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1.0  Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet 
 

1.1 Innledning 
Formannskapet besluttet i februar 2009 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare 

hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, samt hvordan 

kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet. Arbeidsgruppas overordnede 

anbefaling var følgende:  

 Handlingsprogram og økonomiplan slås sammen til et dokument 

 Dokumentet skal være koblet til kommuneplanen 

 Fokusområdene og målkartene skal opprettholdes 

 Handlingsprogram med økonomiplan må ha en inndeling som viser mål, utfordringer, 

tiltak og budsjett innenfor de ulike etats- og hovedutvalgsområdene 

 Det skal være en enkel og forståelig henvisning mellom handlingsprogram/økonomiplan 

og detaljert budsjett.  

 

I tillegg foreslo gruppa en struktur på handlingsprogrammet og en framdriftsplan for arbeidet. 

Arbeidsgruppas anbefaling har ligget til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2010 – 

2013.  

 

Dokumentene bygger på den prosessen som startet i hovedutvalgene med en diskusjon om 

prioriteringer innenfor de respektive ansvarsområdene i mai og september og som fortsatte i 

formannskapet 23.09.09 og 14.10.09.  

 

Foreliggende handlingsprogram med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede mål og 

strategier som er fastlagt i kommuneplanen. For å få fram flere perspektiver på utviklingen av 

kommunen er det i dokumentet tatt utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, 

Økonomi og Medarbeidere. Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3.  I 

kapittel 4 beskrives tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene.  

 

1.2 Sentrale utfordringer 
I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene 

for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan (2007 – 2019) og 

gjeldende handlingsprogram prioriteres følgende innsatsområder innenfor de ulike 

tjenesteområdene: 

 

Oppvekst og kultur 

 Tilbud til elever med behov for spesialpedagogisk hjelp  

 Gjennomgang av barnehagetilbudene i Ås  

 

Helse og sosial 

 Følge opp temaplan for helse- og omsorgstjenester 

 Etablere en god balanse mellom korttids- og langtidssykehjemsplasser, dagplasser, 

hjemmetjenester og omsorgsboliger 

 
Tekniske tjenester  

 Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av teknisk etat  

   Salg av kommunale boliger/eiendomsmasse 
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Rådmannens stab og støttefunksjoner 

Lokalsamfunnsutvikling 

 Arbeid med kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på endelig vedtak i første tertial 2011 

 Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI  

 Følge opp klima- og energiplanen  

 

Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service 

 Konkretisere innsparingstiltak og inntektspotensialet som bidrar til å bedre kommunens 

økonomi 

 Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere 

 Helse som et strategisk satsingsområde 

 Bruk av IKT som virkemiddel for å skape et velfungerende lokaldemokrati  

 Bruk av IKT for å styrke kommunikasjon, dialog og samhandling med innbyggerne  

 

 

2.0  Forutsetninger for handlingsprogramperioden 
 

2.1 Statsbudsjettet 2010 
  

Forslag til statsbudsjett 2010 ble lagt fram 13.10.09. Nedenfor presenteres hovedtrekkene som 

berører kommunesektoren på overordnet nivå. Framstillingen tar utgangspunkt i brev fra 

fylkesmannen i Oslo og Akershus til kommunene.  

 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2010 

I kommuneproposisjonen for 2010 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens 

samlede inntekter på mellom 5 og 6 milliarder, med en reell vekst i sektorens frie inntekter på 

4 mrd. kr.  

 

Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 

inntekter i 2010 på 8 mrd. kr. Dette tilsvarer 2,6 %. Veksten er i tråd med vanlig praksis 

regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009. Av veksten i samlede 

inntekter er 4,2 mrd. kr frie inntekter.  

 

Tabellen under viser hovedkomponenter i inntektsveksten i 2010, regnet fra inntektsåret for 

2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009. Reell endring i mrd. kroner 

 
Frie inntekter 4,2 
Øremerkede overføringer 2,8 
Forsterket opplæring m.m. 0,7 
Gebyrinntekter 0,2 

Samlede inntekter 8,0 

Tab 1: Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2010 

 

Hoveddelen av veksten i øremerkede overføringer skyldes økt tilskudd til barnehager og økt 

tilskudd til ressurskrevende tjenester.  

 

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren i 2010 er anslått til 3,1 %. Lønnsveksten er anslått 

til 3,5 %. Skattørene foreslås holdt uendret. Dette betyr 12,8 % i kommunalt skattøre, og  

2,65 % fylkeskommunalt skattøre. For kommunene er skattens andel av de samlede 

inntektene anslått til 44,6 %.  
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Frie inntekter for kommunene i 2009 og 2010 

Regjeringen legger opp til en reell vekst i de frie inntektene på 4,2 milliarder kroner i 2010.  

Av dette er 230 millioner kroner begrunnet med en styrking av det forebyggende 

helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. 1 milliard kroner av 

veksten er begrunnet med fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Veksten er 

regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2009 i revidert nasjonalbudsjett for 2009.   

 

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 2,73 mrd til kommunene og 1,5 milliarder til 

fylkeskommunene. Dette er reell vekst i frie inntekter, dvs. at det i budsjettopplegget i tillegg 

er lagt inn kompensasjon for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren.  

 

Veksten i frie inntekter dekker bl.a. kommunesektorens økte demografikostnader i 2010. Det 

tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått 

merutgiftene for kommunesektoren, forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i 

tjenesteytingen holdes uendret, til om lag 1,5 milliarder kroner. Pensjonskostnadene er 

forventet å øke med 600 millioner kroner, som må dekkes innenfor veksten.  

 

Tabellen under viser kommunenes utvikling i de frie inntekter (tall i millioner kroner). 

 
Nominell vekst 2010 – regnet fra anslag regnskap 2009. 
Millioner kroner. Korrigert for oppgaveendringer 

2009 2010 Endring  
i prosent 

 

Skatter i alt 116 037 122 538 5,6 

- herav skatt på inntekt og formue 109 010 115 400 5,9 

Rammetilskudd  54 764 55 309 1,0 

Sum frie inntekter 170 081 177 847 4,1  

Tab 2: Kommunenes utvikling i de frie inntekter (tall i millioner kroner). 

 

Vekst 2010 regnet fra anslag på regnskap 2009: innebærer at ekstra skatteinntekter for 

kommunene på ca 950 mill. kr i 2009 er inkludert i beregningsgrunnlaget. Nominell vekst i 

frie inntekter 2010: 4,1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009) Deflator: 3,1 %. Reell vekst i 

frie inntekter: 1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009).   

 

Endringer i inntektssystemet for kommunene 

Den symmetriske inntektsutjevningen øker fra 57 % (2009) til 59 % (2010),  

Dette som varslet i kommuneproposisjonen.  

 

Justering av kostnadsnøkkelen for kommunene, pga helårseffekter av:  

• Økt fysisk aktivitet i grunnskolen 

• Forsterka opplæring/tidlig innsats 

 

Delkostnadsnøkkelen for grunnskole har fått en større andel av den samlede kostnads-

nøkkelen og kriteriet antall innbyggere 6-15 får økt vekting. Vektingen av antall innbyggere 

67-79 og 80-89, antall arbeidsledige, psykisk utviklingshemmede under 16 år og 

urbanitetskriteriet er redusert, mens antall innbyggere 16-66 er justert noe opp. 

 

Øremerka tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes rammetilskudd (og inntekts-

systemet) i 2011. Det må da etableres en egen delkostnadsnøkkel for barnehager i den samla 

kostnadsnøkkelen for kommunene.  

 

Samtidig med innlemmingen av barnehager i inntektssystemet skal også den eksisterende 

kostnadsnøkkelen for kommunene revideres. Ny kostnadsnøkkel for kommunene skal legges 

fram i kommuneproposisjonen for 2011 våren 2010.  
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Når det gjøres en revidering av nøkkelen gjøres det nye analyser av kommunenes (og 

fylkeskommunenes) utgifter til de tjenestene som inngår i utgiftsutjevningen, og kriterier og 

vekter oppdateres slik at disse gjenspeiler kommunenes (og fylkeskommunenes) utgifter på en 

best mulig måte. Revideringen av kostnadsnøkkelen tar utgangspunkt i Borgeutvalgets 

utredning, samt andre tilgjengelige utredninger. Borgeutvalget utførte sine analyser på data 

fra 2003/2004, det vil derfor bli gjort nye analyser på oppdaterte tall (2008-tall) 

Innlemming av øremerkede tilskudd som gjelder kommunene 

Forslaget i kommuneproposisjonen følges opp i 2010 for:  

• Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse 

• Krisetiltak 

• Tilskudd til lokale vilttiltak  

Alle tre tilskuddene er relativt små tilskudd.  

 

Barnehager 

I dag mottar ikke-kommunale barnehager minimum 85 pst. av det tilsvarende barnehager eid 

av kommunen i gjennomsnitt mottar. For å legge til rette for bedre lønns- og arbeidsforhold i 

ikke-kommunale barnehager, tar regjeringen sikte på å innføre likeverdig behandling gjennom 

en femårig opptrappingsplan.   

 

Bevilgningen i 2010 på 82 mill kr utgjør første steg i denne opptrappingen. 

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å øke minimumsforpliktelsen i forskriften for hva 

kommunen må gi ikke-kommunale barnehager fra 85 til 88 pst. fra 1. august 2010. 

 

Foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud videreføres nominelt og vil i 2010 maksimalt 

utgjøre kr 2 330 per mnd (kr 25 630 per år). Regjeringens mål er å videreføre maksimalprisen 

på foreldrebetalingen på samme nominelle nivå fram til målet i Soria Moria-erklæringen om 

en maksimalpris for foreldrebetalinga på 1750 kr per mnd (2005-kr) blir nådd. 

 

I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til rette for etablering av totalt om lag 7 200 nye 

barnehageplasser i midlertidige og faste barnehagelokaler. Det er anslått at disse plassene skal 

gi rom til 5 500 flere barn.  Dette vil si at det i 2010 er lagt bevilgningsmessig til rette for at 

om lag 277 000 barn skal kunne ha plass i barnehage ved utgangen av 2010.  

 

Satsing på skolen  

Undervisningstimetallet utvides fra høsten 2010 med 1 time per uke fordelt på 1. til 7. trinn 

for å sikre bedre læring og utvikle grunnleggende ferdigheter. For å bidra til bedre læring 

gjennom tidlig innsats vil regjeringen fra høsten 2010 innføre et tilbud om 8 timer gratis 

leksehjelp per uke, fordelt på 1. til 4. trinn. Til disse to tiltakene er det lagt inn 235,8 millioner 

kroner i rammetilskuddet til kommunene, men dette er ikke medregnet som en del av veksten 

i frie inntekter.  

 

For å bidra til at flere bedrifter tar inn nye lærlinger i en periode med nedgangskonjunkturer 

og å stimulere til at bedrifter holder på lærlingene som allerede er i bedriftene foreslår 

regjeringen å videreføre det midlertidige tillegget til lærlingtilskuddet i tiltakspakken med 190 

mill. kr over fylkeskommunens rammetilskudd.  

 

Tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk på 1.-4.trinn og 2 timer fysisk aktivitet på 5.-

7.trinn ble innført høsten 2009. De 620,6 mill. kr og 68,9 mill. kr som er foreslått bevilget 
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over rammetilskuddet til kommunene i 2010 utgjør kompensasjon for helårseffekten av 

tiltakene. 

 

Rentekompensasjonsordninger 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg skal vare 8 år, og det tas sikte på 

en total investeringsramme på 15 milliarder. I 2010 vil regjeringen gi rentekompensasjon 

innenfor en låneramme av to milliarder. Tiltaket har en budsjetteffekt på 28 mill. kr i 2010.  

Rentekompensasjonen beregnes sjablonmessig med utgangspunkt i et serielån med 20 års 

løpetid, 5 års avdragsfrihet og flytende rente i Husbanken.  

 

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem 

Fra 2008 ble det innført et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.  

Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns tjenester uavhengig av alder, 

funksjonshemning og diagnose. I tillegg til eldre inngår bl.a. personer med psykisk sykdom, 

utviklingshemning og rusproblemer. Engangstilskudd som i gjennomsnitt dekker 25 % av 

anleggskostnadene.  

 

Husbanken forvalter ordningen. Husbanken skal innhente uttalelser fra Fylkesmannen om 

prosjektene er i samsvar med kommunens behov, og om investeringer og drift knyttet til 

prosjektene er innarbeidet i årsbudsjett og økonomiplan. De maksimale tilskuddssatsene 

prisjusteres for omsorgsboliger til kr 431 000 og for sykehjemsplasser til kr 647 000.  

 

Ressurskrevende tjenester 

Kostnadene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester økte fra ca 3 mrd. kr i 

2008 til 4 mrd. kr i 2009. Antallet mottakere i ordningen økte med 17,6 pst. og utgiftene per 

tjenestemottaker utover innslagspunktet økte nominelt med 14,6 pst (reelt ca 10 pst.). Den 

sterke utgiftsveksten fra 2008 til 2009 har ført til at regjeringen har måttet iverksette tiltak for 

å få bedre kontroll med utgiftene i ordningen. Anslagene for økningen i antallet 

tjenestemottakere i 2010 er satt til 8,1 pst. Anslagene for realøkningen av utgiftene per 

tjenestemottaker er satt til 3,9 pst i 2010. Disse anslagene er basert på gjennomsnittet av 

veksten for perioden 2004 til 2008.  

 

I tillegg vil kommunenes kompensasjon for utgifter utover innslagspunktet bli redusert fra 85 

pst. til 80 pst. Innslagspunktet er foreslått justert opp med 3,6 pst. til 865 000 kr (fra 835 000). 

Dette er noe mer enn anslått prisvekst som er på 3,1 pst.  

 

Endringer i utgiftsanslagene vil få virkning på kommunenes budsjetter allerede fra 2009. 

Kommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i 2009. Videre vil 

kommunene få etterskuddsvis refusjon fra staten i 2010. Samlet sett vil disse tiltakene føre til 

at det budsjetteres med en realøkning av utbetalingene til kommunene fra 2009 til 2010 med 

5,4 pst. 

 

Samhandlingsreformen 

Det foreslås samlet 369 mill. kr til samhandlingstiltak i 2010. Av dette er 273 mill. kr en 

styrking (230 mill. kr i frie inntekter, 10 mill. kr til Hdir, 33 mill. kr til forskning). 230 mill. kr 

til forebygging gjennom veksten i frie inntekter skal bidra til bedre helse i befolkningen, 

forebygge sykdom og sykdomsutvikling, begrense unødvendige innleggelser i sykehus, 

redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er funksjonsfriske lengst mulig.  
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Det videreføres 96 mill. kr fra 2009 bl.a: 

•  33 mill. kr til samhandlingstiltak som utvikling av lokalmedisinske sentra og samarbeid 

mellom kommuner/ mellom kommuner og helseforetak og 8 mill. kr til sykestueprosjektet 

mv. 

• 50 mill. kr til samhandling mellom kommuner og distriktspsykiatriske sentre og 5 mill. kr 

til samhandlingstiltak rusfeltet. 

 

Vekstkommunetilskudd 

Vekstgrensen er lik 175 % av landsgjennomsnittlig årlig befolkningsvekst fra 1. januar 2006 

til 1. januar 2009. I perioden som ligger til grunn for beregningene av veksttilskuddet for 

2010 er gjennomsnittlig årlig vekst for landet 1,13 % og vekstgrensen blir dermed 1,98 %.  

Sats pr ny innbygger over vekstgrensen er prisjustert, og i 2010 satt til 41 240 kroner.   

I 2009 fikk 11 kommuner i Akershus veksttilskudd, i 2010 er det 9 kommuner. 

 
 
2.2 Befolkningsutvikling 2010 – 2013 
Pr 31.12.2008 var det 15 863 innbyggere i Ås kommune. Dette er en økning på 3,5 % fra 

31.12.2007. Tabell 3 viser den reelle befolkningsveksten i perioden 2004 - 2008 og 

befolkningsprognosen i perioden 2009 – 2012, basert på 2007 statistikken. Denne prognosen 

baserer seg på en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2 % pr. år som er forutsatt i gjeldende 

kommuneplan.  
 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Reelle tall Prognose basert på 2007 statistikk 

Alder 0 163 210 205 210 200 212 227 239 244 

Alder 1-5 1006 965 1046 1086 1115 1146 1199 1206 1227 

Alder 6-2 1538 1552 1529 1533 1540 1589 1619 1714 1728 

Alder 13-15 707 703 703 707 715 709 716 700 738 

Alder 16-19 754 830 910 945 963 970 970 990 983 

Alder 20-29 1564 1620 1721 1904 2001 2155 2312 2368 2369 

Alder 30-66 7219 7355 7513 7736 7888 8181 8425 8702 8847 

Alder 67-79 1114 1149 1201 1229 1254 1303 1339 1378 1462 

Over 80 465 489 496 513 529 538 578 596 602 

Sum befolkning 14530 14873 15324 15863 16205 16803 17386 17892 18200 

          

Absolutt vekst 58 343 451 539 419 598 583 506 308 

Vekst i % 0,40 2,36 3,03 3,52 2,66 3,69 3,47 2,91 1,72 

Tab 3: Reell befolkningsvekst i perioden 2005 - 2008 og befolkningsprognosen i perioden 2009 - 2013. 

