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Utv.sak nr 21/08 
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009 
Saksbehandler:  Per Kierulf Arkivnr: 145  Saknr.:  08/2576 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Ås Eldreråd 15/08 12.11.2008 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 16/08 11.11.2008 
Formannskapet 90/08 12.11.2008 
Hovedutvalg for helse og sosial 38/08 12.11.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 108/08 13.11.2008 
Administrasjonsutvalget 22/08 13.11.2008 
Arbeidsmiljøutvalget / 11.11.2008 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/08 12.11.2008 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
 
Rådmannen i Ås, 05.11.08 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Muntlig presentasjon i formannskapet 29.10.08 
Formannskapet 1. gang 12.11.08  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12.11.08 
Hovedutvalg for helse og sosial 12.11.08 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 13.11.08 
For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget: 

• Arbeidsmiljøutvalget 11.11.08 
• Ås eldreråd 11.11.08 
• Kommunalt råd for funksjonshemmede 11.11.08 
• Administrasjonsutvalget 13.11.08 

Formannskapet 2. gang 26.11.08 – formannskapets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret 10.12.08 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendt alle utvalg 05.11.08) 
• Handlingsprogram og økonomiplan for 2009-2012 
• Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009-2012 med budsjettekniske kommentarer til 

driftsbudsjettet 
• Temaplan for psykisk helse 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Administrasjonens detaljerte årsbudsjett 2009 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
• Ledergruppen 
• FIKS 
• Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn 
Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2009–2012 bygger på de forutsetninger som 
er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende 
handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. 
Dokumentene bygger på den prosessen som startet i februar 2008 med innsparingsprosessen, 
som ble videreført ut over våren med kommunestyrets plankonferanse i mai, og munnet ut i 
saken om arbeidet med handlingsprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i juni. 
Videre ble det gjennomført informasjonsmøte med kommunestyret i september. 
 
Fra kommuneplan til program for handling 
Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver 
virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan 
disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet.  Ås kommune er en stor og 
sammensatt virksomhet med mer enn 1100 ansatte og et driftsbudsjett på over 775 mill.kr. 
Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til 
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innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal 
vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 
4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste 
utfordringene. Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert 
oppmerksomhet: 

• kommunen som samfunn  
• kommunen som tjenesteleverandør 
• kommunens økonomi  
• kommunens medarbeidere 

 
Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer oppmerksomheten 
mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører oppgavene. Dette betyr 
at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha 

• effektiv ressursbruk 
• riktig kvalitet på tjenestene 
• kompetente og friske medarbeidere 
 

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes 
på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging av disse 
skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes innbyggere. 
 
 
Økonomisk situasjon 
 
Bakgrunn, status og nye forutsetninger 
Kommunen har i flere år søkt å effektivisere tjenestene, forenklet arbeidsformer, rutiner og 
omorganisert for å utnytte ressursene og sikre tjenestetilbudet. Dette er og vil være et 
kontinuerlig arbeid, og effekten har vist seg mer tydelig de siste årene.  
 

Netto driftsutgifter pr. innbygger - korrigert for 
utgiftsbehov
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås og gjennomsnitt for andre kommuner i Follo.  
 
I figuren er det gjort en sammenligning av utviklingen i perioden 2005-2007 av netto 
driftsutgifter pr. innbygger i Follo korrigert for at kommunene har ulike utgiftsbehov. Basert 
på KOSTRA-data er det laget en indeks der utgiftnivået for de andre kommunene er satt til 
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100 for hvert av de tre årene. Tidligere hadde Ås kommune høyere driftsutgifter pr. innbygger 
enn de andre kommunene i Follo. Figuren viser at dette har snudd ved at Ås kommune i 2007 
brukte 98,4 % av det de andre hadde i driftsutgifter pr. innbygger. Tilpasningen i perioden 
2005-2007 har i all hovedsak skjedd uten at brukerne har opplevd at kvaliteten på 
tjenesteproduksjonen har blitt vesentlig redusert.  
 
Det har i 2008 også vært gjennomført innsparinger og fortsatt har kommunen klart å 
opprettholde kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Det er grunn til å anta at det sammenlignbare 
tallet for 2008 blir lavere enn 98,4 %. Likevel var netto driftsresultat i vedtatt budsjett 2008 
minus 1,4 % av driftsinntektene. Dette er meget lavt sett i forhold til tidligere år. Etter 2. tertial 
forventes resultatet å bli enda dårligere med minus 3,6 %. 
 
Årets plan- og budsjettprosess viste at det fortsatt er behov for å foreta økonomiske 
innstramminger. Ut fra ovennevnte må det kunne antas at det blir stadig vanskeligere å kunne 
møte de økonomiske innstramminger med effektivisering alene. Dette understøttes også av 
rapport fra ”Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi”. I 
rapport fra april 2008 er det gjort beregninger basert på regnskapstall for 2006 som tilsier at 
Ås kommune driver mer effektivt enn gjennomsnittet for kommunesektoren.  
 
I handlingsprogrammets kap 2.1 er det gjort en gjennomgang av økonomiske forutsetninger. 
En vesentlig forutsetning er rentenivået som er forutsatt på 5% for hele planperioden.  
 
Sammenlignet med det som ble lagt til grunn i Handlingsprogram 2008-2011 er det en reell 
økning på 3,3 % for 2009 når det gjelder fellesinntektene (skatt, rammetilskudd o.a). Dette 
tilvarer et beløp på 15,3 mill. kroner og er en relativt stor og positiv forbedring i forhold til 
tidligere plan. Det er foretatt innsparinger på til sammen 7,3 mill. kroner for 2009 i forhold til 
tidligere plan. En del av disse innsparingene vil oppleves som redusert kvalitet i 
tjenesteproduksjonen. Motsatsen er at det har vært behov for å styrke etatenes rammer med til 
sammen 16,8 mill. kroner for 2009. Samme utvikling ser man utover i perioden som kan 
sammenfattes slik:  
• Relativt stor økning i skatt, rammetilskudd og andre fellesinntekter i forhold 

Handlingsprogram 2008-2011. ( I størrelsesorden 12-15 mill. kroner for hvert av årene i 
planperioden.) 

• Relativt store innsparinger på etatenes nettorammer i forhold til Handlingsprogram 2008-
2011. (I størrelsesorden 7-10 mill. kroner for hvert av årene i planperioden.) 

• Etatens nettorammer øker likevel som følge av økte behov knyttet til lovpålagt virksomhet 
som kommunen er forpliktet til å imøtekomme. (I størrelsesorden 17-22 mill. kroner for 
hvert av årene i planperioden.) 
 

Når det gjelder innsparinger prioriteres de lovpålagte oppgavene. Som følge av dette foreslås 
bl.a. nedleggelse av ungdomsrådet, fritidsklubbene, biblioteksfilialen i Nordby samt fjerning 
av tilskuddene til eldresentrene. Andre viktige følger er reduksjon av tilskuddene til frivillige 
lag og foreninger samt støtte til Ås Avis og Ås-Nytt. 
Det vises for øvrig til vedleggsdokumentet ”Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012” som 
gir en detaljert oversikt over de ulike innsparinger og økninger i etatenes nettorammer.  
 
I dette dokumentet er netto driftsresultat for 2009 på 0,4 % av driftsinntektene. Dette er meget 
lavt når man ser isolert på resultatet for 2009. Netto driftsresultat viser imidlertid en positiv 
utvikling utover i planperioden. Denne utviklingen er likevel ikke tilstrekkelig for å nå et netto 
driftsresultat på 3 % innen 2012. Skal dette målet nås vil det kreve tiltak i 2010 og 2011 som 
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ikke er beskrevet i denne planen. Dette vil trolig være innsparinger som i enda større grad enn 
i Handlingsprogram 2009-2012 kan utfordre kvaliteten på tjenesteproduksjonen.  
 
Det må holdes et kontinuerlig blikk på effektivitet gjennom aktiv bruk av KOSTRA-data slik 
at Ås kommune opprettholder en drift som er minst like effektiv som andre sammenliknbare 
kommuner.  
 
For å unngå redusert kvalitet på tjenestene er det nødvendig at Ås kommune får en lånegjeld 
som er mer i samsvar med driftsinntektene. Ås kommune har i dag en netto lånegjeld som kun 
overgås av Ullensaker og Nannestad kommuner i Akershus. Gjennom de to siste års 
handlingsprogram er det imidlertid gjort grep for at Ås kommune skal få en gjeldsbelastning 
som er mer i tråd med det andre kommuner har.  
 

Netto gjeld i prosent av driftsinntektene
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Nettogjeld i prosent av driftinntektene i perioden 2004-2012 
 
Figuren viser at netto gjeld målt i forhold til driftsinntektene er på vei nedover. Sammenholdt 
med tilsvarende figur i Handlingsprogram 2008-2011 viser tallene en betydelig nivåreduksjon. 
Et sentralt element for å gjenopprette økonomisk handlefrihet for Ås kommune vil være at 
denne utviklingen fortsetter de nærmeste årene. 
Investeringsbudsjettet er derfor holdt på et minimum. Vi har kun prioritert en ny barnehage på 
Solberg, som er nødvendig for å imøtekomme retten til barnehageplass. For øvrig benyttes ny 
rentefri låneordning kun til vedtatte prosjekter; Nordbytun og kirketårn i Nordby. 
 
