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Ås, 13.08.2013 

 
(sign.) 

Olav Østerås 

Leder 

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. 
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Drøftingssak i råd og hovedutvalg: 

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 12.06.2013 i F-sak 44/13. Formannskapets vedtak lyder:  
 

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

2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en 
videreføring av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.  

3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en 
del av etatenes innsparingskrav.  

4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. 
Dette er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved framskriving av dagens 
enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av 
veksten gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av 
tjenestetilbud.  

5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i 
september 2013.  

 
 

Prioriterte innsatsområder  
De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske føringer fra rammesaksbehandlingen i formannskapets 
junimøte, foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de 
ulike tjenesteområdene og følgende behov for investeringer: 

 
 

Oppvekst og kultur  
 
Kultur  

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

 
Kvalitet  

 Alle elever skal ha god og synlig progresjon i sin læring og utvikling  

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i læringsmiljøet, 
fra de begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen.  

 
Skolestruktur  

 Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune 
med fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering av Rustad skoles 
aktivitetsbygg. 

 
Barnehager  

 Planlegge utbygging av ny barnehage i Nordbyområdet og utvidelse av 
Solbergtunet barnehage. 
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Helse og sosial  

 

 Videreføre en effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 Utrede samhandlingsreformens innlemming av rus og psykiatri. 

 Videreutvikle folkehelsearbeidet ut i fra kommunens folkehelseoversikt. 
 
 

Tekniske tjenester  

 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.  

 Redusere forfallet i bygningsmassen gjennom styrket vedlikehold. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier), gjennom 
styrket avsetning til veivedlikehold. Dette tiltaket er igangsatt i 2013 og foreslås 
videreført.  

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

 
 

Rådmannens stab og støttefunksjoner  
 
Lokalsamfunnsutvikling  

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

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

 
Medarbeidere  

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse.  

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

 
Økonomi  

 Effektivisere innkjøpsprosessen og styrke økonomistyringen gjennom 
implementering av system for e-handel som en fullintegrert løsning i 
kommunens økonomisystem.  

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

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring. 

 Utnytte inntektspotensialet. 

 Ha økt fokus på innkjøp. 
 
Service og kommunikasjon.  

 Arbeide for økt utnyttelse av dagens IKT-løsninger. 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner.  

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen. 
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Investeringsbehov  
For å møte befolkningsveksten en det behov for større investeringer i kommende 
planperiode. Behovet for økt kapasitet er størst innen barnehager og helse og 
omsorg.  
På sikt utfordres også skolekapasiteten og enkelte skoler må utvides. Dermed også 
skolehelsetjenesten. Kommunestyret har vedtatt at gjeldende skolestruktur skal 
videreføres. Innenfor gjeldende struktur skal det arbeides for en best mulig 
kapasitetsutnyttelse og godt læringsmiljø.  
 
Økte byggekostnader og nye byggekrav de senere årene fører til at tidligere anslag 
på investeringsrammer må justeres. Rådmannen har utarbeidet et justert anslag for 
byggekostnader på allerede vedtatte prosjekter og nye prosjekter som det vil være 
behov for å starte opp i kommende planperiode. Denne oversikten viser at det kan 
være behov for å starte opp investeringsprosjekter med en ramme på 773 mill. kr i 
kommende planperiode:  
 

Investeringsbehov for perioden 2014-17 

Utvidelse av Solbergtunet barnehage 30 

Demenssenter 125 

Solberg skole 185 

Rustad skole 110 

Byggetrinn 1 nytt sykehjem 90 

Ny barnehage 70 

Planlegging barnehager og skole 8 

Kjøp og utvikling av tomter og eiendom 155 

      Sum 773 

Investeringsbehov - Tall i mill. kr 
 
Den økonomiske situasjonen for Ås kommune tilsier at det vil være utfordrende å 
igangsette alle disse investeringene i planperioden. Investeringstakten må derfor 
vurderes og noen prosjekter må vurderes utsatt. Det legges derfor frem en egen sak 
til formannskapet i september 2013 med et forslag til investeringsprogram for 2014-
2017. Driftskonsekvenser frem mot 2019 innarbeides i analysen. Formålet vil være at 
formannskapet kan gi signaler på hvilke prosjekter som bør innarbeides i 
handlingsprogrammet og hvilken standard det bør siktes inn på. Eventuelle innspill 
fra utvalgene på nåværende tidspunkt er interessant for det videre arbeidet. 
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HOK-sak 30/13 

GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: GB 102/8 Saksnr.:  13/1170 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø / 22.08.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/13 22.08.2013 
Formannskapet / 21.08.2013 
Kommunestyret / 04.09.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Solbergtunet barnehage bygges ut etter alternativ 1. 
2. Følgende budsjettendring foretas: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente, reduseres med 
kr. 10 000 000 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage, økes med 
kr 10 000 000. 

3. Prosjektene fullfinansieres i handlingsprogrammet 2014-2017. 
 
Rådmannen i Ås, 13.08.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 21/13 
Orientering i formannskapet 17.4.2013, HOK og HTM 18.4. og kommunestyret 2.5. 
Orientering i formannskapet 12.5.2013, HOK og HTM 13.6. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Plankomiteen 
HOK 
HTM 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken: 
Skisseprosjekt utvidelse Solbergtunet barnehage datert juni 2013 
Alternativ utforming av utvidelse Solbergtunet barnehage. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: Teknisk sjef 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Solbergtunet barnehage åpnet i desember 2010 og er en 5-avdelingsbarnehage med 

plass til ca. 100 barn.  Barnehagen har god søkning og må avvise mange søkere 

hvert år.  

Barnehagen har en meget god beliggenhet, rett ved siden av Solberg skole.  

Kommunens ansvar med hensyn til barnehageutbygging 
Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i 

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

 

Barnets rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i 

barnehage: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i 
samsvar med denne loven med forskrifter. 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket 
fastsettes av kommunen 

 
Barnehagen skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I tillegg til å være en 
pedagogisk virksomhet for barna er barnehager en nøkkelfaktor for 
småbarnsforeldres yrkesdeltakelse. 
 
Kommunen har ansvar for å opprette barnehageplasser i kommunen og ikke 

nødvendigvis i det området som barna bor. Imidlertid ser vi at foreldre ønsker å ha 

barnehageplass i nærområdet og gjerne i den skolekretsen som barna bor. Mange 

foreldre har ikke bil og opplever det som vanskelig å få tildelt barnehageplass utenfor 

sitt nærområde.   

Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Ås Nord 

Våren 2013 vedtok kommunestyret å opprette 59 nye barnehageplasser i midlertidige 
lokaler grunnet mangel på barnehageplasser. 14 plasser for barn under 3 år og 45 
plasser for barn over 3 år. 34 av disse plassene ligger i Ås Nord.  
 
Inntil nå har vi regnet med 95 % barnehagedekning. Slik situasjonen er i dag, bør 
kommunen i stedet legge opp til 100 % barnehagedekning.  
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Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Ås Nord ved dekningsgrad på 100 % - før 
opprettelsen av barnehageplasser i midlertidige lokaler 

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

 

Antall barn 

1-5 år 

100 % dekning 

515 522 518 513 521 524 529 531 530 531 528 

Bhg. 

kapasitet 

434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 

Behov for 

plasser 

-81 -88 -84 -79 -87 -90 -95 -97 -96 -97 -94 

 
 
Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentralområdet ved dekningsgrad på 100 % - 
før opprettelsen av barnehageplasser i midlertidige lokaler 

ÅR 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antall barn 

1-5 år 

100 % dekning 

717 713 707 709 730 739 744 752 756 759 765 

Bhg. 

kapasitet 

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Behov for 

plasser 

+13 +17 +23 +21 0 -9 -14 - 22 - 26 -29 -35 

 
 

Behov for nye barnehageplasser 

I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på 
100 %, behov for 81 nye barnehageplasser i 2013 og 88 nye plasser i 2014. Opp mot 
2023 så stiger det til bortimot 100 nye plasser. 
 

I Sentralområdet er det i følge befolkningsprognosene fra 30.8.2012 med en 
dekningsgrad på 100 %, et overskudd på opptil 20 plasser fram til 2017. Deretter er 
det mangel på rundt 30 barnehageplasser mot 2023.  
Bildet ser imidlertid ikke helt slik ut i virkeligheten. Dette har sammenheng med at det 
er to private barnehager i Sentralområdet som tar inn barn fra andre kommuner. De 
to siste årene har dette dreid seg om 30 til 40 barn. Tilsvarende har det i samme 
periode gått ca. 20 barn bosatt i Ås i barnehager i andre kommuner.  
 

Dagens situasjon 
Det er opprettet 59 nye plasser i midlertidige lokaler. Dette dekker opp behovet vårt 
for de neste 2-3 årene. Imidlertid er ikke dette en permanent løsning. De nye 
enhetene som ligger under allerede etablerte barnehager, er små og sårbare. 
Plassene i disse satelittbarnehagene er dyrere enn plassene i de tradisjonelle 
barnehagene da det må være noe tettere bemanning. 
 