 

Befolkningsutviklingens konsekvenser for tjenestetilbudet 

Tabell 4 viser befolkningsutviklingen for aldersgruppen 6-12 år fordelt på de 7 skolekretsene i 

Ås sett opp mot skolekapasitet. Med den befolkningsveksten som det er lagt opp til innenfor 

de ulike skolekretsene (jfr. boligprogrammet i kommuneplanen), vil skolekapasiteten på 

Rustad skole bli utfordret når Dyster Eldor sør bygges ut. Den samlede skolekapasiteten på 

Rustad, Åsgård og Brønnerud vil også bli utfordret som følge av denne utbyggingen. Tas 

Kroer skole med i denne beregningen vil den samlede skolekapasiteten imidlertid være 

tilstrekkelig. På ungdomsskolene er kapasiteten tilstrekkelig. Kapasiteten forutsetter 

imidlertid at det er jevn fordelig av elever på alle trinn. 
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Solberg skole hadde 168 elever i 2008, mens SSB statistikken for 2008 viste at det bodde 153 

barn i alderen 6-12 år i skolekretsen. I 2009 er elevtallet gått noe ned fordi et stort 7. trinn er 

erstattet av et lite 1. trinn. Skolekapasiteten på Solberg skole er 170 elever og det kan bety at 

skolekapasiteten kan bli utfordret når utbyggingen ved Grenseveien er gjennomført. I forslag 

til reguleringsplan for Grenseveien er det imidlertid foreslått rekkefølgebestemmelser.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 

2012 2013 

 
Skole-
kapasitet 

Nordby 284 293 284 285 301 309 308 308 290 360 

Sjøskogen 161 175 173 183 187 186 189 184 190 250 

Solberg 151 152 148 153 147 141 160 169 160 170 

Brønnerud 104 117 111 112 129 131 126 131 130 175 

Åsgård 335 343 350 343 337 349 347 382 381 392 

Rustad 380 350 351 355 333 358 382 427 458 392 

Kroer 123 122 112 104 106 114 111 113 119 175 

Nordbytun US  273 273 267 269 266 278 283 247 303 360 

Ås US 434 430 436 442 449 430 433 403 436 540 

Tab 4: Elevtallsutviklingen for aldersgruppen 6-12 år fordelt på skolekretsene i Ås og skolekapasiteten på 

            den enkelte skole.  

 

 

Ås kommune hadde pr. desember 2008 samlet sett 92 % barnehagedekning. Dette er reelt sett 

en overdekning. Imidlertid er plassene skjevt fordelt slik at det er overkapasitet i 

sentralområdet og underdekning i Nordby/Solberg. Pr 01.09.2009 er det 35 ledige 

barnehageplasser i Ås sentrumsområde. 59 barn har takket nei til barnehageplass fordi de ikke 

har fått plass i det området de ønsket, som i hovedsak er i Vinterbro og Solberg området. Det 

er derfor et stort behov for flere barnehageplasser i Nordby. Barnehage på Solberg med plass 

til 100 barn forventes ferdigstilt i november 2010.  

 

Utvidelsen av Frydenhaug barnehage med ca 50 plasser ble ferdigstilt i oktober 2009. Det er 

for øyeblikket som nevnt overkapasitet på barnehageplasser i Ås sentrum. Prognoser viser 

imidlertid en økning i barnetallet i Ås sentrum de nærmeste årene, og det vil bli behov for alle 

de barnehageplassene som kommunen har i dag. På grunn av den midlertidige overkapasiteten 

er det derfor foreslått å holde 2 barnehageavdelinger (en avdeling i Frydenhaug og en 

avdeling i Tunveien) i Ås sentrum stengt i 2010. Når Solberg barnehage tas i bruk med 100 

plasser i november 2010, vil barnehagedekningen i Ås i aldersgruppen 1 – 5 år være 95% hvis 

alle barnehageavdelingene er i bruk. Ut fra befolkningsprognosene vil barnehagedekningen 

synke til ca 90 % i 2011og 2012 som er det kommunen har definert som full 

barnehagedekning.   

 

Andelen eldre over 80 år vil i følge prognosen øke med 73 personer fra 2009 til 2013, dvs 

med 13 %. Med en vedtatt dekningsgrad på 20 % institusjonsplasser med heldøgnspleie vil 

det som følge av denne veksten være behov for til sammen 120 institusjonsplasser i 2013. 

Moer sykehjem, inkludert bokollektiv for personer med demens, har 110 institusjonsplasser, 

inkludert plasser som leies ut til andre kommuner.  

Det vil derfor være en utfordring å opprettholde en dekningsgrad på 20 % med nåværende 

bygningsmasse fra og med 2011. I 2010 vil kommunen selv bruke 105 plasser og 5 vil leies 

ut. I 2011 tilsier prognosen behov for 113 plasser, i 2012 117 plasser og i 2013 120 plasser. 

Det innebærer behov for å bygge ut 10 plasser i planperioden, dersom man skal opprettholde 

en dekningsgrad på 20 %. 
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3.0  Fokus i handlingsprogrammet 
 

Handlingsprogrammet bygger på kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver mål for 

utviklingen i kommunen og er retningsgivende for sektorenes planlegging. Gjeldende 

kommuneplan for Ås ble vedtatt av kommunestyret i juni 2007 og gir føringer for perioden 

2007-2019.  

 

Kommunens handlingsprogram, som rulleres årlig, samordner tjenesteområdenes virksomhet 

de nærmeste fire år og skal bidra til å virkeliggjøre kommuneplanen og visjonen  

”Ås – miljø, mangfold og muligheter”. 

 

3.1 Plan og rapporteringssystemet 
Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært den dominerende styringsinformasjonen. 

For å lykkes med å utvikle kommunen i riktig retning er det imidlertid også nødvendig å vite 

noe om kvaliteten på de tjenestene kommunen tilbyr, hvor fornøyde innbyggere og brukere er, 

samt ansattes motivasjon og kompetanse. Denne informasjonen får kommunen gjennom 

systematiske spørreundersøkelser. 

 

Kommunen bruker balansert målstyring som redskap for kommunens styring og rapportering.  
Sentralt i balansert målstyring er målekartene som fokuserer hovedmålene og konkretiserer 

målbare indikatorer. Det er utarbeidet et felles overordnet målekart for hele kommunen og 

unike målekart for hvert av tjenesteområdene. 

 

Felles målkart samler kommunens hovedmål i de fire fokusområdene samfunn, brukere, 

medarbeidere og økonomi. Under hvert av disse fokusområdene er hovedmålene i 

kommuneplanen plassert. De ”kritiske suksessfaktorer” viser på hvilke områder kommunen 

må lykkes for å nå hovedmålene. Nederst på målkartet kommer ”måleindikatorene” som 

beskriver hva det er viktig å måle for å avdekke om kommunen går i riktig retning.  Det felles 

målekartet har et fireårig perspektiv.  

Tjenesteområdenes målkart viser kritiske suksessfaktorer, måleindikatorer og et 

ambisjonsnivå som forteller hvilket resultat kommunen ønsker å oppnå og hva som anses som 

et ”godt nok” resultat. Gjennom måleindikatorene måles resultater for å kunne vurdere hvor 

godt kommunen lykkes.  

 

Bruken av fokusområder i hvert enkelt målekart bidrar til at den enkelte virksomhet kan se 

betydningen av egen innsats og måloppnåelse i en helhetlig sammenheng. Ikke bare i forhold 

til økonomiske parametere, men også i forhold til utvikling av Ås-samfunnet, brukernes 

opplevelse av tjenestene og medarbeidernes tilfredshet.  
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Felles målkart 

Fokusområder Samfunn         Brukere  Medarbeidere Økonomi 

Kommuneplanens 
hovedmål 
Hva vi vil oppnå? 

-Ås kommune har en 
bærekraftig 
samfunnsutvikling som 
sikrer livskvalitet. 
 
-Ås kommune forvalter 
arealressurser, 
eiendommer og teknisk 
infrastruktur på en 
bærekraftig måte  

-Barn og unge har et 
variert oppvekst- og 
læringsmiljø som gir 
trygghet og 
utfordringer 
 
-Voksne som har 
behov for 
kommunale  
tjenester har et 
selvstendig og 
verdig liv.       

-Kommunen har 
kompetente 
medarbeidere og en 
hensiktsmessig 
organisasjon 

-Kommunen har en 
økonomi som gir 
handlefrihet 

Kritiske suksess-
faktorer (KSF) 
Hva må vi lykkes 
med? 

S1 God fysisk og psykisk 
helse blant innbyggerne 

S2 Gode sosiale og fysiske 
miljøer 

S3 Bærekraftig forvaltning 
av arealer og teknisk 
infrastruktur 

B1 Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet 
 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente 
medarbeidere 
M4 Organisering av 
arbeidet 

M5 Lønns- og 
arbeidstidsordninger 

Ø1 Tilfredsstillende 
netto driftsresultat 
Ø2 God 
økonomistyring 
Ø3 Effektiv 
tjenesteproduksjon 
Ø4 God forvaltning av 
aktiva 

Måleindikatorer  
(MI) 
Hva skal vi måle? 

 

S2.1 Andel barn/unge 
mellom 5 - 25 år som er 
medlem i en forening  
S2.2 Antall utlån av alle 
medier på biblioteket 
S2.3 Antall eksterne 
arrangementer som får 
økonomisk støtte/bidrag 
gjennom arbeidsressurser 
S2.4 Tilfredshet med 
kommunens nettsider 

S2.5 Andel nærmiljøtiltak 
som er gjennomført ihht 
plan 

S2.6 Turnover på 
utleieboliger 
S 2.7 Medvirkning og 
dialog 

  

S3.1 Antall dispensasjoner 
fra kommuneplanen  

S3.2 Vannkvalitet i 
Årungenvassdraget 
indikert ved siktdyp 

S3.3 Andel avfall til 
restavfall 

S3.4 Energiforbruk pr m2 i 

kommunale bygg  

S3.5 Antall miljøsertifiserte 
virksomheter i Ås 

B1.1 
Brukertilfredshet 
med tjenestene 

B1.2 Dekningsgrad 
for tjenester 

B1.3 Resultat fra 
nasjonale prøver  

B1.4 
Saksbehandlingstid/ 
svartid 
B1.5 Antall påklagde 
vedtak som er 
omgjort av 
fylkesmannen 
B1.6 Antall brukere 
pr korttids- 
/avlastningsplass  

 

 

M1.1 
Medarbeidertilfredshet 
med arbeidsmiljø 
M1.2 Sykefravær 
 
M2.1 
Medarbeidertilfredshet 
med nærmeste leder 
 
M3.1 
Medarbeidertilfredshet 
med kompetanse og 
læringsmuligheter i 
jobben 
M3.2 Andel 
fagstillinger som er 
besatt med rett formell 
kompetanse  
 
M4.1 
Medarbeidertilfredshet 
med organisering av 
oppgaver og arbeid 
M4.2: 
Medarbeidertilfredshet 
med innhold i jobben 
 
M 5.1 
Medarbeidertilfredshet 
med systemer og 
ordninger for lønn og 
arbeidstid  
 

Ø1.1 Netto 
driftsresultat  

 

Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
Ø2.2 Stabilitet i øk. 
rammer 
 

Ø3.1 Netto 
driftsutgifter pr 
innbygger 

 

Ø4.1 Vedlikeholds-
/rehabiliteringsmidler 
ifht bygningsmasse, 
veganlegg m.m. 
Ø4.2 God forvaltning 
av aktiva  

Tab 5: Felles målkart 
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Nedenfor beskrives målene innenfor de fire fokusområdene og hva som er kritisk for å lykkes 

i å oppnå målene.  

 

3.2 Samfunn 
Fokusområdet samfunn skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsaktør og 

pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. I kommuneplanen er det 

definert 2 hovedmål under dette fokusområdet: 

 Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. 

 Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en 

bærekraftig måte. 

 

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålene er:   

- God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne 

- Gode sosiale og fysiske miljøer 

- Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur 

 

God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne 

Gjennom planlegging og utforming av tjenestetilbudet skal kommunen bidra til god 

folkehelse. Mye av grunnlaget for god folkehelse legges i hvordan planlegging og utforming 

av omgivelsene gjøres. Grunnlaget for sunn livsstil legges dels gjennom måten samfunnet 

utformes på og dels gjennom den enkeltes valg. Offentlig innsats verken kan eller skal erstatte 

den enkeltes ansvar for seg selv og for fellesskapet. Omgivelsene må utformes slik at de 

stimulerer til fysisk aktivitet og sosialt samvær. Barn, unge og eldre tilbringer mye tid i 

kommunale bygg og institusjoner. Her er det viktig å fokusere på røyk- og rusfrie miljøer, 

sosiale nettverk, kosthold og fysisk aktivitet.  

 

Utfordringer er knyttet til å:  

 Legge til rette for at alle skal ha muligheten til fysisk aktivitet gjennom universell 

utforming og tilgang til lekeplasser, tur-, gang og sykkelveier, samt andre aktivitetsarenaer 

 Tilrettelegge for fysisk aktivitet, gode kostholdsvaner gjennom tjenestenes daglige møter 

med innbyggerne  

 Bidra til at bruk av tobakk, alkohol og narkotiske stoffer reduseres 

 Redusere miljøpåvirkninger som har negative helseeffekter 

 Legge til rette for at barn og unge får et godt selvbilde og selvrespekt via skole og 

fritidsaktiviteter 

 

Gode sosiale og fysiske miljøer 

Det er en målsetting å opprettholde og videreutvikle gode og trygge bomiljøer i kommunen. I 

tillegg til gode bomiljøer skal innbyggerne ha mulighet for arbeid, handel og 

kulturopplevelser. Gode møteplasser skal ivareta og fremme utvikling av sosialt fellesskap. 

 

Utfordringer er knyttet til å:  

 Styrke Ås sentrum som bolig-, nærings-, service og kultursenter. 

 Fokusere på tilgjengelighet for alle i utforming og dimensjonering, i tråd med universell 

utforming 

 Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 

 Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI og stimulere til vekst og 

etablering av nye næringer med tilknytning til forsknings- og universitetsmiljøet. 
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 Bidra til å skape et trygt og robust samfunn ved å forebygge uønskede hendelser og 

redusere skadevirkningene dersom uønskede hendelser inntreffer 

 

Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur 

Kommunen har ansvar for å forvalte arealene i Ås på en bærekraftig måte. Kommuneplanens 

arealdel gir klare føringer for hvordan arealene skal forvaltes og gir bestemmelser og 

retningslinjer for hvordan utbyggingsområder skal utformes. Oppfølgingen av 

kommuneplanens arealdel skjer gjennom forvaltning av LNF-områdene, regulering av 

utbyggingsområder og byggesaksbehandling.    

 

Mye av det innbyggerne foretar seg lokalt har betydning globalt. Aktivitetene i vårt 

lokalsamfunn må derfor skje innenfor naturens bæreevne ved å redusere ressursforbruket og 

miljøbelastningen. Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer 

livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. De viktigste globale 

miljøutfordringene er knyttet til energibruk og klimaendringer, forringelse av biologisk 

mangfold og bruk av miljøfarlige kjemikalier. Lokale utfordringer er håndtering av avfall, 

bevaring av biologisk mangfold og kulturminner og vannkvalitet i vassdragene. 

 

Utfordringer er knyttet til å:  

 Legge til rette for en fortetting i eksisterende områder og samtidig sikre fellesarealer, 

grønne lunger og grøntstruktur 

 Sikre helhetlig utforming av nye byggeområder med miljøriktige løsninger, grøntstruktur 

og møteplasser som fremmer utvikling av sosiale strukturer 

 Redusere avfallsmengden 

 Bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungenvassdraget 

 Følge opp klima- og energiplanen for Ås 

 

 

3.3 Brukere 
Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til barn, unge 

og voksne. Dette fokusområdet skal sikre at de som har behov for kommunens tjenester tilbys 

tjenester i nødvendig omfang og kvalitet. I kommuneplanen er det definert 2 hovedmål under 

dette fokusområdet:  

 Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer 

 Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.       

 

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålene er:   

- Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet 

 

Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet 

Kommunen skal tilby tjenester med god nok kvalitet og med effektiv bruk av ressurser. Økt 

spesialisering stiller krav til god samordning for at brukerne skal oppleve tilbudet som godt. 

Tjenestene skal utformes i dialog med brukerne, og innbyggerne skal gis god informasjon om 

tilbudet. Kommunal tjenesteyting skal preges av respekt for den enkelte og fremme trygghet 

og selvstendighet.  

 

Det forventes ikke at kommunens økonomiske situasjon endrer seg i takt med befolkningens 

uttrykte behov for velferdstjenester. Det er derfor viktig å være tydelig på hvilke tjenester som 

kan tilbys og hva innbyggerne kan forvente av kvalitet og omfang.  
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Brukertilfredshet er et mål for brukernes opplevelse av kvalitet på tjenestene. I tillegg måles 

kvalitet også gjennom objektive prestasjoner som eksamensresultater, antall timer innvilget 

hjemmetjeneste eller antall brudd på vannledninger. Styringssystemet gir oss informasjon om 

prestasjonsnivå og brukernes tilfredshet med tjenestene kommunen yter. Denne informasjon 

brukes systematisk for å utvikle kvaliteten i virksomhetene. 

 

Ås kommune benytter spørreundersøkelser som et ledd i kvalitetsutvikling og 

resultatrapportering. Kommunen har så langt gjennomført brukerundersøkelser annethvert år 

for de fleste tjenester. Unntaket er innenfor skolesektoren der elevundersøkelser gjennomføres 

årlig. Innenfor skoleområdet gjennomføres undersøkelsene i regi av Utdanningsdirektoratet, 

mens de øvrige brukerundersøkelsene gjennomføres av kommunen selv. Brukerundersøkelser 

gjennomføres ikke samme år for alle tjenesteområder. Kommunen skal fortsatt ha fokus på 

brukerundersøkelser som verktøy for kvalitetsutvikling. I 2010 planlegges følgende 

undersøkelser: 

 Elevundersøkelse 

 Barnevern 

 Forebyggende helsetjenester 

 Byggsak 

 Vann og avløp 

 Servicetorg 

 

 
3.4 Medarbeidere 
Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og 

medarbeidere. I kommuneplanen er det definert ett hovedmål under dette fokusområdet. 

 Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon 

 

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålet er:   

- Godt arbeidsmiljø 

- God ledelse 

- Kompetente medarbeidere 

- Organisering av arbeidet 

- Lønns- og arbeidstidsordninger 

- Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy 
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Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle 
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler 
 
(Målemetoder) 

Forrige 
resultat 

2008 

Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

M1  

Organisering av 
arbeidet 

 

M1.1 
Organisering av  
oppgaver og arbeid 

Medarbeiderundersøkelse 4,5 (4,4) 5 4,5 

M1.2 
Innhold i jobben 

Medarbeiderundersøkelse 4,9 (4,9) 5 4,5 

M2  

Godt arbeidsmiljø                          

                    

 

M2.1 
Fysisk arbeidsforhold 

Medarbeiderundersøkelse 4,3 (4,1) 5 4,5 

M2.2 
Samarbeid og trivsel 

Medarbeiderundersøkelse 4,9 (5,0) 5 4,5 

M2.3 
Mobbing, diskriminering 
og varsling 

Medarbeiderundersøkelse 4,8 (4,7) 5 4,5 

M2.3 
Stolthet over egen 
arbeidsplass 

Medarbeiderundersøkelse 4,6 (4,6) 5 4,5 

M2.5  
Sykefravær 

Registrere 9,0 7 7,5 

M2  

God ledelse       

M2.1  
Nærmeste leder 

Medarbeiderundersøkelse 4,4 (4,5) 5 4,5 

M5 

Lønns- og 
arbeidstidsordninger 

M 5.1 
Systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger 

Medarbeiderundersøkelse 
 

3,8 (3,7) 4,5 4 
 

M3  

Kompetente 

medarbeidere 

M3.1  
Faglig og personlig 
utvikling 

Medarbeiderundersøkelse 4,3 (4,2) 5 4,5 

M3.2 
Andel fagstillinger som er 
besatt med rett formell 
kompetanse 
 

Registrere Andel styrere og 
pedagogiske ledere i 
barnehager med godkjent 
førskolelærerutdanning   

77 % 82% 80% 

Tab 6: Målkart for fokusområdet Medarbeidere. I parentes fremgår gjennomsnitt for landet. 

 

Godt arbeidsmiljø 

Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med kommunens viktige 

oppgaver. En rekke ulike faktorer spiller avgjørende rolle for hvordan den enkelte opplever 

arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø avhenger blant annet av fysisk og 

psykososiale arbeidsforhold, samarbeid og trivsel med kollegaer, stolthet over egen 

arbeidsplass, god helse blant ansatte og lavt sykefravær.  

 

Utfordringene er knyttet til:  

 tilrettelegging av helserelatert aktivitet i og utenfor arbeidstid, herunder årlig 

gjennomføring av freskuka 

 videreføring og etablering av helsefremmende tiltak som kan bidra til redusert sykefravær, 

herunder økt innsats for nærvær og friskvernsarbeid  

 kompetanseutvikling av friskvernombud 

 opprettholde lovpålagte dialogmøter og jevnlige oppfølgingsmøter for å avklare og følge 

opp sykemeldte 
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God ledelse 

Omstilling og krav til effektivitet forutsetter en lederstil og en ledelsesfilosofi som gir den 

ansatte mer ansvar og som evner å hente ut organisasjonens kompetanse. I Ås er omfattende 

administrative oppgaver lagt til leder, samtidig skal leder utøve mer ledelse. Lederavtaler og 

lederprinsipper er implementert. Det er lagt vekt på å skape en enhetlig ledelse, og bygge en 

fellesskapskultur hos lederne gjennom felles møtearenaer. Det må legges vekt på kontinuerlig 

arbeide med utvikling av ledere for å oppnå god og enhetlig ledelse i organisasjonen og god 

oppfølging av medarbeidere. 

 

Utfordringene er knyttet til:  

 kompetansetiltak (lederverktøy) etableres og implementeres for nye ledere  

 felles lederutvikling 

 

Kompetente medarbeidere 

For å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud og møte etterspørsel fra brukere og innbyggere, 

stilles stadig større krav til medarbeidernes kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene. 

Samtidig er det en utfordring for kommunen å sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifisert 

arbeidskraft, særlig innenfor pleie- og omsorg, barnehage og tekniske tjenester. For å møte 

disse utfordringene må kommunen legge til rette for målrettet kompetanseutvikling, 

livsfasetiltak og etablere virkningsfulle tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte 

arbeidstakere og ledere. Det må legges vekt på videreføring av arbeidet med 

kompetansekartleggingen (fase I) som er gjennomført i 2009 og nyttiggjøre disse i arbeidet 

for en målrettet kompetanseutvikling i hele organisasjonen. 

 

Utfordringene er knyttet til:  

 kompetansevurdering (fase II) gjennomføres og kompetanseutviklingsplaner utvikles 

 utvikle strategier og iverksette tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere 

 

Organisering av arbeidet 

Oppgavene skal organiseres på en slik måte at brukeren opplever tilstrekkelig kvalitet og at 

ressursene utnyttes rasjonelt. Medarbeiderundersøkelsen 2008 viste at mange arbeidstakere 

føler at tida blir for knapp til å utføre den jobben de skal. Dette er en utfordring som avhenger 

av god organisering og arbeidsfordeling, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, riktig 

kompetanse og tilstrekkelige ressurser for utføring av arbeidet. 

 

Utfordringene er knyttet til:  

 arbeidsfordeling og prosessbeskrivelser oppdateres/videreutvikles ved behov 

 kontinuerlig forbedring av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 

Lønns- og arbeidstidsordninger 

Lønn påvirker trivsel og er en viktig rekrutteringsfaktor. På noen områder er privat sektor og 

andre offentlige virksomheter lønnsledende og kommunal sektor kan i liten grad konkurrere 

på lønn. Ås kommune har et lønnssystem som gir anledning til i en viss grad å benytte lønn 

som et virkemiddel i rekruttering av nye medarbeidere. 

 

Utfordringene er knyttet til:  

 tilrettelegge for bruk av arbeidstidsordningen fleksibel arbeidstid og turnus 

 utvikle strategier og iverksette tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere 
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Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy 

Kommunens støttesystemer og verktøy skal bidra til at ledere og medarbeidere får en enklere 

hverdag. Kvalitetssystemet og plan- og rapporteringssystemet i kommunen er under 

kontinuerlig forbedring.  

 

De siste årene har det vært investert i utbygging av infrastruktur og nye IT systemer i 

kommunen. Det er gjennomført betydelige oppgraderinger av arbeidsstasjoner, skjermer mm. 

Brukervennligheten er økt, stabiliteten er blitt bedre og de faste utgiftene er redusert. 

Videreutvikling av selvbetjeningsportalen vil bidra til å forenkle arbeidssoppgavene for 

ansatte, samtidig som innbyggerne vil opplever større tilgjengelighet til kommunens 

tjenester. Riktig utnyttelse av IT-teknologien kan forenkle arbeidsoppgaver, øke mulighetene 

for verdiskapning og bidra til økt selvhjulpenhet, som igjen kan redusere eller dempe behovet 

for mer arbeidskraft til administrative stillinger.  

 

 
3.5 Økonomi 
God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset 

økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen 

og sikre prioriterte tjenesteområder. I kommuneplanen er det definert ett hovedmål under dette 

fokusområdet. 

 Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som 

sikrer prioriterte tjenesteområder. 

 

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålet er:  

- Tilfredsstillende netto driftsresultat 

- God økonomistyring 

- Effektiv tjenesteproduksjon 

- God forvaltning av aktiva 

 

Tilfredsstillende netto driftsresultat 

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Netto 

driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, medregnet netto renteutgifter og avdrag. 

Den anses som den primære indikatoren for økonomisk balanse. Ifølge fylkesmannen bør 

netto driftsresultat være minst 3 % dersom kommunen skal få tilstrekkelig økonomisk 

handlefrihet. Økonomisk handlefrihet gir en kommune egenkapital til nye investeringer slik at 

låneopptakene ikke blir for høye. Den gir også en kommune mulighet til å møte uforutsette 

svingninger i utgifter og inntekter. I opprinnelig budsjett 2009 var netto driftsresultat 0,8 % av 

driftsinntektene. Etter 2. tertial ser netto driftsresultat fortsatt ut til å være i denne 

størrelsesorden.  

 

Ås kommune har tidligere hatt et mål om netto driftsresultat på 3 % innen 2011. Selv om 

målet for netto driftsresultat ikke lenger er klart utrykt vil det være behov for å øke det i 

planperioden utover det som ligger i gjeldende plan. Dette vil kreve tiltak i 2011 og utover i 

planperioden som ikke er beskrevet i denne planen.  

 

God økonomistyring 

 

Avvik i forhold til budsjett 

Med en stadig strammere økonomi er det viktig at budsjettene holdes. Gjennom plan- og 

budsjettprosessen og rapporteringer vil den enkelte enhet/avdeling få en god forståelse for 
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hvilke økonomiske rammer som er stilt til rådighet. I 2008 ble administrativ 

månedsrapportering etablert. Det er behov for å bruke mer av stabsressursene til oppfølging 

av rapportene for at disse skal fungere optimalt.  

 

Stabilitet i økonomiske rammer 

Mange kommuner sliter med å holde budsjettene gjennom året. Fokus på kortsiktige tiltak 

som innkjøps- og ansettelsesstopp medfører ofte at kommuner bruker en for stor del av sitt 

økonomifokus på tiltak som skal bidra til å holde årets budsjett i balanse i stedet for å ha 

fokus på tiltak som kan bidra til økonomisk handlefrihet på sikt. Ås kommune har de siste 

årene klart å opprettholde tjenestenivået som er vedtatt av kommunestyret. De finansielle 

reservene er relativt små, noe som gjør det krevende å holde på stabile økonomiske rammer.  

 

Effektiv tjenesteproduksjon 

 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 

Tidligere viste KOSTRA-data at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike 

utgiftsbehov var høyere i Ås enn for gjennomsnittet av andre kommuner i Follo. Denne 

situasjonen kunne ikke vedvare over tid siden Ås kommune har lavere skatteinntekter pr. 

innbygger og høyere gjeldsnivå. KOSTRA-data fra 2008 viste imidlertid at Ås kommune 

hadde et utgiftsnivå som var 97,8 % av gjennomsnittet for andre Follo-kommuner. Selv om 

Ås kommune legger opp til relativt moderate låneopptak de nærmeste årene, vil gjeldsnivået 

forbli høyt i hele planperioden. Gitt at inntektsnivået ikke endres vesentlig må Ås kommune 

ha et signifikant lavere utgiftsnivå skal man få et netto driftsresultat på 3 % i løpet av 

planperioden. Gjennom innsparinger som gjennomføres i 2009 og 2010 må det kunne antas at 

Ås kommune vil ha driftsutgifter som er 95 % av gjennomsnittet for de andre kommunene i 

Follo.   

 

God forvaltning av aktiva 

 

Avkastning ifht lånekostnader 

Ås kommune plasserte 185 mill. kroner i finansforvaltning (aksjer og rentemarked) etter 

salget av e-verket. Fram til og med 2007 har denne strategien gitt et klart bedre resultat enn å 

benytte midlene for å finansiere investeringer. Maksimalt 20 % kan plasseres i aksjer for å 

unngå for høy risiko. Det sterke aksjefallet i 2008 medførte at det meste av bufferkapitalen ble 

benyttet for å dekke papirtapet på aksjer. Det betyr at man har få midler til å dekke eventuelle 

nye fall i aksjekursene. I f-sak 20/09 ble det vedtatt at Ås kommune inntil videre skulle 

fortsette med sine plasseringer i aksjer og rentepapirer. 

 

 

3.5.1 Driftsbudsjett  
 

Hovedtallene i forslag til handlingsprogram 2010-2013 framgår av tabellene under 3.5.1 og 

3.5.2. Mer detaljerte oversikter finner man under tjenesteområdene samt vedleggene.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter etatene 440 827 482 717 501 426 502 115 500 122 500 367 

herav bruk og avsetning fond, etatene 4 442 -3 478 -2 770 -3 874 -3 450 -3 125 

Skatt, rammetilskudd m.v -479 536 -547 642 -564 757 -568 812 -563 128 -563 978 

Netto rente- og avdragsutgifter 66 989 54 971 49 080 55 478 58 616 58 346 

Netto driftsresultat -23 838 6 476 11 481 7 450 1 070 2 270 

Tab 7: Hovedtall i forslag til handlingsprogram 2010-2013 
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Fra opprinnelig vedtatt budsjett 2009 til budsjett 2010 øker driftsutgiftene for etatene med  

3,9 prosent. Tilskuddet ressurskrevende tjenester er flyttet til helse- og sosialetaten fra 

ansvarsområde skatt, rammetilskudd m.v. Korrigert for dette øker driftsutgiftene for etatene 

med 6,6 prosent. Basert på en pris- og kostnadsvekst på 3,1 prosent gir dette en reell økning i 

etatens rammer på 3,5 prosent fra 2009 til 2010.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oppvekst og kultur 157 056 156 585 171 840 171 789 172 587 173 116 

Helse og sosial 186 474 185 945 202 218 204 177 203 340 202 930 

Teknikk og miljø 49 408 54 212 61 701 60 368 59 570 59 381 

Sentraladministrasjonen 47 979 85 975 65 667 65 781 64 625 64 940 

Andre  -90 0 0 0 0 0 

Sum netto driftsutgifter - etatene 440 827 482 717 501 426 502 115 500 122 500 367 

Tab 8: Nettodriftsresultat fordelt mellom etatene 

 

Tabellen viser hvordan netto driftsutgifter er fordelt mellom etatene, herunder bruk og 

avsetning av fond som føres under etatene.  

 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat for 2010 er i underkant av 1,4 prosent målt i forhold til driftsinntektene. 

Dette er en forbedring med om lag 0,5 prosentpoeng i forhold til 2009. Utover i perioden 

reduseres netto driftsresultat og er om lag null de to siste årene i planperioden. Netto 

driftsresultat er en viktig styringsindikator og viser hvor mye av kommunens løpende 

inntekter som blant annet kan avsettes til finansiering av fremtidige investeringer.  

 

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
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Diagrammet ovenfor viser utviklingen av netto driftsresultat i perioden 2005-2013 i prosent 

av driftsinntektene. Tallene fram t.o.m 2008 er regnskapstall, deretter er budsjettall lagt til 

grunn. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 3 prosent av 

driftsinntektene. I handlingsprogram 2010-2013 oppnår Ås kommune ikke å komme opp til 

det anbefalte netto driftsresultat på minst 3 prosent.  

 

Lånegjeld 

Lavt netto driftsresultat fører til lav egenfinansiering av investeringer. Kommunen har over 

flere år finansiert en stor del av investeringene gjennom lån, noe som har ført til at 

lånegjelden har økt betydelig. Skal en kunne oppnå et netto driftsresultat i tråd med 
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fylkesmannes anbefalinger er det nødvendig at Ås kommune får en lånegjeld som er mer i 

samsvar med driftsinntektene. Ås kommune har i dag en netto lånegjelde som kun overgås av 

Ullensaker og Nannestad kommuner i Akershus. Gjennom de tre 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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Diagrammet viser utviklingen i netto gjeld i perioden 2005-2013 i prosent av driftsinntektene. 

Tallene fram t.o.m 2008 er regnskapstall, deretter er budsjettall lagt til grunn. SFE-midlene 

framgår i diagrammet med den lyseste delen av stolpene fra og med 2011.  

 

Fondsutvikling 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SFE-midler - aktiv kapitalforvaltning 170,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

SFE-midler - bufferfond  3,8 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Generelt disp.fond  1,0 7,3 17,3 23,5 26,4 30,0 

Tab 9: De mest sentrale fondene hvor midlene er ubundet 

 

De fleste av kommunens ulike fond er knyttet til ulike formål. Denne tabellen viser de mest 

sentrale fondene hvor midlene er ubundet. SFE-midlene – aktiv kapitalforvaltning er et 

ubundet investeringsfond. Det betyr at det kan benyttes i investeringsbudsjettet. I 

handlingsprogram 2010-2013 er det lagt til grunn at midlene går til å redusere lånegjelden fra 

og med 2011.   

 

SFE-midler – bufferfond er et disposisjonsfond. Det betyr at det kan benyttes både til drift og 

investeringer. Det er her lagt til grunn at også disse midlene går til å redusere lånegjelden fra 

og med 2011.  

 

Generelt disposisjonsfond kan også benyttes både til drift og investeringer. Det er her lagt til 

grunn at avvikling av likvidreserven ikke tilføres dette fondet, men settes av på eget fond. 

Beløpet er på om lag 7 mill. kroner.  
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3.5.2  Investeringer 
 

Nedenfor gis kommentarer til investeringsprogrammet for 2010 – 2013. Kommentarene er i 

hovedsak knyttet til nye prosjekter og endringer i forhold til tidligere investeringsprogram. 

Følgende er lagt til grunn for investeringsprogrammet:  

 

 Kommunens økonomi er stram slik at det er flere investeringsbehov det ikke er funnet 

plass til.   

 Befolkningsutviklingen slik den framstår i prognosen de nærmeste årene vil ikke utløse 

nye investeringsbehov i planperioden.  

Barnehager 

Barnehage på Solbergtunet 

I økonomiplanen 2008-2011 var det avsatt midler til bygging av ny barnehage på Dyster-

Eldor. Dette beløpet var avsatt etter erfaringer fra tilsvarende barnehager bygd de siste årene. 