Viktige prosjekter som vi ikke har funnet plass til er: 

• Rehabilitering/erstatning pav. 2 ved Åsgård skole 
• Rehabilitering aktivitetsbygg Rustad skole 
• Rehabilitering gymsal Ås ungdomsskole 
• Rehabilitering/brannsikring kulturhuset 
• Utearalplan Ås sentrum 

 
Økonomiplanen forutsetter ingen kutt i bygningsvedlikeholdet ifht. gjeldende plan. 
Bygningsmassen representerer kommunens viktigste formuesforvaltning og det er avgjørende 
viktig at denne forvaltes optimalt både når det gjelder drift, vedlikehold og utvikling. Det 
finnes lite KOSTRA-data for dette området og følgelig få kilder som kan avdekke hvor 
effektivt vi driver. Rådmannen ønsker derfor å sette i gang et prosjekt som evaluerer driften og 



  Sak 21/08 

vurderer eventuelle alternative måter å organisere eiendomsforvaltningen på. Herunder også 
mulig etablering av kommunalt foretak. Hensikten skal være å søke en organisering som  i 
størst mulig grad sikrer en eiendomsforvaltning som trygger kommunes verdier på en mest 
mulig effektiv måte. 
 
 
Konklusjon økonomi 
Forslaget til økonomiplan innebærer alvorlige kutt som rammer både viktige brukergrupper og 
ansatte. Dersom vi ikke lykkes med å oppnå samsvar mellom inntekter og utgifter vil 
konsekvensene bli betydelig større og ramme de svakeste hardest. 
En vesentlig forutsetning for budsjett 2009 er skatteinntektene som bygger på statsbudsjettets 
forutsetninger. Dersom vi hadde lagt til grunn årets skatteinntekter fra januar til september, 
ville inntektene blitt betydelig lavere. Sammen med renteforutsetningen indikerer dette at 
budsjettet bygger på følsomme forutsetninger. 
Skal Ås kommune oppnå et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene innen 2012 vil dette 
kreve tiltak i 2010 og 2011 som ikke er beskrevet i handlingsprogrammet. Dette vil være tiltak 
som sannsynligvis vil utfordre kvaliteten på tjenesteproduksjonen i større grad enn i 
Handlingsprogram 2009-2012. For å unngå dette i størst mulig grad er det viktig at Ås 
kommunes lånegjeld ikke øker i særlig grad de neste årene.  
 
Hovedambisjoner i planperioden 
Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og hva kommunen må lykkes med innenfor 
de ulike innsatsområdene, samt gjeldende handlingsprogram legges følgende hovedambisjoner 
til grunn: 
  
• Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI 
Stortinget vedtok i april 2007 å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. Dette 
gir Ås nærmere 730 nye arbeidsplasser og 500 nye studenter. Kommunen skal bidra til å sikre 
nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI og stimulere til vekst og etablering av 
nye næringer med tilknytning til forsknings- og universitetsmiljøet. I 2009 skal kommunen 
bidra i planlegging av lokalisering av NVH/VI, samt gjennom arbeidet med en næringspolitisk 
handlingsplan for Ås legge til rette for vekst og etablering av nye næringer med tilknytning til 
forsknings- og universitetsmiljøet. 
 
• Redusere energibruken og klimautslippene fra Ås kommune  
I st. meld. nr 34 (2006-2007) om norsk klimapolitikk beskrives kommunenes rolle som svært 
sentral i klimaarbeidet. Kommunen har derfor et ansvar for å sette klima og energi på 
dagsorden. Det skal utarbeides en klima- og energiplan for kommunen med tiltak som kan 
bidra til redusert klimautslipp og energibruk.  
 
• Bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen 
I 2006 ble det vedtatt en forskrift om vannforvaltningen. Ihht denne forskriften skal det 
fastsettes miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannforekomstene. Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen er pekt ut som piloter. I 2009 skal det 
utarbeides mål for vannkvaliteten i disse vannforekomstene og det skal utarbeides tiltaksplaner 
som skal danne grunnlag for gjennomføring av tiltak. 
 
• Barn og unge med psykiske problemer 
Stadig flere barn og unge får psykiske problemer. Det er behov for å utvikle tilrettelagt skole- 
og opplæringstilbud til unge med psykiske problemer slik at de sikres tilpasset opplæring i 
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henhold til Opplæringsloven. Dette er ressurskrevende fordi denne gruppen trenger høy 
voksentetthet som har god kompetanse på ungdom med psykiske lidelser. 
 
• Kvalifisert personale i barnehagene 
Det økende antall barnehageplasser i kommunen medfører et stort behov for førskolelærere for 
å sikre kvaliteten på tjenestene. Det er vanskelig å rekruttere nye førskolelærere, og det er 
derfor viktig å opprettholde og utvide stipendordning for ansatte i barnehagene som ønsker å 
ta en førskolelærerutdannelse ved siden av jobb.  
 
• Funksjonshemmede - og vanskeligstilte barn og deres familier 
Det er nødvendig å samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede og barn med 
adferdsvansker og deres familier. Utfordringen er å videreutvikle tjenesten ved overføring av 
oppgaver fra barnevernet, samt sørge for tilstrekkelig boligtilbud for gruppen. 
 
• Forebyggende tjenester 
Det er viktig å drive et godt forebyggende og helsefremmende arbeid på de arenaene hvor 
barn, ungdom og barnefamilier er. Dette er det nødvendig å fokusere på til tross for en 
anstrengt økonomisk situasjon. 
 
• Opprettholde et hensiktsmessig eldreomsorgstilbud 
Den eldre befolkningen i Ås kommune øker jevnt hvert år og utfordringen er å etablere en god 
balanse mellom korttids- og langtidssykehjemsplasser, dagsenterplasser, hjemmetjenester og 
omsorgsboliger, samt en hensiktsmessig balanse mellom ordinære tiltak og tiltak for personer 
med demens. Det vil innenfor alle disse områdene være behov for utvidelser i 
handlingsprogramperioden. 
 
• Videreutvikle psykiatritjenesten 
Det er nødvendig å videreutvikle psykiatritjenesten i takt med de utfordringer som følger av 
kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten og større oppgaver til kommunene, samtidig 
som opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet. 
 
• Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom 
I handlingsprogramperioden må det etableres boliger til bostedsløse med lav boevne. Det er 
også nødvendig å etablere tiltak som gjør at kommunen kan dra nytte av de virkemidlene som 
ligger i NAV-systemet.  
 
• Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere 
Konkurransen om kompetent arbeidskraft avhenger av markedssituasjonen, men er fortsatt 
hard. For at kommunen skal kunne gi kvalitet i tjenestene i tråd med lov og kommunale 
vedtak, må kommunen makte å beholde, utvikle og rekruttere kompetente arbeidstakere. For å 
få dette til vil det være nødvendig å ha tilstrekkelig og attraktive lønns- og arbeidsvilkår og 
andre gode arbeidsgiverpolitiske virkemidler. 
 
• Kvalitetskommuneprogrammet videreføres 
Kvalitetskommuneprogrammet er et prosjekt som gjennomføres i kommunen for å fremme 
god helse blant ansatte, redusert sykefravær og økt nærvær. Enhetene som omfattes av 
prosjektet er skolene/SFO, barnehagene og enhet for pleie- og omsorgstjenester. Målet er å 
redusere sykefraværet i disse enhetene med 20 % innen utgangen av 2009, i forhold til 2007 
statistikken. Det er pekt ut 26 friskvernombud som sammen med aktuelle enhetsledere skal 
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bidra til å nå målet og det er utarbeidet enhetsvise helseplaner. I 2009 skal helseplanene 
gjennomføres og målet om redusert sykefravær være innfridd.  
 
 
Konklusjon 
I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for 
mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Den økonomiske situasjonen krever at 
kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å gjennomføre nødvendige upopulære grep for å 
bringe utviklingen på rett spor. Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og 
begrenser kommunens handlefrihet ytterligere.  
 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 22/08 

 

 
Utv.sak nr 22/08 
PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2009-2012 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: A10  Saknr.:  08/2572 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/08 12.11.2008 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Plan for barnehageutbygging 2009-2012 i Ås kommune godkjennes 
 
2. Planene legges til grunn for prioriteringen av drifts og investeringstiltak i 

Handlingsprogram og økonomiprogram i innværende planperiode. 
Planlegging og arbeid med en barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med 
142 plasser til barn over 3 år/71 barn under 3 år starter umiddelbart slik at den kan stå 
ferdig senest høsten 2011. 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ot.prp.nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) 
er behandlet og vedtatt i Stortinget. Bestemmelsen trer i kraft 01.01.2009.  
 
I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endringer:   
  § 8 annet ledd skal lyde: 

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

 
Ny § 12a skal lyde: 
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 

 
Kommunen har pr. desember 2008 89,9 % barnehagedekning når vi regner at 100 % av barn 
over 3 år ønsker plass i barnehage og 90 % av barn under 3 år ønsker plass i barnehage 
Det er pr. d.d. god dekning for barn over 3 år men kommunen mangler plasser for barn under 
3 år i hovedsak i Ås Nord (Solberg). 
I følge prognoser mangler Ås Nord 112 plasser for barn over 3 år eller 56 plasser for barn 
under 3 år i 2008, det vil videre mangle 134/67 plasser i 2010 og 153/77 plasser i 2012.  
I Ås sentrum er det situasjonen litt annerledes og det er pr. d.d. god dekning. 
I følge prognoser mangler Ås sentrum 17 plasser for barn over 3 år eller 9 plasser for barn 
under 3 år i 2008, det vil bli en overdekning på 53/27 plasser i 2010 når Frydenhaug og Kaja 
barnehage har utvidet i 2009, men vil igjen mangle 18/9 plasser i 2012. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
For at kommunen skal kunne oppfylle kommunes plikt til å tilby plass til barn under 
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, samt oppfylle retten til barnehageplass for 
alle som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, anbefales 
det at det bygges en ny barnehage på Solberg i tilknytning til skolen. Barnehagen bør ha plass 
til 142 barn over 3 år eller 71 barn under 3 år. For å kunne imøtekomme plikten om nok 
barnehageplasser fra til ny barnehage kan stå ferdig, anbefales det at det gule huset på Solberg, 
evn andre aktuelle lokaler blir vurdert til bruk som barnehage. 
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Innledning 
 
Plan for barnehageutbygging 2008-2012  bygger på plan for barnehageutbygging  
2006-2009, revidert februar 2007 og tar utgangspunkt i ny barnehagelov av 10.06.05 
gjeldende fra 01.01.06.  
 