Det er derfor ønskelig for å utvide Solbergtunet barnehage med 3 avdelinger, 60 – 70 
nye plasser. Solbergtunet barnehage har gode personal- og fellesarealer (noen av 
dem er nå midlertidig tatt i bruk til 14 nye småbarnsplasser – tilsvarende 1 avdeling), 
Utvidelse av denne barnehagen vil derfor for det meste bli en økning i 
avdelingsarealer. 
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Barnehagen vil da bli en 8-avdelingsbarnehage med plass til 160 - 170 barn. Slik 
barnehagen er foreslått utformet, vil barn og foreldre i liten grad merke økningen i 
antall barn. Styreren og personalet i barnehagen er positive. De ser utvidelsen som 
er mulighet til å få et enda større faglig miljø. Det vil bli ca. 34 årsverk hvorav 
halvparten er pedagoger. 
 

Utforming av barnehagen 
Før sommerferien ble det utarbeidet et skisseprosjekt for barnehagen. Dette viser en 
utforming som harmoniserer godt med eksisterende barnehage og går fint inn i 
terrenget. Bygningen er utformet i to etasjer, begge med utgang til terreng. I første 
etasje er det forbindelse mellom eksiterende barnehage og tilbygget. Avdelingen har 
direkte kommunikasjon med leikeplass i et avsondret uterom og vil passe fint for de 
minste barna. Det er trapp til 2. etasje. 
 
2. etasje gir rom for to avdelinger med direkte kommunikasjon med leikeplass mot 
Solberg gård. 
 
Alle tre avdelingene har samme standard som eksisterende barnehage når det 
gjelder garderobe, leikerom og toalettforhold. Personalrom blir felles med 
eksisterende bygning. Disse har tilstrekkelig kapasitet. Tilbygget blir slik svært 
arealeffektivt. 
 
Totalt areal av tilbygget blir omkring 800 m2, leikeareal per barn er 5,4 m2. Dette 
dekker forskriftens krav. 
 

Alternativ utforming av barnehagen 
Ved gjennomgang av skisseprosjektet ble det bemerket at kommunikasjonen mellom 
gammel og ny barnehage kunne vært bedre. Ved bringing og henting av barn på 
avdelinger i begge avdelingene vil foreldre bli nødt til å bevege seg gjennom 
pauserom/møterom. Arkitekten ble derfor bedt om å se på en alternativ utforming 
som bedrer forbindelsen mellom bygningene og avdelingene. 
 
Den alternative utformingen viser en forlengelse av korridoren gjennom eksisterende 
barnehage. Denne går gjennom to eksisterende grupperom/møterom og et HC-
toalett. Tilbygget trekkes litt østover og får en litt annen utforming. Den nye 
plasseringen gjør at utearealet for de minste barna blir noe mindre. Møterommene og 
toalettet blir flyttet bort i tilbygget. 
 
Møterom og toalett må erstattes i den nye avdelingen. Dette sammen med at 
utformingen blir mindre arealeffektiv, gjør at den alternative utformingen blir omkring 
100 m2 større. 
 

Byggekostnader 
Det er ennå ikke utarbeidet et fullstendig kostnadsoverslag for utbyggingen. 
Kostnaden ved den eksisterende barnehagen ble imidlertid omkring 27 000 kroner 
per m2. Vi legger denne prisen til grunn for kostnadsestimatet. Utbyggingen vil da 
koste mellom 25 og 30 mill. kroner, inkl. MVA. Alternativ 2 vil koste omkring 3 mill. 
kroner mer. 
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Vurdering av saken: 
Bakgrunnen for alternativ 2 er ønsket om at foreldre som skal bringe eller hente barn 
ved to avdelinger skal slippe å bevege seg utendørs mellom avdelingene. Det er 
usikkert hvor stor denne problemstillingen er. Vil foreldre oppleve det som 
omstendelig å bevege seg innendørs med yttertøy, sko og et barn i handa i stedet for 
å gå ut og bevege seg til neste avdeling. 
 
Korridoren er arealkrevende og vil føre til at nybygget blir større. 
Administrasjonsdelen i den gamle barnehagen må bygges om to grupperom og 
toalett må fjernes. Garderoben blir mindre noe som vil bli en utfordring med flere 
ansatte. Garderobeplassene må erstattes i tilbygget som er lengre borte. 
 
Uteområdet til førsteetasjen blir mindre. Avdelingen i første etasje får vinduene mot 
nord og mot støyvollen. Avdelingen blir da mørkere. Utsikten blir rett i støyvollen. 
Kontakten med utearealene blir dårligere for denne avdelingen. 
 
Hovedkonseptet for alternativ 1 var å knytte avdelingene mot uteområdet som åpner 
seg mot vest. Alt. 2 er et konsept som er "tvunget" fram gjennom et ønske om en 
gjennomgående korridor. Avdelingene vender ryggen mot uteområdet. Alt. 1 har et 
romslig overdekket uterom langs fasade som gir ly mot vær og vind. På sommeren 
kan avdelingen åpnes opp med lys luft. Alt. 1 skaper et tun og samspill med den 
gamle skolebygningen.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Bakgrunnen for at saken tas opp til behandling nå er at det ikke er budsjett for 
bygging av ny barnehage i 2013. Det er bevilget 2 mill. kroner i tidligere år og 35 mill. 
i 2014 og 15. For å oppnå full barnehagedekning i 2015 er det imidlertid nødvendig å 
komme i gang med utbyggingen snarest mulig. Foreslåtte løsning gjør det mulig å 
komme i gang med planlegging og prosjektering umiddelbart. Kanskje det også vil 
være mulig å innhente anbud og starte arbeidet inneværende år. 
 
I inneværende år er det bevilget 32 mill kroner til bokollektiv demente. Det er ennå 
ikke fattet vedtak om romprogram, og det vil ikke bli behov for så mye penger i 2013. 
Det foreslås derfor ar 10 mill. kroner overføres fra bokollektiv for demente til 
Solbergtunet barnehage i 2013 og at barnehagen og bokollektivet fullfinansieres ved 
utarbeidelsen av budsjett og handlingsprogram for 2014-17. 
 
Så store endringer i kapitalbudsjettet må kommunestyret vedta. Bevilgningssaken 
legges derfor fram for hovedutvalgene for oppvekst og kultur og teknikk og miljø og 
formannskapet før kommunestyret fatter vedtak. 
 
Romprogram og valg av løsning tilligger plankomiteen. Plankomiteen må imidlertid 
holde seg innenfor vedtatt ramme. Rådmannen vil tilrå at alternativ 1 velges da dette 
alternativet er det billigste og også vil gi den beste løsningen for sambruk uteareal/ 
inneareal og de beste belysningsforhold i 1. etasje i tilbygget. 
 
Skal ønsket framdrift holdes, er det viktig med en hurtig avgjørelse. Saken legges 
derfor fram for behandling i plankomite, hovedutvalg og formannskap samme uke. 
Kommunestyret behandler saken 2 uker senere. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Etter en totalvurdering av økonomi og funksjonalitet vil rådmannen anbefale at 
alternativ 1 velges og at det overføres 10 mill. kroner fra utbygging av bokollektiv for 
demente til utbygging av Solbergtunet barnehage. Bokollektivet og barnehagen 
fullfinansieres i handlingsprogrammet for 2014-17. 
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HOK-sak 31/13 

MOT I ÅS KOMMUNE - "ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 
 

Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Arkivnr: A00 Saksnr.:  13/1654 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/13 22.08.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial / 22.08.2013 
Kommunestyret / 04.09.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et ”Lokalsamfunn 

med MOT” fra og med 01.01.2014  

2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  

3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 

4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 

 

Rådmannen i Ås, 13.08.2013 

 

 

Trine Christensen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 22.08.2013 
Kommunestyre 04.09.2013 
 

Vedlegg som følger saken: 
Referat fra POM- møte 06.02.2013 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmann 

Oppvekst- og kultursjef 

Helse- og sosialsjef 

SLT- koordinator 

Alle grunnskolene i Ås 

Ungdomshuset Rudolf 

Ungdomshuset Midtgard 
Helsestasjonen for ungdom 
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SAKSUTREDNING: 

 

1.0 Bakgrunn for saken 

Saken har bakgrunn i møtevirksomhet i Arbeidsutvalget for positivt oppvekstmiljø 

(POM) og rådmannens ønske om bedret elevmiljø og økt innsats i det forebyggende 

arbeidet blant barn og unge i Ås kommune.  

 

I arbeidsutvalget POM møtes Ås kommune, med representanter fra oppvekst- og 

kultur og helse- og sosial, og politiet i Follo for å jobbe tverrfaglig med barn- og unges 

oppvekstmiljø. På POM- møtet 11.02.2013 (vedlegg 1) hadde organisasjonen MOT 

en presentasjon. Presentasjonen ble godt mottatt og i referatet anbefaler 

arbeidsutvalget at det utarbeides en sak til kommunestyret, etter innhenting av 

referanser fra andre MOT- kommuner.  