Av rent budsjettekniske årsaker ble avsetningen overført til Solbergtuner Det er innhentet 

tilbud på arbeidene som viser at bygget blir 5,65 mill kroner dyrere enn antatt. Dette skyldes 

noe vanskeligere tomteforhold, noe større byggeareal og prisstigning, jf. f-sak 67/09.  

 

Som følge av at parkeringsplassen for barnehagen skal ligge på opparbeidet ballplass, vil det 

være behov for å anlegge en ny ballplass. Kostnadene for en ballplass er antatt å være inntil 

2,5 mill. kroner, jf. f-sak 67/09.  

Grunnskolen 

Sentralområdet 

Som nevnt under 2.2 Befolkningsutvikling 2010 – 2013 vil skolekapasiteten på Rustad skole 

bli utfordret når Dyster Eldor sør bygges ut. Den samlede skolekapasiteten på Rustad, Åsgård 

og Brønnerud vil også bli utfordret som følge av denne utbyggingen. Tas Kroer skole med i 

denne beregningen vil den samlede skolekapasiteten imidlertid være tilstrekkelig.  

 

Nordby-området 

Solberg skole er nå fullt utnyttet, og det er vanskelig å finne plass til ytterligere elever. 

Dersom skolekapasiteten blir utfordret vil det være mulig å bruke ledig kapasitet ved Nordby 

skole som en midlertidig løsning. Dette kan for eksempel gjøres ved å flytte det eldste 

klassetrinnet til Nordby skole. I forslag til reguleringsplan for Grenseveien er det imidlertid 

foreslått rekkefølgebestemmelser som bidrar til at skolekapasiteten må være tilstrekkelig før 

utbygging.   

 

Rehabiliteringsbehov 

Siden forrige investeringsprogram ble lagt fram i fjor har Ås kommune fått innvilget 9 mill. 

kroner i lån med rentekompensasjon til gymnastikksal ved Ås ungdomsskole og 

gymnastikksal/aktivitetsbygg ved Rustad skole, jf. k-sak 19/09. Ås kommune har igjen en 

låneramme på 25,5 mill. kroner av en totalramme på 38 mill. kroner. Hvordan resterende 

ramme skal benyttes vil bli vurdert senere i planperioden.  

Boliger for vanskeligstilte 

Fjellveien 

Det er forslått å bruke Fjellveien som tomt for boliger for vanskeligstilte. Formannskapet har 

nedsatt en adhocgruppe til å vurdere utnyttelsen av tomta. Det foreslås å bruke en del av 

eiendommen til boliger for mennesker med liten boevne. Byggearbeidene forventes startet i 
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2010. Resten av tomta benyttes til boliger for personer kommunen har et særlig ansvar for og 

arbeidene forutsettes å starte i 2011. 

 

Ljungbyveien 

Det foreslås å bygge to leiligheter i Ljungbyveien for personer som mottar tjenester fra 

barneboligen. Leilighetene bygges på samme tomt som barneboligen slik at man unngår 

kostnader til tomt, vei, vann og kloakk. Det er lagt til grunn en utbygging av to leiligheter på 

50 kvadratmeter hver samt bodareal. Det antas at kommunen vil motta statstilskudd på 20 

prosent til denne type bolig.  

 

Idrett og kultur 

Kulturhuset 

Gjennom bevilgning i 2008 og midler reist i regjeringens tiltakspakke disponerer 

kulturhusprosjektet i underkant av 16,3 mill. kroner, jf. k-sak 19/09. I f-sak 73/09 er det pekt 

på at midlene som så langt er bevilget ikke vil dekke nødvendig oppgradering av kjøkken. I 

tillegg er brannsikringsprosjektet vurdert å ha en meget anstrengt økonomi, jf. også 2. 

tertialrapport 2009.  

 

Brannsikringsprosjektet medfører rehabiliteringsbehov det ikke er mulig å komme utenom. 

Etter de siste vurderingene fra plankomiteen må prosjektet tilføres ytterligere 20 mill. kroner 

for å kunne realiseres på en tilfredsstillende måte. Brannsikringsprosjektet innebærer at 

kinoen også får en ny rømningsvei. Dette åpner for en mer aktiv bruk av kinoarealet. Utover 

dette ligger det ingen forslag om midler til selve kinosalen.  

 

Kulturhuset - borggården 

I f-sak 55/09 ble det vedtatt at fontenebassenget i borggården bør utbedres. Antatt 

utbedringskostnad er 0,34 mill. kroner. I lys av den oppgradering som skjer med kulturhuset, 

og ønsket om å utbedre fontenebassenget er det naturlige å se på borgården under ett. Hele 

borgården er nedslitt og fremstår lite attraktiv. Plassens dekke er ujevnt og trærne er døende. 

Borgården med basseng og fontene bør oppgraderes og trærne skiftes ut.  

Kostnadene for oppgradering av plassen er foreløpig grovt stipulert til 1 mill. kroner. Dette er 

lagt inn i investeringsprogrammet, men det er behov for et bedre kostnadsanslag og nærmere 

konkretisering av hva prosjektet innebærer.  

Rehabiliteringsbehov 

Den bokførte verdien av kommunens bygnings- og anleggsmasse er på omkring 1,0 milliarder 

kroner. Kommunens behov for rehabilitering av bygninger er stort. Det er gjort store 

rehabiliteringsarbeider de siste årene, særlig i forbindelse med utvidelser av eksisterende 

skoler og barnehager. Likevel viser registreringer som er gjort at det er nødvendig med over 

120 mill. kroner for å sette bygningene i tilfredsstillende stand. For å dekke 

rehabiliteringsbehovet bør det avsettes omkring 10 mill kroner årlig gjennom en 10-

årsperiode. Det er også bygget flere nye bygg, og vedlikeholdsmidlene bør økes for 

oppettholde standarden og sikre at bygningene ivaretas på best mulig måte. I en situasjon med 

trange økonomiske rammer klarer ikke kommunen å sette av tilstrekkelige midler til 

vedlikehold og rehabilitering. Selv om vedlikeholdsbudsjettet har økt med 0,28 mill. kroner 

pr. år de siste årene, brukes det fortsatt relativt lite til vedlikehold. For å vise at det er viktig å 

ta vare på kapitalen som er nedlagt i bygningsmassen, videreføres bevilgningen til 

rehabilitering på 1,75 mill. kroner. I tillegg fortsetter opptrappingen av vedlikeholdsbudsjettet 

med 0,28 mill. kroner pr. år i planperioden. Gjennomgangen av eiendomsavdelingen som 
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pågår skal lede til å trygge en best mulig forvaltning av ressursene samt forbedringer i forhold 

til prioriteringer og forutsigelighet i forhold til styring og rapportering. 

 

Større prosjekter det ikke er funnet plass til 

Det er vurdert en rekke prosjekter som det ikke er funnet plass til i investeringsprogrammet. 

Av prosjekter som det ikke er funnet plass til kan nevnes:  

 

 Gangvei Kjærnes, 6 mill.kroner 

 Treningshall Ås stadion, 6,25 mill. kroner 

 Carport Granheim, 0,55 mill. kroner 

 Investeringsbehov innmeldt fra Kirkelig Fellesråd 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljø har lenge arbeidet for å finne økonomisk løsning på å bygge 

gang- og sykkelvei fram til Kjærnes. Dette er et viktig trafikksikkerhetsmessig prosjekt som 

vil danne grunnlag for boligbygging i samsvar med vedtatte reguleringsplaner. De fleste 

reguleringsplanene i området har en bestemmelse om at gang- og sykkelveien skal være bygd 

før det kan bygges boliger. Dette oppleves som urettferdig.  

 

Ås kommunestyre har tidligere vedtatt å samarbeide med Ås fotball drift AS om bygging og 

drift av treningshall ved Ås stadion. Ås kommune skal bygge hallen som er forutsatt finansiert 

med spillemidler og lån. Ås kommune skal ta opp lånet, men Ås fotball drift AS skal gjennom 

leieavtalen betale alle kapitalkostnadene. Dersom finansieringen går i orden, vil rådmannen 

komme tilbake med egen sak om dette. 

 

Hjemmetjenesten har behov for carport ved Granheim. Dette vil redusere tida det tar å 

klargjøre bilene om vinteren. 
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Investeringsprogram 

 Investeringer B-2009 B 2010 B 2011 B-2012 B-2013 

Frydenhaug barnehage 6 700 0 0 0 0 

Solbergtunet barnehage, inventar   1 100 0 0 0 

Solbergtunet barnehage 6 000 20 650 0 0 0 

Sum barnehage 12 700 21 750 0 0 0 

            

Inventar og utstyr skoler 900 0 0 0 0 

IT-utstyr, skoler 950 650 650 650 650 

Adm. IT-utstyr for skole og barnehage 0 0 1 000 0 0 

Nordbytun ungdomsskole 27 000 8 000 0 0 0 

Planlegging av rehabiliteringer skoleanlegg 2 000 0 0 0 0 

Rehabilitering Ås ungdomsskole *) 4 500 0 0 0 0 

Rehabilitering Rustad skole *) 4 500 0 0 0 0 

Sum grunnskole 39 850 8 650 1 650 650 650 

            

Trykking av bygdebok 0 500 0 0 0 

Kulturhuset *) 13 298 20 000 0 0 0 

Borggården - kulturhuset 0 1 340 0 0 0 

Ballplass Solberg skole 0 2 500 0 0 0 

Sum idrett og kultur 13 298 24 340 0 0 0 

            

Ljungbyveien 0 2 500 0 0 0 

Inventar og utstyr, til drift 250 0 0 0 0 

Sum pleie og omsorg 250 2 500 0 0 0 

            

Omlegging av vannledninger 3 800 4 000 4 000 4 000 4 000 

Kloakksanering 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Sum VAR-sektoren 7 800 8 000 8 000 8 000 8 000 

            

Asfaltering - rehabilitering, til drift 1 000 0 0 0 0 

Sum samferdsel 1 000 0 0 0 0 

            

Informasjonsteknologi/telefoni 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 

Fjernarkivet 0 500 0 0 0 

Kirkelig fellesråd 400 150 150 150 150 

Rehabilitering bygninger 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 

Bjørnebekk 500 500 500 500 500 

Boliger vanskeligstilte 1 000 8 000 42 000 0 0 

Biler/Maskiner, teknisk etat 900 2 000 1 400 850 850 

SD-anlegg 400 0 0 0 0 

Myrveien 16 0 2 500 0 0 0 

Mindre investeringsprosjekter ikke spesifisert 700 700 700 700 700 

Sum andre inv. prosjekter 7 800 18 250 48 650 6 100 6 100 

Sum alle inv.prosjekter utgifter 82 698 83 490 58 300 14 750 14 750 

 Investeringsprogram 2009-2012 60 400 59 750 14 550  14 000    

Sum finansiering 82 698 83 490 58 300 14 750 14 750 

Tab 10: Investeringsprogram 
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Investeringskostnadene til prosjekter som er skrevet med fet skrift er endringer i forhold til 

investeringsprogram 2009-2012. Investeringskostnader som er selvfinansierende er skrevet i 

kursiv. Med dette menes prosjekter som helt eller i all hovedsak dekkes inn gjennom 

brukerbetaling og/eller tilskudd.  

 

Finansiering B-2009 B 2010 B 2011 B-2012 B-2013 

Bruk av vanlige lån -24 280 -4 270 -45 876 -13 940 -13 670 

Bruk av rentefrie lån til skoleanlegg/kirke *) -14 250 0 0 0   

Overføring fra driftsregnskapet*) -5 229 -3 020 -4 024 -810 -1 080 

Bruk av ubundet inv. fond -500 0 0 0 0 

Tilskudd Ljungbyveien 0 -500 0 0 0 

Tilskudd boliger vanskeligstilte 0 -3 200 -8 400 0 0 

Tilskudd - tiltakspakke*) -10 439 0 0 0 0 

Refusjon gangvei Kroer -5 000 0 0 0 0 

Salg av kommunale boliger -23 000 0 0 0 0 

Salgsinntekter bygdebok 0 0 0 0 0 

Salg Dyster/Eldor 0 -60 000 0 0 0 

Salg av Åslund 0 0 0 0 0 

Salg av brannstasjon -12 500 0 0 0 0 

Avsetning og bruk av ubundet inv. fond 12 500 -12 500 0 0 0 

Sum finansiering -82 698 -83 490 -58 300 -14 750 -14 750 

* ) Økt i forbindelse med k-sak 19/09 og 20/09.  

Tab 11: Finansieringen av investeringsprogrammet. 

 

Tabellen viser hvordan investeringene er forutsatt finansiert. Egenfinansieringsgraden er på 

47,5 prosent hele perioden sett under ett. Dette er et relativt høyt nivå, men for Ås kommune 

som har stor gjeldsbelastning bør den være på et slikt nivå. Salg av boliger og eiendom står 

for en betydelig del av egenfinansieringen.  

 

Låneopptak 

Låneopptak for 2010 vil være på 4,27 mill. kroner. Dette knyttes til Solbergtunet barnehage 

og avdragstiden på dette lånet vil være 30 år.  

 

Startlån 

Revisjonen har til regnskap 2008 bemerket at opptak av startlån ser ut til å være for høyt i 

forhold til behovet for startlån. Ås kommune har de siste årene tatt opp 20 mill. kroner til 

startlån pr. år. Ved utgangen av oktober 2009 står det igjen om lag 19 mill. kroner av fjorårets 

låneopptak. I tillegg kommer årets låneopptak på 20 mill. kroner som ennå ikke er foretatt. 

For å få mer samsvar mellom det som lånes inn og det som lånes ut foreslår rådmannen er det 

ikke foretas låneopptak for 2010. Det legges til grunn at man gjør et låneopptak på 20 mill. 

kroner pr. år igjen fra 2011.  
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3.5.3 Fellesinntekter og fellesutgifter  
 

Skatt og rammetilskudd 

Kommunenes frie inntekter; skatt og rammetilskudd utgjør over 60 prosent av kommunens 

inntekter. Hvordan disse utvikler seg har derfor stor betydning for kommunens økonomi. 

Tabellen under gir en oversikt over beregnet skatt og rammetilskudd i perioden.  

 

 2010 2011 2012 2013 

Rammetilskudd 134 200 134 000 134 000 134 000 

Skatt 367 000 371 700 374 400 374 900 

Sum HP 2010-2013 501 200 505 700 508 400 508 900 

Sum HP 2009-2012 499 318 508 701 518 495  

Differanse 1 882 -3 001 -10 095  

Tab 12: Beregning av skatt og rammetilskudd 2010-2013 (Beløp i 1000 kr) 

 

Beregningen er basert på en modell utviklet av KS og tar utgangspunkt i statsbudsjett 2010. 

Tallene for handlingsprogram 2009-2012 er korrigert for pris- og lønnsvekst og 

oppgaveendringer. De frie inntektene økes med 1,8 mill. kroner i forhold til gjeldende plan. 

Bak denne økningen ligger det to endringer som trekker i hver sin retning.  

 

I statsbudsjett 2010 er det lagt opp til at kommuneøkonomien generelt skal styrkes. Den reelle 

effekten for Ås kommunes frie inntekter er beregnet til 8,0 mill. kroner i forhold til 

statsbudsjett 2009. Det er da tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, oppgaveendringer og 

befolkningsvekst.  

 

På den annen side har det vært nødvendig å redusere skatteanslaget. I beregning av 

skatteanslaget de siste årene har man tatt utgangspunkt i skatteinntektene pr. innbygger i Ås i 

forhold til landsgjennomsnittet foregående år. I 2008 var skatteinntektene pr. innbygger i Ås 

96,1 prosent av landsgjennomsnittet. Dette var en reduksjon på 4,1 prosentpoeng i forhold til 

2007. Skatteanslaget er redusert med 15,1 mill. kroner som følge av dette. Lavere 

skatteinngang medfører at inntektsutjevningen i rammetilskuddet øker. For 2010 blir 

kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert for 59 prosent av 

differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For Ås kommune betyr det at 

endringen i skatteanslaget modifiseres ved at vi får en økning med 8,9 mill. kroner i 

rammetilskudd. I sum gir dette en reduksjon i de frie inntektene med 6,1 mill. kroner. 

Skatteinngangen de ni første månedene i 2009 peker i retning av at det kan være behov for å 

redusere skatteanslaget også ved neste års rullering.  

 

De tre siste årene er økningen i skatteinntektene tilsvarende det som er lagt inn av 

utgiftsøkninger som følge av befolkningsvekst. Økningen er på 4,7 mill. kroner fra 2010 til 

2011. For de to siste årene er økningene henholdsvis 7,4 mill. og 7,9 mill. kroner 

sammenliknet med 2010. Dette gir en markert lavere inntektsvekst utover i perioden enn i 

handlingsprogram 2009-2012. I gjeldende program var det lagt inn en økning i 

skatteinntektene med 9,5 mill. kroner pr. år. Denne økningen tilsvarte økningen i 

befolkningsveksten. Årsaken til at det legges til grunn en ny beregningsmetode skyldes at 

man ved hver rullering erfarer at det framkommer nye behov som det må finnes dekning for.  

 

Andre inntekter under ansvarsområde 8000 

Anslaget for investeringskompensasjon reduseres med om lag 5,7 mill. kroner for 2010 i 

forhold til handlingsprogram 2009-2012, det vil si at anslaget blir i underkant av 6,8 mill. 

kroner. Kompensasjon for renteutgiftene baserer seg på den flytende renten pr. 30. juni året 
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før. Det betyr at renten som skal brukes for 2010 er 2,15 prosent. Tilsvarende tall året før var 

5 prosent. For de tre siste årene er det lagt til grunn et rentenivå på 5 prosent igjen. Ved 

beregning av tilskuddet er det lagt til grunn økt tilskudd som følge av at kommunen vil få økt 

rentekompensasjon for skoleanlegg, jf. k-sak 20/09.   