Barnehageloven 
I barnehagelovens § 8, 2. ledd heter det: 

”Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall 
barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og 
driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.” 

 
I forarbeidene til loven av juni 2005 heter det om § 8: 

Departementet foreslår en videreføring av kommunens ansvar for at det finnes et 
tiltrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Det samme 
gjelder kravet om at utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og 
behov. Dette betyr at kommunen må arbeide aktivt for å nå målet om full 
behovsdekning og for å sikre at det samlede barnehagetilbudet i kommunen er godt 
og i samsvar med behovet. Med full behovsdekning menes at alle familier som ønsker 
det skal få tilbud om barnehageplass. Kommunen er ikke pålagt å ha et bestemt antall 
barnehageplasser eller en bestemt dekningsprosent, men kan selv fastsette det reelle 
behovet for plasser i sin kommune. Samordnet opptaksprosess og 
barnehagemyndighetenes innsynsrett vil gi kommunen redskaper for å finne fram til 
det lokale behovet for barnehageplasser. Videre stiller forslaget til bestemmelse krav 
til sammensetningen av tilbudet og evne til å utvikle tilbudet i takt med endringer i 
behovene i befolkningen 

 
Vedtatt lovfestet rett til barnehageplass f.o.m. 01.01.09  
Ot.prp.nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) 
er behandlet og vedtatt i Stortinget. Bestemmelsen trer i kraft 01.01.2009.  
 
I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endringer:   
  § 8 annet ledd skal lyde: 

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

 
Ny § 12a skal lyde: 
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 
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Pr 01.12.08 har Ås kommune 7 kommunale barnehager og 13 private barnehager. 
Barnehagene har til sammen 1323 plasser for barn over 3 år tilsvarende 662 plasser for barn 
under 3 år. I løpet av høsten 2009 kommer det ca.106 nye barnehageplasser for barn over 3 
år eller 53 for barn under 3 år, i Ås sentrum.  Antall plasser er kun et beregnet utgangspunkt. 
Antall plasser varierer med barnegruppens sammensetning i forhold til alder. En plass under 
3 år tilsvarer 2 plasser over 3 år når det gjelder krav til antall ansatte. En plass under 3 år 
krever 1/3 mer areal sammenliknet med barn over 3 år. Veiledende arealnormer gis av 
departementet i barnehageloven og fastsettes av barnehageeieren i 
barnehagens/barnehagenes vedtekter. De veiledende arealnormene er 4 kvadratmeter netto 
per barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter netto per barn under 3 år. Det blir færre plasser i 
barnehagen dersom det tas inn flere barn under 3 år enn det som er forutsatt for beregning 
av antall plasser, og at det blir flere plasser dersom det er færre barn under 3 år enn det som 
er forutsatt.  
 
Antall barn i barnegruppene i Ås kommunes barnehager varierer. I de nye, store kommunale 
barnehagene er det 14 barn og 4 voksne i grupper for barn under 3 år, og 28 barn og 4 
voksne i grupper for barn over 3 år. 28 barn i gruppene er mange og er 2 til 4 flere barn i 
gruppene enn det som er vanlig i tilsvarende barnehager i andre kommune. Når det er full 
barnehagedekning, bør dette tallet reduseres til 26 eller 24 barn i gruppene.  De private 
barnehagene har stort sett den gamle modellen; 9 barn og 3 voksne under 3 år og 18 barn og 
3 voksne over 3 år.  
  

Barnehagedekningen i Ås kommune 
 
Ås kommune har pr. desember 2008 89,9 % barnehagedekning totalt. I dette tallet ligger 
også barn som bor i andre kommuner, men går i våre barnehager, det kan dreie seg om vel 
25 barn, de fleste i Haugtussa Steinerbarnehage og i personalbarnehagen på UMB, 
Åkebakke barnehage. Vi vet at en del barn fra vår kommune går i barnehager i andre 
kommuner, men det har vi ikke noe tall på. 
 
Antall søkere til hovedopptaket i Ås har vært noe varierende de siste årene. Antallet gikk noe 
tilbake i 2006, økte i 2007, men gikk noe tilbake igjen i 2008. Dette er i stor grad avhengig av 
fødselstallene og de muligheter foreldrene mener de har til å få barnehageplass. 
 
Til hovedopptaket per 1. mars 2008 var det 388 søkere. Det ble i første runde sendt ut 199 
tilbud og medio oktober 2008 er det 20 barn uten barnehagetilbud som står igjen på 
ventelisten fra hovedopptaket. Det er kommet til ca.100 nye søkere etter hovedopptaket, 
medio oktober 2008 står det derfor fortsatt ca.155 barn uten plass på ventelisten. Av disse vil 
ca 70 barn under 3 år få tilbud i Tunveien barnehage. 
 
Det er god dekning for barn over 3 år i kommunen men det mangler plasser for barn under 3 
år. Mangelen på plasser for barn under 3 år er nå i hovedsak i Ås Nord. 
 
 
Hva bør dekningsgraden i Ås være? 
I barnehagelovens § 8. som regulerer ”Kommunens ansvar” blir det slått fast følgende;  
”Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for 
barn under opplæringspliktig alder.”  
 
Kunnskapsdepartementet definerer ”barn under opplæringspliktig alder” som barn i alderen  
1-5 år. 
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Tallene og prognosene i denne planen tar utgangspunkt at behovet i Ås er 100% dekning for 
barn over 3 år og 90 %  dekning for barn under 3 år. 
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Økning i antall barn til kommunen, forventet nedgang i prisen per barnehageplass når full 
barnehagedekning er nådd, samt den lovfestede retten til barnehageplass fra 01.01.09 for 
barn som fyller 1 år innen utgangen av august og som søker til hovedopptaket, regner vi med 
vil føre til økt pågang på barnehageplasser. 
 

Mange søkere ønsker å begynne midt i barnehageåret. Dette gjelder stort sett ettåringer født 
mellom desember og mars der foreldrene avslutter fødselspermisjonen og ønsker et tilbud til 
sine barn midt i barnehageåret.  
 

Usikre momenter vedrørende behov for barnehageplasser 
 

Kontantstøtte: Dersom regjeringen skulle vedta å fjerne kontantstøtten vil det antagelig føre 
til at noen flere vil søke barnehageplass. 
 

Makspris: Det er usikkert om maksprisen vil bli satt ned ytterligere i fremtiden. På grunn av 
indeksregulering økte prisen fra 2250,- til og med 2330,- fra og med 1.januar 2007. Det ligger 
an til at prisen skal synke ytterligere når staten har oppnådd full barnehagedekning. Dersom 
prisen på barnehageplasser går ned er det usikkert på hvordan dette vil slå ut på 
søknadsmengden til barnehageplass, men en del foreldre som hittil ikke har ønsket 
barnehageplass av økonomiske årsaker vil antagelig søke om plass for sine barn  
 

Befolkingsvekst. Befolkningsveksten i kommunen er basert på befolkningsprognoser. Det 
legges inn et tak på 2 % befolkningsøkning som justeres etter boligtilgangen. Grunnen til at 
det legges inn 2 % befolkningsøkning som tak er at Ås kommune ønsker å tilpasse 
tjenestetilbudet til befolkningsveksten. Befolkningsveksten kan i midlertidig bli større eller 
mindre en antatte prognoser. Studenter ved UMB som har barn og som ikke har meldt flytting 
til Ås vil bla. ikke fanges opp av befolkningsstatistikken 
 

Familiebarnehager: Familiebarnehager er enkle å opprette og nedlegge. Familiebarnehager 
blir derfor opprettet og lagt ned etter hvert som det melder seg behov i ulike deler av 
kommunen. I hovedsak søker de fleste familier om plass i ordinære barnehager, men 
erfaringer fra opptaket viser at noen foreldre foretrekker en familiebarnehage i gangavstand 
heller enn en plass i en ordinær barnehage i en annen del av kommunen. 
Familiebarnehagene dekker aldersgruppen 1- 3 år hvor de ordinære barnehagene har 
færrest plasser 
 

Ledig kapasitet. Full barnehagedekning og rett til barnehageplass for alle som er fylt ett år 
innen utgangen av august, vil nødvendigvis føre til at kommunen må kalkulere med at det 
periodevis vil være noe overkapasitet. Det er samtidig viktig at den holdes lavest mulig 
samtidig som kommunen ivaretar sin lovpålagte plikt om å ha et tilstrekkelig antall 
barnehageplasser 
 

Et tilstrekkelig antall plasser korresponderer ikke nødvendigvis med antall barn på 
ventelisten. Med økt tilgjengelighet, lavere priser samt visshet om at kommunen har en plikt til 
å sørge for barnehageplasser, vil antagelig flere ønske barnehageplass for sine barn. 
Reduserte priser vil føre til at flere ønsker heltidsplass, noe som igjen medfører at færre barn 
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deler på det totale antallet plasser i kommunen.  
 

Når vi ser på dekningsgraden, er det naturlig å ta utgangspunkt i aldersgruppen 1-5 år som er 
Kunnskapsdepartementets definisjon av ”barn under opplæringspliktig alder”. Det er svært få 
barn under 1 år i barnehagene. Allikevel bør vi ta høyde for at noen foreldre ønsker plass før 
barnet fyller ett år. Spesielt gjelder dette i Ås sentrum der vi har studenter tilknyttet UMB som 
ønsker å ta opp studiene før fødselspermisjonen utløper.  
 

