hensiktsmessig og nødvendig 
at Ås kommune planlegger sin sykehjemsutbygging og utbygging av andre 
institusjonsplasser i et langsiktig perspektiv. I første omgang må kommunen ta 
standpunkt til om man skal bygge videre ut på Mor / Moer sykehjem i Ås sentrum 
eller om man skal bygge et nytt sykehjem med ulike institusjonsplasser i Nordby. 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av de vurderinger som er gjort å bygge videre ut 
på Moer. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart ifht videre langsiktig planlegging.
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FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL/TILSYN 

AV MINDRE AVLØPSANLEGG 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: M40 &00 Saksnr.:  12/1527 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 91/12 27.09.2012 
Kommunestyret 63/12 10.10.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012:  
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas, med følgende redaksjonelle endringer:  
 

 I § 1 endres siste setning til «Gebyrene skal gi kommunen dekning for sine 
kostnader».  

 I §§ 2 og 3 endres personenheter til personekvivalenter.  

 I § 3 endres 1000 PE til 2000 pe, slik at antallet samsvarer med antallet i § 2.  

 Generelt endres PE til pe, da «pe» er den norske versjonen som har en noe 
annen definisjon enn den europeiske «PE».  

 
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2012:  
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag:  

 I § 1 endres siste setning til «Gebyrene skal gi kommunen dekning for sine 
kostnader».  

 I §§ 2 og 3 endres personenheter til personekvivalenter.  
 
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende forslag:  

 I § 3 endres 1000 PE til 2000 pe, slik at antallet samsvarer med antallet i § 2.  

 Generelt endres PE til pe, da «pe» er den norske versjonen som har en noe 
annen definisjon enn den europeiske «PE».  

 

Votering:  Innstillingen med Sps og MDGs endringer ble enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 
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Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 

_____ 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
Tidligere forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 
avløpsanlegg; K-sak 90/04 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
«Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune» 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Høringsbrev datert 14.06.2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 

 

 

SAKSUTREDNING: 
 
Etter Forurensningsforskriften kap. 12 og 13 er kommunen lokal 
forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med bestemmelser og vedtak gjort i 
medhold av forskriftens kap. 12 og 13. Forurensningsloven kap. 7 pålegger 
kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at 
vedtak og lover blir overholdt (§ 48). § 50 gir forurensningsmyndigheten uhindret 
avgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått.  
 
Gjeldende forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 
avløpsanlegg ble vedtatt i K-sak 90/04. Forskriftens del om saksbehandlingsgebyr 
har blitt brukt hele perioden siden forskriften ble vedtatt. I 2012 er 
saksbehandlingsgebyret kr. 2500 per utslippssøknad. Det har ikke blitt iverksatt 
kontroll/tilsyn av anleggene ennå, og derfor er heller ikke delen med gebyrer for 
kontroll/tilsyn blitt tatt i bruk. 
 
Forskriften som ble vedtatt i 2004, var hjemlet i daværende lokale forskrift om utslipp 
fra mindre avløpsanlegg. Ås kommune har ikke lenger en lokal forskrift, men følger 
den sentrale forskriften (Forurensningsforskriften).  
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Ås kommune er nå i sluttfasen av arbeidet med oppgradering av separat 
avløpsanlegg, og det er derfor naturlig at vi setter større fokus på kontroll og tilsyn av 
driften av anleggene.  
 
Arbeidet med kontroll og tilsyn skal drives til selvkost, og vi er derfor avhengige av 
gebyrer for å få dekket kostnadene til dette arbeidet.  
 
Norsk Vann kom i 2011 med rapporten «Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen 
kommunens myndighetsområde» (rapport 184-2011). Rapporten beskriver hvordan 
kontroll/tilsyn kan og bør gjennomføres. Vi opplever at det blir stadig større fokus på 
kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg, spesielt minirenseanlegg. 
 
Kommunalteknisk avdeling har per i dag for lite ressurser og kompetanse til å drive 
ordningen med kontroll og tilsyn med egne folk. Vi er derfor i dialog med 
nabokommuner om eventuelle samarbeidsordninger for å drifte denne ordningen.  
 
Saksbehandlingsgebyret er et engangsgebyr, mens gebyr for kontroll/tilsyn vil være 
et årsgebyr. Årlig kontrollgebyr medfører en forpliktelse for kommunen til å føre 
jevnlig kontroll. Hvor ofte kontrollen vil bli gjennomført, avhenger av type anlegg. 
 
Gebyrstørrelsene vedtas av kommunestyret og vil fremgå av gebyrregulativet som 
fremmes i egen sak. 
 
I henhold til Forvaltningsloven § 37 første ledd, skal Forvaltningsorganet påse at et 
vedtak er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Forskriften ble i juni 2012 
sendt på høring til aktuelle velforeninger i kommunen; dvs velforeninger i områder 
hvor det er spredte avløpsanlegg. I tillegg ble det annonsert i «Østlandets Blad» 
19.06.2012 og «Ås Avis» 21.06.2012. Høringsfristen var satt til 24.08.2012. Det er 
ikke mottatt høringsuttalelser innen gitte frist. 
 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vil bli annonsert i Norsk Lovtidend jf. Forvaltningsloven § 38 når den 
er vedtatt. 

 

Konklusjon: 
”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg i 
Ås kommune”, vedtas.  
 
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2013. 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013 - 2016 

 
Gå til saksliste << Forrige sak 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Arkivnr: 219 &58 Saksnr.:  12/2093 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 64/12 10.10.2012 

 
 
 
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til forslag til plan for selskapskontroll 2013-2016 for Ås 

kommune. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden. 

_____ 
 
 
 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 

 Brev av 10.09.2012 fra FIKS, oversendelse av sak fra kontrollutvalget til 
kommunestyret, KU-sak 23/12 med særutskrift, saksfremlegg og vedlegg. 

 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/FIKS 
 
 

Fakta i saken: 
FIKS har i brev av 10.09.2012 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret, jf. 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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