 

Tilskuddet for ressurskrevende tjenester flyttes over til helse- og sosialetatens budsjett.  

 

Vertskommunetilskuddet Ås kommune mottar som følge av asylmottaket økes på grunn av 

det midlertidige mottaket på Heia. Økningen avsettes på fond og disponeres av 

styringsgruppen for mottaket, jf. f-sak 48/09.   

 

Kommunene gis en generell kompensasjon for merverdiavgift for å unngå 

konkurransevridning mellom kommunal og privat sektor. Ordningen finansieres ved trekk i 

rammetilskuddet. For 2010 økes anslaget med 4,35 mill. kroner (målt i løpende priser) i 

forhold til handlingsprogram 2009-2012, det vil si at anslaget blir 29,35 mill. kroner. Over 

halvparten av økningen skyldes økt kompensasjonsanslag for merverdiavgift generert fra 

drift. Resterende skyldes økt kompensasjon generert fra investeringer grunnet høyere 

investeringsnivå. For 2011 er tallet om lag det samme som i handlingsprogram 2009-2010.  

 

Både merverdiavgiftskompensasjon generert fra drift og investering føres i driftsregnskapet. 

Fra 2010 innføres det nye regler som innebærer et strammere balansekrav i driften. Fra 2010 

skal minimum 20 prosent av kompensasjonen fra investeringer overføres til 

investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 

prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med 2014 skal 

merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til 

investeringer og føres i investeringsregnskapet.  

 

Som følge av denne endringen endres prinsippet for beregning av kompensasjon for 

merverdiavgift for de to siste årene i planperioden. I dette handlingsprogrammet ligger det 

inne anslag for momskompensasjon fra investeringer som er i tråd med det som er i 

investeringsprogrammet. Tidligere har man av budsjettekniske årsaker satt den samlede 

momskompensasjonen til det som antas å være trekket i rammetilskuddet (25 mill. kroner) 

selv om investeringsbudsjettet for det aktuelle året skulle tilsi en del mindre kompensasjon.  

 

Vertskommunetilskuddet for psykisk utviklingshemmede er prisjustert, men reduseres i 

forhold til handlingsprogram 2009-2012 grunnet én bruker mindre.  

 

Ved beregning av integreringstilskuddet for flyktninger er det lagt til grunn at kommunen 

øker mottaket av flyktninger fra 10 til 15 pr. år. Videre er tilskuddet prisjustert.  

 

For eiendomsskatt på verk og bruk er det lagt til grunn samme tall som i handlingsprogram 

2009-2012.  

 

Renter og avdrag 

Ved årsskiftet 2009/10 vil Ås kommune ha 948 mill. kroner i lån (ekskl. startlån). Av dette 

beløpet vil 646 mill. kroner være lån til investeringer som ikke er selvfinansierende. I forhold 

til denne størrelsen vil 27 prosent av lånegjelden ha en rentebinding utover ett år. 

Kommunens fastrenter ligger mellom 3,9 og 5,1 prosent, og gjenstående bindingstid er 

mellom 1 og 2 år. Andelen av lån med rentebinding over ett år er redusert en god del siden 
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mars 2008 ut fra vurderinger av rentemarkedet. Pr 31.12.09 vil kommunen ha om lag 420 mill 

kroner med rentebinding mellom 3-9 måneder. Gjennomsnittsrenten for disse er 3 prosent.  

 

For nye lån og lån som er tatt opp i flytende rente, er det lagt til grunn et rentenivå på 3,5 

prosent for 2010 og 5 prosent for de tre siste årene i planperioden. Tilsvarende tall var 4,5 

prosent i handlingsprogram 2009-2012. Dette bidrar til lavere renteutgifter for 2010. På den 

annen side har låneopptaket økt siden salget av Åslund gav mindre inntekter enn budsjettert 

(f-sak 105/08 – 25,3 mill. kroner). I tillegg skal det gjøres låneopptak til skoleanlegg (k-sak 

20/09 – 9 mill. kroner).   

 

Det er budsjettert med renteutgifter på 32,4 mill. kroner for 2010, målt i nominelle priser. 

Dette er 7,8 mill. kroner lavere enn i handlingsprogram 2009-2012. Lavere renteutgifter blir 

for en stor del utlignet ved at inntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon og gebyrer 

innen vann og avløp også reduseres som følge av lavere rentenivå.  

 

Budsjettert avkastning fra SFE-midlene (salg av everket i 2000) er satt til 11,5 mill. kroner for 

2010. Dette er det samme som i handlingsprogram 2009-2012. Etter salget av everket ble 170 

mill. kroner plassert i aktiv kapitalforvaltning. I tillegg kommer midler avsatt på bufferfond. 

De store kursfallene i aksjemarkedet i 2008 førte til at bufferfondet ble redusert i betydelig 

grad. I handlingsprogram 2009 – 2012 ble det lagt til grunn at ”oppsiden” for aksjene var 

vesentlig større enn ”nedsiden”, og at man ut fra dette burde fortsette med plasseringene inntil 

videre, jf. også f-sak 20/09. Avkastningen de ni første månedene i 2009 er i tråd med denne 

antakelsen.  

 

Det må imidlertid kunne antas at man på et eller annet tidspunkt vil oppleve at aksjekursene 

igjen faller en del. Sannsynligheten for at dette vil skje er større jo lengre man kommer ut i 

planperioden. Siden bufferfondet er blitt redusert i betydelig grad vil man i en slik situasjon 

måtte tære på andre disponible midler. Det vil i 2010 være mulig å tære på midler som er 

budsjettert avsatt på generelt disposisjonsfond. Det antas imidlertid at for 2011 vil 

sannsynligheten for at aksjekursene igjen faller være for stor. Usikkerheten om man har 

tilstrekkelig med fondsmidler for å møte en slik situasjon øker utover i planperioden. På 

bakgrunn av dette legges det til grunn at man ved årsskiftet 2010/2011 avslutter plasseringene 

i aktiv kapitalforvaltning og at midlene går til å redusere lånegjelden. Det vises for øvrig til at 

man har lagt opp til å gjennomgå finansstrategien i løpet av første halvår 2010.  

 

Nedbetaling av lån gir for 2011 en reduksjon i renter og avdragsutgifter på henholdsvis 5,8 og 

8,7 mill. kroner. Avkastningen fra SFE-midlene settes da til null. I sum gir dette en positiv 

effekt på 3 mill. kroner for 2011. Årsaken til at dette gir en positiv effekt er at man tærer på 

”arvesølvet” gjennom en slik operasjon. 

 

Dersom man ikke avslutter plasseringene i aktiv kapitalforvaltning bør det for 2011 og 2012 

budsjetteres med renteutgifter på henholdsvis 41,3 mill. og 42,7 mill. kroner. Dette er en 

økning på henholdsvis 1,9 mill. og 4,5 mill. kroner i forhold til handlingsprogram 2009-2012.    
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Fellesinntekter og -utgifter 

En oppsummering av punktene under 3.5.3 viser følgende:  

 

 2010 2011 2012 2013 

Fellesinntekter/utgifter i HP 2009-2012 503 799 513 986 524 974  

Fellesinntekter/utgifter i HP 2010-2013 515 597 513 334 504 512 0 

Endring 11 798 -652 -20 462  

Tab 13: Beregning av fellesinntekter og –utgifter 2010-2013 (Beløp i 1000 kr og 2010-priser) 

 

For 2010 skyldes endringen i hovedsak følgende: høyere momskompensasjon, lavere 

renteutgifter samt økning i de frie inntekter. Endringen utover i perioden skyldes i all 

hovedsak følgende: endringer i beregningsmetode for skatt, momskompensasjon samt opphør 

av aktiv kapitalforvaltning.  

 

Pris- og lønnsvekst 

Tallene for planperioden legges fram i faste 2010-priser, mens tall for 2009 og tidligere år er i 

løpende priser. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,1 prosent 

fra 2009 til 2010.  

 

Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 prosent fra 2009 til 2010, noe som er i tråd med 

forutsetninger i statsbudsjettet. For pensjonsordningene er det budsjettert med 12 prosent i 

premiesats for ansatte med pensjon i KLP og Storebrand og 12,41 prosent for ansatte med 

pensjon i SPK. I handlingsprogram 2009-2012 var tallene henholdsvis 12 og 11,2 prosent.  

 

Gebyrinntekter og egenandeler 

Inntektspotensialet fra gebyrer og egenandeler blir løpende vurdert. Det meste av potensialet 

er tatt ut tidligere.  

 

Følgende gebyrer og egenandeler prisjusteres:  

 Middag, kald 

 Kloakkavgift, variabel del 

 

Følgende gebyrer og egenandeler økes utover prisvekst:  

 Kostpenger barnehage (selvkost) 

 Hjemmetjenester 

 Dagopphold, Aktivitetssentret Moer 

 Middag, varm 

 Egenandel trygghetsalarm 

 Egenandel bruk av bil 

 Renovasjon 

 Kantinepriser  

 

Følgende gebyrer og egenandeler innføres:  

 Distribusjon av eiendomsinformasjon og geodata (k-sak 23/09) 

 

Følgende gebyrer og egenandeler settes ned:  

 Egenandel ved utkjøring av montering/vask av hjelpemidler (utgår) 
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4.0 Tjenesteområdene 
 

I dette kapitlet beskrives utfordringer, tiltak og budsjett for oppvekst- og kulturetaten, helse- 

og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab og støttefunksjoner. Utfordringer og tiltak 

innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens 

utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på 

”tjenesteområdenivå”.  

 

4.1 Oppvekst og kultur 

 

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi 
 

Fokusområde medarbeidere 

 

Utfordringer 

Skolene og barnehagene har kompetanseplaner for alle ansatte som blir revidert hvert år.  

 

Rekrutteringen til lærerstillinger er tilfredsstillende ved hovedutlysningen på våren, men det 

er økende konkurranse om kvalifiserte lærere og spesielt innen fagområdene matematikk og 

naturfag på barnetrinnet.  

 

Det er generelt vanskelig å skaffe kvalifiserte førskolelærere. Kommunestyret har bevilget 

midler til stipend til kvalifiserte assistenter, barnevernspedagoger og andre med 

høyskoleutdannelse i kommunale og private barnehager som ønsker å ta 

førskolelærerutdannelse. Stipendet er på opptil kr 50.000 per år, og gir en bindingstid på 2 år 

etter fullført utdannelse.  

 

Stipendordningen for assistenter i kommunale og private barnehager er vellykket. Det er nå 7 

assistenter som har påbegynt studiet, og 2 barnevernspedagoger som har påbegynt 

videreutdanning i barnehagepedagogikk for å kunne jobbe som pedagoger i barnehage. Flere 

av dem som får stipend, har dispensasjon fra utdanningskravet slik at de fungerer som 

pedagogiske ledere i opptil 80% stilling. Dette avhjelper situasjonen med mangel på 

kvalifiserte førskolelærere.  På lang sikt vil dette kunne gi kommunene et godt tilsig av 

førskolelærere.  

 

Det er i tillegg igangsatt systematisk veiledning av nyutdannede førskolelærere og pedagoger 

på dispensasjon.  

 

Et godt arbeidsmiljø er viktig for at ansatte skal trives og bli i jobben. 

Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtalene er derfor viktige instrumenter for å finne 

ut hvor organisasjonens styrke og svakheter ligger når det gjelder human kapital. Arbeidet 

med å redusere sykefraværet er hele tiden i fokus. 

 

Tiltak i 2010 

 Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 

 Skaffe flere pedagoger med naturfaglig og matematikk kompetanse i barneskolene 

 Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene 

 Stimulere flere assistenter i kommunale og private barnehager til å utdanne seg til 

førskolelærere.  

 Sette i gang systematisk veiledning av nyutdannede lærere.  
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Fokusområde økonomi 

 
Hva vi må 
lykkes med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler.  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

 Ønsket 
 

Godt nok 

 

Ø2  God 
økonomistyring 

 

Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
 

Regnskapsdata 

Etatens avvik i forhold til 
budsjett 

Ikke målt 0% 0,5% 

Ø 2.2 Stabilitet i øk. 
rammer 

Regnskapsdata 

Reduksjon i etatens 
nettobudsjetter i løpet av 
året 

Ikke målt 0% 0,5% 

Tab 14: Målkart for tjenesteområde Oppvekst og kultur, fokusområdet Økonomi 

 

Utfordringer 

Innenfor oppvekst- og kulturetaten er det særlig tre områder som peker seg ut som vanskelig å 

ha total økonomisk kontroll på og det er spesialundervisning, minoritetsspråklige elever og 

skoleskyss. Dette er områder som det vil bli satt fokus på i 2010. 

 

I tillegg legges det i statsbudsjettet gjennom en 5 års periode opp til en gradvis likebehandling 

av kommunale og private barnehager. I 2010 legges det fra statens side opp til at de private 

barnehagene skal ha 88% av det kommunale barnehager får. I Ås fikk de i 2009 og vil i få 

2010 over 90%.  

 

 

Tiltak i 2010 

 Deler av kommunal skoleskyss legges ut på anbud 
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Budsjett, drift 
 
 OPPVEKST OG KULTUR     

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER     

    2010 2011 2012 2 013 

 Budsjettvedtak 10.12.08 for 2010 159 966 000 159 966 000 159 966 000 159 966 000 

  Konsekvensjustert budsjett  173 100 000 173 181 000 173 979 000 174 508 000 

      

 Nye tiltak      

28. Økt pott til 100% elever 300 000 300 000 300 000 300 000 

29. Spesialskoler/gjesteelever  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

30. 0,5 årsverk til kulturhuset 0 266 000 266 000 266 000 

31. 0,25 årsverk logoped for voksne 90 000 142 000 142 000 142 000 

  Sum nye tiltak  1 890 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 

      

 Nye besparelser     

32. Redusert tilskudd lag og foreninger -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

33. Økte inntekter VO -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

34. Skoleskyss - endring retningslinjer -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

35. Økte inntekter kulturskolen pga dansetilbud -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

36. Nedleggelse filial Nordby bibliotek fra 01.04.10 -181 000 -250 000 -250 000 -250 000 

37. 4 årsverk lærere eller 6 årsverk assistenter fra 01.08.10 -969 000 -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000 

38. 2 avdelinger i barnehage stengt i sentrumsområdet -650 000 0 0 0 

39. Reduksjon utgifter fritidsklubber da det vil ta tid å besette still. -100 000 0 0 0 

  Sum nye besparelser -3 150 000 -3 600 000 -3 600 000 -3 600 000 

      

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon 171 840 000 171 789 000 172 587 000 173 116 000 

Tab 15: Driftsbudsjett 2010-1013 for oppvekst- og kulturetaten. 

 

Kommentarer  

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-27), se vedlegg 2.  

 

Nye tiltak 

28. Budsjettposten til oppfølging av 100 % elever er nå på 2,27 mill kroner. Skolene tilføres 

midler i henhold til konkrete elever fra år til år. Behovet har økt de siste årene, og potten 

foreslås derfor økt med 0,3 mill kroner.  

29. Kjøp av plasser ved Follo Barne- og ungdomsskole har økt. Vi har i dag 11 elever ved 

skolen. I tillegg må vi dekke undervisning til barn fra Ås som får undervisning i andre 

kommuner som f.eks fosterhjemsplasserte barn/gjesteelever i Ski kommune.  

Budsjettposten økes med 1,5 mill kroner som følge av dette. 

30. Når kulturhuset er ferdig oppgradert opprettes 0,5 årsverk til oppfølging av huset og dets 

funksjoner.  

31. Logopedtjeneste til voksne med afasi er lovpålagt. Tidligere dekket NAV dette, men det 

har nå opphørt. Kommunen trenger 0,25 årsverk for å dekke behovet. Stillingen opprettes 

fra 01.04.10. 

 

Nye besparelser 

32. Flere lag og foreninger får nå statstilskudd noe de ikke gjorde tidligere da kommunalt 

tilskudd til lag og foreninger ble initiert. 

33. Økte inntekter ved voksenopplæringen.  

34. Det fremmes sak om nye retningslinjer for kommunal skyss slik at færre elever får 

skoleskyss av kostnadsmessige og helsemessige årsaker. Fylkeskommunen dekker 

utgiftene til skoleskyss ved mer enn 4 km skolevei (2 km for 1. klasse) \+ spesialskyss for 

barn som har legeerklæring på at de må få dekket skyss.  All annen skyss må kommunen 

betale. 
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35. Besparelse ved overskudd på inntjening ved nytt elevtilbud i dans. 

36. Bibliotekfilialen legges ned. I dag dekker Nordbytun ungdomsskole 25% av 

bibliotekarstillingen. De har varslet at de vil trekke inn dette på bakgrunn av kutt i 

skolebudsjettene og at de trenger disse midlene til lærerstillinger.  Besparelsen gir ikke 

full årseffekt i 2010. 

37.  I tillegg til disse lærerstillingene mister Nordbytun sine ekstra lærerstillinger fra høsten 

2010. Lærerstillingene kan ikke tas fra Nordbytun eller de to minste skolene, Kroer og 

Brønnerud. Man opplever et økende behov i skolene for spesialpedagogisk hjelp. Det vil 

være krevende å gjennomføre tiltaket.  

38. Det er midlertidig en overkapasitet av barnehageplasser i sentrumsområdet grunnet lavere 

antall barn enn prognosene skulle tilsi. 58 barn har takket nei til barnehageplass i sentrum 

da de vil ha plass i Nordby/Vinterbro/Solbergområdet. 

39. Innsparingen kan tas på stillingsbudsjettet i 2010, da det vil ta tid å besette stillinger etter 

jul. 
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4.1.1 Barnehager og skoler 

 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

Tjenesteområdet hadde per oktober 2009 totalt 419 ansatt og 357,8 årsverk. 

