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F-sak 73/12 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 
 

Gå til saksliste      >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 145 Saksnr.:  12/1441 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 49/12 06.06.2012 
Eldrerådet  05.11.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  06.11.2012 
Administrasjonsutvalget 22/12 07.11.2012 
Formannskapet, 1. gang 73/12 07.11.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial  08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/12 08.11.2012 
Formannskapet, 2. gang/innstilling   21.11.2012 
Kommunestyret   12.12.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
F-sak 49/12 06.06.2012, Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
24.10.2012 Formannskapet (presentasjon) 
05.11.2012 Eldrerådet (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for 

utvalget) 
06.11.2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (for behandling av de deler av 

saken som er aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Administrasjonsutvalget (for behandling av de deler av saken som er 

aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Formannskapet (1.gangsbehandling) 
08.11.2012 Hovedutvalg for helse og sosial 
08.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
08.11.2012 Hovedutvalg for teknikk og miljø 
21.11.2012 Formannskapet (2.gangsbehandling - innstilling) 
12.12.2012 Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (Vedlegg 1ble sendt alle utvalg 26.10.2012) 
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. 
Etter anmodning i formannskapet 26.10.2012 følger vedlagt budsjettvedtak 2010 for 
2012: 
2. Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser  
3. Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
4. Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 
5. Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

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

 

Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Handlingsprogram 2013-2016 med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede 
mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023). Det er tatt 
utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. 
Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives 
tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene. 
 
Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 24.oktober. 
 



  F-sak 73/12 

5 

 

Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 6.6.2012: 

 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er i 1000 kr:  

Sentraladministrasjonen:    61 349 
Oppvekst og kultur:   315 414   
Helse- og sosial:  246 232 
Teknikk og miljø:   81 410 

 
Dette har vært førende for arbeidet med handlingsplan og budsjett. 
 

Sentrale utfordringer 
 
Budsjettet for 2013 viser et netto driftsresultat på 1,1 %. Etter bundne avsetninger, 
budsjetteres det med et overskudd på ca 6,5 mill. kr som foreslås avsatt til styrking av 
kommunens disposisjonsfond. Dette er en økning fra budsjett 2012 og skyldes en 
kombinasjon av høy vekst i frie inntekter og moderat kostnadsvekst. Med andre ord 
har man klart å møte befolkningsveksten og derav økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester, uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette har gitt et bedre økonomisk resultat, 
men har også utfordret både interne støttetjenester og tjenestesteder. 
 
Basert på gjennomgang av regnskapstall og kritisk vurdering av konsekvenser av 
tidligere vedtak, har en rekke enheter fått styrket sine budsjetter gjennom 
konsekvensjusteringer. Samtidig vil rådmannen kommunisere tydelig ut til 
enhetsledere at det er lite rom for tilleggsbevilgninger i 1. og 2. tertial. Fokuset på 
økonomistyring ute i enhetene må fortsatt være høyt, og enheter som ser at 
budsjettrammene står i fare for overskridelser, må umiddelbart gjennomføre 
korrigerende tiltak. Dette for å sikre at netto driftsresultat ikke svekkes.  
 
Ås kommune står overfor stor befolkningsvekst. Dette innebærer økt etterspørsel 
etter tjenester, samtidig som det ikke kan påregnes tilsvarende vekst i inntekter. 
Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, god 
utnyttelse av teknologi samt at veksten i tjenestebehov møtes uten tilsvarende 
kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å 
øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  Det er viktig at det gjøres 
reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene bli 
desto større i kommende år. 
 
Arbeidet med vurdering av strukturelle endringer må fortsette. Eksisterende 
skolestruktur er vedtatt videreført. Potensialet for innsparinger på dette området 
ligger nå i mer effektiv bruk av eksisterende lokaler. Videre er det startet opp et 
prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. Innen helse og 
omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering av 
Samhandlingsreformen. 
 
Rådmannen mener det er behov for en satsing på nye investeringer og større 
renovering av bygg. Dette for å sikre verdien i bygningsmassen, samt legge til rette 
for økt effektivisering av tjenesteproduksjonen. Kostnadene per ansatt har økt 
betydelig de senere årene, som følge av økte pensjonskostnader. Samtidig er 



  F-sak 73/12 

6 

 

kapitalkostnadene per krone investert, gått ned som følge av et lavt rentenivå. Dette 
tilsier isolert sett at gjennomføring av investeringer som kan bidra til mer effektiv 
tjenesteproduksjon er blitt mer lønnsomt enn tidligere.  
 
Avklaring vedrørende salg av Dyster Eldor foreligger ikke enda. Inntil videre er det 
derfor lagt til grunn tidligere vedtak om stykkvis salg. Ved en eventuell høyere 
salgsinntekt vil dette kunne finansiere nye investeringer og fremtidig låneopptak 
reduseres. 
 
Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er 
følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 
 

Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   
 
Kvalitet 

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

 Planlegge utbygging av Solberg skole. 

 Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 
 
Helhetlig og utvidet skoledag 

  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 

 

Helse og sosial 

 
Helse og omsorgstjenesteloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 
nye oppgaver og nye muligheter.  

 Effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 
Folkehelseloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold 
til nye oppgaver og nye muligheter. 

 
Demografisk utvikling 

 Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 
 
Forebygge fattigdom 

 Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 
bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier. 
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Tekniske tjenester 

 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier). 

 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Medarbeidere/Organisasjon og personal 

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-
avtalen. 

 
Økonomi 

 Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom 
strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. 

 Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser, 
herunder implementering av system for mottak av e-faktura fra leverandører. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.  

 Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 

 Ha økt fokus på innkjøp og starte anskaffelse av system for e-handel. 
 
Service og kommunikasjon 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer. 
 

Plan- og utviklingsavdelingen 

 Utarbeide områderegulering for Ås sentrum og gjennom denne prosessen 
forankre en visjon og strategi som sikrer god og målrettet stedsutvikling. 

 Bidra aktivt i næringsutvikling med særlig fokus på utviklingsprosjekter knyttet til 
Campus Ås.  

 Forberede revidering av kommuneplanens arealdel. 

 Følge opp arbeidet med Regional plan for areal og transport. 
 
 



  F-sak 73/12 

8 

 

Vedlegg 2:  

Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
 

    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   299 711 000 299 711 000 299 711 000 299 711 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 2* 4 727 000 4 727 000 4 727 000 4 727 000 

2. Lokale lønnsforhandlinger 2010 2* 728 000 728 000 728 000 728 000 

3. Endring pensjonssatser 2* 1 830 000 1 830 000 1 830 000 1 830 000 

4. Lønnsglidning 2* 1 579 000 1 579 000 1 579 000 1 579 000 

5. Ny giv ungdomsskole 2060 120 000 120 000 120 000 120 000 

6. Driftstilskudd kulturhuset  2082 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

7. Endring tilleggsbevilgningsposter inkl elevtallsvekst 20* -1 349 000 -918 000 -1 284 000 -1 284 000 

8. Utsatt åpning av stengte avd barnehager 23* -538 000 0 0 0 

9. Tilskudd private barnehager 2070 4 603 000 5 766 000 6 929 000 6 929 000 

10. Overføring kostnad BPA 2143 -770 000 0 0 0 

11. Stipend førskolelærere reduseres ifht behovet 2070 0 -100 000 -100 000 -100 000 

12. Økt bosetting av flyktninger gir økt introduksjonsordning 2107 0 91 000 181 000 181 000 

13. Ferdig med etablering IT skole 20* 0 -100 000 -100 000 -100 000 

14. Salg av skoleplass ved Rustadtunet 2143 -408 000 0 0 0 

15. Ny barnehage i drift fra 01.08.2013 2070 0 3 981 000 8 612 000 8 612 000 

16. Utvidelse Solberg skole 2151 0 0 691 000 691 000 

17. Prosjekt helhetlig skoledag 2113 0 -207 000 -450 000 -450 000 

18. Justering ifht nye behov i forhold til befolkningsvekst 20* 0 2 000 000 5 000 000 5 000 000 

19. Justert foreldrebetaling 2070 944 000 944 000 944 000 944 000 

20. Endring refusjoner barnehage 2070 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

21. Enslige mindreårige 2106 336 000 336 000 336 000 336 000 

22. Ekstra valgfag ungdomsskolen 22* 179 000 179 000 179 000 179 000 

23. Endring refusjoner skole 2060 -121 000 -121 000 -121 000 -121 000 

24. Korrigering av momskompensasjon 2* 113 000 113 000 113 000 113 000 

25. Økt inntekt kulturskolen pga økt pris 2410 -76 000 -76 000 -76 000 -76 000 

26. Økte inntekter pga flere barn SFO 21*2 -607 000 -607 000 -607 000 -607 000 

  Konsekvensjustert budsjett    315 301 000 324 276 000 333 242 000 333 242 000 

              

B. Nye tiltak            

27. Åpen barnehage sentrum 2341 57 000 125 000 125 000 125 000 

28. Økning Sagaskogen barnehage  2350 97 000 233 000 233 000 233 000 

  Sum nye tiltak    154 000 358 000 358 000 358 000 

              

C. Nye besparelser           

29. Idrettsbarnehage Togrenda  2370 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

30. Ikke vedtatt 242* 0 0 0 0 

31. Utsatt driftstilskudd kulturhuset 2082 -1 500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

32. Ikke vedtatt 243* 0 0 0 0 

33. Økte priser kulturskolen 2410 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

34. Økt antall barn kommunale barnehager 23* -460 000 -460 000 -460 000 -460 000 

35. Økt pris SFO 21*2 -630 000 -630 000 -630 000 -630 000 

36. Avslutning helhetlig skole 2113 -200 000 -243 000 0 0 

37. Redusert kostnad private barnehager 2070 -664 000 -664 000 -664 000 -664 000 

38. Redusert spesialundervisning voksenopplæringen 2108 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

39. Åpen barnehage sentrum 2341 -57 000 -125 000 -125 000 -125 000 

40. Ikke vedtatt 21*/22* 0 0 0 0 

41. Kutt skole 21*/22* -1 700 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

42. Økt refusjonkrav elever fra andre kommuner 2060 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

43. Redusert lønn ved åpning av ny barnehage i 2013 2070 0 -500 000 0 0 

44. Økt refusjonkrav Ås Voksenopplæringssenter 2108 -1 500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

45. Redusert lønn SFO 21*2 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

46. Redusert lønnskostnad barnehager 23* -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 
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47. Økte inntekter PPS 2512 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

  Sum nye besparelser   -9 511 000 -8 622 000 -7 879 000 -7 879 000 

              

  Ramme 2012-2015 - Kommunestyrets vedtak    305 944 000 316 012 000 325 721 000 325 721 000 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.10 for år 2012. Tallene i 
2013- 2015 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående 
år og endringer. 