Barnehagene i Ås 
 
Kommunale barnehager  
De kommunale barnehagene har pr. desember 2008 totalt 455 plasser for barn i alderen 1-5 
år. 175 plasser for barn under 3 år og 280 plasser for barn over 3 år.  
Omregnet til plasser for barn over 3 år blir dette 630 plasser.  
Når Frydenhaug utvider i 2009, er det totalt 718 plasser omregnet til plasser for barn over 3 år 
i kommunale barnehager 
 
Tabell 1 
Barnehage Byggeår og tilstand 

 
Ant. 
plasser 
under 3 
år 

Ant. 
plasser 
over 3 år 

Frydenhaug 1987. 
Rehabiliteres og utvides med 
88/44 plasser som skal stå 
ferdig høsten 2009. 
 

12 30 

Rustadskogen 1978. I brukbar stand 
Kjøkken og en avdeling ble 
rehabilitert 2008. 
Nytt uteskur 2008. 
 

14 20 

Sagalund 1978. I brukbar stand 
En avdeling rehabilitert 2007. 
  

14 20 

Søråsteigen Nytt barnehagebygg åpnet 
høsten 2007. 
  

42 58 

Togrenda 1983. Barnehagen og 
uteområdene har behov for 
rehabilitering. Kan 
rehabiliteres og utvides med 
15 plasser. 
 

9 36 

Vinterbro Åpnet høsten 2006 42 58 
Tunveien Modulbarnehage, åpner 

1.desember 2008. 
42 58 

Totalt  175 280 
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Private barnehager  
De private barnehagene har pr. desember 2008 til sammen 548 plasser for barn i alderen1-5 
år. 147 plasser for barn under 3 år og 401 plasser for barn over 3 år.  
Omregnet til plasser for barn over 3 år blir dette 695 plasser 
Når Kaja barnehage utvider høsten 2009, blir det totalt i private barnehager, 713 plasser 
omregnet til plasser for barn over 3 år  
 

Tabell 2 

Barnehage Oppstart og byggeår, 
vedlikehold 

Ant. 
plasser  
under 3 år 

Ant. 
plasser 
over 3 år 

Dysterlia 
barnehage 

Bygget 1970. Vanlig 
vedlikehold. Ble utvidet 
med en avdeling høsten 
2008. 

9 36 

Kaja Barnehage Bygget som park i 1948, 
bhg. fra 1954. Vanlig 
vedlikehold. Utvider med 
en avdeling vår/sommer 
2008 

6 23 

Knerten 
barnehage 

Bygget 1992. Vanlig 
vedlikehold. 

10 20 

Orrestien 
barnehage 

Bygget 1999. Godt 
vedlikeholdt. 

14 40 

Rustadporten 
barnehage 

Bygget 1999. Godt 
vedlikeholdt. 

14 40 

Haugtussa 
Steinerbarnehage 

Nytt barnehagebygg, 
åpnet høsten 2007. 

20 40 

Sjøskogen 
barnehage 

Bygget 1996. Godt 
vedlikeholdt. 

14 40 

Tamburbakken 
barnehage 

Bygget 1992. Vanlig 
vedlikeholdt. 

 38 

Åkebakke 
barnehage 

Bygget 1920, oppst. 
1992 
Vanlig vedlikehold 

18 25 

Løvstad 
naturbarnehage 

Åpnet 2005.  
Utvidet med nytt bygg 
2006. 

12 31 

Kroer frilufts-
barnehage 

Åpnet høsten 2005 i 
Kroer vel samfunnshus. 
Utvidet 2006/2007 

10 28 

Kroertoppen 
barnehage 

Åpnet høsten 2005 i 
Kroer menighets 
barnepark 

5  

Moerlia 
barnehage 

Åpnet høsten 2006 15 40 

Totalt  147 401 

 

Familiebarnehager  
Det er pr.desember 2008 6 godkjente familiebarnehager i Ås kommune. En av disse legger 
ned høsten 2009. Familiebarnehagene har til sammen 32 barn medregnet Liatoppen 
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familiebarnehage som startet august 2008. Familiebarnehagene holder til i private hjem og 
mottar kommunal støtte etter kostnadsdekning i tillegg til statsstøtte. Den kommunale støtten 
dreier seg stort sett om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. 
Tabell 3 

Barnehage Startet opp Beliggenhet Antall 
barn 

Evjens familiebarnehage 1998 Rustad 4 
Pingvinen familiebarnehage 1998 Solberg 8 
Tertitten familiebarnehage 2004 Solberg 4 
Tante Sofies familiebarnehage 2007 Kroer 8 
Glimmerveien 
familiebarnehage 

Gjenåpnet høsten 2007 Dyster Eldor 4 

Liatoppen familiebarnehage 2008 Dysterlia 4 

 

Oversikt over prognoser og barnehagedekning 
I plan for barnehageutbygging 2009-2012 har vi valgt å sette opp tall for sentrum samlet og 
Nordby samlet. 
 

Forklaringer til tabellen 
Tallene for antall barn er hentet ut fra statistikk fra 2007 og befolkningsprognoser 2008-2012 
for aldersgruppen 1-5 år.  
 
Det er beregnet en dekningsgrad på 90 % for barn under 3 år og 100 % for barn over 3 år. 
Barn regnes som 3 åringer fra 1. januar det året de fyller 3 år. 
 
I denne planen har vi regnet om alle plasser til barn under 3 år om til plasser for barn over 3 
år. Dvs.1 plass for barn i alderen 1-2 år regnes som 2 plasser, 1 plass for barn over 3 år 
regnes som 1 plass.  
 
Dette må imidlertid ikke tas til inntekt for at vi for eksempel på Vinterbro kan ha 144 barn selv 
om det står i tabellen. Det er det ikke areal til. Barnehagen er godkjent for 104 plasser som 
kan fordele seg på 62 plasser for barn over 3 år og 42 plasser for barn under 3 år, eller evt. 
72 barn under 3 år. 
 
Antall barnehageplasser i tabellen er basert på eksisterende barnehageplasser og vedtatt 
barnehageutbygging. Vi har valgt å utelukke familiebarnehagene på grunn av stor usikkerhet 
rundt disse. 
 
 

 

 
 

 

Ås Nord (Sjøskogen, Nordby, Solberg) 
Kommunale barnehager: Togrenda, Vinterbro,  
Private barnehager: Orrestien, Løvstad, Tamburbakken, Sjøskogen. 
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Tabell 4 
År 2008 2010 2012 
Antall barn mellom 1-2 år 157 154 180 
Antall barn mellom 3 5-år 254 280 253 
Antall barn med behov for plass 
omregnet til barn over 3 år 
(90% dekning 1-2 år) 536 558 577 
Antall plasser i området 
omregnet til plasser for barn 
over 3 år 424 424 424 
Antall plasser som mangler 
dersom alle barn er over 3 år 112 134 153 
Antall plasser som mangler 
dersom alle barn er under 3 
år 56 67 77 
 

Ås Sentrum (Brønnerud, Åsgård, Rustad, Kroer)  
Kommunale barnehager: Frydenhaug, Sagalund, Rustadskogen, Søråsteigen, Tunveien 
Private barnehager: Dysterlia, Haugtussa Steinerbarnehage, Kaja, Knerten, Kroer 
friluftsbarnehage, Kroertoppen, Moerlia, Rustadporten og Åkebakke. 
 
Tabell 5 
År 2008 2010 2012 
Antall barn mellom 1-2 år 298 279 302 
Antall barn mellom 3 5-år 380 450 479 
Antall barn med behov for plass 
omregnet til barn over 3 år 
(90% dekning 1-2 år) 916 952 1023 
Antall plasser i området 
omregnet til plasser for barn 
over 3 år 899 *1005 1005 
Antall plasser som mangler 
dersom alle barn er over 3 år 17 *+53 18 
Antall plasser som mangler 
dersom alle barn er over 3 år 9 *+27 9 
*1005 er medregnet nye plasser i Frydenhaug og Kaja høsten 2009. 
* + betyr overkapasitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer vedrørende de kommunale barnehagene:  
 
Togrenda barnehage; 
Det er muligheter for utvidelse og drift av ca 15 småbarnsplasser i kjelleren i Togrenda.  
Utvidelse var planlagt, men ble lagt på is på grunn av det høye kostnadsnivået. 
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Vinterbro barnehage; 
Åpnet høsten 2006, barnehagen er etterspurt og har fullt belegg. 
 
Søråsteigen: 
Ferdig utbygget med nytt bygg og 50 nye plasser høsten 2007. 
Barnehagen er en av de mest etterspurte barnehagene våre. Barnehagens beliggenhet er 
god, den ligger i et boligområdet, i gangavstand fra jernbanestasjonen og den har nærhet til 
Åsgård skole 
 
Sagalund: 
Endret gruppesammensetningen høsten 2007, tar nå i mot barn i alderen 1 til 5 år. 
 
Rustadskogen; 
Endret gruppesammensetningen høsten 2008, tar nå i mot barn i alderen 1 til 5 år 
 
Frydenhaug: 
Utvides med 88 plasser for barn over 3 år eller 44 plasser for barn under 3 år høsten 2009. 
Frydenhaug er også en av de mest etterspurte barnehagene. Den ligger i et boligområde 
samt har gangavstand til UMB. 
 
Tunveien: 
Ny modul barnehage med 142 barnehageplasser omregnet til plasser over 3 år eller 71 
plasser for barn under 3 år i som åpner i desember 2008. Barnehagen ligger ved Moer 
sykehjem. 