 

Tjenesteområdet omfatter 

 7 kommunale barnehager  

 2 åpne barnehage 

 7 barneskoler 

 2 ungdomsskoler 

 7 skolefritidsordning (SFO) 

 

I tillegg har tjenesten tilsyns- og veiledningsansvar for: 

 13 private barnehager 

 4 private familiebarnehager 

 

Tjenesteområdet hadde per oktober 2009 totalt 423 barn i kommunale barnehager, 549  i 

private barnehager og 19 barn i familiebarnehager, 1463 elever i barneskolen og 669 elever i 

ungdomsskolen. Antall barn i SFO var 617 hvorav 377 hadde hel plass.  

 

Hovedoppgaver  

 Gi grunnskoleopplæring som fremmer utvikling av barn og unges kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger og verdier som vil gjøre dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- 

og samfunnslivet. 

 Gi en opplæring som er tilpasset elevenes forutsetninger og behov, slik at alle får like 

muligheter til å utvikle sine evner og talenter.  

 Gi tilbud om en kvalitativt god skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid 

 Gi et pedagogisk tilbud i barnehagene som bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, 

lek og læring ses i sammenheng.  

 Tilby alle barn i barnehagen gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.   

 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 

 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Gode sosiale og fysiske 
miljøer 

Trivsel 7. trinn Elevundersøkelsen 4,2 4,3 4,2 

Trivsel 10. trinn Elevundersøkelsen 4.1 4,2 4,1 

Mobbing på skolen 7. 
trinn 

Elevundersøkelsen 1,4 1,2 1,3 

Mobbing på skolen 
10.trinn 

Elevundersøkelsen 1,6 1,2 1,4 

Medbestemmelse 10. 
trinn 

Elevundersøkelsen 2,4 2,6 2,4 
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Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Beredskapsøvelse  Gjennomføre 
beredskapsøvelse i 
skolene 

 1 1 

Bærekraftig forvaltning 
av arealer og teknisk 
infrastruktur   generasjoner 

 

Antall skoler og 
barnehager som er 
miljøsertifisert 

Registrering ved 
kommunen 

1 6 barne-
hager 

 
3 skoler 

5 barne-
hager 

 
1 skoler 

Tab 16: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn 
 

Utfordringer 

 

Barnehager 

Barnehagene er de første enhetene som blir miljøsertifisert i Ås. Hittil er Søråsteigen 

barnehage miljøsertifisert. I løpet av 2010 er det et mål å miljøsertifisere alle de kommunale 

barnehagene.  

 

Barnehagenes fysiske miljø 

Togrenda, Rustadskogen og Sagalund barnehager har behov for oppgradering av innemiljøet 

og utemiljøet.  

 

I flere barnehager er lekeapparater fjernet fordi de ikke er ihht de krav som stilles til slike 

apparater. På grunn av utfordrende økonomi er disse lekeapparatene ikke erstattet.  

 

Skolene 

Fra 01.08.09 ble det innført en lov- og forskriftsendring som sier at elever på 5.-7. trinn skal 

ha jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget tilsvarende. Barneskolene i Ås har 

tilrettelagt dette ved å utvide skoledagen for 5. – 7. trinn.  

Av helse- og kostnadsmessige årsaker bør flere elever gå til skolen. Det jobbes derfor med 

endring av forskrift for skoleskyss. 

I løpet av 2010 har Kunnskapsdepartementet ambisjon om at alle elever og ansatte i 

grunnskolen skal ha elektronisk identitet. ”Feide” er Kunnskapsdepartementets valgte løsning 

for sikker identifisering i utdanningssektoren. Denne identiteten kan elever og ansatte bruke 

til å legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre 

tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt 

kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenesten. En tjeneste som tilbyr 

matematikkoppgaver, vil f eks kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.    

Dette vil imidlertid kreve en del ressurser da en ryddig identitetsforvaltning må være på plass 

før man innfører sikker identifisering.  

 

 

Tiltak i 2010 

 Innføre elektronisk identitet i skolene i Ås 

 Starte oppgradering av inne- og utemiljøet ved Togrenda, Rustadskogen og Sagalund 

barnehager. 

 Miljøsertifisere 6 barnehager og 3 skoler 
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Fokusområde brukere 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Brukertilfredshet 
med tjenestene  

Brukerundersøkelser 

Karriereveiledning 
10. trinn 

Elevundersøkelsen 3,7 3,8 3,7 

Faglig veiledning 
7. trinn 

Elevundersøkelsen 3,3 3,6 3,5 

Faglig veiledning 
10. trinn 

Elevundersøkelsen 3,2 3,4 3,2 

Motivasjon 7. trinn Elevundersøkelsen 4,1 4,3 4,2 

Motivasjon 10.trinn Elevundersøkelsen 3,7 3,9 3,8 

Dekningsgrad av 
tjenester 

 

Registrering ved KOMPAS   

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92% 
 

92% 90% 

Egen telling    

Antall klagesaker på barnehageplass  0 3 

Søkere med rett til barnehageplass 
som ikke har fått retten oppfylt 

0% 0% 0% 

Søkere med rett til barnehageplass  
som ikke har fått oppfylt 1. eller 2. 
ønske  

35 0 15 

Kulturskoleplasser i forhold til antall 
grunnskoleelever 

22 % 30% 25% 

Resultat fra 
nasjonale prøver 

 

Registrering ved 
Utdanningsdirektoratet 

 
 

  

5.trinn    

Lesing norsk – andel elever på høyeste 
nivå – nivå 3  

31% 32 %,  31%, 
 

Lesing norsk – andel elever på laveste   
nivå – nivå 1 

22% 20% 21% 

Regning - andel elever på høyeste nivå 
– nivå 3 

25% 29% 27% 

Regning - andel elever på laveste -  
nivå 1 

28% 22% 25% 

Lesing  engelsk – andel elever på 
høyeste nivå – nivå 3 

29% 31% 30% 

Lesing  engelsk – andel elever på 
laveste nivå – nivå 1 

17% 16% 18% 

8.trinn   

Lesing  norsk – andel elever på de 2 
høyeste nivå – nivå 4 og 5 

36% 42% 38% 

Lesing  norsk – andel elever på det 
laveste  nivå – nivå 1 

5% 4%   5% 

Regning – andel elever på de 2 
høyeste nivå – nivå 4 og 5 

35% 39% 36% 

Regning – andel elever på det  laveste  
nivå – nivå 1 

5% 4% 5% 

Lesing engelsk– andel elever på de 2 
høyeste nivå – nivå 4 og 5 

32% 35% 33%  
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Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

 
Lesing engelsk– andel elever på det  
laveste  nivå – nivå 1 

3% 3% 3% 

Resultat skriftlig 
eksamen  

10. trinn 

 Norsk hovedmål 3,5 3,5 3,4 

 Norsk sidemål 3,2 3,3 3,2 

 Engelsk 3,9, 3,9 3,8 

 Matematikk 3,6 3,6 3,4 

Resultat  muntlig 
eksamen 

 4,4 4,4 4,3 

Tab 17: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere 

 

Utfordringer 

 

Barnehage 

 

Kvalitet 

I 2009 trådte retten til barnehageplass i kraft og det gir foreldre bedre forutsigbarhet og alle 

barn like muligheter til en plass i barnehage. I Stortingsmelding nr 41 (2008-2009) Kvalitet i 

barnehagen har regjeringen valgt 3 hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagen: 

 Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 

 Styrke barnehagen som læringsarena 

 Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 

 

Å styrke barnehagen som læringsarena er et viktig satsningsområde i regjeringens 

kvalitetsmelding hvor blant annet samarbeidet med skolen vektlegges og hvordan barnehagen 

kan bidra til å forberede barna til å begynne på skolen. Barnehagene gir systematisk 

veiledning til nye førskolelærere og pedagoger som ikke fyller formelle krav.  

 

På bakgrunn av innføring av Rammeplanen, som vektlegger en sterkere fokusering på 

fagområder og målstyring, så de kommunale barnehagene at det var behov for å samle seg 

rundt en pedagogisk retning som kunne samle trådene i rammeplanen. Barnehagene trengte et 

større fokus på helhet og sammenheng, demokratiske prosesser, bevisstgjøring av felles visjon 

og verdiplattform, tydeligere organisering og struktur samt et økt læringsutbytte.   

 

Etter blant annet studiebesøk i Stockholm i 2004, ble det besluttet å begynne et 

endringsarbeid inspirert av ”Reggio Emilia” filosofien. Alle de kommunale barnehagene er nå 

i gang med et endrings- og utviklingsarbeidet i denne retningen. De private barnehagene ble 

invitert med, men har foretrukket å stå utenfor.  

Gjennom de siste fire årene er det arbeidet mot en felles visjon og en pedagogisk 

verdiplattform for barnehagene.  Barnehagene er nå på vei mot et rikere læringsmiljø, en 

tydeligere organisasjon, mer hensiktsmessige strukturer og en læringsforståelse basert på 

refleksjon. Metodene er observasjon, tilrettelegging av materiale og miljø, samt tid til 

dokumentasjon og refleksjon. Dette har medført en økt kvalitet og bevisstgjøring på det 

pedagogiske arbeidet i de kommunale barnehagen. 
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Kommunen som barnehageeier og tilsynsmyndighet  

Kommunen er både barnehageeier og barnehagemyndighet for familiebarnehager, kommunale 

og ikke kommunale barnehager. Som følge av endringer i barnhageloven, innføring av rett til 

plass i barnehage og at sektoren rammefinansieres fra 2011 vil kommunen få mer omfattende 

ansvar og plikter som barnehagemyndighet. I dag finansieres barnehagene hovedsakelig med 

statlige øremerkende tilskudd. Det er derfor en sterk statlig føring på bruk av midler og også 

tilhørende kontroll med om midlene brukes etter formålet.  

 

I 2010 må kommunen ha en gjennomgang av forholdet mellom private og kommunale 

barnehager når det gjelder likebehandling, tilsyn, veiledning, involvering og deltakelse i 

kompetanseutviklingstiltak igangsatt av kommunen. I tillegg er det ønskelig med et felles 

prosjekt mellom alle barnehager og barneskoler i kommunen om overgangen 

barnehage/skole. Det er tidligere utarbeidet rutiner for dette, men det må settes et større fokus 

på hvilke forventninger barnehage og skole har og hvilke krav som skal stilles ved 

overgangen til skole.  

 

Barnehagedekning 

Dekningsgraden for barn 1- 5 år økte fra 82 % i 2007 til 92 % i 2008.   

Ved hovedopptaket 2009/2010 fikk alle som søkte innen 01.03.09 og som ønsket plass før 

årsskiftet, tilbud om plass. 

 

Det forutsettes i budsjettet at 2 avdelinger i sentrumsområdet midlertidig holdes stengt i 2010. 

Skulle det være behov så kan avdelingene lett åpnes igjen. Det er i dag 35 ledige plasser i 

sentrumsområdet. Foreldre ønsker stort sett barnehageplass i det området de bor. Det var 59 

foreldre som takket nei til barnehageplass til sine barn fordi de ikke fikk i det området de 

ønsket, som i hovedsak var i Vinterbro og Solbergområdet.  

 

Barnetallet i hele Ås er økende. På grunn av mangel på barnehageplasser i Solberg og 

Vinterbro-området er det derfor behov for ny barnehage på Solberg, Solbergtunet. Den vil stå 

ferdig i november 2010.  

 

Skole 

 

Endringer og kvalitetssikring 

Det skal gis en grunnskoleopplæring som utvikler barn og unges kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv. Opplæringen som gis skal 

tilpasses elevenes forutsetninger og behov, slik at alle får like muligheter til å utvikle sine 

evner og talenter. Opplæringen skal være av god kvalitet og gi elevene et godt læringsutbytte i 

et godt læringsmiljø. Systematisk resultatoppfølging, styrket kompetanse hos lærere, 

skoleledere og skoleeiere skal bidra til kvalitetsutviklingen.  

 

Stortingsmelding 31 (2007-2008) ”Kvalitet i skolen” varslet en klarere nasjonal styring av 

skolen, men understreket kommunens ansvar som skoleeier.  For å ivareta kommunens ansvar 

skal det utarbeides en plan som synliggjør kommunens kvalitetsmål og kriterier for hva som 

er en god barnehage og grunnopplæring. Planen vil bli framlagt i 2010. 

Fra 01.08.09 er skoleeieres plikt til tilrettelegging av tidlig innsats for elever på 1.– 4. årstrinn 

i fagene norsk og matematikk presisert. Innsatsen skal rettes mot elever med svake ferdigheter 
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i lesing og regning, blant annet ved økt lærertetthet. Plikten vil være en del av tilpasset 

opplæring. Lovendringene gir ikke elever individuelle rettigheter.  

Det er også kommet en endring som presiserer at elevene i opplæringen skal deles i klasser 

eller basisgrupper som ivaretar behovet for sosial tilhørighet. Kontaktlæreransvaret er ved 

lovendringen koblet direkte til klassen/basisgruppen, og de elevene som er der. Dette ivaretas 

ved skolene i Ås.  

Fra og med 2009 har kommunen en lovfestet plikt til å utarbeide en årlig rapport om 

tilstanden innenfor grunnskoleopplæringen. Rapporten skal omhandle læringsresultater, 

frafall og læringsmiljø, men kan også bygges ut med annen omtale som skoleeierne mener er 

hensiktsmessig ut fra lokale behov. Rapporten skal drøftes av kommunestyret. Rapport for 

2009 vil bli framlagt våren 2010. 

I Ås har elevvurdering vært et satsningsområde. Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt nye 

forskrifter til opplæringsloven om individuell vurdering. Vurdering skal bidra til motivasjon 

og læring og er et viktig virkemiddel for å realisere Kunnskapsløftets målsetting om økt 

læringsutbytte for alle. I den nye forskriften er det innført tydelige krav til en 

underveisvurdering som har læring som mål, halvårsvurdering i hele grunnopplæringen for å 

styrke det systematiske vurderingsarbeidet, planmessig samtale med eleven minst hvert halvår 

og tydelige krav til elevens medvirkning i vurderingsarbeidet i skolen. 

 

Både nasjonalt og kommunalt vil vurderingsarbeid være et satsningsområde i flere år 

framover.   

 

Elevundersøkelsen, noen nasjonale prøver og deler av eksamen våren 2010 vil bli avholdt 

digitalt. Bruk av digitale verktøy stiller store krav til IT-avdelingen, lærernes kompetanse, 

skolens utstyr og elevenes ferdigheter. PC dekningen per elev er relativ god i Ås. Det var i 

2008 2,9 elever per PC mot 3,5 på landsbasis. Det er imidlertid behov for en gjennomgang av 

datamaskinene på barneskolene. Det er nå også et krav om at elevene på barnetrinnet må 

gjennomføre nasjonale prøver på datamaskiner.   

 

I 2010 skal det igangsettes et prosjekt i oppvekst- og kulturetaten for å se på hvorledes 

utgiftene til minoritetsspråklige elever kan reduseres. §2-8 i Opplæringsloven sier at elever i 

grunnskolen med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt norskopplæring til de har 

tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen. Om nødvendig har 

slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Det er 

behov for å se på hvorledes skolen kan få til en mest mulig effektiv språkopplæring slik at 

elevene så raskt som mulig kan følge den vanlige undervisningen.  

 

I tillegg er det kommet en lovendring som presiserer plikten kommunen har til å kartlegge 

ferdighetene i norsk hos minoritetsspråklige elever før det blir fattet vedtak om å starte opp 

med eller avslutte særskilt språkopplæring. Kartleggingen skal sikre at de elevene som har rett 

til særskilt språkopplæring får retten oppfylt, og den skal sikre at de elevene som har slik 

opplæring får realisert overgangen til ordinær undervisning når ferdighetene tilsier det. 

 

Kostnadene ved de spesielt tilpassede opplæringstilbudene, enten de foregår i kommunens 

lokale grunnskoler eller spesialskoler andre steder, er økende. Barn og unge med forskjellige 

syndromer og psykiske lidelser er en utfordring. Det arbeides med å finne alternative 

opplæringsarenaer for de eldste elevene i disse gruppene. I skoleåret 2009/2010 har 
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kommunen for eksempel 11 elever på Follo barne- og ungdomsskole, mot 6 elever i skoleåret 

2008/2009. Kommunen har flere elever som ønsker seg til Follo barne- og ungdomsskole, 

men som ikke får plass. 

 

Mange av disse barna og ungdommene er ikke i stand til å ta i mot undervisning. I noen grad 

gir kommunen hjemmeundervisning når de i perioder kan greie det, men det er ikke et 

fullverdig undervisningstilbud. Det undersøkes nå hvilke forpliktelser kommunen har for å gi 

et tilbud til barn og unge som ikke greier å ta imot undervisning i skolen.  

 

Læringsutbytte 

Elevenes ferdigheter blir målt gjennom nasjonale prøver og kartleggingsprøver. De nasjonale 

prøvene som tas i starten av 5. og 8. trinn skal gi informasjon om elevenes måloppnåelse i 

forhold til kompetansemålene på 4. og 7.trinn.  Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) ”Kvalitet 

i skolen” varsler dessuten nasjonale prøver i lesing og regning på 9. trinn fra 2010. 

 

I tillegg gjennomføres det obligatoriske kartleggingsprøver for 1, 2 og 3. trinn i leseferdighet, 

og for 2. trinn i tallforståelse og regneferdighet. Kartleggingsprøver er et tiltak for å få 

oversikt over hvilke elever som har svake ferdigheter og trenger ekstra oppfølging. 

Informasjonen fra prøvene skal gi skolen og læreren et bedre grunnlag for å tilpasse 

opplæringen til den enkelte elev.  