 

I K-sak 26/13 ″Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013″, 

02.05.2013, konkluderte rådmannen med at barnehager og skoler i Ås blant annet 

bør vurdere følgende satsningsområder for perioden 2013 – 2016: 

- Overganger ved pedagogskifter og mellom barnehage og skole, barneskole og 

ungdomsskole må styrkes.  

- Skolene har gode elev - lærer relasjoner som skaper forpliktelse og motivasjon i 

læringsarbeidet og dermed økt læringstrykk. 

I handlingsprogram for 2013 er dette ett av tiltakene for oppvekst- og kultur, innen 

skolenes elevmiljø:  

Iverksette tiltak for å bedre elevmiljøet på de områder som Ås skårer dårligere enn 

landsgjennomsnittet (hentet fra s. 45 i handlingsprogrammet) 

Hva vi må lykkes 

med 

(Kritiske  

suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  

 

(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  

 

(Målemetoder) 

Forrige 

resultat 

Mål 2013 

Ønsket Godt 

nok 

Levende 

lokaldemokrati og 

samfunnsliv 

Medbestemmelse 10. trinn Elevundersøkelsen 2,1 3,0 2,5 

Livsstil som bidrar til 

god fysisk og psykisk 

helse   

Sosial trivsel 7. trinn Elevundersøkelsen 4,3 4,5 4,4 

Sosial trivsel 10. trinn Elevundersøkelsen 4,1 4,5 4,3 

Mobbing på skolen 7. trinn Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,3 

Mobbing på skolen 10.trinn Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,4 

Figur 1: Utsnitt fra tabell 13 Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn i Handlingsprogram 

2013-2016, s. 43.  
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Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn:  

 
Figur 2: Resultat fra elevundersøkelsen skoleårene 2007/2008 - 2011/2012 for 7. trinn. 

Sammenligning mellom Ås kommune, Akershus og nasjonalt. Høy verdi betyr positivt resultat for alle 

indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. 

 

Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn:  

 
Figur 2: Resultat fra elevundersøkelsen skoleårene 2007/2008 - 2011/2012 for 10. trinn. 

Sammenligning mellom Ås kommune, Akershus og nasjonalt. Høy verdi betyr positivt resultat for alle 

indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. 

 

Anbefalingen fra POM, resultater fra elevundersøkelsen og ønskede mål og tiltak er 

til sammen bygrunnen for rådmannens innstilling.  

 

 

2.0 Hva er MOT? 

MOT er en ideell organisasjon etablert av Johann Olav Koss og Atle Vårvik i 1997. 

Rune Bratseth og Dag Otto LaurIitzen er også to av stifterne. Organisasjonen knytter 

til seg idrettsutøvere og artister for å være positive rollemodeller, som en viktig del av 

strategien for å nå ungdom. 

 

I dag har MOT samarbeid med 221 kommuner i Norge. MOT har ca. 5800 

medarbeidere rundt i landet. Dette er ansatte i organisasjonen og alle som har fått 

såkalt MOT- utdanning. Dette er lærere, elever og andre i kommunen som får 

opplæring i MOT. Pr. juni 2013 har ca. 4600 elever fått 2 dagers skolering og regnes 

http://www.mot.no/?side=o
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da som medarbeidere i MOT. Totalt har ca. 60 000 elever, fra 7. trinn t.o.m. 3. år på 

videregående skole, hatt befatning med MOT pr. juni 2013.   

 

MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler, på fritidsklubber og andre arenaer for 

ungdom. Arbeidet handler om å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de 

mestrer livet. Det vil i hovedsak være på ungdomsskolene de unge vil møte MOT. Det 

krever fokus over tid å bygge holdninger, derfor har MOT programmer i skolen som 

strekker seg over tre år. Noen av temaene MOT jobber med er: valg, 

fremtidsbevissthet, drømmer, mål og ambisjoner, gode forbilder, selvbilde, stolthet og 

mestring.  

Det handler om å vise mot; 

MOT til å leve 

MOT til å bry seg 

MOT til å si nei 

 

Dersom kommunen beslutter å bli et ”Lokalsamfunn med MOT” vil våre 

ungdomsskoler blir såkalte MOT-skoler. Det innebærer at skolen knytter seg opp mot 

eller utdanner et visst antall MOT-informatører. Dette er som oftest lærere. MOT-

informatørene skal trene ungdom i å vise MOT, innenfor temaer som drømmer, 

klassemiljø, mobbing, inkludering, ansvar og valg. MOT i ungdomsskolen er et 

helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 15 ganger over 3 år. 

Programmet tar sikte på å skape et godt miljø gjennom å bevisstgjøre og trene 

ungdommene i samhandling og kommunikasjon, i det å sette grenser for seg selv og 

andre, skape mestringsfølelse og gi hverandre følelser av å være betydningsfulle og 

verdifulle. Gjennom formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres 

ungdom på verdien av å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. 

 

Ungdom med MOT er en del av programmet rettet mot ungdomsskolen, der utvalgte 

elever fra 9.trinn besøker barneskoleklasser for å gjøre overgangen til 

ungdomsskolen lettere. Ungdom med MOT blir også faddere for elever på 7.trinn. 

MOT-programmet omfatter også møter med de foresatte og møter med personalet 

på skolen.  

 

2.1 Forpliktelser 

Dersom Ås kommune blir et ″Lokalsamfunn med MOT” er det dette vi forplikter oss til: 

 Forankring og motivasjon på ledernivå. 

 Et samarbeid for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom. 

 Et bevisst forhold til å jobbe kontinuerlig og målbevisst. 
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Etablering av ″Lokalsamfunn med MOT″ vil innebære: 

 Kontraktsinngåelse med kommunen som avtalepart. 

 Fokus på rekruttering og opplæring av lokal MOT- leder, MOT-informatører, MOT- 

koordinator og kontaktpersoner. 

 

Forpliktelser i et ″Lokalsamfunn med MOT”: 

 Rekruttering av en lokal MOT-leder. Lederen har ansvar for å legge til rette for 

MOT og ha det overordnede ansvaret. Lederen skal også delta på en to dagers 

skolering. 

 Rekruttering av lokal MOT-koordinator som deltar på en tre dagers skolering i regi 

av MOT. Koordinatoren har det praktiske ansvaret for å innføre og gjennomføre 

MOT. 

 Obligatoriske 3 timers lærerforedrag på MOT- skolene i løpet av det første året for 

nye MOT-kommuner. 

 Gjennomføre MOT i ungdomsskolen på MOT-skolene. 

 Ungdom med MOT- skolering 

 Benytte programmet ”MOT i fritid”. 

 

 

3.0 Referanser 

Ås kommune har hentet referanser fra Lørenskog kommune. Noen av skolene i 

Lørenskog begynte med MOT allerede i 2004. Lørenskog kommune som 

lokalsamfunn gikk inn i MOT i 2009. MOT er nå bredt forankret i kommunen.  

Lørenskog har en leder for MOT (rådmann) og en koordinator for MOT (SLT- 

koordinator). Kommunen gir svært gode referanser og trekker fram to ting de er 

spesielt fornøyd med: 

 

1. Ungdom med MOT. Søkeordning der 9.klassinger blir ″faddere″ for nye 

7.klassinger. Dette har gitt en stor bedring rundt overgangen barneskole – 

ungdomsskole og ungdommene forteller om en tryggere og mer hyggelig start på 

ungdomsskolen. 

2. Skolering av politiet. Kommunen har brukt noe av midlene til SLT- koordinator til å 

skolere 4 politibetjenter i MOT. Disse 4 betjentene brukes aktivt på 

ungdomsskolene og ellers i kommunen i det forebyggende arbeidet.  

 

4.0 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

Det er vedtatt i handlingsprogrammet for 2013 at det skal opprettes en hel stilling 

som SLT- koordinator i Ås kommune fra og med august 2013. SLT-koordinatoren 

skal jobbe mot ungdom og koordinere rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for 

ungdom. SLT-koordinator skal arbeide tett opp mot politiet, skolene og de andre 

instansene i kommunen. 
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En stor del av arbeidsfeltet til SLT- koordinator i Ås kommune vil ha sterk forankring i 

oppvekst- og kulturetaten. Rådmannen ser derfor at stillingen SLT- koordinatoren bør 

være organisert under oppvekst- og kultursjefen. 

 

Etter råd fra Lørenskog kommune ser rådmannen for seg at det er SLT- 

koordinatoren som skal bli lokal MOT-koordinator. Han/hun vil da delta på en 

tredagers skolering i regi av MOT. Det vil være SLT- koordinator som drifter mot og 

samordner arbeidet i kommunen. I Lørenskog bruker SLT- koordinator ca. 20 % sin 

stilling til å koordinere MOT.  

 

 

5.0 Vurdering av saken: 
Med MOT-programmet vil skolene få verktøy som kan være til hjelp for å realisere 

målene som ligger i Kunnskapsløftets generelle del. Utklipp fra den generelle delen: 

 

”Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og 

meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand 

om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.″ 

 

En stor del av forutsetningen for å lykkes i fagarbeidet ligger i den generelle delen av 

Kunnskapsløftet. Her løftes det fram gangs mennesker med motivasjon, arbeidslyst, 

mot til å si i fra og evne til å bry seg om andre. Mange av verdivalgøvelsene som 

brukes ved MOT- besøkene går rett inn i de verdiene som er beskrevet i 

Kunnskapsløftets generelle del.   