Kommentarer vedrørende de private barnehagene: 
Dysterlia: 
Utvidet med en avdeling høsten 2008 og tar nå i mot barn i alderen 1-5 år 
 
Kaja: 
Utvider med en avdeling høsten 2009 og vil ta i mot flere små barn. 
 
Haugtussa Steinerbarnehage: 
Ferdig utbygget høsten 2007. Fikk ikke flere plasser men tar i mot flere små barn.  
Barnehagen tar fortrinnsvis inn barn av foresatte som ønsker Steinerpedagogikk og har for 
tiden mange barn som ikke er bosatt i Ås. 
 
Løvstad barnehage: 
Ble utvidet med nytt bygg i 2005/2006, og har siden forrige plan økt antall plasser. 
 
Det har ikke vært endringer i de andre private barnehagene. 
 
 

Utbygging av barnehager 
 
I Ås kommune var barnehagetilbudet tidligere hovedsakelig i privat regi. I overkant av 60 % 
av barnehageplassene i kommunen har vært drevet av private aktører.  Dette bildet er på vei 
til å endre seg og i 2010 vil det være flest kommunale barnehageplasser i sentrumsområdet. I 
Ås Nord området er det fortsatt flest private barnhageplasser. 
 

Økonomi 
Det skal være økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. Tilskuddet til 
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de private barnehagene blir utregnet på bakgrunn av de kommunale barnehagene. Flere 
store kommunale barnehager medfører at prisen per kommunal barnehageplass går ned, noe 
som kan føre til at de private barnehagene kan få økonomiske problemer. I 
handlingsprogrammet for 2009 er lagt opp til en gjennomgang av økonomien i de private 
barnehagene med tanke på tilskudd.  
 

Plan for utbygging Ås Nord 
Slik situasjonen er i dag har Ås Nord for lav barnehagedekning. Området har som tabell 4 
viser, behov for 112 nye barnehageplasser til barn over 3 år i 2008, 134 plasser i 2010 og 
153 plasser i 2112. 
 
Ferdig 
stillelse 

Barnehag
e 

Ant.  
nye 
pl. 

Begrunnelse 

I løpet av  
høsten 
2011 

Solberg 100 Det er muligheter for å sette opp et bygg på en kommunal eid 
tomt tilknyttet Solberg skole. Tomten er regulert til barnehage 
formål med 6,7 dekar. Det vil da være plass til 100 barn i en 
barnehage her. Denne barnehagen er satt inn i 
investeringsprogrammet for 2010. Barnehagen kan sees på i 
sammenheng med mangel på skolekapasitet på Solberg skole. 
En barnehage på Solberg gir god dekning i området.  

 
Med noe oppgradering kan det gule huset ved Nordby skole som i 2005/2006 ble drevet som 
Nordby barnehage og i dag midlertidig blir brukt som helsestasjon, evt. kunne bli brukt til å 
regulere dekningen i området. Avdelingen kan legges under Togrenda barnehage og vil 
kunne ta ca 20 barn.  
 
Plan for utbygging Ås Sentrum 
Barnehagesituasjonen i Ås sentrum er god i dag. Området har som tabell 5 viser behov for 17 
nye barnehageplasser til barn over 3 år / 9 plasser for barn under 3 år i 2008.  
 
Høsten 2009 kommer det 88 nye barnehageplasser omregnet til plasser over 3 år i 
Frydenhaug barnehage og 18 nye barnehageplasser omregnet til plasser over 3 år i Kaja 
barnehage. Dette gir en midlertidig overkapasitet på vel 50 barnehageplasser i 2010. Fra 
2012 vil det snu til et underskudd på ca 20 plasser.  
 
Kommunen har en tomt på Dyster/Eldor som kan brukes til barnehage. Dette arealet er ikke 
regulert. Det er imidlertid ikke ut fra prognosene, behov for å bygge en barnehage i 
sentrumsområdet i planperioden.  
 
 
 

Økonomi 
Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2009 at investeringstilskuddet til nye 
barnehageplasser blir videreført i 2009. Det har imidlertid tidligere vært foreslått at tilskuddet 
skulle utgå fra 2009, slik at det er stor usikkerhet om tilskuddet vil bli videreført utover 2009. 
 
Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. trådte i kraft 
1.januar 2004. Loven sikrer barnehageeier refusjon av merverdiavgift på kostnader som også 
dekkes av investeringstilskuddet. Investeringstilskuddet skal avkortes tilsvarende 
barnehageeiers momskompensasjonskrav mot staten knyttet til kostnader det gis 
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investeringstilskudd for.  
 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen innstiller på at det bygges en ny barnehage på ferdigregulert område på Solberg 
i tilknytning til skolen med totalt 142 plasser for barn over 3 år/71 plasser for barn under 3 år 
slik det framkommer i rådmannens budsjettforslag for 2009.  
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Utv.sak nr 23/08 
REDUKSJON I FORELDREBETALING I PRIVATE BARNEHAGER I ÅS 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: A10  Saknr.:  08/2101 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/08 12.11.2008 
 
Rådmannens innstilling: 
Foresatte i private barnehager i Ås følger kommunens inntektsgraderte satser for 
foreldrebetaling. 
 
 
Rådmannen  i Ås, 28.10.2008 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for Oppvekst- og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Forskrift om foreldrebetaling, merknader til forskrift om foreldrebetaling.  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/forskrifter/2005/Forskrift-om-foreldrebetaling-i-
barnehager.html?id=92533&epslanguage=NO 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
 
 
 
 
 
 
 



  Sak 23/08 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I brev av 12.2.2008 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser fylkesmannen til en 
undersøkelse basert på KOSTRA - rapporteringen pr. 15.12.2006 som viser at 33 av 416 
kommuner ikke tilbyr reduksjon i foreldrebetalingen utover søskenmoderasjon. Av disse 33 
kommuner er 7 kommuner oppgitt å være i Akershus fylke, en av kommunene er Ås. 
 
Fylkesmannen viser i den sammenheng til forskriften om foreldrebetaling § 3 som sier at alle 
kommuner skal ha en ordning som kan tilby barnefamilier med laveste betalingsevne en 
reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Ordningen er obligatorisk og skal også omfatte 
de ikke- kommunale barnehagene i kommunen. Det er opp til den enkelte kommune å finne 
egnede løsninger. 
 
Ås kommune tilbyr alle foresatte i kommunale barnehager inntektsgradert foreldrebetaling. 
Satsene er beregnet ut fra 0,9 % av inntekten. Laveste betalingssats er for inntekter inntil 
120.000 pr år. Høyeste betalingssats er for inntekter over 275.000 pr. år og tilsvarer 
maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsatt av Stortinget. 
Det finnes ellers ingen ordning med fritak for foreldrebetaling utover de vedtak som gjøres 
med hjemmel i sosialtjenestelov og barnevernslov. 
 
Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling gjelder kun for kommunale barnehager. Ingen 
private barnehager i Ås tilbyr pr. inntektsbasert foreldrebetaling, det vil si at alle foresatte i 
private barnehager betaler maksimalpris uavhengig av inntekt. Dette medfører at familier med 
lav betalingsevne som hovedregel ønsker barnehageplass i kommunal barnehage. Dette betyr 
reduserte valgmuligheter for foresatte, samt en skjev fordeling av lavinntektsfamilier mellom 
kommunale og private barnehager. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ås kommune skal som barnehagemyndighet sørge for at en reduksjon i foreldrebetaling i 
henhold til gjeldende forskrift om foreldrebetaling i barnehage også blir innført i de private 
barnehagene. På bakgrunn av dette foreslås det at de de private barnehagene i Ås innfører den 
samme inntektsgraderte foreldrebetalingen som i Ås kommune fra 1. januar 2009.  
Det foreslås videre at Ås kommune dekker reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til innføring 
av inntektsgradert foreldrebetaling i de private barnehagene. Det antas at ordningen vil 
omfatte ca. 15 personer og vil ha en kostnadsramme på ca. 200.000,- pr. år.  Ordningen 
evalueres før budsjett 2010. Det er lagt inn kr.200.000,- til formålet i budsjettet for 2009. I 
handlingsprogrammet for 2009-2011 er det foreslått at de private barnehagenes økonomi blir 
gjennomgått og vurdert i forhold til forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold 
til offentlige tilskudd.
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Utv.sak nr 24/08 
SKYSS FRA SFO - RUSTADTUNET OG FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 
Saksbehandler:  Tove Heen Arkivnr: A22 &00 Saknr.:  08/2557 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/08 12.11.2008 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
Rådmannens innstilling: 
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, fremmes tre alternativer til vedtak: 
 

1. Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt tilbud utenfor nærmiljøskolen 
innvilges skyss hjem fra SFO på ordinære skoledager, og til og fra SFO i skolens ferie- 
og fridager.  

 
2. Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor 

nærmiljøskolen får skyss fra SFO på ordinære skoledager, og til og fra SFO i skolens 
ferie- og fridager, ved å betale en egenandel på for eksempel kr. 400,- pr mnd. 

 
3. Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor 

nærmiljøskolen, får ikke dekket utgifter til skyss fra SFO. Vedtaket begrunnes med at 
skyss til og fra SFO ikke er en lovpålagt plikt for kommunen. 

 
 
Rådmannen i Ås, 03.11.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HOK 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Flere av kommunens elever med helt spesielle opplæringsbehov får, etter sakkyndig 
vurdering, sitt tilbud enten ved Rustadtunet eller ved Follo barne- og ungdomsskole. 
Rustadtunet, en avdeling ved Rustad skole, er spesielt tilrettelagt for multifunksjonshemmede. 
Follo barne- og ungdomsskole er en spesialskole for elever fra 1. til og med 10.trinn med store 
og sammensatte lærevansker som har behov for oppfølging og tilrettelegging utover det 
ordinære skoler normalt kan gi.  
 