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall pr år. 
 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 
1.  Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011.  
2.  Det er tilført midler i løpet av 2011 etter lokale lønnsforhandlinger for 2010.  
3.  Arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i SPK øker fra 10,46 % til 11,24 %.  
4. Lønnsveksten i kommunen er større enn tilføringen etter lønnsforhandlingene. 

Dette skyldes endringer i sammensetning, ansiennitet og kompetanse. 
Voksenopplæringen har økt med 0,89 årsverk pga økning i antall elever. 
Skolemodellen er redusert som følge av lavere elevtall. Pr september 2011 er det 
2108 elever i grunnskolen i Ås. Elevprisen for 2012 for barneskolene er 48 735 
kroner og 60 986 kroner for ungdomsskolene.  

5. NY GIV er et prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom 
stat, fylkeskommune og kommuner for å bedre elevers forutsetninger for å 
gjennomføre videregående skole. Kommunene skal følge opp de svakest 
presterende elevene siste halvdel av 10. trinn. Oppfølgingen baseres på en 
avtale som inngås mellom elev, foresatt og skolen. Gjennom 10 uker vil disse 
elevene få intensiv opplæring i basisferdighetene for å ruste dem til videregående 
skole. Kommunens kostnad dekkes ikke av staten.  For Ås kommune utgjør 
kostnaden 0,120 mill kroner.  

6. I K-sak 34/11 ble det vedtatt at kommunen skulle gi et driftstilskudd på kr 2,5 mill 
til kulturhuset. 

7. Anslaget for elevtallsvekst er justert i forhold til ny befolkningsprognose. Hver 
høst styrkes/reduseres skolenes budsjett i forhold til endringer i elevtallet.  
Prognosen tilsier en økning i elevtallet i hele perioden.  

8. I Ås sentrum holdes en avdeling stengt ved Tunveien barnehage frem til august 
2012.  

9. Private barnehagers inntektskilder er foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Fra 
2011 fikk private barnehager, etter kommunestyrets vedtak, tilskudd tilsvarende 
100% av kommunens kostnader. Dette kan ikke reverseres. UMB stopper sitt 
tilskudd på kr 1,4 mill til Åkebakke barnehage. Dette er kommunen forpliktet til å 
kompensere for. Administrasjonskostnaden var i 2011 beregnet feil. Riktig 
beregning gir et høyere tilskudd. Samlet sett er økningen fra 2011 til 2012 på 
4,603 mill kroner. Familiebarnehager i Ås får midler i henhold til nasjonale satser 
da kommunen ikke har egne familiebarnehager. Familiebarnehagene får i 2012 
92 % av kommunens kostnader. Det er satt av 1 mill kroner til refusjon av 
søskenmoderasjon og gradert foreldrebetaling til private barnehager. Totalt er det 
satt av 63,4 mill kroner til tilskudd private barnehager og familiebarnehager.  
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10. Det er overført 0,77 mill kroner fra Rustadtunet til Helse og Sosial for å dekke 
kostnader knyttet til en elev med behov for brukerstyrt personlig assistent.  

11.  Stipend til førskolelærerutdanning reduseres fra 2012 siden behovet er mindre. 
12.  Økt bosetting av flyktninger fra 2010 gir økt introduksjonsordning.  
13. I 2013 er nytt IT-system OPAD etablert i skoler og barnehager. Fra da fjernes 

kostnaden fra rammen.  
14. Rustadtunet gir videregående opplæring til en bruker fra høsten 2009. Akershus 

fylkeskommune kjøper tjenesten med 0,7 mill kroner i året. Inntekten utgår fra 
høsten 2012.  

15. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden, og fra 
01.08.2013 planlegges en ny femavdelingsbarnehage å være i drift.  For tiden er 
det usikkert hvor den blir lagt. Det er lagt til grunn 22,6 årsverk og mellom 78 og 
100 barn. Nettoutgift vil være 8,6 mill kroner i året.  

16. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden og 
skolekapasiteten utfordres. Solberg skole må utvides i perioden og planlegges å 
stå ferdig med drift fra august 2014.  

17. Ved Brønnerud skole startet prosjekt helhetlig skoledag fra 01.08.11 med 
varighet over to skoleår.   

18. Rammetilskuddet er budsjettert i forhold til økningen i barnetall i perioden. 
Budsjetteknisk legges det også inn beløp for nye behov som følge av 
befolkningsveksten.  

19. Foreldrebetalingen er justert ned med 0,944 mill kroner grunnet for høyt anslag 
tidligere år. 

20. Netto endring refusjoner fra/til andre kommuner for barn i barnehage øker med 
1,8 mill kroner. Budsjettert krav fra andre kommuner for lavt og færre barn fra 
andre kommuner benytter våre barnehager enn tidligere. 

21. Enslige mindreårige er flyttet til eget ansvar. Ca 90 % av kostnadene dekkes det 
må derfor arbeides inn en kostnad for kommunen på 0,336 mill kroner.  

22. Jf Statsbudsjettet 2012 kom det krav om 1,5 ekstra valgfagtime på 8.trinn. Det 
kommer midler over rammetilskuddet, men for etaten betyr det økt kostnad på 
0,179 mill kroner for 2012. Det er planlagt at 9.trinn får ekstra valgfag fra høsten 
2013. I 2014 kommer også 10.trinn med.  

23. Netto endring i refusjoner fra andre for grunnskolen er en redusert kostnad på 
0,121 mill kroner. Dette skyldes blant annet reduksjon til 8 elever ved Follo Barne 
og u-skole som er det antall plasser Ås kommune er tildelt.  

24. Momskompensasjonen er flyttet ut til budsjettet for enhetene. Endring av vare og 
tjenesteposter fører til korrigeringer i forventet momskompensasjonsinntekter. 

25. Kontingentene ved kulturskolen er prisjustert fra januar 2012 med 3,5 %. 
26. Økt antall barn i SFO gir økte inntekter for enhetene. 
 

Nye tiltak 
27. Åpen barnehage startes opp igjen. Det budsjetteres med 20 % stilling.  
28. Sagaskogen barnehage utvider med 4 barn og 1 ansatt fra høsten 2012.  

 

Nye besparelser 
29. Idrettsbarnehagen som var planlagt under Togrenda blir ikke gjennomført. Dette 

gir en besparelse på 0,7 mill kroner i 2012. 
30. Tilbudet ved fritidsklubbene reduseres fra august 2012. Besparelsen blir 0,5 mill 

kroner i 2012. Ikke vedtatt 
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31. Kommunestyrets vedtak: Det ser ut til at det tar noe tid før anbudsprosessen for 
driften av kulturhuset er ferdig. Derfor trekkes det ut 1,5 mill kroner fra 
driftsbudsjettet i redusert driftstilskudd i stedet for opprinnelig foreslått 0,5 mill 
kroner.  

32. Biblioteket på Nordby får begrenset åpningstid. Besparelsen utgjør 0,5 mill 
kroner. Ikke vedtatt. 

33. Kommunestyrets vedtak: Prisen på tilbudene ved kulturhuset økes til 1800 kr per 
halvår for individuell undervisning og 1550 kr per halvår for undervisning i gruppe. 
Prisen for kurs økes til 800 kr. Dette vil gi 0,3 mill kroner i økte inntekter. 
Opprinnelig forslag ga 0,5 mill kroner i økte inntekter.  

34. Barnehagene tar sin del av besparelsen ved å øke antall barn på avdelingene for 
store barn, eller andre tiltak som vil gi en besparelse på 0,460 mill kroner. 

35. Prisen på SFO økes. Dette gir en besparelse på 0,630 mill kroner.  
36. Helhetlig skoledag på Brønnerud avsluttes ett år tidligere enn planen. 

Besparelsen er 0,200 mill kroner i 2012. 
37. Pga endring i beregning av administrasjonskostnaden til private barnehager har 

de private barnehagene fått 99 % av driftskostnader ved kommunale barnehager 
i tilskudd i 2011. Staten har økt kravet til 92 % og ikke 94% som var planlagt 
opptrapping av tilskuddet. Det foreslås at private barnehager får 99 % i stedet for 
100 % i 2012. Dette gir en besparelse på 0,5 mill kroner. Reduserte kostnader i 
kommunale barnehager gir ytterligere en besparelse på 0,164 mill kroner.  

38. Gruppestørrelsene ved spesialundervisningen på VO økes. Dette gir 0,5 mill 
kroner i reduserte lønnskostnader. 

39. Åpen barnehage i sentrum blir ikke realisert. 
40. Grunnskolen tar sin andel av kuttene. 6 mill kroner fordeles på 9 skoler. Ikke 

vedtatt 
41. Kommunestyrets vedtak: 1,5 mill kr kutt i tilleggsbevilgninger og 200 000 kr i økt 

refusjonskrav for u-skolene. Oppvekst og kulturetaten har fordelt 1,7 mill kroner 
på 9 skoler. 

42. Kommunestyrets vedtak: Refusjonskravet for elever hjemmehørende i andre 
kommuner er økt med 0,5 mill kroner. 

43. Kommunestyrets vedtak: Ved åpning av ny barnehage i 2013 reduseres 
lønnkostnaden 0,5 mill kr.  

44. Kommunestyrets vedtak: Refusjonskrav for Ås Voksenopplæringssenter økes 
med 2 mill. Kostnadene økes 0,5 mill. Netto effekt for 2012 1,5 mill kroner.  