 

Rådmannen har en grunnleggende positiv holdning til forebyggende arbeid blant barn 

og unge. Målrettet arbeid med MOT gir kommunen en god mulighet til å bedre 

elevmiljøet som igjen kan gi bedre resultater på elevundersøkelsen. MOT vil også 

kunne bedre overgangen ved pedagogskifter og mellom barneskole og 

ungdomsskole. Trening i samhandling og kommunikasjon kan føre til forbedringer i 

elev - lærer relasjoner som igjen kan gi økt læringstrykk. 

 
 

6.0 Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Deltakelse i ”Lokalsamfunn med MOT” vil innebære følgende økonomiske 

forpliktelser: 

Minimumsprisen for MOT pr. år er kr. 60.000,- for samlet avtale for hele kommunen. 

Det betales for en lisensdel og en utdanningsdel.  

Lisensdel: kr. 30.000,-  

 

Utdanningsdel:  

kr. 10.000,- pr. MOT-informatør/-koordinator  

kr. 5.000,- pr. MOT-rektor  

kr. 5.000,- for Lokal MOT-leder 

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/
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Prisen betales for et halvt eller et helt år. Det betyr at dersom avtaleinngåelsen skjer 

på høsten 2013 vil Ås kommune bli belastet for et halvt år. Venter vi midlertidig med 

avtaleinngåelsen til januar 2014 kan kommunen betale for ett år av gangen. Ås 

kommune kan uansett starte planleggingen av MOT høsten 2013, selv om selve 

skoleringen og mer av det praktiske arbeidet med MOT vil skje fra januar 2014.  

Kostnadene foreslås derfor innarbeidet i budsjettet for 2014. 

 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2014 
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Vedlegg 
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HOK-sak 32/13 

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: 033 Saksnr.:  13/1189 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/13 21.05.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/13 22.08.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres høsten 2013. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. Disse representantene oppnevnes etter 

søknad av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

4. Det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for oppvekst- og kultur som 

blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Det medfører en endring 

av reglementet for Ås kommune.  

 

Rådmannen i Ås, 13.08.2013 

 

 

Trine Christensen 

 

 

Tidligere politisk behandling: 

HOK-sak 24/1 

K-sak 76/12  

HOK-sak 22/13 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  

 

Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.2013 

Kommunestyret 04.09.2013 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Vedlegg som følger saken: 

Referat fra møter i prosjektgruppa ″Ungdomsråd i Ås kommune″ 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 

- Vedtekter for ungdomsrådet pr. september 2008  

- HOK-sak 22/13: ″Ungdomsråd i Ås kommune - opprettelse av prosjektgruppe″ 

 

Utskrift av saken sendes til: 

Administrasjon og elevråd ved Ås ungdomsskole 

Administrasjon og elevråd ved Nordbytun ungdomsskole  

Administrasjon og elevråd ved Ås videregående skole  

Rudolf ungdomshus 

Midtgaard ungdomshus 

Barn- og unges kommunestyre 

SLT- koordinator  

Oppvekst- og kultursjef 

Rådmann 

Ordfører 

Politisk sekretariat 

 

 

SAKSUTREDNING: 

 

1.0 Bakgrunn for saken 

Barn og ungdoms rett til deltakelse, medvirkning og innflytelse er nedfelt både i FNs 

barnekonvensjon og i annen norsk lovgivning: 

Elevenes medvirkning er lovfestet gjennom opplæringsloven kapittel 11. Det er også 

nedfelt i kunnskapsløftets prinsipper for opplæringen, punkt 5 i læringsplakaten: ″Det 

skal legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ 

lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg (…)″. 

Plan- og bygningsloven § 3-3, 3. ledd: ″Kommunestyret skal sørge for å etablere en 

særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.″ 

Plan- og bygningsloven § 5-1, 2. ledd: ″Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og 

unge″. 

 

Et ungdomsråd er et råd som representerer ungdomsinteresser i kommunen 

uavhengig av partipolitikk og/ eller organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal være 

et organ for å fremme ungdomssaker overfor politikerne og beslutningstakere. 

Ungdomsrådet skal ha anledning til å uttale seg om det som angår barn og unge i 

kommunen. Rådet skal bestå av ungdom og velges av ungdom, og skal tilrettelegges 

særlig for de under 18 år.  

 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#map013
http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#5-1
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Opprettelse av nytt ungdomsråd ble vedtatt 12.12.2012, K-sak 76/12, vedlegg til 

kommunestyrets vedtak: ″Det opprettes et Ungdomsråd jf. HOK-sak 24/12 med 

budsjett for 2013 på 100 000 kroner. HOK fastsetter mandat for Ungdomsrådet (…)″ 

 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok den 21.05.13 å opprette en 

prosjektgruppe for etablering av ungdomsråd (HOK-sak 22/13). Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en Veileder i arbeidet med ungdomsråd 

(november 2011) for hvordan et ungdomsråd bør etableres. Her  

anbefaler departementet at det opprettes en prosjektgruppe som kan avklare 

ungdomsrådets rolle før rådet trer i kraft.  

 

I vedtaket fra HOK-sak 22/13 fikk prosjektgruppa følgende oppgaver: 

1. Utarbeide et konkret og tydelig mål som sier noe om hvorfor et ungdomsråd 

skal opprettes og hva utbyttet kan være. HOK fastsetter mandat for 

ungdomsrådet, men prosjektgruppa bør komme med forslag til mandat.  

2. Legge frem et forslag til sammensetning av ungdomsrådet og hvordan 

ungdommene bør velges. 

3. Se på ungdomsrådets arbeidsmetoder, hvilke saker som bør behandles og 

møteform- og hyppighet. Prosjektgruppa skal også se på kontaktleddet til det 

politiske miljøet i kommunen.  

 

For å gi ungdom reell innflytelse ønsker rådmannen å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune fra høsten 2013, med utgangspunkt i innspill fra prosjektgruppa.  

 

2.0 Anbefalinger fra prosjektgruppa 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur utpekte Sverre Strand Teigen (H) til leder av 

prosjektgruppa. I juni ble det jobbet med å planlegge sammensetningen, overordnet 

mål og mandat for ungdomsrådet, samt se på hvilke arbeidsmetoder ungdomsrådet 

bør ha. Leder av prosjektgruppa har samarbeidet med leder av ungdomshuset 

Rudolf; Bjørn-Erik Pedersen. Han er nå tilsatt som ny SLT- koordinator i Ås kommune 

fra høsten 2013. Det er tenkt at SLT- koordinator skal være sekretær og tilrettelegger 

for ungdomsrådet.  

 

Under følger en oppsummering av resultater fra prosjektgruppas arbeid, ut i fra 

arbeidsoppgavene gitt av HOK. Referatet i sin helhet ligger som trykt vedlegg. 

 

1. Gruppa bør utarbeide et konkret og tydelig mål som sier noe om hvorfor et 

ungdomsråd skal opprettes (…). (fra HOK-sak 22/13) 

- Ungdomsrådet skal ha reell medbestemmelse i saker som berører ungdom.  

- Ungdomsrådet skal ha en rådgivende rolle før tildelingen av midler til uorganisert 

ungdom, jf. HOK- sak 3/13 

- Prosjektgruppa foreslår at Barn- og unges kommunestyre legges ned, med 

overføring av midler og arbeidsoppgaver til ungdomsrådet.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/ny-veileder-i-arbeid-med-ungdomsrad.html?id=664908
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- Prosjektgruppa ønsker at ungdomsrådet skal være en synlig og tydelig aktør i det 

politiske miljøet.  

- Prosjektgruppa ønsker at ungdomsrådet skal ta initiativ til arrangementer og tiltak 

for ungdom. 

- Ungdomsrådet bør, som en av sine første saker, utarbeide et forslag til budsjett. 

 

2. Prosjektgruppa legger frem et forslag til sammensetning av ungdomsrådet og 

hvordan ungdommene bør velges (…). (fra HOK-sak 22/13) 

 

Prosjektgruppa ønsker følgende sammensetning av ungdomsrådet: 

- En representant fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole. 

- En representant blant elevene på Nordbytun ungdomsskole (som ikke 

nødvendigvis sitter i elevrådet). 

- En representant fra elevrådet på Ås ungdomsskole. 

- En representant blant elevene på Ås ungdomsskole (som ikke nødvendigvis 

sitter i elevrådet). 

- En representant fra elevrådet/ elevrådsstyret på Ås videregående skole. 

Personen må være bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 3 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. SLT-koordinator innstiller søkere og HOK 

vedtar. 

Representantene velges for ett år av gangen, blant annet på grunn av overgangen 

mellom 10. trinn og videregående skole.   

 

3. Gruppa bør se på ungdomsrådets arbeidsmetoder, hvilke saker som bør 

behandles og møteform- og hyppighet. Prosjektgruppa bør også se på 

kontaktleddet til det politiske miljøet. (fra HOK-sak 22/13) 

- Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.  