 

De skriftlige eksamensresultatene var i skoleåret 2008/2009 likt eller over gjennomsnittet i 

Akershus. Elevene skårer høyest i engelsk. I norsk sidemål skåret elevene likt som  

gjennomsnittet i Akershus, men under gjennomsnittet for landet. De muntlige ferdighetene er 

mer varierende da det er få elever som kommer opp i hver gruppe.   

 

Organisasjonsutvikling 

Erfaringer fra New Zealand i 2006, innføring av Kunnskapsløftet og en sterkere fokusering på 

resultater har bidratt til at det har skjedd en rivende utvikling i skolene i Ås. Kunnskapsløftet, 

med kompetanseheving i form av kurs etc, har gitt mange et godt påfyll i fag og kunnskap. 

Skolene trenger imidlertid en god organisasjon for å kunne nyttegjøre seg den 

kompetansehevingen enkeltlærere og grupper av lærere nå har fått. Å kunne plassere ting inn i 

en helhet, se den røde tråden i eget arbeid, dele med hverandre, utarbeide felles visjon og 

verdigrunnlag er avgjørende for å kunne møte økte krav om tydelig ledelse på alle nivåer i 

skolen, samt skape vekst og øke læringsutbyttet for hver enkelt lærer og elev.  

6 av skolene i Ås har besluttet å bli med i et internasjonalt nettverk, CDE (Community 

Designed Education). Alle som er involvert i skolen er med; pedagoger, assistenter, 

kontorpersonale, ansatte i SFO og foreldrerepresentanter. De involverte arbeider seg fram til 

en felles visjon, en beskrivelse av hvordan de ønsker at deres skole skal være. Gjennom 3 år 

får skolen og ledelsen veiledning og hjelp til å utvikle sin skole på forskjellige områder, med 

visjonen, verdigrunnlag og læringssyn som rettesnor. I fokus står både ledelsesutvikling, 

pedagogikk, skolen som lærende organisasjon med mer. Skolene skal jobbe med forskning og 

implementere en utviklingsplan som alle i skolesamfunnet har bidratt til og således har ønske 

om å lykkes med.  

 

Nordby og Nordbytun deltar i et pilotprosjekt for å utvikle positiv atferd, støttende 

læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS). PALS er en tiltaksmodell for å styrke sosial 

kompetanse og forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen. Veilederansvaret for 

utviklingen av PALS ligger hos Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo. Skolene som er med 
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opplever dette samarbeidet som meget bra, og det gir skolene mange nyttige redskap som 

fører til økt trivsel og et godt læringsmiljø. 

 

Antall undervisningstimer har økt spesielt i de første årene i barneskolene. Elevenes timetall 

på SFO har således sunket. Det er ønskelig å bruke 2010 til å utrede en forsøksordning med 

heldagsskole på Brønnerud skole fra 2011 i samarbeid med kulturskolen og andre 

fritidsorganisasjoner.   

 

 

Tiltak i 2010 

 Fortsette arbeidet med Reggio Emilia pedagogikken i barnehagene 

 Solbergtunet barnehage igangsettes 

 Felles prosjekt mellom barnehager og skole om overgang barnehage/skole  

 Utvikle CDE og PALS videre i skolene 

 Gjennomgang av tilbud til minoritetsspråklige elever 

 Alternative opplæringsarenaer for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp  

 Analyse av elevenes matematikkresultater og igangsettelse av tiltak. 

 Utrede mulighet for heldagsskole på Brønnerud fra 2011 

 

 

4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

Kulturskolen: 31 ansatte /13,2 årsverk 

Bibliotek inkl. lokalhistorisk arkiv: 13 ansatte /7 årsverk 

Ungdomsklubbene: 16 ansatte /3,75 årsverk 

Fritidstilbud for funksjonshemmede:9 ansatte  

 

Tjenesteområdet omfatter 

 Kulturskole inkl. Den kulturelle skolesekken og mediaverksted 

 Bibliotek med lokalhistorisk arkiv 

 Ungdomsklubbene 

 Fritidstilbud for funksjonshemmede 

 Kulturhus 

 

Hovedoppgaver 

 Kulturskolen har et variert og kvalitativ godt tilbud  

 Innbyggerne har et tilgjengelig bibliotek med god kvalitet 

 Lokalhistorisk arkiv tar vare på dokumenter og gjenstander av lokalhistorisk interesse og 

formidler lokal historie 

 Tilbud om gode aktiviteter og miljøer som retter seg særlig mot barn og unge  

 Drift og uvikling av kulturhuset 
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Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Gode sosiale og fysiske 
miljøer 

 

Andel barn/unge mellom 
5-25 år som er medlem i 
en forening. 

Registrering ved 
kommunen 

72 % 

 

75% 72% 

Antall utlån av alle medier 
fra folkebibliotek per 
innbygger  

Registrering ved KOSTRA 
 

5,2 
 

5,3 5,2 

Antall eksterne 
arrangementer som får 
økonomisk støtte/bidrag 
gjennom 
arbeidsressurser 

Registrering ved 
kommunen 

25 30 25 

Tab 18: Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Samfunn 
 

Utfordringer 

 

Ungdomsklubbene 

Ungdomshusene har i 2009 vært preget av usikkerhet om hvorvidt tilbudet skal videreføres, 

og hva tilbudet skal være. Som følge av dette, har det vært ansettelsesstopp i faste stillinger 

som har ført til mange vikarer og færre fast ansatte. Utfordring på personalsiden er å få 

stabilisert personalgruppen, få økt kompetanse og bedre kontinuitet. For å få et mer stabilt 

personale bør det vurderes om assistenter kan ansettes både i skole og klubb. Dette kan også 

føre til en mer helhetlig oppfølging av ungdomsgruppen. Det er nødvendig med en intern 

omorganisering – vurdering av plassledere - for bedre oppfølging av både ansatte og ungdom. 

På Midtgard står utvikling av scene i fokus, mens det på Rudolf er et mål om å få tilrettelagt 

lokaler for bandøving. Ellers står oppfølging av rapporten vedr. ungdomspolitikken i fokus for 

klubbene. 

 

Fritidstilbud for funksjonshemmede 

Tilbudet ble i 2009 organisert sammen med voksenopplæringssenteret, men enhetene er 

foreløpig ikke samlokalisert. Det er ønskelig å få dette til i 2010. Tilbudene består av sosiale, 

fysiske og kulturelle aktiviteter, og mange av aktivitetene skjer i samarbeid med frivillige 

organisasjoner eller de øvrige Follo-kommunene.  

 

Kulturhuset  

Kulturhuset er vedtatt brannsikret, jfr. sak i Formannskapet i februar i 2009. Arbeidet er under 

planlegging og arbeidet vil ferdigstilles i løpet av 2010. 

 

Selv om prosjektets hovedfokus er brannsikring av kulturhuset utenom selve kinosalen så 

åpner tiltaket også for en mer aktiv bruk av kinolokalet, som kino, teater/scenebruk og møte-

/forsamlingslokale. Videre åpner tiltaket for oppgradering av kjøkkenet. En viktig erfaring 

gjennom de siste to årene er at bygget har behov for en fast ordning knyttet til matleveranse, 

rigging/rydding og publikumsservice knyttet til aktivitetene i huset. 
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Kinolokalet  

 

Kinoens analoge maskin vil utspille sin rolle i løpet av noen år, fordi filmer etter hvert kun vil 

være tilgjengelig i digitalt format. Det er imidlertid ikke tatt stilling til om det skal etableres 

digitalt utstyr i kinolokalet eller om kinovirksomheten skal videreføres.. 

 

Det er etablert en midlertidig ordning for heving/senking av kinolerret, som gjør at salen kan 

brukes kombinert som kinosal og scene. For å kunne bruke scenen til teater, dans, musikk 

mm. er det nødvendig å finne fleksible og enkle løsninger for å rigge om mellom de ulike 

typene aktiviteter. De midlertidige løsningene som er iverksatt fungerer, men mer permanente 

og enklere systemer må på sikt installeres om virksomheten skal videreføres.  

 

Det bør i løpet av 2010 foretas en vurdering og analyse av hvordan lokalet mest 

hensiktsmessig kan utnyttes til beste for kommunens kulturliv. Herunder også en avklaring av 

potensialet i forhold til en mulig innvendig ominnredning. Før en slik analyse foreligger bør 

det ikke foretas større tiltak og investeringer i lokalet. 

 

 

Biblioteket 

Biblioteket skal være en sentral møteplass for alle innbyggerne i Ås og det er viktig at 

tjenesten utvikles i tråd med ressurser, behov og forventninger brukere i alle aldre har til et 

moderne folkebibliotek. Den teknologiske utviklingen som internett og utlån av nye 

medietyper representer, er en utvikling som biblioteket må møte. Ås er en kommune med et 

internasjonalt miljø, og bibliotekets tilbud bør gjenspeile dette.  

 

Brannsikringen av kulturhuset i 2010, kan gjøre det vanskelig å holde biblioteket åpent som 

vanlig våren 2010. I denne perioden kan sannsynligvis personalet fra sentrum flytte over til 

filialen på Nordby.  Nordby filial foreslås imidlertid nedlagt pga den økonomiske situasjonen, 

men nedleggelsen bør pga brannsikringen av kulturhuset utsettes til sommeren.  

 

 

Tiltak i 2010 

 Vurdere mulighetene for en felles lokalisering av biblioteket og lokalhistorisk arkiv i 

kulturhuset.  

 Gjøre kulturhuset mer tilgjengelig gjennom tilrettlegging i bygget. 

 Samlokalisere fritidstilbud for funksjonshemmede med voksenopplæringssenteret. 

 Avklare fremtidig utnyttelse av kinolokalet 

 

 

Fokusområde brukere 

 
Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Dekningsgrad av 
tjenester 

 
Registrering ved KOMPAS    

Kulturskoleplasser i forhold til antall 
grunnskoleelever 

22 % 30% 22% 

Tab 19: Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Brukere 
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Utfordringer 

 

Kulturskolen 

Kulturskolen i Ås har et godt og bredt undervisningstilbud. I tillegg driver kulturskolen ”Den 

kulturelle skolesekken” og Medieverkstedet. Kulturskolen har 40-års jubileum i 2010. Dette 

vil prege virksomheten gjennom hele året. Det er viktig å sikre det gode undervisningstilbudet 

som er bygget opp gjennom 40 år. I tillegg er det viktig å bedre økonomien og bredden ved å 

starte et undervisningstilbud i dans som vil gi en netto fortjeneste. Med et tilbud i dans vil 

også kulturskolen nå det nasjonale målet om at 30% av barn og unge i Ås skal ha elevplass.  

 

Det er ønskelig å søke prosjektmidler til utprøving av et breddetilbud i kulturskolen i 

samarbeid med grunnskole og SFO.  

 

Kulturskolen skal utvikles som ressurssenter for skole og kultur i tråd med de nasjonale 

målsetningene i Strategisk plan for kunst og kultur i opplæringen.  
 

Kulturforum 

Kommunen holder på å etablere Ås kulturforum, som et frivillig interesse- og 

samarbeidsorgan for kulturliv, enkeltpersoner og virksomheter i hele Ås kommune. 

Oppgavene kan være:  

 Koordinering av aktivitet og virksomheter 

 Utvikling av nye idéer/konsepter 

 Utvikling og evt. drift av kulturarenaer 

 Finansiering/gjennomføring av kulturprosjekter 

 

Etableringen gjør det mulig å skaffe midler til barn/unge i skoler og øvrige kulturarenaer. 

Det har vært ett innledende møte med arrangører fra det frivillige kulturlivet i Ås, med god 

respons. 

 

UMB og studentsamfunnet representerer et betydelig potensial i forhold til økt samarbeid om 

kulturaktiviteter. Kommunen bør derfor være en pådriver for et slikt samarbeid. 

Kulturforumet kan være et middel til å komme videre i utviklingen av dette samarbeidet. 

 

Biblioteket 

Befolkningen er svært fornøyd med biblioteket. Mange kommer for andre formål enn å låne 

og bruker biblioteket som et informasjons-, inspirasjons- og/eller arbeidssted. Biblioteket 

driver aktiv formidling til skole- og barnehagegrupper. Et enda tettere samarbeid mellom 

skole/barnehage og bibliotek er ønskelig.  

 

 

Tiltak i 2010 

 Gjennomføre utviklingsprosjektet Etablering av flerkulturelt kultur- og aktivitetssenter  

 Utvikle samarbeid mellom skole og kulturliv 

 Utvikle et helhetlig undervisningstilbud for talentfulle elever ved kulturskolen 

 Utvikle elevtilbud i dans på kulturskolen 

 Etablere Ås kulturforum  

    Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager 
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4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

16 ansatte/13,9 årsverk 

 

Hovedoppgaver 

 Gi opplæring til voksne personer som har rett til opplæring på følgende områder: 

- voksne med utviklingshemming eller funksjonshemming mottar spesialundervisning 

etter Opplæringslovens § 4A-2 

- personer som mangler fullverdig grunnskoleeksamen eller basisferdigheter innen 

lesing, skriving, regning og/eller IKT har rett til opplæring etter Opplæringslovens § 

4A-1 

- innvandrere, flyktninger og asylsøkere har rett til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 

 Flyktningetjenesten skal  

- bidra til en god bosetting og integreringsprosess for de flyktningene som Ås kommune 

bosetter 

- være kommunens kontaktperson for nyankomne flyktninger og innvandrere og 

formidle informasjon om kommunens tilbud 

- administrere og videreutvikle ordningen med flyktningguider 

 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 

 

Fokusområde samfunn 

 

Utfordringer 

 

Flyktningtjenesten 

Ås har de siste årene hatt en stabil bosettingspolitikk. Dette har vært svært positivt, og gitt 

mulighet til å bygge opp og utvikle kompetanse innen feltet.  

 

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er i økende grad satt på dagsorden som tiltak for å styrke 

arbeidet for inkludering i lokalsamfunnet og på bolig- og arbeidsmarkedet og for å redusere 

forekomst av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og konflikter relatert til integrering. I tillegg 

til å styrke samarbeid med sentrale aktører som NAV og kommunehelsetjenesten, er det viktig 

å opprettholde det lokale engasjementet som kommer til syne i kommunens ordning med 

flyktningguider. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Videreføre og utvikle tilbudet med flyktningguide, deriblant veiledningstilbudet til 

guidene 
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Fokusområde brukere 

 
Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Antallet deltakere i 
introduksjons-
ordningen i jobb 
eller utdanning 
etter avsluttet 
program 

Registreringer i NIR 

  80 % 60 % 

Antallet personer 
med rett og plikt til 
norskopplæring 
som tar ut retten 
sin i løpet av tre år 

Registreringer i NIR  90 % 75 % 

Antallet asylsøkere 
som benytter 
retten til 
norskopplæring 

Registreringer i NIR  75 % 70 % 

Antallet bosatte 
flyktninger i jobb 
eller utdanning 
etter 5 år 
 

Registreringer i NIR  80 % 75% 

Antallet flyktninger 
som har 
flyktningguide i 
løpet av første år i 
kommunen 

Rapportering fra flyktningkonsulent  80 % 60 % 

NIR = Nasjonalt IntroduksjonsRegister 

Tab 20: Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring og flyktningtjenesten, fokusområdet Brukere 

 

 

Utfordringer 

 

Voksenopplæringssenteret 

Spesialundervisningen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, og 

voksenopplæringssenteret har prioritert muntlig, skriftlig og/eller alternativ kommunikasjon 

og tall- og pengeforståelse framfor skolerettet kunnskap som loven åpner for. Dette er i tråd 

med VOX (kompetansesenter under Kunnskapsdepartementet) sine anbefalinger for 

opplæring av voksne.   

 

Stortingsmelding 44 (2008-2009) Utdanningslinja, understreker voksnes rett til opplæring på 

grunnskolens område. Videre understrekes retten til rådgivning for å kartlegge hva slags 

opplæring vedkommende har behov for. ALL-undersøkelsene i 2000 og 2003 dokumenterte at 

nærmere 30 % av voksne i Norge mangler tilstrekkelig leseferdigheter og at rundt 300 000 

nordmenn ligger på laveste nivå i regning. Å styrke basisferdighetene er derfor forventet å 

være et hovedsatsningsområde for den kommunale voksenopplæringen. 

 

Fra 2008 innførte regjeringen bestått norskprøve som grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Dette medførte en dobling av antall personer 

som ønsket å melde seg opp til slik prøve. Fra 2010 er det ventet at Norskprøve 2 eller 3 blir 

obligatorisk for alle som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Som 
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opplæringssted er det derfor en utfordring å bidra til at alle når tilstrekkelig norsknivå ihht. 

regjeringens måltall, og som regionalt teststed er det en utfordring å ha gode prøveledere og 

sensorer til en svært stor målgruppe. 

 

Når det gjelder opplæring av innvandrere er det kommet flere forslag til lovendringer fra 2010 

som vil være utfordringer for kommunen: 

- økende fokus på samfunnskunnskap i opplæringen 

- økning i antall obligatoriske timer fra 300 til 600 for en stor del av målgruppen 

- statsborgerprøve for de som ikke avlegger norskprøve 

 

 

Tiltak i 2010 

 Bedre informasjon på flere språk til personer i målgruppen som bosetter seg i Ås 

kommune 
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4.2 Helse og sosial 
 

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi 
 

Fokusområde medarbeidere 

 

Utfordringer 

Helse og sosialetaten har i løpet av 2008/2009 rekruttert tilnærmet det helse- og 

sosialpersonell etaten har årsverk/stillinger til å benytte, og vurderer dermed situasjonen som 

tilfredsstillende. Likevel anses rekruttering av helsepersonell som en stor utfordring i årene 

som kommer. Årsaken til dette er først og fremst at andelen yrkesaktive synker, og andelen 

pensjonister øker. Eksempelvis er det i dag (2009) 6 yrkesaktive pr. pensjonist. I 2040 vil det 

være 2 yrkesaktive pr. pensjonist i Norge i følge SSBs fremskrivninger.   