Behovet for å gi et godt tilbud til elevgruppen med store og sammensatte lærevansker ser ut til 
å være økende i Ås kommune og behovet for å benytte Follo barne- og ungdomsskole har økt 
de senere årene(tabell 1).  
 
Tabell 1: 
Antall elever ved Follo barne- og ungdomsskole og Rustadtunet perioden 04/05 – 08/09 

Skoleår Follo barne- og 
ungdomsskole 

Rustadtunet 

2004/2005 1 3 
2005/2006 5 3 
2006/2007 5 3 
2007/2008 8 2 
2008/2009 11 2 

 
 
Flere av elevene har søkt om skyss hjem fra SFO etter skoletid og i skolens ferie og fridager. 
Alle har til nå fått avslag med begrunnelse at skyss til og fra SFO ikke er en rettighet i henhold 
til opplæringsloven, og slik skyss er heller ikke hjemlet i kommunens skyssreglement.  
 
Rådmannen ser at et opplæringstilbud som gis utenfor elevenes nærmiljøskole kan påføre 
foresatte en merbelastning i forhold til å skulle bringe og hente elever til og fra SFO. I 
formannskapets siste behandling av klage på søknad om skyss (F-sak 72/08), ble det derfor 
fattet følgende vedtak: Tilbud om skyss knyttet til SFO for elever som får sitt opplæringstilbud 
utenfor nærmiljøskolen, utredes nærmere. Saken legges frem til politisk behandling i løpet av 
høsten 2008. 
 
I henhold til opplæringsloven § 13-7 har kommunen plikt til å ha et SFO-tilbud for barn med 
særskilte behov på 1. – 7.trinn, men mange av elevene som får sitt tilbud ved Rustadtunet eller 
Follo barne- og ungdomsskole har behov for et tilbud utover skoletiden også når de 
aldersmessig når ungdomsskolealder. Både Rustadtunet og Follo barne- og ungdomsskole 
tilbyr heldagstilbud (skole + SFO) også for elever på 8.- 10.trinn.   
 
Rådmannen har utredet ulike kostnadsmodeller om skyss knyttet til SFO for denne 
elevgruppen. Antall dager er i samsvar med det tilbudet som gis øvrige elever i kommunen i 
henhold til vedtekter for skolefritidsordningen i Ås. I henhold til opplæringsloven § 7-1 har 
elevene rett til skyss til og fra skoletilbudet. Denne kostnaden dekkes i hovedsak av 
fylkeskommunen, kommunen betaler kun en liten egenandel. Skyss hjem fra SFO vil være en 
betydelig merkostnad for kommunen. 
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Kostnadsoversikten har tatt utgangspunkt i et antatt antall elever som tilbys plass ved Follo 
barne- og ungdomsskole, da det er dette tilbudet som omfatter de fleste elevene denne saken 
omhandler. Ikke alle elevene som får tilbud ved Follo barne- og ungdomsskole dette skoleåret, 
benytter seg av SFO-ordning. 
 
Kostnad ved bruk av Ruter (ordinær skoletransport) 
Pris  
pr elev pr tur 

Antall elever Antall skoledager 
 

Antall skoledager og 
feriedager (ca 25) 

  190 190 + 25 
Kr. 183,- 10 Kr. 347.000,- Kr. 393.000,- 

 
Kostnad ved eventuelt samarbeid med Vestby kommune (buss)* 
Pris pr tur pr 
kommune 

Antall elever 
(snitt) 

Antall skoledager 
 

Antall skoledager og 
ferie- dager (ca 25) 

  190 190 + 25 
Kr. 200,- 10 Kr. 38.000,- Kr. 48.000,- 

* De som utfører transporten for Vestby kommune kan ikke påta seg å ha ansvar for flere 
elever uten at det er med en ledsager. Kostnadsoverslag: Assistent i ca 27 % stilling= Kr. 
105.830,- (Total kostnad (transport + ledsager): kr. 153.830,-) 
 
Kostnad ved bruk av Follo Taxi (bruk av 2 drosjer) 
Pris pr tur pr 
drosje 

Antall elever Antall skoledager 
 

Antall skoledager og 
feriedager (ca 25) 

  190 190+25 
Kr. 200,- 10 Kr. 72.000,- Kr. 96.000,- 

 
 
Andre alternativ som kan utredes nærmere: 
Transportmiddel Kommentarer Ca kostnad 
Egen kommunal transport  Mulig samkjøring med andre 

instanser i kommunen, for 
eksempel sykehjem 

Må utredes nærmere 

Kilometergodtgjøring til 
foresatte 

Vil være et økonomisk 
bidrag, men er like aktuelt da 
dette ikke vil avhjelpe 
merbelastningen 

 

 
 
Follo barne- og ungdomsskole driftes i dag fra bygninger som eies av Follo-kommunene i et 
tingrettslig sameie. I forhold til betaling for skyss knyttet til SFO, har det vært ulik praksis i 
Follo-kommunene. Alle kommunene, med unntak av Ås, gir i dag i hovedsak tilbud om skyss 
knyttet til SFO. 
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Totalkostand (utgangspkt i prisnivå høst 2007) pr elev ved Follo barne- og ungdomsskole ved 
tilbud om skyss fra SFO vil iht. gjeldende avtale beløpe seg til følgende kostnad: 
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Skolepris        Kr. 340.000,- 
SFO-pris (kommunal andel i henhold til avtale)     ”    50.000,- 
Skyss  (kr.50,- (pr tur pr elev) x190 + kr. 100,- x 25)=    ”    12.000,-  
Sum:         Kr. 402.000,-  
 
Dagens samarbeid om Follo barne- og ungdomsskole skal til vurdering i Follo-kommunene i 
løpet av kommende år. Resultatet av dette kan påvirke kostnadene i årene som kommer.  
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Tilbudet ved Rustadtunet og Follo barne- og ungdomsskole er et tiltak kommunen benytter for 
å gi elever med behov for særskilt tilrettelegging iht. opplæringsloven § 5-1 det de har rett til. 
Elevene har behov for tett oppfølging og trygge omgivelser, det vil derfor være naturlig at 
elevene som benytter skolefritidsordningen gjør det ved den skolen de er elev ved.  
 
SFO er et frivillig tilbud, og elevene har ikke rett til skyss hjem fra en skolefritidsordning.  
Budsjettet for skyss som er lagt inn i 2009, er mindre enn det som blir brukt på skyss i 2008. 
Det vil si at rådmannen vil fremme en sak i løpet av våren 2009 hvor det må det påregnes en 
innstramming i dagens kommunale skyssregler, f. eks trafikkfarlig vei og tidsbruk for 2.trinns-
elever for å unngå overskridelser av budsjettet. 
 
På bakgrunn av kommunens vanskelig økonomisk situasjon, fremmer rådmannen en 
innstilling med tre alternativer til vedtak: 
 

4. Elever som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt tilbud utenfor nærmiljøskolen 
innvilges skyss hjem fra SFO på ordinære skoledager, og til og fra SFO i skolens ferie- 
og fridager.  

 
5. Elever, som etter sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor nærmiljøskolen 

får skyss fra SFO på ordinære skoledager, og til og fra SFO i skolens ferie- og fridager, 
ved å betale en egenandel på for eksempel kr. 400,- pr mnd. 

 
6. Elever som etter sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor nærmiljøskolen 

får ikke dekket utgifter til skyss fra SFO. Vedtaket begrunnes med at skyss til og fra 
SFO ikke er en lovpålagt plikt for kommunen. 
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Utv.sak nr 25/08 
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I ÅS KOMMUNE - ENDRING 
AV GJELDENDE VEDTEKTER 
Saksbehandler:  Tove Heen Arkivnr: A22 &00 Saknr.:  08/2545 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/08 12.11.2008 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Endringer i SFO-vedtektene, som foreslått i vedlegg 1, gjøres gjeldende fra 01.08.2009  

1. pkt. 7, Oppholdstid 
2. pkt 8 Åpningstider 
3. pkt 9 Ferie- og fridager  
4. pkt 12 Foreldrebetaling 

 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 31.10.2008 
 
 
Ellen Benestad 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 29/99 
K-sak 15/04 
HOK-sak 7/06 
HOK-sak 20/07 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedlegg 1: Endringsforslag 
Vedlegg 2: Bruk av SFO julen 2004 og 2005  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rektorene ved barneskolene i Ås 
Oppvekst- og kultursjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I henhold til opplæringsloven § 13-7 har kommunen ansvar for å gi et SFO skoletilbud til alle 
elever på 1. – 4.trinn og for funksjonshemmede barn på 1. – 7. trinn. Omfanget av kommunens 
forpliktelser etter § 13-7 første ledd er svært begrenset. Plikten til å ha skolefritidsordning 
gjelder bare i skoleåret. Kommunen er ikke forpliktet til å gi tilbud om skolefritidsordning i 
skolens ferier. Plikten gjelder også bare før og etter skoletid, og omfatter ikke lignende 
ordninger midt i skoledagen.  
 
Vedtekter for SFO ble sist endret i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 22.08.2007, HOK-sak 
20/07. Begrunnelse for endring av vedtektene nå tar sitt utgangspunkt både i erfaringer 
skolene har gjort med gjeldende vedtekter og for å imøtekomme krav om innsparing i forhold 
til den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Endringer som foreslås er knyttet til 
vedtektenes pkt 7 Oppholdstid, pkt 8 Åpningstider, pkt 9 Ferie- og fridager og pkt 12 
Foreldrebetaling.   
 