- Ungdomsrådet jobber etter samme modell som eldrerådet. Dette innebærer 

medlemmene får tilsendt saker som berører ungdom. Ungdomsrådet skal ha 

uttalerett i alle saker som berører ungdom. Ungdomsrådet kan også komme 

med egne saker.  

- Det foreslås at ungdomsrådet møtes en gang i måneden, unntatt i ferier.  

- Møteplan og årshjul for ungdomsrådet tilpasses slik at det er i takt med øvrig 

møtevirksomhet i kommunen. 

- Kontaktleddet til det politiske miljøet ivaretas gjennom en representant fra 

HOK som møter i ungdomsrådet. 

- Medlemmene i ungdomsrådet får utdelt hver sin iPad. Dette vil forenkle 

prosessen med sakspapirer og sikrer god kommunikasjon mellom 

medlemmene i rådet. 

- Medlemmene får møtegodtgjørelse. 

 

I form av denne saken anser rådmannen at prosjektgruppa nå er avviklet. 
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3.0 Rådmannens vurdering av saken 

Rådmannens innstilling tar utgangspunkt i prosjektgruppas anbefaling. Her følger 

kommentarer til innstillingen. 

 

3.1 Ungdomsrådets oppstart og sammensetning 

Skolene har frist til å konstituere elevråd innen 6. september. Fristen er satt tre uker 

etter skolestart. Først når elevrådet er på plass kan representanter velges til 

ungdomsråd. Prosjektgruppa ser for seg at ungdomsrådet starter opp 15. september. 

Det kan være at første møte i rådet kan bli noe senere enn 15. september. 

 

Rådmannen mener at prosjektgruppas forslag til sammensetning av rådet ivaretar 

ønsket om en helhetlig og geografisk spredning av medlemmene. Representanter til 

ungdomsrådet velges fra ungdomsskole og opp til videregående skole. Dette 

innebærer at aldersgruppen i ytterste konsekvens blir 13-19 år, mot veilederens 

anbefaling om en aldersgruppe på 14-18 år. Prosjektgruppa tror likevel at 

hovedtyngden av medlemmene vil komme fra 9. trinn og opp til 2. år på 

videregående. 

 

Prosjektgruppa ønsker tre såkalte ″frie plasser″ til ulike ungdomsgrupper. Dette er 

ungdom som er engasjert i ungdomsklubbene, idrettslagene eller andre lag og 

foreninger. Rådmannen ser at disse plassene kan sørge for bedre bredde i 

ungdomsrådet slik det også fremgår av referatet, men mener at ungdomsrådet må 

utarbeide retningslinjer for hvordan disse plassene skal velges. I referatet fra 

prosjektgruppa står det at SLT- koordinator skal innstille og at Hovedutvalg for 

oppvekst- og kultur oppnevner representantene i augustmøtet. Rådmannen mener at 

ungdomsrådet må jobbe med hvordan disse plassene skal ″markedsføres″ slik at 

man sikrer søknader, samt ta forutsetning om at det ikke kommer noen søknader. 

Det er viktig at ungdomsrådet kommer i gang så raskt som mulig. Rådmannen mener 

derfor at rådet bør konstitueres med de fem medlemmene fra ungdomsskolene og 

videregående skole, for deretter å jobbe fram en søkeordning for de frie plassene. 

Rådmannen anbefaler et ujevnt antall medlemmer, i forhold til avstemming i saker og 

ser derfor for seg to ″frie plasser″, slik at antallet medlemmer til sammen blir 7. Det er 

til sammenligning 7 medlemmer av Ås eldreråd. 

En av ungdomsrådet første oppgaver bør være å utarbeide vedtekter som skal 

godkjennes av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. Hvordan ″frie plasser″ skal velges 

vil fremgå av vedtektene. 

 

3.2 Modell av eldrerådet 

Prosjektgruppa ønsker at ungdomsrådet skal jobbe etter samme modell om 

eldrerådet i Ås kommune. Utklipp fra Ås kommunes reglement:   
 

″7.8 Eldrerådet  

Oppgaver og ansvar  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/ny-veileder-i-arbeid-med-ungdomsrad.html?id=664908
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre.  

Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om:  

- Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre  

- Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder 

kommunens boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker og 

kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak.  

- Alle kommunale tiltak som gjelder eldre.  

 

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar reglement, budsjett og 

sekretærordning for rådet. Eldrerådet kan for øvrig selv ta opp saker som angår eldre 

i kommunen.  

  

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet og som 

legges frem for kommunestyret i marsmøtet til orientering. Loven inneholder ikke 

noen krav til form eller innhold. Den bør imidlertid inneholde blant annet:  

- Oversikt over rådets medlemmer.  

- Antall møter og saker.  

- Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets 

uttalelser er blitt tatt hensyn til.  

- Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt 

opp.  

- Samarbeid med andre eldreråd. ″ 

 

Rådmannen anbefaler at ungdomsrådet opprettes etter modell av eldrerådet og ser 

for seg at ungdomsrådet får et eget punkt/ kapittel i Ås kommunes reglement, slik 

eldrerådet har i dag. Rådmannen mener at ungdomsrådet må komme med forslag til 

hvilke oppgaver og ansvar ungdomsrådet skal ha, hva det vil uttale seg om og på 

hvilke området det ønsker å være et rådgivende organ for kommunen. Forslaget kan 

deretter legges fram for kommunestyret som kan vedta endringer av reglementet.  

 

3.3 Kontaktledd med det politiske miljøet 

Prosjektgruppa ønsker at en politisk representant fra hovedutvalg for oppvekst- og 

kultur som blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Rådmannen støtter 

dette forslaget. Det fører i så fall til en endring av reglementet for Ås kommune, da 

det tidligere var ordfører som fylte denne rollen. ″Ordfører skal være Ungdomsrådets 

kontaktledd til det politiske miljøet, jf. K-sak 7/06″, fra punkt 8 s. 28 i reglementet for 

Ås kommune.  

Denne representanten skal være et kontaktledd til politikerne i Ås og møte i 

ungdomsrådet, men ikke være et medlem med stemmerett. 

 

3.4 Barn- og unges kommunestyre 

Prosjektgruppa foreslår at Barn- og unges kommunestyre avvikles, og at midlene 

overføres til ungdomsrådet. Begrunnelser for dette finnes i vedlegget. Rådmannen 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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mener at en eventuell avvikling av Barn- og unges kommunestyre bør behandles som 

egen sak som eventuelt kan tre i kraft tidligst i 2014. Barn- og unges kommunestyre 

for 2013 skal bestå. Dersom ungdomsrådet vil ta opp om Barn- og unges 

kommunestyre skal avvikles, må rådet se på hvordan innflytelsesmuligheten for 

aldersgruppen 5. – 7. trinn skal dekkes.  

 

3.5 Økonomi 

I K-sak 76/12 ble det vedtatt budsjett for 2013 på kr. 100 000,- for ungdomsrådet. For 

årene fremover må drift av ungdomsrådet innarbeides i budsjettene. Prosjektgruppa 

foreslår at medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse. Politikere i Ås 

kommune har en møtegodtgjørelse som tilsvarer 0,1 % av ordførerens godtgjørelse. 

Ordførerens faste godtgjørelse tilsvarer rådmannens lønn. Med utgangspunkt i at 

dette utgjør ca. kr. 800 pr. medlem pr. møte, anbefaler rådmannen at medlemmene i 

ungdomsrådet betales kr. 400 pr. møte. Dette med bakgrunn i at medlemmene i all 

hovedsak er under myndighetsalder. Dersom ungdomsrådet vil bestå av 8 

medlemmer som har 9 møter i året, vil totalsummen for møtegodtgjørelser være i 

underkant av kr. 30 000.  

 

Prosjektgruppa foreslår også at medlemmene får utdelt hver sin iPad. Rådmannen 

anbefaler at ungdomsrådet bør utstyres med iPad, på lik linje med andre politikere i 

Ås. Dersom rådet har 8 medlemmer vil dette medføre en utgift på ca. kr. 40 000. 

Dette vil være en engangskostnad, med unntak av utgifter til vedlikehold/ 

erstatninger. Det bør utarbeides retningslinjer for bruk av iPad, tilpasset 

″ungdommene språk″.  

 

Møtegodtgjørelse til den politiske representanten vil komme i tillegg. SLT- 

koordinators rolle i ungdomsrådet dekkes av ordinær lønn.  

 

Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
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Vedlegg 

Reviderte vedtekter pr. september 2008 

 

Ungdomsrådet i Ås kommune:  

 

Vedtekter:  

  

§ 1. Formål 

  

Målet med opprettelse av Ungdomsrådet er:  

A. At barn og unge skal oppleve og erfare at de har innflytelse på saker i 

nærmiljø/kommune som er av betydning for dem gjennom deltakelse og 

engasjement. 

B. At lokaldemokratiet utvikles ved at barn og unge deltar aktivt i utformingen av 

lokalsamfunnet  

C. At voksnes holdninger til barn og unge endres gjennom at de erfarer at barn og 

ungdom er kompetente.  