45. Kommunestyrets vedtak: Lønnskostnadene i SFO reduseres 0,1 mill kr. Beløpet 
er fordelt på alle SFO i kommunen.  

46. Kommunestyrets vedtak: Lønnsbudsjettet er redusert med 0,6 mill kroner fordelt 
på alle kommunale barnehager.  

47. Kommunestyrets vedtak: 0,1 mill kroner i økte refusjoner på PPS.  
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Vedlegg 3:  

Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 

 
    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   224 670 000 224 670 000 224 670 000 224 670 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 3* 3 591 000 3 591 000 3 591 000 3 591 000 

2. Lønnsglidning 3* 996 000 996 000 996 000 996 000 

3. Tilførsel vikarmidler 3* 690 000 690 000 690 000 690 000 

4. Økning pensjonskostnader Storebrand 3* 2 893 000 2 893 000 2 893 000 2 893 000 

5. Justering nye behov i forhold til befolkningsvekst 3* 0 0 6 000 000 6 000 000 

6. Lønn og driftskostnader nye institusjonsplasser 3* 0 12 137 000 12 137 000 12 137 000 

7. Inntekt nye institusjonsplasser  3* 0 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

8. Korrigering av momskompensasjon 3* 859 000 859 000 859 000 859 000 

9. Prisjustering av kjøp av andre 3000 77 000 77 000 77 000 77 000 

10. Prisjustering av tilskudd til organisasjoner 3000 38 000 38 000 38 000 38 000 

11. Gjesteoppgjør lege 3010 50 000 50 000 50 000 50 000 

12. Basistilskudd leger 3010 260 000 310 000 310 000 310 000 

13. Overføringer fra andre  3020 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

14. Tilskudd praksiskompensasjon fysioterapeuter 3030 56 000 56 000 56 000 56 000 

15. Rammetilskudd jfr samhandlingsreformen 3030 15 883 000 15 883 000 15 883 000 15 883 000 

16. 1,0 årsverk psykolog 3110 0 290 000 290 000 290 000 

17. 0,4 årsverk Nordby helsestasjon 3110 248 000 248 000 248 000 248 000 

18. Lisenser 3210 8 000 8 000 8 000 8 000 

19. Prisjustering av sosialhjelp 3220 83 000 83 000 83 000 83 000 

20. Prisjustering av bidrag flyktninger 3220 9 000 9 000 9 000 9 000 

21. Bidrag sosialhjelp 3220 400 000 400 000 400 000 400 000 

22. Bidrag flyktninger 3220 600 000 600 000 600 000 600 000 

23. Kjøp fra private - barnevern 3230 500 000 500 000 500 000 500 000 

24. Økt refusjon ressurskrevende tjenester 3342 -3 450 000 -3 450 000 -3 450 000 -3 450 000 

25. Lisenser 3400 10 000 10 000 10 000 10 000 

26. 
Prisjustering av medikamenter og med. 
forbruksmat. 3400 44 000 44 000 44 000 44 000 

27. Økte inntekter sykehjemmet 3400 -1 082 000 -1 082 000 -1 082 000 -1 082 000 

28. Reversering seniortiltak 3400 242 000 242 000 242 000 242 000 

29. Overført lønnsmidler BPA 3401 770 000 0 0 0 

30. Lørd/sønd og kveldstillegg 3401 267 000 267 000 267 000 267 000 

31. Reduksjon kjøp fra andre private 3401 -593 000 -593 000 -593 000 -593 000 

32. Turnuskandidat fysioterapeut 3410 300 000 300 000 300 000 300 000 

33. Prosjekt uønsket deltid 34* 0 -632 000 -632 000 -632 000 

34. Økte inntekter trygghetsalarmer 3640 -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 

35. Serviceavtaler på sykehusanlegg og vandrealarm 3640 250 000 250 000 250 000 250 000 

36. Prisjustering av matvarer 36* 195 000 195 000 195 000 195 000 

37. Prisjustering av vare- og tjenesterposter 36* 57 000 57 000 57 000 57 000 

38. Prisjustering av kostnader knyttet til leasingbiler 36* 95 000 95 000 95 000 95 000 

39. Velferdspenger 3600 90 000 90 000 90 000 90 000 

40. Leasingbiler 3640 270 000 270 000 510 000 350 000 

41. Utstyr i forbindelse med samhandlingsreformen  3640 0 100 000 150 000 150 000 

  Konsekvensjustert budsjett   249 348 000 258 923 000 265 213 000 265 053 000 

              

B. Nye tiltak og omprioriteringer           

42. 1,0 årsverk sykepleier til innsatsteam 3000 550 000 550 000 550 000 550 000 

43. 1,0 årsverk ergoterapeut innsatsteam  3000 550 000 550 000 550 000 550 000 

44. 0,2 årsverk kommuneoverlege 3010 170 000 170 000 170 000 170 000 

45. 0,5 årsverk samhandlingskoordinator 3341 279 000 279 000 279 000 279 000 

46. 0,11 årsverk institusjonslege Moer sykehjem 3400 100 000 100 000 100 000 100 000 

47. 1,0 årsverk avdelingssykepleier 3420 660 000 660 000 660 000 660 000 

48. 0,3 årsverk institusjonslege Ås demenssenter 3430 215 000 215 000 215 000 215 000 

49. 0,5 årsverk avdelingssykepleier 3440 340 000 340 000 340 000 340 000 
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50. 0,5 årsverk koordinator BPA/hjemmehjelp 3470 211 000 211 000 211 000 211 000 

51. 1,0 årsverk Fjellveien botiltak 3511 500 000 500 000 500 000 500 000 

52. 0,6 årsverk miljøarbeider 3530 0 257 000 257 000 257 000 

53. 1,0 årsverk miljøarbeider (fra aug 2013) 3530 178 000 429 000 429 000 429 000 

  Sum nye tiltak og omprioriteringer   3 753 000 4 261 000 4 261 000 4 261 000 

              

C. Nye besparelser           

54. Utsette oppstart nye stillinger 3* -300 000 0 0 0 

55. Sosialhjelp - jf. 2 tertial 2011 3220 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

56. Flyktninger - jf. 2 tertial 2011 3220 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

57. Barnevern - jf. 2.tertial 2011 3230 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

58. Utsette eldrekontakt, jf HP 2011-2014 3341 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

59. Økte inntekter korttids og langtidsplasser 3400 -910 000 -910 000 -910 000 -910 000 

60. Salg av langtidsplasser 3400 -4 300 000 -2 150 000 -2 150 000 -2 150 000 

61. Omprioriteringer Solfallsveien/Liaveien 354* -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

62. Tilskudd eldresenter 37* -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

  Sum innsparinger   -7 760 000 -5 310 000 -5 310 000 -5 310 000 

              

  Ramme 2012-2015 kommunestyrets vedtak   245 341 000 257 874 000 264 164 000 264 004 000 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.2010 for år 2012. 
Tallene i 2013-2015 fremkommer som summen av budsjettvedtak 15.12.2010 og 
endringer utover i perioden. 

B. Nye tiltak og omprioriteringer. 

C. Vedtatte besparelser.  
 
 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 2012 
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011. 
2. Lønnskostnadene øker mer enn det som er tilført gjennom sentrale tillegg blant  
 annet på grunn av ansiennitet og kompetanse. 
3. Lønnsvekst vikarmidler i henhold til lønnsveksten i 2011.  
4. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5 % til 14,5 %.  
5. Imøtekomme nye behov som følge av befolkningsveksten, jf HP 2011-2014. 
6. Lønn og driftskostnader knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser 

ved demenssenteret med oppstart 1.januar 2013. Basert på lønnsnivå per 2010. 
Jf HP 2011-2014. Demenssenteret gir mulighet for 6 nye dagsenterplasser som 
ikke ligger budsjettert i disse kostnadene.  

7. Inntekter knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser. Inntektene er 
basert på 2010-priser.  

8. Justering av momsutgifter og inntekter på vare og tjenesteposter.  
9. Budsjettposten for kjøp av andre prisjusteres, gjelder plass ved Andebu. 
10. Prisjustering av tilskudd til Åspro. 
11. Dette er kostnader knyttet til innbyggere i Ås kommune som har fastlege i en 

annen kommune.  
12. Basistilskudd til leger øker, jf. 1.tertialrapport 2011 og HP 2011-2014. 
13. Økt inntekt skjenkebevilgning. 
14. Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter øker. 
15. Det settes av 15,88 mill. kr til medfinansiering og finansiering av utskrivningsklare 

pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. 
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16. Opprettelse av psykologstilling, jf HP 2010-2013. Stillingen har blitt opprettet 
gjennom stimuleringstilskuddet i lys av Samhandlingsreformen. Når tilskuddet 
avsluttes overtar kommunen full lønnskostnad. Stillingen evalueres i 2012.  

17. 0,4 årsverk ved Nordby helsestasjon finansieres innenfor rammene til 
Forebyggende helse. 

18. Prisjustering av lisenser ved sosialkontoret. 
19. Prisjustering av sosialhjelpen. 
20. Prisjustering av bidrag til flyktninger. 
21. Bidrag sosialhjelp styrkes, jf. 2.tertial 2011. 
22. Bidrag flyktninger styrkes, jf. 2.tertial 2011. 
23. Kjøp fra private innen barnevernstjenesten styrkes, jf. 2.tertial 2011. 
24. Refusjonskravet for ressurskrevende brukere oppjusteres. 
25. Prisjustering av lisenser ved Moer sykehjem. 
26. Prisjustering av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell ved Moer 

sykehjem.  
27. Økte inntekter på korttids- og langtidsopphold ved Moer sykehjem. 
28. Innsparingstiltak på seniortiltak må tilbakeføres da stillingene har blitt besatt av 

personer uten seniortiltak. 
29. Rustad skole har overført lønnsmidler til Helse og Sosial for å dekke kostnader 

knyttet til en elev med behov for personlig brukerstyrt assistent.  
30. Økning av lørdag/søndag- og kveldstilleggene ved brukerstyrt personlig assistent.  
31. Kjøp fra andre private reduseres som følge av at tiltakene under brukerstyrt 

personlig assistent er endret.  
32. Ås Kommune har fått pålegg fra Fylkesmannen om å ta imot turnuskandidat for 

fysioterapi f.o.m. august 2011.  
33. Prosjekt uønsket deltid gjennomføres som et prøveprosjekt med oppstart april 

2010. Prosjektet går over 2 år og skal evalueres i 2012, jf. HP 2010-2013. 
Lønnsmidlene trekkes ut fra 2013 i påvente av resultatet av evalueringen.  