 
Vurdering og begrunnelse: 
 
Vedtektenes pkt 7 Oppholdstid 
Med utvidet skoledag har behovet for antall timer i SFO endret seg, - flere elever har behov 
for færre timer. Selv om en reduserer antall timer fra 12 til 10 timer i det minste tilbudet, vil 
dette likevel være tilfredsstillende for mange elever. Tilbudet vil fortsatt være fleksibelt ved at 
de 10 timene kan benyttes alle dager og både før og etter skoletid.  
 
 
Vedtektenes pkt 8 Åpningstider 
I gjeldende vedtekter står det at skolefritidsordningen holder åpent på hverdager fra kl. 07.30 
til kl. 16.30. Den daglige åpningstiden kan utvides til kl. 07.00 – 17.00 ved de ordningene der 
det er minimum 3 elever som har fast behov for et slikt tilbud. Foresatte må grunngi behovet i 
skriftlig søknad. 
 
I praksis fungerer dette ikke på en god måte, spesielt ikke ved de små ordningene. Det er svært 
ressurskrevende å ha en bemanning i et slikt utvidet tilbud for få elever. Det bør også tas 
høyde for at behovene for åpningstid varier fra SFO til SFO, og fra år til år. Det foreslås derfor 
at åpningstid for SFO fastsettes til 9,5 timer innenfor tidsrommet kl 07.00 til kl. 17.00. Dette 
vil gi rom for lokale tilpasninger. 
 
 
Vedtektenes pkt 9 Ferie- og fridager 
SFO har i dag åpent i skolens jule- og påskeferier. Tilbudet samordnes på en eller flere skoler, 
avhengig av antall påmeldte. SFO-ordningene erfarer at det er svært få barn i forhold til det 
totale antallet SFO-barn som har behov for SFO i skolens jule- og påskeferie. I tillegg 
samsvarer antall påmeldte barn og barn som faktisk benytter seg av tilbudet i svært liten grad. 
En kartlegging av tilbudet forrige skoleår, viser følgende tall: 
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JULEFERIEN 2007 
 
ÅSGÅRD, BRØNNERUD OG KROER SFO 
DET TOTALE 
ANTALL BARN 
PÅ ÅSGÅRD, 
BRØNNERUD OG 
KROER SFO 

FERIEDAGER ANTALL 
PÅMELDTE 

ANTALL 
OPPMØTTE 

 

ANTALL 
OPPMØTTE I 

FORH. TIL 
DET TOTALE 

ANTALL 
BARN I SFO 

(%) 
TORSDAG 27/12 16 6 2,47 % 242 

 FREDAG 28/12 15 7 2, 89 % 
 
 
RUSTAD SFO 
DET TOTALE 
ANTALL BARN 
PÅ RUSTAD SFO 

FERIEDAGER ANTALL 
PÅMELDTE 

ANTALL 
OPPMØTTE 

6 

ANTALL 
OPPMØTTE I 

FORH. TIL 
DET TOTALE 

ANTALL 
BARN I SFO 

(%) 
TORSDAG 27/12 4 1 0,87 % 114 

 FREDAG 28/12 4 1 0,87 % 
Rustad SFO var pliktig til å bemanne med to personer i 100 % stilling disse to dagene. En SFO-ansatt i 50 % 
stilling jobber normalt 18,75 timer per uke. I denne juleferien på Rustad ble altså 30 arbeidstimer brukt på ett 
barn i løpet av to dager! 
 
NORDBY, SJØSKOGEN OG SOLBERG SFO 
DET TOTALE 
ANTALL BARN 
NORDBY, 
SJØSKOGEN OG 
SOLBERG SFO 

FERIEDAGER ANTALL 
PÅMELDTE 

ANTALL 
OPPMØTTE 

 

ANTALL 
OPPMØTTE I 

FORH. TIL 
DET TOTALE 

ANTALL 
BARN I SFO 

(%) 
TORSDAG 27/12 28 11 4,15 % 265 

 FREDAG 28/12 28 5 1,88 % 
 
 
PÅSKEFERIEN 2008 
 
ÅSGÅRD, BRØNNERUD OG KROER 
DET TOTALE 
ANTALL BARN 
NORDBY, 
SJØSKOGEN OG 
SOLBERG SFO 

FERIEDAGER ANTALL 
PÅMELDTE 

ANTALL 
OPPMØTTE 

 

ANTALL 
OPPMØTTE I 

FORH. TIL 
DET TOTALE 

ANTALL 
BARN I SFO 

(%) 
MANDAG 17/3 37 16 6,61 % 242 

 TIRSDAG 18/3 28 11 4,54 % 
 ONSDAG 19/3 16 4 1, 65 % 
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RUSTAD SFO  
DET TOTALE 
ANTALL BARN 
NORDBY, 
SJØSKOGEN OG 
SOLBERG SFO 

FERIEDAGER ANTALL 
PÅMELDTE 

ANTALL 
OPPMØTTE 

 

ANTALL 
OPPMØTTE I 

FORH. TIL 
DET TOTALE 

ANTALL 
BARN I SFO 

(%) 
MANDAG 17/3 19 17 14,91 % 114 

 TIRSDAG 18/3 14 9 7, 89 % 
 ONSDAG 19/3 4 0 - 
 
NORDBY, SJØSKOGEN OG SOLBERG 
DET TOTALE 
ANTALL BARN 
NORDBY, 
SJØSKOGEN OG 
SOLBERG SFO 

FERIEDAGER ANTALL 
PÅMELDTE 

ANTALL 
OPPMØTTE 

 

ANTALL 
OPPMØTTE I 

FORH. TIL 
DET TOTALE 

ANTALL 
BARN I SFO 

(%) 
MANDAG 17/3 48 25 9,43 % 265 

 TIRSDAG 18/3 34 17 6,41 % 
 ONSDAG 19/3 12 4 1, 51 % 
 
 
Erfaringene som ble gjort forrige skoleår synliggjør tideligere erfaringer  når det gjelder antall 
oppmøtte sett i forhold til det totale antallet barn i SFO og antall oppmøtte sett i forhold til 
antall påmeldte (vedlegg 2)  
 
Ved å se på det totale antall barn som går i SFO og antall barn som benytter seg av tilbudet i 
skolens jule- og påskeferie, er det vanskelig å forsvare at det å holde åpent for så få skal gå 
utover driften ellers i året. I ferier bemannes SFO hele dager med personer som til vanlig 
jobber i 50 % stilling. Feriene krever i så måte uforholdsmessig mye ressurser. 
 
SFO-ansatte er pålagt å ta ut 3 av sine 5 ferieuker  i juli. Dersom SFO holder stengt i skolens 
jule- og påskeferie vil personalet måtte ta ut ferie også disse dagene. Dette vil sikre bedre 
bemanning og ressursutnyttelse resten av SFO-året. 
 
 
Vedtektenes pkt 12 Foreldrebetaling 
Kostpenger er i gjeldende vedtekter opp til den enkelte SFO-ordning å bestemme. For å få mer 
likhet i tilbudene, foreslås det at det innføres lik betaling for kost i alle SFO-ordningene. 
Kostpengene foreslås innlemmet i oppholdsbetalingen. 
 
 
Konklusjon: 
Ut fra ovennevnte utredning foreslår oppvekst- og kultursjefen at vedtektene for SFO endres 
slik det er foreslått i vedlegg 1. 
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Vedlegg 1 
 
Pkt. 8 Åpningstider 
Gjeldende tekst Ny tekst 
Skolefritidsordningen holder åpent på 
hverdager fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Den 
daglige åpningstiden kan utvides til kl. 07.00 
– 17.00 ved de ordningene der det er 
minimum 3 elever som har fast behov for et 
slikt tilbud. Foresatte må grunngi behovet i 
skriftlig søknad.  
 

Skolefritidsordningen holder åpent på 
hverdager i 9,5 timer i tidsrommet kl 07.00 – 
kl.17.00.  
 

 
Pkt 9 Ferie og fridager 
Gjeldende tekst Ny tekst 
Skolefritidsordningene i Ås har stengt i uke 
28, 29 og 30. 

 
Skolefritidsordningene holder stengt fem 
plandager i året. Plandager avholdes til vanlig 
samtidig med skolenes plandager, eller andre 
dager der skolene er stengt. 

 
Skolefritidsordningen har stengt julaften og 
nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i 
påskeuken.  
 
Mellom jul og nyttår, i påskeferien og i uke 
26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO på 
nærliggende skoler. 

 
Alle barn i skolefritidsordningen skal ha fire 
ukers ferie i løpet av året, tre av disse ukene 
må tas i uke 28, 29 og 30. De fem plandagene 
kan regnes som en ferieuke. 
 
På dager der skolen er stengt og SFO er åpen 
gis et tilbud som tilsvarer barnets samlede 
skole- og SFO-tid.  
 

Skolefritidsordningene i Ås holder stengt: 
 

- uke 28, 29 og 30 
 

- 5 plandager – disse avholdes til 
vanlig samtidig med skolenes 
plandager eller andre dager der 
skolene er stengt. 

 
-  skolens jule- og påskeferie. 

 
Dager der skolen er stengt og SFO er åpen 
gis et tilbud som tilsvarer barnets samlede 
skole- og SFO-tid. 
 
I skolens høst- og vinterferie, samt uke 26 og 
27 kan tilbudet samordnes med SFO på 
nærliggende skoler. 

 
Pkt 12 Foreldrebetaling 
Gjeldende tekst Ny tekst 
Kommunestyret fastsetter satsene for 
foreldrebetaling i skolefritidsordningen med 
bakgrunn i opplæringslovens § 13-7.   
 
Kostpenger kommer i tillegg til gjeldende 
satser for oppholdsbetaling. Kostpenger 
fastsettes ved den enkelte skole. 