 
 

§ 2. Oppgaver 

A. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som er viktige for barn og unge, som legges 

frem av Ås kommune.   

B. Ungdomsrådet kan også selv ta initiativ til saker.  

C. Ungdomsrådet fordeler bevilgede midler, som ungdomsrådet har til disposisjon, til 

tiltak for barn og unge. 

D. Hovedutvalgsleder eller ordfører kan innkalle representanter fra Ungdomsrådet til 

møter i kommunestyret, formannskap eller hovedutvalg og gi ungdommene talerett. 

E. Ungdomsrådets leder kan be ordfører eller hovedutvalgsleder om å få møte med 

talerett i kommunestyret, formannskap eller hovedutvalg.  

F. Ordfører skal være kontaktledd til det politiske miljøet. 

 
 

§ 3. Sammensetning, valg mv. 

  

3.1 Funksjonstid 

 

A. Ungdomsrådet velges for to skoleår om gangen.   

B. Det sittende ungdomsrådet sitter til nytt ungdomsråd er valgt i oktober 

 

3.2 Sammensetning 

Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning: 
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A. Tre representanter fra Nordbytun ungdomsskole 

B. Tre representanter fra Ås ungdomsskole 

C. Tre representanter fra videregående skole  

 

Ungdomsskolene skal velge tre faste representanter. Alle skal velges av elevrådet. Alle 

klassetrinn skal, fortrinnsvis, være representert og det skal, fortrinnsvis, velges like mange 

gutter og jenter.  

 

Videregående skole skal velge tre faste representanter. Alle skal velges av elevrådet. Alle 

klassetrinn skal være representert og det skal velges like mange gutter og jenter. 

  

 

3.3 Valg til Ungdomsrådet 

Leder / nestleder 

 

Ungdomsrådets medlemmer fra skolene skal representere sin skole og elevrådet. 

Representantene til Ungdomsrådet i Ås velges av elevrådet men trenger ikke å ha plass i 

elevrådet som elevrådsrepresentant.  

  

Valg gjennomføres innen 15. september, slik at Ungdomsrådet blir operativt fra 1. oktober. 

Ungdomsrådet fra året før virker frem til nytt Ungdomsråd er konstituert.   

  

Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder, nestleder og sekretær.  

  

Leder og nestleder kan opptre utad på vegne av Ungdomsrådet.   

 

Elevrådene på den enkelte skole er referansegrupper for Ungdomsrådet og danner et fast 

arbeidsutvalg for den enkelte skole. 

  

Ungdomsrådet bestemmer selv om det skal opprettes underutvalg, og evt. hvilke 

underutvalg som skal opprettes. Eksempel på slike utvalg er for eksempel grupper som 

arbeider med forebyggende tiltak relatert til rus og kriminalitet eller grupper som arbeider 

med Internett sider, informasjon mv.  

  

 
 

§ 4. Organisering av Ungdomsrådets arbeid 

  

4.1 Møter i ungdomsrådet 

Møtene holdes minst to ganger i halvåret, inntil 10 ganger i året, etter fastsatt møteplan. 

Alle større politiske saker som berører barn og unge, skal behandles i Ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet kan innkalles etter behov.  

 

Uttalelser fra ungdomsrådet følger saker til politisk utvalgsbehandling. 

 

4.2 Sekretariatsbistand 

Virksomhetsleder for fritid er Ungdomsrådets faste kontaktperson. Politisk sekretariat skal 

foreta utsending av sakspapirer til HOK, formannskap og kommunestyre til medlemmene i 

Ungdomsrådet m/ vararepresentanter. 
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 4.3 Møteinnkalling og forberedelse 

Innkalling sendes fra Ungdomsrådets leder en uke før møtet, i samarbeid med 

virksomhetsleder for fritid.  

  

Forfall må meldes til virksomhetsleder for fritid i god tid.  

  

Sakene legges ut på kommunens internettsider før hvert møte, slik at saker kan legges ut til 

drøfting blant et bredere lag av barn og unge i kommunen.  

  

4.4 Gjennomføring av møtene 

Møtene ledes av Ungdomsrådets leder.  

  

I møtene deltar Virksomhetsleder for fritid. Andre representanter for administrasjonen 

møter ved behov.  

  

Ordfører eller andre politikere deltar i Ungdomsrådets møter ved behov for å informere om 

saker som er/skal til politisk behandling. 

  

4.5 Møter på skolene / skolens elevråd 

Det legges opp til et samarbeid på den enkelte skole, slik at Ungdomsrådet også arbeider 

med saker som gjelder det totale oppvekstmiljøet i kommunen. Her vil det være viktig å 

samarbeide med ungdomshusene, frivillige lag og organisasjoner og andre barne- og 

ungdomstiltak i kommunen. 

  

 
 

§ 5. Opplæring og økonomi 

  

Ved konstituering av nytt Ungdomsråd, gjennomføres det opplæring som skal gi 

medlemmene nødvendig kunnskap om overordnede planer, kommunal saksbehandling, 

aktuelt lovverk, taushetsbestemmelser mv.  

  

Ungdomsrådet disponerer midler i hht. § 2.  

  

Ungdomsrådets medlemmer vil få møtegodtgjørelse pr. møte, kr. 100,- pr. møte for 

medlemmer og kr. 200,- pr. møte for leder av ungdomsrådet. Reisekostnader dekkes til og 

fra møter. Opplæringskostnader dekkes av Ås kommune. All godtgjøring, reisekostnader 

og opplæringskostnader dekkes innenfor bevilgede midler, jmfr. § 2.  

  

 
 

§ 6. Endring av vedtekter 

  

Vedtektene tas opp til evaluering i ungdomsrådet.  

Ungdomsrådet kan endre vedtekter. Eventuelle endringer forelegges kommunestyret som 

orienteringssak.  

 

Rapportering skjer i forbindelse med årsmeldingen hvert år. 
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ÅS KOMMUNE 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 

Saksnr: 13/1189-3  

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE  
Saksbeh.: Ellen Benestad Arkivkode:  033   

Utvalg Utv.nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  22/13   21.05.2013 

 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling og vedtak  

i møte den 21.05.2013  
 
 

Rådmannens innstilling 07.05.2013: 
1. Det opprettes en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune. Prosjektgruppen består av 3-5 ungdommer, 1 administrativ 
representant og en politisk representant. 

2. Det velges en politiker fra hovedutvalg for oppvekst- og kultur og/ eller 
kommunestyret som blir leder av prosjektgruppa.  

3. Nytilsatt SLT- koordinator blir sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. Inntil ny 
SLT- koordinator er ansatt vil rollen fylles av en annen fra administrasjonen. 

4. Prosjektgruppa avvikles når ungdomsrådet er konstituert og i gang.  
5. Det fremmes en ny sak for hovedutvalg for oppvekst- og kultur om etablering av 

ungdomsråd, i HOK- møtet den 22.08.2013. 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til kandidat til leder av 
prosjektgruppa, jf. pkt. 2: Sverre Strand Teigen (H) 
 

Votering: (8 stemmer) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag til leder av prosjektgruppa ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 21.05.2013: 
1. Det opprettes en prosjektgruppe som har i oppdrag å etablere ungdomsråd i Ås 

kommune. Prosjektgruppen består av 3-5 ungdommer, 1 administrativ 
representant og en politisk representant. 

2. Det velges en politiker fra hovedutvalg for oppvekst- og kultur og/ eller 
kommunestyret som blir leder av prosjektgruppa.  

3. Nytilsatt SLT- koordinator blir sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. Inntil ny 
SLT- koordinator er ansatt vil rollen fylles av en annen fra administrasjonen. 
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4. Prosjektgruppa avvikles når ungdomsrådet er konstituert og i gang.  
5. Det fremmes en ny sak for hovedutvalg for oppvekst- og kultur om etablering av 

ungdomsråd, i HOK- møtet den 22.08.2013. 
 

Leder av prosjektgruppa: Sverre Strand Teigen (H). 

 
 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Ås, 23.05.2013 
 
 
__________________ 
Jeanette Karlsen 
Politisk sekretariat 

Utskrift av møtebok sendes til: 
Administrasjon og elevråd ved Ås ungdomsskole 
Administrasjon og elevråd ved Nordbytun ungdomsskole 
Administrasjon og elevråd ved Ås videregående skole 
Rudolf ungdomshus 
Midtgaard ungdomshus 
Barn og unges kommunestyre 
Oppvekst- og kultursjef 
Rådmann 
Ordfører 
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HOK-sak 33/13 

BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER SOM HOK DISPONERER 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: 200 Saksnr.:  13/1843 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/13 22.08.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
HOKs disposisjonsmidler brukes høsten 2013 til: 

1. Åsgård skole tildeles kr 65.000 til 100 år jubileet.  
2. Nordby skole tildeles kr 200.000 til vernepleier i 75 % stilling. 
3. Ås ungdomsskole tildeles kr 143.000 til vernepleier i 50 % stilling.   