34. Økte inntekter som følge av prisjustering på trygghetsalarmer. Se eget vedlegg for 
oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.  

35. Garantitiden på sykehjemmet har gått ut og det trengs serviceavtaler som ivaretar 
den daglige driften og vandrealarm. 

36. Prisjustering av matvarer ved kjøkkenet og kantinen på sykehjemmet. 
37. Prisjustering av vare- og tjenesteposter ved driftsenheten på sykehjemmet. 
38. Prisjustering av kostnader knyttet til leasingbiler.  
39. Innsparingstiltak fra HP 2011-2014 der de ansatte ved Moer sykehjem skulle 

betale kaffepenger. Dette viser seg å kreve for mye administrasjon i forhold til 
gevinsten og reverseres.  

40. Korrigering av innlevering av leasingbiler da det er behov for 2 nye biler som følge 
av Samhandlingsreformen.  

41. Samhandlingsreformen – medisinsk teknisk-/ og laboratorieutstyr som kommunen 
er nødt til å anskaffe i forbindelse med reformen, jf HP 2011-2014.   

 

Nye tiltak og omprioriteringer 
42. 1,0 årsverk sykepleier til innsatsteam som må etableres for å styrke 

hjemmetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen 
43. 1,0 årsverk ergoterapeut til innsatsteam som må etableres for å styrke 

hjemmetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen 
44. 0,2 årsverk kommuneoverlege 
45. 0,5 årsverk samhandlingskoordinator 
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46. 0,11 årsverk institusjonslege ved Moer sykehjem 
47. 1,0 årsverk avdelingssykepleier ved Moer sykehjem 
48. 0,3 årsverk institusjonslege ved Ås demenssenter 
49. 0,5 årsverk avdelingssykepleier ved Moer sykehjem 
50. 0,5 årsverk koordinator BPA i hjemmetjenesten 
51. 1,0 årsverk miljøarbeider ved Fjellveien botiltak 
52. 0,6 årsverk miljøarbeider ved Etter Skoletid – Ungdom 
53. 1,0 årsverk miljøarbeider ved Etter Skoletid – Ungdom 
 

 

Nye besparelser 
54. Kommunestyrets vedtak: nye stillinger får utsatt oppstart tilsvarende en reduksjon 

på kr 300.000. 
55. Sosialhjelpen konsekvensjusteres ikke, se punkt 19. 
56. Bidrag flyktninger konsekvensjusteres ikke, se punkt 20. 
57. Kjøp fra andre – barnevern konsekvensjusteres ikke, se punkt 21. 
58. Eldrekontakten som kommunestyre vedtok 15.12.10 utsettes. 
59. Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende 8 dobbeltrom benyttes 

som langtidsplasser i stedet for korttidsplasser.   
60. Salg av 10 langtidsplasser i 2013, reduseres til salg av 5 plasser i resten av 

perioden.  
61. Ubrukte midler ved Solfallsveien og Liaveien trekkes ut av budsjettet. 
62. Kommunestyrets vedtak: Ås eldresenter vil motta kr 100.000 i tilskudd. 

Kommunen legger fortsatt opp til gratis husleie inkl. oppvarming, lys, telefon, IKT- 
tjenester og renhold av lokalene, men kutter tilskudd til stillingsressurser. Dette 
betyr redusert forebyggende tilbud til eldre i Ås og Nordby, og kan/vil føre til 
oppsigelse av stilling.   
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Vedlegg 4:  

Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 

 
    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   77 485 000 77 485 000 77 485 000 77 485 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 6/7 1 241 000 1 241 000 1 241 000 1 241 000 

2. Lønnsglidning 6/7 847 000 847 000 847 000 847 000 

3. Økning pensjonskostnader Storebrand 6/7 686 000 686 000 686 000 686 000 

4. Renhold - barnevernet 7300 175 000 175 000 175 000 175 000 

5. Justering prisøkning kommunale avgifter 6/7 1 081 000 1 081 000 1 081 000 1 081 000 

6. Endring vare- og tjenesteposter Heia  7103 113 000 113 000 113 000 113 000 

7. Indeksøkning husleieinntekter 7420 -234 000 -234 000 -234 000 -234 000 

8. Strøm  7101 998 000 998 000 998 000 998 000 

9. Prisjustering husleieutgifter 7400 1 486 000 1 486 000 1 486 000 1 486 000 

10. Effekt fjernvarme 7* 0 0 -500 000 -500 000 

11. Ny barnehage fra 01.08.2013 71/73 0 295 000 507 000 507 000 

12. Demenssenter fra 01.01.2013 71/73 0 552 000 507 000 507 000 

13. Utvidelse Solberg skole fra 01.08.2014 71/73 0 0 450 000 450 000 

14. Vedlikehold bygninger 7200 0 280 000 560 000 560 000 

15. Økt inntekt Bjørnebekk 7400 -330 000 -330 000 -330 000 -330 000 

16. Økt kostnad brannvesen 6898 277 000 277 000 277 000 277 000 

17. Renhold Helse og sosial, miljøarbeider tjenesten 7300 159 000 159 000 159 000 159 000 

18. Tilbakeføring midler til ubesatt stilling 6800 752 000 752 000 752 000 752 000 

19. Prisjustering bygning/oppmåling 6080 -664 000 -664 000 -664 000 -664 000 

20. Prisjustering forsikringer 7101 142 000 142 000 142 000 142 000 

21. Korrigering av momskompensasjon 6/7 -1 181 000 -1 181 000 -1 181 000 -1 181 000 

  Konsekvensjustert budsjett    83 033 000 84 160 000 84 557 000 84 557 000 

              

  Nye tiltak            

22. Øremerkede midler til legionellabekjempelse 7100 100 000 100 000 100 000 100 000 

23. Ny stilling kommunalteknisk 6800 502 000 502 000 502 000 502 000 

  Sum nye tiltak    602 000 602 000 602 000 602 000 

              

  Nye besparelser           

24. Redusert energiforbruk 7101 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000 

25. Ikke vedtatt 7100 0 0 0 0 

26. Redusert drift og vedlikehold Ås og Nordby stadion 6840 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

27. Ikke vedtatt 7200 0 0 0 0 

28. Økte inntekter reguleringsgebyr 6080 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 

29. Ikke vedtatt 6830 0 0 0 0 

30. Flytting av lønnsmidler til investering 7000 -950 000 -950 000 -950 000 -950 000 

  Sum nye besparelser   -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 

              

  Ramme 2012-2015 - Kommunestyrets vedtak   80 835 000 81 962 000 82 359 000 82 359 000 

              

  VAR-sektoren           

  

Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012 

  

-15 499 

000 

-15 499 

000 

-15 499 

000 

-15 499 

000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 69* 36 000 36 000 36 000 36 000 

2. Økt pensjonssats Storebrand 69* 40 000 40 000 40 000 40 000 

3. Økte kostnader IKS 69* 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

4. Prisvekst strøm  69* 200 000 200 000 200 000 200 000 

5. Lønnsglidning 69* 216 000 216 000 216 000 216 000 
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6. Kjøp fra andre kommuner 69* 400 000 400 000 400 000 400 000 

7. Økning vare/tjenesteposter 69* 197 000 197 000 197 000 197 000 

8. Inntekter og fondsbruk 69* 0 -1 218 000 -1 853 000 -1 853 000 

  

Konsekvensjustert budsjett    -12 610 

000 

-13 828 

000 

-14 463 

000 

-14 463 

000 

  Nye tiltak            

9. Økning inntekter VAR 69* -300 000 -500 000 -500 000 -500 000 

  Sum nye tiltak    -300 000 -500 000 -500 000 -500 000 

              

  

Ramme 2012-2015 -Kommunestyrets vedtak VAR-

sektoren   

-12 910 

000 

-14 328 

000 

-14 963 

000 

-14 963 

000 

              

  Ramme 2012-2015 - Kommunestyrets vedtak                             

Teknikk og miljø 

  67 925 000 67 634 000 67 396 000 67 396 000 

 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.10 for år 2012. Tallene i 
2013- 2015 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående 
år og endringer. 

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall pr år. 
 
 

Kommentarer 
 

Konsekvensjustert budsjett 2012  
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011.  
2. Nyansettelser, endringer i ansiennitet og kompetanse har ført til økning i 

lønnsutgiftene utover generelle tillegg.  
3. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5 % til 14,5 %.  
4. Renholdskostnadene øker etter at barnevernet flyttet inn i Moerveien 10.  
5. Kostnader knyttet til kommunale avgifter er budsjettert for lavt i 2011. Det er derfor 

justert for etterslep fra 2011 samt generell prisøkning 2012.  
6. Det er gjort noen endringer på vare og tjenesteposter for Heia Asylmottak. 

Inntekten er økt og flyttet til 7400.    
7. Husleien på kommunale boliger prisjusteres og det antas en økt inntekt på 0,234 

mill kroner.  
8. I budsjettanslaget for på strøm er det tatt utgangspunkt i prognose basert på 

forbruk fra august 2010 til august 2011. Det tas høyde for en like kald vinter som 
foregående vinter. Det legges inn en økning på 0,998 mill kroner.  

9. Utgifter til husleie er justert i forhold til nye avtaler og priser. 0,730 mill av 
økningen er leie av lokale til barnevernet, Moervn 10.  