Kommunestyret fastsetter satsene for 
foreldrebetaling i skolefritidsordningen med 
bakgrunn i opplæringslovens § 13-7.   
 
Kostpenger er inkludert i 
oppholdsbetalingen. 
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Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 15. 
hver måned i 11 måneder. Ved purring 
påløper purregebyr. Ved for sen betaling 
påløper morarente. 
 
Det er ikke søskenmoderasjon i 
skolefritidsordningen. 
  
Ved manglende oppholdsbetaling vil barnet 
miste plassen i skolefritidsordningen. 
Skriftlig varsel om oppsigelse blir gitt én 
måned i forveien fra den 1. eller 15. i hver 
måned. Misligholdte krav blir sendt til rettslig 
inkasso. Varsel om inkasso blir gitt.  
 
Familier med utestående oppholdsbetaling for 
kommunal barnehageplass blir ikke tildelt 
plass i skolefritidsordningen før tidligere 
mellomværende med kommunen er oppgjort. 

Dersom stengetiden i skolefritidsordningen 
ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. 
Det kreves et fastsatt gebyr dersom barn blir 
hentet etter skolefritidsordningens stengetid, 
eller etter den tid en har betalt for. 
 

Det er ikke søskenmoderasjon i 
skolefritidsordningen. 
 
Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 15. 
hver måned i 11 måneder. Ved purring 
påløper purregebyr. Ved for sen betaling 
påløper morarente. 
 
Ved manglende oppholdsbetaling vil barnet 
miste plassen i skolefritidsordningen. Skriftlig 
varsel om oppsigelse blir gitt én måned i 
forveien fra den 1. eller 15. i hver måned. 
Misligholdte krav blir sendt til rettslig 
inkasso. Varsel om inkasso blir gitt.  
 
Familier med utestående oppholdsbetaling 
for kommunal barnehageplass blir ikke tildelt 
plass i skolefritidsordningen før tidligere 
mellomværende med kommunen er oppgjort. 

Dersom stengetiden i skolefritidsordningen 
ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. 
Det kreves et fastsatt gebyr dersom barn blir 
hentet etter skolefritidsordningens stengetid, 
eller etter den tid en har betalt for. 
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Vedlegg 2 
Oversikten er mangelfull, den mangler det totale antall barn i SFO-ordningene, og 
samordningen som til vanlig er ved SFO ved Nordby, Sjøskogen og Solberg i jule- og 
påskeferiene fremkommer ikke. Tallene viser likevel en klar tendens som SFO-ordningene har 
erfart gjennom flere år.  
 
SOLBERG SFO PÅSKEFERIEN 2004 
 ANTALL PÅMELDTE ANTALL OPPMØTTE 
MANDAG 19 16 
TIRSDAG  15 12 
ONSDAG  5 3 
 
 
SOLBERG SFO JULEFERIEN 2004 
 ANTALL PÅMELDTE ANTALL OPPMØTTE 
ONSDAG 22/12 42 24 
TORSDAG 23/12 34 16 
MANDAG 27/12 4 0 
TIRSDAG 28/12 7 0 
ONSDAG 29/12 5 0 
TORSDAG 30/12 4 0 
 
SOLBERG SFO PÅSKEFERIEN 2005 
 ANTALL PÅMELDTE ANTALL OPPMØTTE 
MANDAG 21 13 
TIRSDAG 20 13 
ONSDAG 5 5 
 
 
SOLBERG SFO JULEFERIEN 2005 
 ANTALL PÅMELDTE ANTALL OPPMØTTE 
TIRSDAG 27/12 3 2 
ONSDAG 28/12 6 1 
TORSDAG 29/12 5 2 
FREDAG 30/12 2 2 
 
 
ÅSGÅRD, BRØNNERUD OG KROER SFO JULEFERIEN 2005 
 ANTALL PÅMELDTE ANTALL OPPMØTTE 
TIRSDAG 27/12 14 3 
ONSDAG 28/12 15 9 
TORSDAG 29/12 19 9 
FREDAG 30/12 19 8 
 
 
 
ÅSGÅRD, BRØNNERUD OG KROER SFO JULEFERIEN 2006 
 ANTALL PÅMELDTE ANTALL OPPMØTTE 
ONSDAG 27/12 17 5 
TORSDAG 28/12 19 8 
FREDAG 29/12 21 10 
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Utv.sak nr 26/08 
VALG AV NAVN, TUNNEL-UTTALELSE 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: Q12  Saknr.:  08/2547 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/08 12.11.2008 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Den nye tunnelen E6 ASSURTJERN-VINTERBRO får navnet Nøstvedttunnelen. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 04.11.08 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev fra Statens vegvesen, datert 08.10.08 
Svarbrev fra Ås kommune, datert 21.10.08 
Uttalelse fra Ås historielag, datert 22.10.08 
Forskrift om skrivemåten av stadnamn, 1. juni 2008. 
Rettledning til forskrift om skrivemåten m.m. av stadnamn, 1. juni 2008 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, Skurva, 2605 LILLEHAMMER 
• Fred Hallager Juul 
• Oppmålingsavdelingen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Vi har mottatt henvendelse fra Statens vegvesen med forslag til navn på den nye tunnelen på 
E6 Assurtjern-Vinterbro. Den nye veietraseen inkl. tunnelen skal tas i bruk høsten 2009. 
Statens vegvesen opplyser at de ønsker at navnet Nøstvet, med skrivemåte 
NØSTVETTUNELLEN blir brukt. 
Som begrunnelse for dette navnevalget er at deler av tunnelen går under Nøtvetmarka.. 
Videre opplyser de at de har kontaktet grunneier Hallager –Juul om bruk av navnet. 
 
Etter Lov om stedsnavn er det Statens kartverk som er ved vedtaksorgan på vegne av statlige 
etater. Kommunen er høringsintans på navnevalaget. I dette inngår også evt. forslag til andre 
navn på tunnelen. 
Ås historielag er bedt om å komme med uttalse til navnevalget, og oppgir at de støtter 
navnevalget, men foreslår at skrivemåten skal være Nøstvedttunnelen. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Oppvekst- og kultursjefen støtter navnevalget på den nye tunnelen. 
Nå det gjelder skrivemåten er det en kjent problemstilling fra en navnesak, som er behandlet i 
hovedutvalget tidligere, - Gultvet/Gultvedt-saken. 
Forslaget fra fra Statens vegvesen er at det navnet blir skrevet Nøstvet, -  
dvs. med –TVET-endingen. 
 
Siden denne saken startet har det imidlertid dukket opp nye saksopplysninger. 
Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn. 
Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, men er gjort  
gjeldende  fra 1. juni 2007.(Dette betyr at forskriften ikke er tilbakevirkende) 
 
Alle navn skal ut på høring i lokalmiljøet, - som etter den gamle forskriften. 
Imidlertid skal det etter den nye forskriften tas mere hensyn til lokale ønsker enn tidligere, 
både når det gjelder navnevalg og skrivemåte. 
Det vises til forskriftens § 1 og § 3, som ligger i saksmappa. 
Link til forskriften: 
http://www.statkart.no/?template=profilforside 
 
Ås historielag støtter navnevalget. Men foreslår at skrivemåten skal være ; 
NØSTVEDTTUNNELEN. 
I brevet fra Statens vegvesen oppgis det at de har hatt kontakt med grunneier om navnevalget. 
(Grunneier får en litt spesiell betydning her, da hoveddelen av tunnelen går under grunneiers 
grunn.) 
Utifra tidligere korrespondanse vet vi at grunneier Fred Hallager Juul ønsker at skrivemåten 
skal være med –DT. 
 
Oppvekst- og kultursjefen foreslår at den nye tunnelen får navnet Nøstvedttunnelen. 
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Utv.sak nr 27/08 
17. MAI 2009 
Saksbehandler:  Hanne Dølheim Arkivnr: X01  Saknr.:  08/1991 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/08 12.11.2008 
 
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 3 representanter til 17. mai komiteen for 2009:  
 
1. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for to år.  
2. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for to år. 
3. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:  

Medlemmet velges for et år.  
 
Komiteen består av representanter for kor, korps, russestyret og to representanter fra FAU i 
tillegg til valgte medlemmer.  
 
Oppvekst og kultursjefen i Ås, 04.11.08 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: De valgte medlemmene. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune, ved Virksomhet for fritid, har sekretariatsfunksjon for 17. mai komiteen. I 2008 
ble fire medlemmer, Annett Michelsen, Kirsti Molteberg, Marija Tomac og Vibeke Lied 
oppnevnt som medlemmer av komiteen av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.  
 
Komiteen for 2008 besto av følgende medlemmer i tillegg: 
FAU Åsgård skole: Une Bratberg, Nora Ingdal 
Ås jente- og guttekorps: Astrid Nilsson 
Ås musikkorps: Ingeborg Bihaug 
Ås korforening: hadde ingen egen representant. Vibeke Lied representerte disse. 
Russestyret: Kaja Amundssen 
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Det er sendt en direkte henvendelse til ansvarlig skole i 2008, Brønnerud skole, om 
oppnevning av representanter fra FAU.  FAU representantene går på omgang mellom de fire 
sentrumsskolene. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
17. mai komiteens medlemmer for 2008 er, pr. mail, forespurt om de ønsker gjenvalg. Av 
disse har ingen, så langt, sagt seg villig til å fortsette i komiteen i 2008. Saken legges derfor 
frem uten innstilling. For å opprettholde kontinuitet bør to av medlemmene velges for to år. Et 
av medlemmene kan velges for et år.  
 
Det er viktig at noen av medlemmene i komiteen har vært med i 17. mai komiteen tidligere. 
Det vil være ny sekretær for komiteen i 2009.  
 
 