 
Rådmannen Ås, 13.08.2013  
 
 
Trine Christensen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur  
 

Vedlegg som følger saken: 
Ingen 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Ingen 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Økonomiavdelingen 
Rektor Åsgård skole 
Rektor Nordby skole 
Rektor Ås ungdomsskole 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har i 3 år disponert en pott på kr 700.000 pr år 
som skal gå til tiltak hovedutvalget for oppvekst- og kultur velger å prioritere over en 
kortere eller lengre periode. 
 
De 2 siste årene har pengene vært brukt til å finansiere en prosjektstilling som 
sosialpedagog i Nordby. Denne stillingen er nå gjort fast. Pedagogisk psykologisk 
tjeneste, som har denne stillingen, vil greie å finansiere stillingen innenfor eget 
budsjett resten av 2013. For 2014 vil stillingen bli innarbeidet i budsjettet.  
 
For 2013 står det igjen kr 408.000 av de midlene som HOK disponerer. 
 

Vurdering av saken: 
Oppvekst- og kultursjefen foreslår at disse benyttes på følgende tiltak: 
 

1. Åsgård skole skal feire 100 års jubileum høsten 2013. De har behov for kr 
65.000 for å greie å gjennomføre jubileet etter planene.   

 
Det er opprettet en jubileumskomité som består av 2 tidligere elever, 1 
representant fra historielaget, 2 FAU-representanter, 2 elevrepresentanter, 2 
lærerrepresentanter og 2 fra skolens ledelse.  Komiteen startet arbeidet rett 
etter jul. Mye av innholdet i jubileumsuka er basert på frivillig innsats og 
skolens egne krefter, men skolen er avhengig av noe profesjonell hjelp.  
Skolen får en del utgifter til instruktører/musikere til jubileumsforestillingen og 
til trykking av jubileumsheftene. Det er utregnet til å bli ca. 65.000 kroner. 

 
2. Nordby skole 

Nordby skole er en skole som sliter med ustabilitet i ledelsen med mange 
rektor- og inspektørskifter de seneste årene. Rektor som begynte i februar, har 
sagt opp stillingen og slutter før nytt skoleår starter. Tidligere rektor, Anne-
Karin Bjerke, går, i alle fall fram til nyttår, inn som rektor ved skolen.  
 
Skolen  har relativt dårlige resultater og en stram økonomi. Skolen har også 
elever som krever en tett oppfølging. Oppvekst- og kultursjefen har derfor bedt 
skolen om å ansette en vernepleier i 75 % stilling for skoleåret 2013/14 - uten 
at skolen har økonomisk dekning for dette. Det er et behov for å få bedre 
kompetanse til å følge opp enkeltelever og veilede lærere i håndtering av 
elever som oppfattes som utfordrende.  For hele skoleåret vil dette komme på 
kr 476.000. For høsthalvåret vil utgiftene til denne stillingen være kr 200.000 
og våren kr 276.000. 
 

3. Ås ungdomsskole 
De resterende midlene, kr 143.000, foreslås tildelt Ås ungdomsskole. De har 
flere elever som har behov for svært tett oppfølging av vernepleier/ 
spesialpedagog med kompetanse på atferdsproblematikk. Også Ås 
ungdomsskole har sett seg nødt til å ansette vernepleier uten at de i 
utgangspunktet har dekning for dette. Kr 143.000 vil dekke vel 50 % 
vernepleier.  
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
For Nordby skole og Ås ungdomsskole er det viktig at de også får et løfte om dekning 
av tilsvarende midler for våren 2014, kr 276.000 til Nordby og kr 200.000 til Ås 
ungdomsskole. Det vil da være igjen til utdeling for høsten 2014 kr 224.000 -under 
forutsetning av at HOK fortsatt disponerer kr 700.000.   

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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HOK-sak 34/13 

VEINAVN - I OMRÅDET RUNDT KIRKEN 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: L32 Saksnr.:  13/887 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/13 22.08.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Veien  (Vei 1) mellom Kongeveien og nåværendeSyverudvei, får navnet 

SYVERUDVEIEN 
2. Veien (Vei 2) endrer navn fra Syverudveien til KIRKEVEIEN fra kryss med 

Kirkeveien/Kongeveien/Syverudveien fram til til kryss med Vei 1 (Forslag 
Syverudven). 

 
Rådmannen Ås, 13.08.2013  
 
 
Trine Christensen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
1. Kart over omådet 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Henvendelse fra UMB 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Terje Holsen, Eiendomsdirektør, UMB. 
Oppmålingsvesenet, her. 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Vi har mottatt en henvendelse fra UMB, vedrørende navnsetting av veier i området 
ved Ås kirke. Det vises til vedlagte kart «Veier rundt Ås kirke», vedlegg 1. 
 
Etableringen av en varmesentral på UMB-område, etableringen av 
Veterinærinstituttet, samt flytting av senter for husdyrforsøk, (til Einarstujordet, 
Syverudveien), fører til endret trafikkmønster i området. 
 
Dagens vei nord for Ås kirke (VEI 1) har i dag ikke noe navn. Denne veien skal rustes 
opp, da denne vil bli hoved adkomstvei til de 3 virksomhetene som er nevnt over.  
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Dagens situasjon er videre slik:  
Veien fra Meierikrysset (FV 152) har navnet Kirkeveien fram til avkjøring til venstre 
(Syverudveien) 
Kirkeveien endrer navn til Kongeveien i samme kryss. 
Veien som kommer inn på Syverudveien fra UMBs område nord for Ås kirke har 
navnet Arboretveien. 
 

Vurdering av saken: 
Det er nødvendig å rydde opp i disse forholdene. 
Navnet Kirkeveien gis på veien forbi Ås kirke (på kartet markert som «Vei 2»), og gis 
dette navnet helt fram til krysset med det som på kartet er markert som «Vei 1». 
Dette innebærer at Ås kirke får adresse Kirkeveien, og ikke i Syverudveien, slik som i 
dag. 
 
Vei 1 får navnet Syverudveien fra krysset med Kongeveien og inn på nåværende 
Syverudvei. 
Arboretveien beholder navnet som i dag, dvs. fram til påkoblingen på Syverudveien.  
 
Navneforslaget er i tråd med UMBs forslag 
Ås historielag støtter forslaget. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Navneforslagene vil gå fram av saksframlegget og forslaget til vedtak. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest  
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Vedlegg 
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HOK-sak 35/13 

VEINAVN - BURUM OG HERUMVEIENS FORLENGELSE  

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: L32 Saksnr.:  12/137 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/13 22.08.2013 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Sidevei til Herumveien, gårdsveien til Burum gård, får navnet BURUMVEIEN. 
2. Herumveien forlenges fra Rød Nordre til pumpestasjonen (veiens sørende) 
 
Rådmannen Ås, 13.08.2013  
 
 
Trine Christensen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
1. Kartutsnitt 
2. Kartutsnitt 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Uttalelse fra Ås historielag  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppmålingsvesenet, for oppfølging i forhold til adressatene. 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Kartutsnitt 1 
Sidevei til Herumveien har etter hvert fått flere adressater, slik at det kan være behov 
for å gi disse nye adressatene navn knyttet til den veien de ligger ved, gårdsveien, 
veien til Burum gård. 
Vi har derfor mottatt en henvendelse fra oppmålingsvesenet i Ås kommune om dette. 
Navnevalget er forslått av tidligere eier på Burum gård. 
Navnevalget er videre støttet av Ås historielag. 
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Kartutsnitt 2 
Herumveien går fra Meierikrysset (Fv 152) og sørover. Veien bærer dette navnet fram 
til gården Rød Nordre. Selve veien fortsetter imidlertid videre fram til kommunens 
pumpestasjon ved veiens søndre ende.  
 

Vurdering av saken: 
Oppvekst- og kultursjefen støtter forslaget til veinavn på den omtalte veien 
(Burumveien). 
Herumveien får navn i hele veiens lengde. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Sidevei til Herumveien, gårdsveien til Burum gård, får navnet BURUMVEIEN. 
Herumveiens adresse gjelder i hele veiens lengde, også sørover fra Rød Nordre. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest 
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Vedlegg 
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HOK-sak 36/13 

VEINAVN - BURUMSKOGEN 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: L32 Saksnr.:  13/1931 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/13 22.08.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Vei i boligområde i Burum skog, som vist på kart i vedlegg 1, tildeles navnet 
HESTEHAGEN.  
 
Rådmannen Ås, 13.08.2013  
 
 
Trine Christensen 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
1. Kart 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Henvendelse fra oppmålingsvesenet 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppmålingsvesenet 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det er her snakk om etableringen av et nytt boligområde, beliggende sør for Ås 
sentrum. Planområdet er på totalt ca. 31 dekar og grenser mot boligområdene 
Landåskollen i nord, Søråsveien i øst og friluftsområdet Vardåsen i sør.  
Boligfeltet vil få adgang fra Søråsveien.  
Det er denne adkomstveien som en ønsker at skal få navn.  
Se vedlagte kart, vedlegg 1. 

 

Vurdering av saken: 
Saken er tatt opp med grunneier og representanter for Ås historielag. 
Forlaget til navn er Hestehagen. Navnet er tidligere gitt av eierne på Burum som navn 
på området, da dette ble brukt som beiteområde for gårdshestene. 
 