10. Etablering av fjernvarmeanlegg i Ås antas å gi en reduksjon av energiutgifter på 
0,5 mill kroner. Det er usikkert når anlegget er klart – innsparingen legges derfor 
budsjetteknisk inn fra 2014. 

11. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til ny 
barnehage som skal tas i bruk 01.08.2013. 

12. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til bokollektiv 
for demente som skal tas i bruk 01.01.2013.  

13. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til utvidelse av 
Solberg skole fra 01.08.2014.  



  F-sak 73/12 

18 

 

14. Budsjettet for vedlikehold av bygninger økes i perioden med 0,28 mill kroner pr år, 
jf. HP 2011-2013.  

15. Husleieinntekter for Bjørnebekk og Heia økes med 0,330 mill kroner. 
16. Tilskudd til brannvesen er økt med 0,277 mill kroner i forhold til gjeldende plan. 

Utgiften til feiervesenet dekkes opp av inntekter i sin helhet.  
17. Kajaveien, Dr. Sødringsvei og Ljungbyveien har hatt renholdet selv. Grunnet 

nedbemanninger overføres oppgaven til 7300. Dette gir økte kostnader for 7300.   
18. Korrigering av besparelsen av kostnad til en ubesatt stilling hos kommunalteknisk 

som kun skulle gjelde for 2011. Lønnskostnadene er tilbakeført.   
19. Økning i gebyrer og økt byggeaktivitet vil gi økte gebyrinntekt på 0,644 mill kr.  
20. Kostnaden knyttet til forsikringene er prisjustert.  
21. Momskompensasjonen er flyttet ut til budsjettene for enhetene. Endring av vare 

og tjenesteposter fører til korrigeringer i forventet momskompensasjonsinntekter.  
 

Nye tiltak 
22. Det settes av midler til legionellabekjempelse. 0,1 mill kroner legges i drift og 

0,250 mill i investeringsprogrammet.  
23. Det er lagt inn en ny stilling som konsulent ved kommunalteknisk avdeling. 

Hovedansvaret for stillingen vil være å holde abonnementsregistrene oppdaterte 
og koordinere abonnentregistrene med innfordringslistene. Dette gjelder vann-, 
kloakk-, slamtømming-, renovasjon- og feiegebyrene. Kostnadene ved stillingen 
finansieres ved økte gebyrinntekter. Beregninger gjort ved avdelingen tyder på at 
inntektstapet ved dårlig ajourhold av abonnentsregistrene er større enn 
lønnsutgiftene til den foreslåtte konsulenten. 

 

Nye besparelser 
24. Kommunestyrets vedtak: Det foreslås å sette fokus på energibruken i kommunen. 

Målet for 2012 er å redusere energibruken med 1,15 mill kroner. Rådmannens 
forslag var 1 mill redusert kostnad.  

25. Svømmehallene avslutter tilbudet tidligere om sommeren og har oppstart senere 
om høsten. Dette gir en netto innsparing på 0,1 mill kroner. Ikke vedtatt 

26. Vedlikeholdet ved Ås og Nordby idrettsanlegg reduseres med 0,250 mill kroner.   
27. Vedlikeholdet av kommunale bygninger er redusert med 0,5 mill kroner. Ikke 

vedtatt  
28. Gebyret for behandling av private reguleringsplaner økes med 0,45 mill kroner. 
29. Vedlikehold av veier i kommunen er foreslått redusert med 0,3 mill kroner. Ikke 

vedtatt 
30. Kommunestyrets vedtak: Lønn knyttet til investeringsprosjekter flyttes over til 

investering. Besparelsen er 0,95 mill kroner.  

 

Kommentarer VAR-sektoren 
 

Konsekvensjustert budsjett  
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011. 
2. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5 % til 14,5 %. 
3. Det er økte kostnader til IKS-er der kommunen er medeier. Renovasjon øker med 

1,1 mill kroner og avløp øker med 0,7 mill kroner. 
4. Det er lagt til grunn økte strømutgifter.  
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5. Lønnskostnadene øker mer enn det som er tilført gjennom sentrale tillegg blant 
annet på grunn av ansiennitet og kompetanse.  

6. Kjøp fra kommuner innen vann øker med 0,4 mill kroner 
7. Varetjenestepostene øker blant annet pga inngått driftsavtale IT.   
8. Ved inngangen av 2011 var det fondsavsetning på vann, avløps og 

renovasjonsbudsjettene. Det er vedtatt å bruke fondsavsetninger til bl.a. å skifte 
ut vann- og avløpssystemer i Vestbygda. Ved utgangen av 2011 vil det derfor 
være et negativt avløpsfond, mens det fortsatt vil være positivt fond for vann og 
renovasjon. Det har i løpet av 2011 blitt tatt i bruk nytt program for beregning 
gebyrnivåer på VAR-området. Det vil i 2012 vil bli en reduksjon i gebyret for vann 
og renovasjon, mens avløpsgebyret økes for å dekke opp fondet.  

 
Gebyrene vil se slik ut for perioden:  

 2012 2013 2014 2015 

Tilknytningsgebyr vann – lav sats 100 kr/m2 100 kr/m2 100 kr/m2 100 kr/m2 

Tilknytningsgebyr vann – høy sats 200 kr/m2 200 kr/m2 200 kr/m2 200 kr/m2 

Abonnementsgebyr  vann 200 kr/år 200 kr/år 200 kr/år 200 kr/år 

Årsgebyr vann 9,07 kr/m3 10,62 kr/m3 11,58 kr/m3 11,85 kr/m3 

Tilknytningsgebyr avløp – lav sats 110 kr/m2 110 kr/m2 110 kr/m2 110 kr/m2 

Tilknytningsgebyr avløp – høy sats 220 kr/m2 220 kr/m2 220 kr/m2 220 kr/m2 

Abonnementsgebyr avløp 350 kr/år 350 kr/år 350 kr/år 350 kr/år 

Årsgebyr avløp 18,48 kr/m3 18,60 kr/m3 18,91 kr/m3 19,15kr/m3 

Renovasjonsgebyr 2240 kr/år 2550 kr/år 2550 kr/år 2550 kr/år 

  
 

Nye tiltak VAR-sektoren 
9. Ved ansettelse av ny konsulent forventes det økte inntekter innen VA. Det legges 

derfor inn 0,3 mill kroner i økte inntekter for 2012.  
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Vedlegg 5:  

Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

    Ansvar 2012 2013 2014 2015 

A. Budsjettvedtak 15.12.10 for 2012   59 946 000 59 946 000 59 946 000 59 946 000 

1. Sentralt tariffoppgjør 2011 1* 725 000 725 000 725 000 725 000 

2. Lønnsvekst fra 2010 1630 190 000 190 000 190 000 190 000 

3. Lønnsglidning 1* 67 000 67 000 67 000 67 000 

4. Økning pensjonskostnader Storebrand 1* 434 000 434 000 434 000 434 000 

5. 1,0 årsverk tjenester til Krisesenteret 1* 0 0 0 0 

6. Justering av momskompensasjon 1* 70 000 70 000 70 000 70 000 

7. Deltager Follo-samarbeidet 1100 35 000 35 000 35 000 35 000 

8. Kostnader knyttet til valggjennomførelse 1110 0 400 000 0 400 000 

9. 0,1 årsverk vakant seniortiltak 1130 77 000 77 000 77 000 77 000 

10. Prisjustering av Infoland 1145 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

11. Økte inntekter og kostnader 1170 0 0 0 0 

12. Follo Distriktsrevisjon 1210 88 000 88 000 88 000 88 000 

13. Kontrollutvalget 1220 72 000 72 000 72 000 72 000 

14. Landbruksformål 1420 26 000 26 000 26 000 26 000 

15. Kjøp fra andre private (BHT) 1500 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

16. 0,2 årsverk arbeidsmiljøutvalget 1502 81 000 81 000 81 000 81 000 

17. Seniorpolitiske tiltak 1504 600 000 600 000 600 000 600 000 

18. Reduksjon i ref fra fylkeskommunen 1505 68 000 68 000 68 000 68 000 

19. Agresso samarbeid 1600 132 000 -163 000 -332 000 -332 000 

20. 0,2 årsverk finansforvaltning 1600 158 000 158 000 158 000 158 000 

21. Portoutgifter 1600 75 000 75 000 75 000 75 000 

22. Prisjustering av service og driftsavtale 1600 36 000 36 000 36 000 36 000 

23. 0,1 årsverk iforb med regnskap menighetsråd 1600 50 000 50 000 50 000 50 000 

24. Efaktura 1600 170 000 170 000 170 000 170 000 

25. Kemner 1600 64 000 235 000 235 000 235 000 

26. Juridiske tjenester 1610 50 000 50 000 50 000 50 000 

27. Overformynderiet 1610 37 000 37 000 37 000 37 000 

28. Bidrag andre trossamfunn 1620 60 000 60 000 60 000 60 000 

29. Bidrag kirken 1620 231 000 231 000 231 000 231 000 

30. KS-kontingenter 1630 151 000 166 000 181 000 181 000 

31. Overføringsavtalen Storebrand  1630 90 000 90 000 90 000 90 000 

32. Kontingent Pensjonskontor Storebrand 1630 20 000 20 000 20 000 20 000 

33. Økning av forsikringspremie 1630 344 000 344 000 344 000 344 000 

34. Tilleggsbevilgning lønn 1701 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

35. Pensjonspremie 1703 0 0 0 0 

36. Styrking av pensjonsutgifter/premiefond 1703 1 000 000 3 500 000 7 000 000 7 000 000 

  Konsekvensjustert budsjett   80 093 000 82 884 000 85 830 000 86 230 000 

              

B. Nye tiltak           

37. 1,0 årsverk controller 1300 400 000 600 000 600 000 600 000 

38. Tjenesteyting Bjørnebekk iht ny avtale 1600 109 000 109 000 109 000 109 000 

39. Innsparing sykefravær 1600 95 000 95 000 95 000 95 000 

40. 0,1 årsverk iforb med regnskap menighetsråd 1600 50 000 50 000 50 000 50 000 

  Sum nye tiltak   654 000 854 000 854 000 854 000 

              

B. Omprioriteringer for finansiering av nye tiltak           

41. Inntekter Bjørnebekk 1600 -164 000 -164 000 -164 000 -164 000 

42. Inntekter Nordre Follo Renseanlegg 1600 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

43. 0,1 årsverk iforb med regnskap menighetsråd 1620 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

  Sum omprioriteringer   -254 000 -254 000 -254 000 -254 000 

              

C. Nye besparelser           

44. Reduksjon tjenestetilbud og effektivisering 1* -1 424 000 -1 424 000 -1 424 000 -1 424 000 
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støttetjenester 

45. Lønn IT  1170 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

46. Refusjon fra arb.mark.etaten 1170 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

47. Lønn plan og utvikling 1410 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

48. Refusjon fra staten 1410 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

49. Lønn tillitsvalgte 1503 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

50. Refusjoner lærlinger 1505 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

51. Reduksjon seniorpolitiske tiltak 1504 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

52. Redusert overføring trossamfunn 1620 -126 000 -126 000 -126 000 -126 000 

53. Lønnsvekst 1701 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 

54. Pensjonsutgifter/premiefond 1703 0 -1 500 000 -4 000 000 -3 000 000 

  Sum besparelser   -3 873 964 -5 500 000 -8 000 000 -7 000 000 

              

  Ramme 2012-2015 kommunestyrets vedtak   76 493 000  77 984 000 78 430 000 79 30 000 

 

 

A. For 2012 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 15.12.2010 for år 2012. 
Tallene i 2013-2015 fremkommer som summen av budsjettvedtak 15.12.2010 og 
endringer utover i perioden. 

B. Nye tiltak og omprioriteringer. 

C. Vedtatte nye besparelser. 

 

 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 2012 
1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2011. 
2. En del av lønnsveksten fra 2010 hadde først virkning fra 01.01.2011. 
3. Lønnskostnadene øker mer enn det som er tilført gjennom sentrale tillegg blant 

annet på grunn av ansiennitet og kompetanse. 
4. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i 

Storebrand fra 12,5% til 14,5%. 
5. 1,0 årsverk overføres fra Krisesenteret med lønnsmidler. Stillingen fordeles 

mellom arbeidsoppgaver på regnskap 0,50%, lønn 0,30% og arkiv 0,20%. 
6. Justering av momsutgifter og inntekter på vare og tjenesteposter.  
7. Økte kostnader knyttet til Follo-samarbeidet. 
8. Kostnader knyttet til stortings- og kommunevalg. 
9. Tilbakeføring av lønnsmidler til seniortiltak i 2011 da ny leder ikke faller inn under 

seniortiltak ordningen. 
10. Prisjustering av inntekter ved bruk av Infoland. Se eget vedlegg for oversikt over 

kommunale avgifter og gebyrer. 
11. Inntektene ved IT øker men det oppveies mot økte kostnader. 
12. Økt tilskudd til Follo Distriktsrevisjon.  
13. Ås kommunes utgifter til sekretariatet og utvalget øker, se eget vedlegg. 
14. Økt tilskudd til Landbrukskontoret. 
15. Kjøp av tjenester i forbindelse med Bedriftshelsetjeneste nedjusteres. 
16. Arbeidsmiljøutvalget er styrket fra 0,3 årsverk til 0,5 årsverk i 2011. 
17. Seniorpolitiske tiltak styrkes med 0,6 mill kr, tilsvarende 1.tertial 2011. 
18. På grunn av endring av sammensetningen av lærlinger så mottar kommunen 

mindre refusjon fra Fylkeskommunen. 
19. Ås kommune har felles økonomisystem med Frogn, Nesodden og Vestby. 
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20. Vedtak om å styrke økonomiavdelingen med 0,2 årsverk for å øke innsatsen på 
plassering av overskuddslikviditet samt ivareta kravene som stilles i nytt 
finansreglement, jf K-sak 29/11. 

21. Budsjettet for portoutgifter styrkes som følge av for lavt budsjett samt varslet 
prisøkning på 20 % fra Posten.  

22. Kostnaden til service- og driftsavtaler øker som følge av prisutviklingen. 
23. Kommunen skal ta over regnskapsføringen av tre menighetsråd da de må følge 

den kommunale regnskapsloven. Dette krever 0,2 årsverk og vil være et 
spleiselag mellom kommunen og Kirkelig Fellesråd. Kommunens andel vil være kr 
50.000. 

24. Inntekt som følge av oppstart med fakturagebyr i forbindelse med innføring av 
elektronisk faktura må reverseres fordi det kreves vurdering mot lovhjemmel for å 
kreve inn fakturagebyr på kommunale tjenester, jf HP 2011-2012. 

25. Kostnaden til Kemneren øker. 
26. Overformynderiet må dekke advokatbistand for å rydde opp i økonomiske og 

juridiske forhold for klienter, jf 1. tertial 2011. 
27. Økt tilskudd til Overformynderiet. 
28. Kommunen beregner tilskudd til andre trossamfunn på grunnlag av de årlige 

budsjetterte utgiftene til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem 
bosatt i kommunen. 

29. Kirkelig Fellesråd tilføres lønnsmidler i forhold til det sentrale lønnsoppgjøret for 
2011 og økte pensjonskostnader. 

30. Budsjettet for KS-kontingenter er for lavt og må styrkes. Videre i perioden øker 
KS-kontingenten, jf HP 2010-2013. 

31. Overføringsavtalen er en ordning som sikrer at pensjonister med medlemskap i 
flere offentlige tjenestepensjonsordninger får utbetalt pensjon som om de har vært 
medlem i en og samme pensjonsordning. 

32. Tariffestet kontingent for drift av Pensjonskontoret. Pensjonskontoret forvalter, 
informerer og overvåker praktiseringen av pensjonsbestemmelsene nedfelt i 
Hovedtariffavtalen innen KS-området. 

33. Premiene for personforsikringene øker. 
34. Lønnsveksten fra 2011 til 2012 beregnes til 4%, jf Statsbudsjettet 2012. Det er 

behov for en reserve på 3,3% av lønnsbudsjettet for 2011. 
35. Oppstart av egen pensjonskasse må reverseres da forutsetningene ikke ligger til 

grunn. Innsparingspotensialet var 0,8 mill kr jf HP 2010-2014. 
36. Det vil være behov for å styrke premiefondet som følge av økte 

pensjonskostnader. 
 

Nye tiltak 
37. Kommunestyrets vedtak: det opprettes ny stilling som controller fra 2012. 
38. Økte tjenester til Bjørnebekk Asylmottak krever en økning av bemanningen ved 

økonomiavdelingen. 0,25 årsverk som ble redusert i HP 2011-2014 tilbakeføres 
og finansieres med økte inntekter fra Bjørnebekk, se punkt 41. 

39. Det er stor etterspørsel etter økonomiavdelingens tjenester. Ved å reversere 
innsparingen på sykefravær vil avdelingen i større grad klare å møte 
etterspørselen. Reverseringen finansieres med økte inntekter fra Bjørnebekk og 
Nordre Follo renseanlegg, se punkt 41 og 42. 

40. Kommunen er pålagt å ta over regnskapsføringen av tre menighetsråd da de må 
følge den kommunale regnskapsloven. Dette krever 0,2 årsverk og vil være et 
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spleiselag mellom kommunen og Kirkelig Fellesråd. Kirkelig Fellesråd sin kostnad 
vil være kr 50.000, se punkt 43.   

 

Omprioriteringer for finansiering av nye tiltak  
41. Økte inntekter fra Bjørnebekk som følge av økte tjenester til Bjørnebekk ihht ny 

avtale, se punkt 38.  
42. Økte inntekter fra Nordre Follo Renseanlegg. 
43. Kirkelig Fellesråd sin andel av 0,2 årsverk til økonomiavdelingen for 

regnskapsføringen av tre menighetsråd.   
 

Nye besparelser 
44. På sentraladministrasjonen er det lagt inn et kutt på 4 % på alle områder for hele 

planperioden. Dette må dekkes inn gjennom redusert tjenestetilbud og 
effektivisering av prosesser. For å dekke inn kuttet i 2012 vil ledige stillinger 
vurderes holdt vakante, driftsposter reduseres og inntekter økes. I tillegg må kutt i 
stillinger vurderes. Utgifter til kommunestyret og utvalgsmøter er redusert på lik 
linje slik at de folkevalgte inviteres til å vurdere aktiviteter som kan reduseres. Det 
vil bli arbeidet med tiltak for realisering av innsparingen i 2012 med sikte på å 
innarbeide varige innsparinger f.o.m. 2013. Som en del av dette arbeidet vil alle 
tjenesteytingsavtaler som kommunen har med IKS-er og andre selskaper bli 
revidert og priser justert i forhold til tjenester som tilbys.  

45. Kommunestyrets vedtak: lønnsbudsjettet til IT reduseres med kr 100.000. 
46. Kommunestyrets vedtak: refusjoner fra arb.mark.etaten økes for IT med kr 

50.000. 
47. Kommunestyrets vedtak: lønnsbudsjettet til Plan og utvikling reduseres med kr 

100.000. 
48. Kommunestyrets vedtak: refusjoner fra staten til Plan og utvikling økes med kr 

50.000. 
49. Kommunestyrets vedtak: lønnsbudsjettet til Tillitsvalgte reduseres med kr 

100.000. 
50. Kommunestyrets vedtak: refusjoner for lærlinger økes med kr 50.000. 
51. Seniorpolitiske tiltak gjennomgås og det forventes å kunne endre på kriteriene slik 

at en innsparing kan oppnås. 
52. Kommunestyrets vedtak: foreslått besparelse på kr 276.000 til Kirkelig Fellesråd 

og andre trossamfunn reduseres med kr 150.000. 
53. Kommunestyrets vedtak: avsetningen til lønnsvekst reduseres fra 4,0% til 3,75%. 
54. Kommunestyrets vedtak: styrking av premiefondet for å møte økte 

pensjonskostnader reduseres.  
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F-sak 74/12 

OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN 

VALG AV UTBYGGINGSKVALITET - FINANSIERING 
 

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 
Formannskapet 74/12 07.11.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Oppgradering av borggården skjer etter alternativ 1. 