Historielaget stiller seg bak forslaget. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Veien får navnet Hestehagen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest  
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Vedlegg 
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HOK-sak 37/13 

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG SKOLER 

- INNHOLD OG UTFORMING I FREMTIDIGE RAPPORTER 
Gå til saksliste   << Forrige sak    
Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: 040 A00&14 Saksnr.:  13/1842 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 37/13 22.08.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Det fremmes en sak for hovedutvalget for oppvekst- og kultur i september om 
innhold, utforming og behandling av framtidige tilstandsrapporter i barnehage og 
skole.   
 
Rådmannen Ås, 13.08.2013  
 
 
Trine Christensen 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
Ingen 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Opplæringsloven § 14-4 har 3 forskriftsparagrafer som omhandler rapportering og 

evaluering av opplæringsvirksomheten i skolen. 

§2-1 Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 
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Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.   

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

 Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente 

statistiske og andre opplysninger som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga 

innanfor opplæringa.  

 

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 

 Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, 

mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og 

følgde opp lokalt.  

 
Det er ikke de samme kravene om rapportering i barnehageloven. 
 
 Barnehagelovens § 8 Kommunens ansvar 
 Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunene skal gi veiledning og 
påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. ………. 
 
 
De siste årene har Ås kommune utarbeidet tilstandsrapporter både samlet og for den 
enkelte skole og barnehage. Tilstandsrapportene har hatt forskjellig utforminger og 
gitt noe forskjellige opplysninger. Oppvekst- og kultursjefen har ofte gjort mindre 
endringer i rapportene på bakgrunn av hvilke ønsker som kom fram under 
behandlingen av rapportene året før. 
 
Tilstandsrapportene for 2012 har medført flere diskusjoner, ikke minst om om 
offentlighet/ikke-offentlighet av rapportene fra den enkelte skole og barnehage. Den 
samlede rapporten ble vedtatt av kommunestyret 27.02., mens behandlingen av de 
enkelte skolers og barnehagers rapporter fremdeles ikke er vedtatt.  De vil legges 
fram igjen for kommunestyret den 4. september.  
 
For å unngå usikkerhet rundt innhold i og behandling av framtidige tilstandsrapporter, 
er det ønskelig at det tas stilling til form og innhold på rapportene.  
 
Det legges derfor opp til en diskusjon rundt dette i hovedutvalget for oppvekst- og 
kulturs augustmøte. Ut fra hva som kommer fram i diskusjonen, vil rådmannen 
fremme en sak om behandling, utforming og innhold i rapportene for hovedutvalget 
for oppvekst- og kultur i september. 
 

 

Diskusjonsgrunnlag: 

SKOLE 

 Resultater fra de enkelte enhetene har fram til og med 2011  kun vært lagt 

fram for hovedutvalget for oppvekst- og kultur, mens resultater for hele 

kommunen også har blitt behandlet av kommunestyret, jf. Ås kommunes 
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reglementer, vedtatt av kommunestyret 25.11.2009, sist oppdatert 

28.06.2010, pkt7.1:  

″Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har ansvar for den politiske 

styringen av planarbeidet i grunnskolen. (…) Med hjemmel i 

kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle 

saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og 

reglement at myndigheten tilligger kommunestyret, et annet folkevalgt 

organ eller rådmannen.″  

Hvem er skoleeier og skal behandle rapporten – HOK eller HOK og 

Kommunestyret?  

 Skal skoleeier behandle både de enkelte skolers rapporter eller kun 

kommunens (oppvekst- og kultursjefs) felles rapport? Skal det for 2013 og 

årene framover kun være én sak om tilstandsrapporter? Oppvekst- og 

kultursjef anbefaler at skoleeier kun behandler én rapport, på lignende 

måte som i Ski og Nesodden kommune. I denne fellesrapporten legges alle 

skolenes resultater inn.   

 

 Hvordan skal rapporten/rapportene se ut?  

 Alle resultater legges inn, både gjennomsnittlig mestringsnivå og 

antall elever på hvert mestringsnivå. Hele rapporten unntas 

offentlighet. 

 

 Alle resultater legges inn. Elevgrupper som faller inn under 

Utdanningsdirektoratets prikkregler blir unntatt offentlighet 

(prikkes ut). Sykefravær i de minste barnehagene vurderes 

unntatt/ skjermet. Rapporten behandles i åpent møte og 

sakspapirer publiseres. 

 

Det bør diskuteres de ulike konsekvensene disse to alternativene vil gi. 

 Følgende overskrifter var i rapporten for 2012. Hvilke temaer/overskrifter 

kan evt sløyfes eller tilføyes?  

 Sammendrag  

 Hovedområder og indikatorer  

 Elever og undervisningspersonale  

 Antall elever og lærerårsverk  

 Lærertetthet  

o Læringsmiljø 

 Trivsel med lærerne  

 Mobbing på skolen  

 Faglig veiledning  

 Mestring  
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 Faglig utfordring 

o Resultater  

 Nasjonale prøver lesing 5. trinn  

 Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

 Nasjonale prøver regning 5. trinn  

 Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn  

 Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn  

 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk  

 Grunnskolepoeng  

 Standpunktkarakterer (minus norsk, matematikk og 

engelsk)  

 Muntlig eksamen  

o Gjennomføring  

 Overgangen fra grunnskole til VGO  

 System for oppfølging (internkontroll)  

 Konklusjon  

 

 Framtidige tilstandsrapport fremlegges medio mars  

 

BARNEHAGE 

Det er kun et par ganger hvor det er lagt fram rapporter fra barnehagene. I 

utgangspunktet er ikke barnehagene forpliktet til å lage rapporter. De har heller ikke 

resultater som skal framlegges.  

 Skal barnehageeier (HOK, kommunestyret) i det hele tatt behandle tilstandsrapport 

for barnehagene? Er det ting her som barnehageeier bør vite eller blir dette 

mer som en rapport f.eks. fra biblioteket, sykehjemmet? Sier disse rapportene 

egentlig noe barnehageeier må vite? Dersom ja; skal barnehageeier behandle 

både de enkelte barnehagers rapporter eller kun kommunens (oppvekst- og 

kultursjefs) felles rapport? Skal det for 2013 og framover kun være en ha én 

sak om tilstandsrapporter? Oppvekst- og kultursjef anbefaler at det kun lages 

en felles rapport for barnehagene hvis det skal lages i det hele tatt.   

 Det som kan falle innunder taushetsplikten er de ansattes sykefravær i den 

enkelte barnehage. Dette vil imidlertid ikke være et problem hvis det 

utarbeides en felles rapport for alle barnehagene.  

 Hvem skal behandle rapporten? Bare HOK eller også kommunestyret? 

 Følgende overskrifter var i rapporten for 2012. Hvilke temaer/overskrifter kan 
evt sløyfes eller bør tilføyes hvis man skal ha rapporten?  

Barnehagens visjon  
Konklusjon  
De viktigste tiltakene i 2013 for å bedre kvaliteten i barnehagen  
1.0 Barn  

1.1 Antall barn  
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1.2 Timer til barn med ekstra ressurser  
1.3  Barn i barnehagen med annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk eller engelsk  

2. Personalet  
2.1  Personalets utdanning  
2.2 Barnehagelærerutdanning deltid i 2012  
2.3 Etter- og videreutdanning av personalet i 2012  

3.0 Barnehagens satsningsområder i 2012 9 
3.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2012

  
3.2 Prosjekter som det har vært arbeidet med i barnehagen i 
2012  

4.0 Sykefravær blant de ansatte  
5.0 System for oppfølging  

5.1 Ståstedsanalyse  
6.0 Fysiske forhold 12 

6.1 Fysiske forhold ute  
6.2 Fysiske forhold inne  

 
 En evt. tilstandsrapport for 2013 fremlegges medio mars 2014 

 

Skal skoleeier (HOK, kommunestyret) i det hele tatt behandle tilstandsrapport for 

barnehagen? Sier disse rapportene egentlig noe skoleeier må vite? Dersom ja; skal 

skoleeier behandle både de enkelte barnehagers rapporter eller kun kommunens 

(oppvekst- og kultursjefs) felles rapport? Skal vi for 2013 kun ha én sak om 

tilstandsrapporter? Oppvekst- og kultursjef anbefaler at skoleeier kun behandler én 

rapport.   

 Det som i kan falle innunder taushetsplikten er de ansattes sykefravær. 

Hvordan skal vi vurdere dette? Hvordan vurdere om en barnehages rapport er 

unntatt? 

 Hvem skal behandle rapporten? Bare HOK eller også kommunestyret? 

 Vis liste over overskriver i rapport for 2012. Hvilke overskriver kan sløyfes? 

Hva bør legges til? 

 

 Administrasjonen ber om konkrete tilbakemelding slik at det i septembermøtet 

kan framlegges en vedtakssak. Bør da denne saken gå til kommunestyret?  

 

 Evt. framtidige tilstandsrapporter fremlegges medio mars  

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Administrasjonen ber om konkrete tilbakemelding slik at det i septembermøtet kan 

framlegges en vedtakssak.  
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