2. Arbeidet holdes innenfor en totalramme på 5,6 mill., og omfatter alle deler av 
oppgraderinger av Borggården. 

3. Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 

Kto. 023040.6800.333.0683 Infrastruktur Ås sentrum reduseres 
med          kr 4 100 000. 

Kto. 023040.6800.335.0669 Borggården Kulturhuset økes 

med          kr 4 100 000. 

4. Det utarbeides en prosjektplan for prosjektet, og fremdrift og kostnadsforbruk 
rapporteres til formannskapet en gang per måned. 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2012 
 
Trine Christensen 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 61/12 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Prosjektbeskrivelse med vedlegg. 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
I sak 61/12, 10.10.2010, fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 
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., som omfatter alle deler av 

oppgraderinger av Borggården. 
3. Med utgangspunkt i innleverte anbud presenterer administrasjonen to alternative 

nivåer for oppgradering av Borggården for formannskapet. 
4. Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 

Fra kto. 023040.6800.333.0683 Infrastruktur Ås sentrum 
Til kto. 023040.6800.335.0669 Borggården Kulturhuset 

5. Det utarbeides en prosjektplan for prosjektet, og fremdrift og kostnadsforbruk 
rapporteres til formannskapet en gang per måned. 

6. Kabling og rør mellom kulturhus og rådhus legges ikke under basseng/trær. 
 
Det finnes nå to alternative måter å rehabilitere borggården på – en minimumsløsning 
som i utgangspunktet skal bringe vann tilbake i bassenget og sette i stand 
borggården etter anleggsarbeidene som er gjennomført, og en løsning som også 
rehabiliterer borggården og gir den en standardheving både når det gjelder 
materialvalg og møblering. Minimumsløsningen ble i 2009 beregnet til 1,5 mill kroner 
og dette beløpet ble innarbeidet i handlingsprogrammet for 2010. 
 
I sak 55/09, 26.8.2009, fattet formannskapet følgende vedtak: 

1. Kostnadsanslag for utbedring av fontenebassenget i Borggården tas til 

orientering. 

2. Tiltaket bør iverksettes så fort som mulig. 

3. Tiltaket bør sees på som en del av oppgraderingen av kulturhuset. 

4. Saken oversendes formannskapet for vurdering av finansieringen. 

5. Tiltaket vurderes i budsjettsammenheng. Om nødvendig beløp budsjetteres 

forutsetter formannskapet at utbedringen kan skje innen mai 2010. 

 
I saksforberedelsen heter det: 
 
I møte den 12.05.2009 ba HTM om at det ble lagt fram sak om kostnader knyttet til 

utbedring av fontenebassenget i Borggården til møte den 04.06.2009. Dette som 

grunnlag for å vurdere tiltak med sikte på å få fontenen i drift igjen og vann i 

bassenget. 

Bunnen av bassenget har et høydemessig avvik på ca. 10-15cm, og vannet i 

bassenget lekker ned i grunnen. Dette medfører driftsproblem for sirkulasjonspumpa, 

og tilnærmet ny tilførsel av vann kontinuerlig for å opprettholde fontenedrift. Dvs 

kostbar drift. Videre tettes fontenedysene ofte til pga av at det mangler tilstrekkelig 

sandfangsvolum foran dysene. Det er også behov for å etablere sandfang i 

utløpskummen. 
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Utbedringstiltaket ble den gang beregnet til omkring 0,4 mill. kroner. 

Ved budsjettbehandlingen for 2010 ble oppgraderingen av bassenget innarbeidet i 
budsjettet med et beløp på 1,5 mill. kroner. Det var forutsatt en rehabilitering av 
bassenget som beskrevet ovenfor og en enkel rehabilitering av selve borggården 
med ny belegningsstein av samme karakter og standard som eksisterende.  
 
Borggården og bassenget ble av forskjellige årsaker ikke rehabilitert i de følgende 
årene. Hovedgrunnen var nedbemanning ved kommunalteknisk avdeling og mer 
presserende oppgaver som måtte løses. Siden kom fjernvarmeanlegget som 
medførte midler til oppgradering av sentrum. 
 

Alternativ 1 
I 2012 ble det bevilget 10 mill. kroner til oppgradering av gatene i sentrum i 
forbindelse med framføring av fjernvarmeanlegget. Kommunen fikk tilskudd til 
planlegging av nedre delen av Skoleveien. Det er søkt tilskudd om opparbeidelse av 
denne gatebiten, og det syntes naturlig å legge tilnærmet samme standard på 
opparbeidelse av borggården som på denne delen av Skoleveien.  
 
Det ble innhentet tilbud på planlegging og prosjektledelse. Det ble valgt å lyse ut 
anbudet som totalentreprise der utførende skulle stå for detaljplanleggingen. Det ble 
utarbeidet prosjektbeskrivelse og anbudet ble utlyst i doffinbasen. 
 
I prosjektbeskrivelsen heter det at bassenget skal rehabiliteres, dekket skal skiftes ut 
med kjøresterke granittheller, det skal gis opsjon på dekke av iddefjordgranitt. Det 
skal leveres og monteres nye benker, nye søppelstativer, sykkelstativer og trær rundt 
bassenget. Det skal graves og legges nye ledninger for vann, avløp og fjernvarme og 
trekkerør for kabler. I tillegg skal avfallskontaineren flyttes og graves ned. Dette vil gi 
et mye mer tiltalende inntrykk av borggården. 
 
Det innhentes eget tilbud på belysningen. 
 
Ved anbudsfristen kom et inn 4 anbud. Prisene var som følger, eks. mva. 
 
Anbyder 1 Anbyder 2 Anbyder 3 Anbyder 4 

6 212 707 5 169 563 5 175 000 3 161 820 

 
Anbyder nr. 4 hadde enkelte forbehold, bl. a. skulle arealet av borggården 
prisreguleres til faktisk størrelse. Dette gjør at anbudet blir noe dyrere enn vist 
ovenfor. Vår konsulent har fått en juridisk betraktning om forbeholdene og 
konklusjonen blir at anbudet kan godkjennes.  De regulerte prisene legges til grunn 
ved beregning av økonomisk mest fordelaktig tilbud. 
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Anbyderne konkurrerte på pris (40 %), funksjon, (40 %) og kvalifikasjoner (20 %). 
En fullstendig oppstilling viser følgende matrise: 
 

 

Vekting   
 

Anbyder 1 Anbyder 2 Anbyder 3 Anbyder 4 

   

        

Pris 40 % 
 

1,67 2,74 2,51 4,00 

Funksjon 40 % 
 

4,00 4,00 3,80 3,30 

Kvalifikasjoner 20 % 
 

1,93 2,00 1,93 1,86 

Sum 100 % 
 

7,60 8,74 8,24 9,16 
 
       

 

Dette viser at anbyder nr. 4 er den økonomisk mest fordelaktige tilbyderen. Han fikk 
0,16 poeng av 10 oppnåelige. 
 
I tillegg til opparbeidelsen kommer belysning, planlegging og prosjektadministrativ 
bistand. Fullstendig kostnadsoverslag ser slik ut etter at anbud 4 er regulert med 
anbudets enhetspriser: 
 
Tilbyder nr. 4, regulert             3 770 000,- 
Belysning er kostnadsberegnet til     350 000,- 
Prosjektadministrativ bistand     410 000,- 
Diverse 10 %       470 000.- 
MVA 25 %               1 250 000,- 
Totalt                6 250 000,- 
 
 

Alternativ 2 
Alternativt til dette kan en «oppgradere» borggården slik det var tenkt i 2009. I tillegg 
må det legges nye rør og trekkerør, (fjernvarme IT). Fra 2009 til 2013 har det vært en 
viss prisstigning. Dagens kostnader med «2009-standarden» vil se slik ut: 
 
Rehabilitering av bassenget     600 000,- 
Rehabilitering av borggården (nye betongheller)  900 000,- 
Rør og trekkerør (nytt)      400 000,- 
Tidligere medgåtte planleggingskostnader   200 000,- 
Diverse 10%        200 000,- 
MVA 25%        550 000,- 
Totalt                2 850 000,- 
 
Prisene er så langt det er mulig hentet fra anbud nr. 4 og er således sammenlignbare 
med kostnadsberegningene under alternativ 1. 
 
I dette tilbudet er trærne ikke skiftet ut. Heller ikke møblene - benker, søppelstativ, og 
sykkelstativ - blir skiftet ut. Det samme gjelder søppelkontaineren. Vi oppnår å få 
vann i bassenget, noe som er et høyt ønsket tiltak, men borggården vil fortsatt ha et 
forfallent uttrykk og ikke framstå som en pryd for kulturhuset som kommunens 
storstue. 
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Vurdering av saken: 
Det er mulig å redusere kostnadene ved alternativ 1 

1. I anbudet er det lagt inn en økning av hellelagt areal med omkring 150m2. 
Dette kan reduseres til dagens størrelse. 

2. Det er lagt inn en ledelinje slik at blinde og svaksynte lettere kan orientere seg. 
Ledelinja starter på toppen av bakken mellom rådhusets sydfløy og kinoen. 
Ved bassenget deler den seg og går mellom hovedinngangen i sydfløya og 
kulturhuset. Ledelinja er av et mørkere materiale enn resten av borggården og 
har en annen struktur. Kontrasten gjør til at svaksynte oppfatter ledelinja, 
strukturen at blinde kan føle ledelinja. For ytterligere å styrke kontrasten er det 
foreslått å legge LED-lys i ledelinja. For å spare penger foreslår rådmannen å 
fjerne lyset, men lar linja for øvrig være. 

3. Det er valgt forholdsvis store trær rundt bassenget. Størrelsen kan reduseres. 
4. Det er foreslått en markrist rundt hvert enkelt tre. I tillegg er det foreslått 

beskyttelse rundt trærne. Dette kan sløyfes. 
5. Det kan være betong i bassengbunnen i stedet for betongheller. Anbyder nr. 4 

har foreslått denne løsningen. 
6. Møbelgruppa i borggårdens sørøstre hjørne kan sløyfes. 
7. Det kan velges betong heller som i dag i stedet som foreslått granittheller. 

 
Reduksjonene er kostnadsberegnet slik. Prisene er i hovedsak fra anbudene: 
Reduksjon av arealet på borggården med 150 m2  130 000,- 
Sløyfe ledelys for svaksynte       70 000,- 
Velge mindre trær         14 000,- 
Sløyfe rist og trebeskyttelse     200 000,- 
Velge betong som bassengbunn i stedet for betongheller 170 000,- 
Erstatte granittheller med betongheller    600 000,- 
MVA         396 000,- 
I alt                1 480 000,- 
 
Dersom alternativ 2 velges vil bassenget bli tett og det vil komme vann i fontenene. 
Slik vil hensikten med rehabiliteringen være oppnådd. I tillegg vil gulvet i borggården 
bli slett. Beplantningen langs bassenget vil forbli like dårlig og anlegget vil ikke 
framstå i ny prakt. 
 
Alternativ 1 vil være en oppgradering av borggården. Den vil være en pryd for 
kulturhuset og vil sammen med Åsgårdparken heve inntrykket av Ås sentrum. 
Som vist er det mulig å redusere kostnadene. Det anbefales imidlertid ikke å erstatte 
granitthellene med betong da dette vil redusere inntrykket av standardhevingen 
betydelig. Den øvrige reduksjonen ansees å ha mindre betydning. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det er tidligere avsatt 10 mill. kroner til opprustning av sentrum etter framføring av 
fjernvarmeanleggene. Rådmannen ser på borggården som et av de viktigste felles 
uterommene i sentrum. Det er derfor viktig at dette rommet har en god standard og 
framstår med høy kvalitet. Rådmannen ser ikke at standarden reduseres betydelig 
om tiltakene 1-5 i reduksjonsforslaget ikke gjennomføres. Det siste punktet, å erstatte 
granittheller med betong, frarås imidlertid da dette vil redusere inntrykket av 
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standardhevingen betydelig. Tilbudet ansees derfor å kunne reduseres med 700 000 
kroner. Rådmannen anbefaler derfor at 4,1 mill. kroner overføres fra 
sentrumsoppgraderingen til oppgradering av borggården. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Det gjennomføres kontraktforhandlinger med tilbyder nr. 4 snarest og arbeidene 
settes i gang så fort som mulig. Det er nå gått så lang tid at det neppe er mulig å bli 
ferdig med anleggene før St. Hans. 
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F-sak 75/12 

DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING - KULTURHUSET - 

KONKURRANSEGRUNNLAG 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: D12 &41 Saksnr.:  12/2485 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 75/12 07.11.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Konkurransegrunnlag for drift av kjøkken og servering i Ås kulturhus godkjennes, 

jfr. vedlegg 1 datert 30.10.2012. 
2. Forhandlingsfullmakt godkjennes, jfr. vedlegg 2 datert 30.10.2012.  
 
Rådmannen i Ås, 31.10.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 29.08.2012, F-sak 51/12. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven § 23, 3. ledd:  
Vedlegg 1 er unntatt til dokumentet er kunngjort på Doffin. 
Vedlegg 2 er unntatt til valg av leverandør er gjort. 
 

1. Konkurransegrunnlag. Ås kulturhus. Drift av kjøkken og servering. 
Frivillig utlysing av driftskonsesjon. Dokument datert 30. oktober 2012.  
 

2. Forhandlingsfullmakt, datert 30.10.2012.  
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Arne Hågensen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

 
Formannskapet fattet følgende vedtak i F-sak 51/12 den 29.08.2012:  
1. Drift av kjøkken og servering i kulturhuset legges ut på nytt anbud. 
2. Forutsetningene i anbudet endres med at serveringsområdet utvides til å omfatte 

kinovestibyle og uteområde. 
3. Rådmannen legger fram nytt konkurransegrunnlag i egen sak så snart som råd, 

herunder forhandlingsfullmakt til rådmannen. 
 
Konkurransegrunnlaget er endret med utgangspunkt i de endrede forutsetningene 
som er beskrevet i saksframlegget i sak 51/12. 
Selve teksten i konkurransegrunnlaget er omformet etter dette. 
Norsk storkjøkken v/ Egil Johansen er benyttet som konsulent. 
 
Anskaffelsen (søker til drift av kjøkken og servering) gjøres som en konkurranse i en 
entrinnsprosedyre, dvs. uten egen kvalifiseringsfase. Alle leverandører som ønsker 
det vil få tilsendt konkurransegrunnlaget, og får anledning til å levere inn tilbud. 
 
Oppdragsgiver vil forhandle med de leverandører som tilfredsstiller kravene for 
deltagelse i konkurransen (kvalifikasjonskravene), og som har en reell mulighet til å 
nå opp i konkurransen. Forhandlingene gjennomføres i møter. 
 
Selve kunngjøringen foretas gjennom DOFFIN-registret. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Anbudsgrunnlaget er endret med bakgrunn i siste anbudsrunde og de anbefalinger 
som ble drøftet i F-sak 51/12. 
 
Konkurransegrunnlaget godkjennes. 
Det gis forhandlingsfullmakt til rådmannen, nærmere spesifisert i vedtakets pkt. 2. 

 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtak er fattet. 
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F-sak 76/12 

OMGJØRING AV STILLINGER - ØKONOMIAVDELINGEN 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak    
 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 030 &21 Saksnr.:  12/2554 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget     23/12 07.11.2012 
Formannskapet 76/12 07.11.2012 
Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Det foretas følgende omgjøring av stillinger i økonomiavdelingen: 

1) Lønningssjef erstattes med koordinator lønn f.t. uten personalansvar. 
2) Konsulent fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
3) Regnskapskonsulent omgjøres til koordinator regnskap. 
4) Koordinator regnskap, koordinator fakturering og koordinator lønn rapporterer 

til regnskapssjef. 
5) Regnskapssjef omgjøres til enhetsleder regnskap. 

 
Rådmannen i Ås, 31.10.2012 
 
Trine Christensen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Organisasjons- og personalsjef 
Økonomisjef 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Stillingen som lønningssjef er vakant fra 5. januar 2013 da nåværende som har 
stillingen går over i annen stilling.  Lønningssjef har i dag personalansvar for tre 
lønnsmedarbeidere og systemansvarlig for Gat Soft. Det har over tid vært utfordringer 
med driften lønnsseksjonen. Revisor har også påpekt svakheter ved 
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lønnsavstemming i årsavslutningen. Det foreslås derfor endringer for å sikre en mer 
robust drift på lønnsområdet. Saken er drøftet med de tillitsvalgte og tatt opp som 
egen sak i møte med de ansatte i økonomiavdelingen. 
 

Vurdering av saken: 
 
Styrket operativ drift innen lønnsområdet 
For å styrke den operative driften i kommunens økonomiavdeling, forslås det at 
stillingen som lønningssjef erstattes med en koordinator lønn (rådgiver) som har det 
operative ansvaret for lønnsområdet. Denne personen kan da sette av mer ressurser 
til driftsoppgaver og systemutvikling innen lønnsområdet, da den frigjøres for 
personalansvar.  Lønnsområdet er vurdert som det området med størst utfordringer 
og risiko for feil innen økonomiavdelingen. Dette fordi man ikke har lykkes godt nok 
med å utvikle lønnssystemet i takt med veksten i oppgavemengden.  Den foreslåtte 
omorganisering er et tiltak for å møte denne utfordringen.  Revisor har også påpekt 
svakheter ved lønnsavstemming i årsavslutningen. 
 
Samtidig foreslås det at koordinator lønn, likestilles med tilsvarende 
koordinatorstillinger for regnskap og fakturering. Regnskapskonsulent omgjøres til 
koordinator regnskap. Konsulent for fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
Alle koordinatorene rapporterer til regnskapssjef. Koordinatorene har ansvaret for 
den daglige driften innen sitt fagområde, herunder koordinering av aktiviteter. 
  
Det vurderes som hensiktsmessig å samle lønn, fakturering og regnskap under 
regnskapssjef. Dette for så sikre god arbeidsflyt, løpende avstemming og effektiv 
bruk av ressurser der det er løpende behov. Videre er regnskap, lønn og fakturering 
driftstunge aktiviteter som henger sammen. Omorganiseringen skal legge til rette for 
bedre avstemming og kontroll. I de fleste kommuner ligger i dag lønn og regnskap 
under regnskapssjefen ansvarsområde.  
 
Styrket og mer effektiv ledelse. 
Med dagens organisering er det tre ledere med personalansvar i økonomiavdelingen. 
Ved å samle personalansvaret for økonomiavdelingen i hos to ledere, kan det legges 
til rette for at disse kan sette av noe mer tid og ressurser til lederoppgaver. 
Oppfølging innen personalområdet krever at det settes av tid og ressurser til 
oppfølging av ansatte, samt at man holder seg oppdatert på lover og forskrifter innen 
området, herunder HMS, sykefraværsoppfølging, velferdsordninger, ansettelser, 
arbeidsrett m.m. Med den totale oppgavemengden økonomiavdelingen har ansvar 
for, har det vært krevende å holde alle tre ledere oppdatert på regelverk. 
Omorganiseringen skal derfor også bidra til å styrke og effektivisere lederfunksjonen i 
økonomiavdelingen.  Dette ved at regnskapssjef og økonomisjef skal kunne prioritere 
ledelsesfunksjonen noe mer enn i dag.  Samtidig delegeres et større faglig ansvar til 
koordinatorene.   
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket foretas innenfor rammene til økonomiavdelingen. Antall stillinger er uendret. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Omorganiseringen skal legge til rette for bedre økonomistyring i Ås kommune, hvor 
lønn, regnskap og fakturering sees mer i sammenheng.  