 

Ås kommune har etablert stipendordning for ansatte som ønsker å gjennomføre sykepleier- 

eller vernepleierutdanning. 3 ansatte begynte i 2009 en slik utdanning med stipend. 

 

Det utarbeides årlig kompetanseutviklingsplaner avdelingsvis, enhetsvis og for hele etaten. 

         

Ås kommune har vært tilknyttet IA-avtalen siden 18.09.02 og har vært deltaker i 

Kvalitetskommuneprogrammet siden mars 2007. I kvalitetskommuneprogrammet er det et 

hovedmål å redusere sykefraværet og øke nærværet. Det har vært gjennomført et omfattende 

friskvernsarbeid og prosjekter i helse og sosial. Det gjennomføres medarbeidersamtaler/ 

ledersamtaler, kompetansekartlegging og medarbeiderundersøkelser som følges opp med 

tiltaksplaner. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 

 Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten 

 Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov feks i 

forhold til samhandlingsreformen  

 Bidra til å igangsette en utdanningsmodell for minoritetsspråklige 

 Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene 
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Fokusområde økonomi 

 
Hva vi må 
lykkes med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler.  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

 Ønsket 
 

Godt nok 

 

Ø2  God 
økonomistyring 

 

Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
 

Regnskapsdata 

Etatens avvik i forhold til 
budsjett 

Ikke målt 0% 0,5% 

Ø 2.2 Stabilitet i øk. 
rammer 

Regnskapsdata 

Reduksjon i etatens 
nettobudsjetter i løpet av 
året 

Ikke målt 0% 0,5% 

Tab 21: Målkart for tjenesteområde Helse og sosial, fokusområdet Økonomi 

 

Utfordringer 

En stadig økning av innbyggertallet, og den demografiske utviklingen med stadig flere eldre, 

fører til økt belastning på store deler av tjenestetilbudet i helse og sosial.  

Ved at de samme ressurser skal betjene et stadig økende brukerantall fører til en kontinuerlig 

effektivisering og prioritering av tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet. ”Terskelen” for å 

kvalifisere til en tjenesteytelse blir stadig høyere. 

Finanskrisen har ført til flere brukere av NAV og sosialtjenesten. Økt fokus på meldeplikten 

har ført til flere barn i barnevernet. 

Helse og sosial har en varierende brukergruppe, som gjør det utfordrende å ha total 

økonomisk kontroll, spesielt med tanke på sosialhjelp, plasseringer i barnevernet, brukerstyrt 

personlig assistent (BPA) og generelt oppdukkende ressurskrevende brukere. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Unngå avvik i forhold til budsjett. 

 

Budsjett, drift 
 

 HELSE OG SOSIAL     

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER     

    2010 2011 2012 2013 

 Budsjettvedtak 10.12.2008 for 2010 188 148 000 202 025 000 203 434 000 202 897 000 

  Konsekvensjustert budsjett 202 025 000 203 434 000 202 897 000 202 837 000 

      

 Nye tiltak     

25. Planlegging av omsorgsboliger 0 500 000 0 0 

26. 1,0 årsverk til psykologistilling 50 000 150 000 350 000 0 

27. 0,2 årsverk frivillig forvaltning 100 000 100 000 100 000 100 000 

28. 0,5 årsverk til ergoterapeutstilling 245 000 245 000 245 000 245 000 

29. 0,5 årsverk til fysioterapeutstilling 222 000 222 000 222 000 222 000 

30. 1,5 årsverk prosjekt uønsket deltid 632 000 632 000 632 000 632 000 

31. 2,0 årsverk til dagavdeling for demente 943 000 943 000 943 000 943 000 

32. 1,6 årsverk til økt avlastning miljøarbeidertjenesten 325 000 325 000 325 000 325 000 

33. 0,8 årsverk til tjenester til ungdom i Liaveien 376 000 376 000 376 000 376 000 

34. Miljøfyrtårn 50 000 0 0 0 

  Sum nye tiltak 2 943 000 3 493 000 3 193 000 2 843 000 

      

 Nye besparelser     

35. Redusert sosialhjelp -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 

36. Økte inntekter for ressurs krevende brukere -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 
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    2010 2011 2012 2013 

 Nye besparelser     

37. Økte satser hjemmehjelp -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

38. Kutte støtte til eldresentrene -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 

  Sum nye besparelser -2 750 000 -2 750 000 -2 750 000 -2 750 000 

      

  Ramme 2010-2013 foreløpig versjon 202 218 000 204 177 000 203 340 000 202 930 000 

Tab 22: Driftsbudsjett 2010 – 2013 for helse- og sosialetaten 

 

Kommentarer 

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-24), se vedlegg 3. 

 

Nye tiltak 

25. Planlegging av omsorgsboliger. 

26. Opprettelse av psykologistilling som dekkes gjennom stimuleringstilskuddet i lys av 

Samhandlingsreformen. Forutsetning for å søke er at kommunen øker sin innsats i tråd 

med nedtrapping av tilskuddet. Stillingen evalueres i 2011. 

27. Opprettelse av frivillig forvaltning ved NAV. Klienter som i dag får dekket 

hjelpevergeutgifter fra kommunen skal få hjelp til å styre økonomien gjennom frivillig 

forvaltning.  

28. Ergoterapistilling i hovedsak knyttet til aldersgruppen 0-18 år. Ved å øke ressurser vil 

ventelisten på 12 måneder kunne kuttes. 

29. Fysioterapitjenester til barn i kommunen for å kunne forebygge i forhold til eventuelle 

varige behov for behandling. Det mottas fastlønnstilskudd i forhold til kommunale 

fysioterapistillinger.  

30. Prosjektet uønsket deltid skal gjennomføres som et prøveprosjekt med en arbeidsturnus 

som medfører 3 dager på og 3 dager fri. Prosjektet skal gå over 2 år og vil samtidig 

medføre at ansatte får økt sine stillinger. Det er foreslått å gjennomføre prosjektet for 

bogruppe 1A/1B på Moer og forsterket skjermet enhet.  

31. Dagavdelingen for personer med demens tas i bruk 2010, da kommunen ikke har et slikt 

tilbud til denne pasientgruppen og deres pårørende. Behovet for tilbudet er økende. Dette 

lavterskeltilbudet vil være både forebyggende og institusjonsutsettende.  

 

32. Det er fattet vedtak i sosialutvalget om avlastning i alle skolens ferier for en bruker da 

videregående skole ikke har tilbud om SFO. Det er fattet vedtak i sosialutvalget om økt 

avlastning fra 60 % til 100% for eksisterende bruker i Solfallsveien. I forbindelse med 

etablering av tjenester til ny bruker i Solfallsveien mottar kommunen egenandel fra 

barnevernet på kr 451.000 per år, slik at kommunens kostnad blir kr 31.000 per år.  

33. I Liaveien flytter det stadig inn nye ungdommer enten på ettervernstiltak etter barneloven, 

eller ungdom med store psykiske og medisinske problemer.  

34. Moer sykehjem skal miljøsertifiseres gjennom Miljøfyrtårnet i 2010. Kostnaden er knyttet 

til innkjøp og tilrettelegging for at det kan kildesorteres på avdelingene. 

 

Nye besparelser 

35. Kommunen har stort potensial med å nå måltallet på antall deltakere i 

kvalifiseringsprogrammet og midler som følger med. 

36. Kommunen er gjort oppmerksom på at utregning av ressurstilskudd kan innlemme mer 

enn tidligere. 

37. Egenbetaling for hjemmetjenester for de med inntekt 2-6G økes, jf. egen tabell i vedlegg.  

38. Kommunen legger opp til styrket frivillig innsats og fortsetter å tilby gratis husleie inkl. 

oppvarming, lys, telefon, IKT-tjenester og renhold av lokalene.  
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4.2.1 Pleie og omsorg 
 

Tjenestens omfang og innhold  

 

Antall ansatte/årsverk 

Bolig for funksjonshemmede i Kajaveien: 20,45 årsverk 

Bolig for funksjonshemmede i Solfallsveien: 13,95 årsverk 

Bolig for funksjonshemmede i Dr. Sødringsvei: 12,73 årsverk 

Barne- og avlastningsbolig i Ljungbyveien: 22,2 årsverk, av dette: 

 Ambulerende miljøarbeidertjeneste (Liaveien): 4,4 årsverk 

Dagtilbud for funksjonshemmede (Moerveien): 3 årsverk 

Pleie og omsorg (PLO) til sammen 155,9 årsverk fordelt på: 

 Moer sykehjem 

 Hjemmesykepleie distrikt sør og nord. 

 Bokollektivene og forsterket skjermet avd. 

 Aktivitetssenteret 

Driftsenheten: 15,68 årsverk 

Forvaltningen 6,1: årsverk 

 

Tjenesteområdet omfatter:  

 Barn og voksne med funksjonshemning 

 Pleie og omsorg 

 Kommunal ergo - og fysioterapi 

 Driftsenheten 

 Forvaltningsenheten 

 

Hovedoppgaver 

 Praktisk bistand i eget hjem eller heldøgns- og dagtilbud til personer med 

funksjonshemninger. 

 Avlastnings-, korttids-, rehabiliterings- og langtidsopphold i institusjon, hjemmesykepleie, 

praktisk bistand i hjemmet og dagopphold. 

 Drift av produksjonskjøkken, rådhuskantina, kafeteria ved Moer Sykehjem, vaskeri, 

sjåførtjenesten og ulike oppgaver med hjelpemidler til brukere. 

 Behandle søknader og tildele tjenester etter lov om helsetjenesten i kommunene og lov om 

sosiale tjenester. 
 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Bærekraftig forvaltning 
av arealer og teknisk 
infrastruktur   generasjoner 

 

Antall enheter som er 
miljøsertifiserte  

Registrering ved 
kommunen 

0 4 4 

Tab 23: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn 
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Utfordringer 

 

Eldresentrene i Ås og Nordby, og aktivitetssenteret på Moer 

Eldresentrene er en arena for eldre og uføretrygdede. Sentrene fokuserer på egeninnsats og 

forebygging av ensomhet, passivitet og ernæring. Sentrene tilbyr sosiale og kulturelle 

aktiviteter og tiltak rettet mot den fysiske helsen. Det gis også mulighet til å delta i ulike 

gruppeaktiviteter. Det er en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås er for små i forhold til 

antall deltakere/medlemmer.  

Aktivitetssenteret på Moer er også et viktig forebyggende tilbud, som er medvirkende til 

utsatt institusjonsinnleggelse. Aktivitetssenteret ved Moer sykehjem har 42 aktive brukere. 

Kommunen har ikke dagtilbud til personer med demenssykdom og deres pårørende. 

Aktivitetsavdelingen for personer med demens stod ferdig ved åpningen av Moer sykehjem i 

2008, men ble ikke tatt i bruk. Mangel på dette tilbudet er en utfordring på andre deler av 

tjenestene, og ikke minst for alle de innbyggere (og deres pårørende) som er i behov av et slik 

tilbud, og det er behov for å ta denne enheten i bruk.  

 

Forebyggende tiltak i hjemmet 

Pr. 01.06.2009 er det 179 brukere med trygghetsalarmer. Av disse er 162 personer over 67 år. 

Kommunen har avtale med Hjelp24 hvor alarmene mottas. Hjelp24 varsler hjemmetjenesten 

som igjen rykker ut til brukere ved behov. Hjemmetjenesten har i snitt 80 utrykninger til 

trygghetsalarmer i måneden. 

Det kjøres daglig ut 50-60 middagsporsjoner fra kjøkkenet ved Moer sykehjem til 

hjemmeboende brukere. Det leveres både kald- og oppvarmet mat, alt etter brukernes behov.  

Ca. 40 personer mottar vaktmestertjenester fra driftsenheten som snømåking, parafinfylling 

etc. Det gis avlastning i hjemmet til pårørende, samt at det leveres og monteres hjelpemidler 

til hjemmeboende. 

 

Omsorgsboliger 

Kommunen har omsorgsboliger på Granheimtunet (24 stk) og i Dr. Sødringsvei(58 stk). Ti av 

boligene i Dr. Sødringsvei er tilknyttet miljøarbeidertjenesten (personer med 

funksjonshemninger). Det brukes ca. 6,4 årsverk til å gi hjemmetjenester i omsorgsboligene i 

Dr. Sødringsvei nummer 8 og 10. Beboerne på Granheimtunet har derimot et mindre behov 

for omsorgstjenester.  

Pr 01.06.2009 var det 35 personer på søkerliste til omsorgsbolig. Et tilbud om omsorgsbolig 

fører til at mange kan bo lengre hjemme, da disse boligene er tilrettelagt for hjelpemidler etc. 

På bakgrunn av ventelister og tjenesteomfanget i omsorgsboligene er det behov for å etablere 

nye omsorgsboliger i handlingsplanperioden. Det er en utfordring at det er for få 

omsorgsnivåer i pleie og omsorgstjenesten. Kommunen bør derfor vurdere muligheten av å 

etablere trygghetsplasser og omsorgskollektiv (omsorgsbolig) med service/husmor. Begge 

disse tilbud er med på å forebygge ensomhet og isolasjon, samt kan utsette 

institusjonsinnleggelse. 

 

Universell utforming og tilpasset boligmasse 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 01.01.2009. Universell utforming innebærer at hensynet til 

alle brukergrupper skal innarbeides i løsningene så langt det er teknisk og praktisk mulig. 

Et tilgjengelig samfunn er en av forutsetningene for å lykkes med rehabilitering. I Ås 

kommune er det fortsatt virksomheter rettet mot allmennheten som ikke er tilrettelagt i 

henhold til universell utformings prinsipper. Utfordringen ligger i å sikre et universelt 
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utformet Ås. Det er blant annet utarbeidet et planforslag med rapport for utearealene i Ås 

sentrum. Det er en utfordring at det ikke foreligger økonomi til oppfølging av planforslaget, 

som tar hensyn til prinsippene om universell utforming. 

  

Ergoterapeutene erfarer at den nye boligmasse i Ås sentrum ikke er tilstrekkelig bygd etter 

prinsippene om universell utforming. Kommunen har derfor de siste par årene brukt mye 

ressurser på tilretteleggingstiltak i disse og det byr på utfordringer.  

 

 

Tiltak i 2010 

 Åpne aktivitetssenteret for personer med demenssykdom på Moer. 

 Planlegge bygging av nye omsorgsboliger i nærhet av Ås sentrum. 

 Etablere 2 trygghetsplasser på dagens pårørende-rom ved Moer.  

 Etablere ”boligteam”, et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten 

v/ergoterapitjenesten. 

 

Fokusområde brukere 

 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Dekningsgrad av 
tjenester 

Registrering ved KOMPAS   

Institusjonsplasser i forhold til 
aldersgruppe 80 år + 

19 % 20 % 19 % 

 Saksbehandlings-
tid /svartid minst 
like god som lov 
krever 

Registrering ved kommunen   

Forvaltningsenheten 3 uker 3 uker 3 uker 

Antall påklagde 
vedtak som er 
omgjort av 
fylkesmannen 

 

Registrering ved  
kommunen 

   

Forvaltningsenheten 0 0 1 

Antall brukere pr. 
plass i løpet av et 
år. 

Registrering ved kommunen   

Korttids- /avlastnings- opphold 10,5 12 10 

KOMPAS = Kommunenes Plan og AnalyseSystem 

Tab 24: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere 

 

Utfordringer 

 

Økt press på tjenestene 

En stadig økning av innbyggerantallet fører til økt belastning på store deler av 

tjenestetilbudet. Ved at de samme ressurser stadig skal betjene et økende brukerantall fører 

det til en kontinuerlig effektivisering og prioritering av tjenestetilbudenes kapasitet og 

kvalitet. Kommunen må til en hver tid være i stand til å møte veksten i behovet for pleie-, 

omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i sammenheng med den demografiske utviklingen. 

Antall brukere innen ovennevnte tjenester vil øke i løpet av handlingsplanperioden. Det vil bli 

en vekst av eldre, og flere omsorgsoppgaver for kommunen. 
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Tjenesten må fokusere på å bygge opp under brukernes egenomsorgsevne og mulighet til å bo 

hjemme lengst mulig. Det er nødvendig å bygge ut tjenestekjeden ved å tilby mer tilrettelagte 

bomiljøer med ulike servicetilbud, samtidig som det forebyggende og helsefremmende 

arbeidet trappes noe opp. Det forebyggende arbeidet bør videreutvikles i sammenheng med 

konkretisering av Samhandlingsreformen (St. melding 47).  

Institusjonstilbudet må tilpasses/spesialiseres, samtidig som det hjemmebaserte tilbudet 

styrkes og videreutvikles. Dette bør på sikt føre til et utvidet tjenestetilbud i hjemmene, og et 

spesialisert institusjonstilbud. For å redusere behovet for sykehjemsplasser er det altså 

nødvendig at hjemmetjenestene er godt utbygd og fungerer optimalt. Det blir stadig flere 

hjemmeboende med hjelpebehov som trenger hjelpemidler. 

Antall personer med demenssykdommer som bor hjemme øker og disse personene og deres 

pårørende bør få tjenester fra kommunen på et tidlig tidspunkt for å utsette innleggelse i 

institusjon. Kommunen har i dag ikke et tilstrekkelig tilbud i institusjon, eller til 

hjemmeboende brukere/innbyggere og deres pårørende som har utviklet demenssykdom.  

 

Hjemmebasert tjeneste tilbud 

Hjemmebaserte tjenester har per i dag 248 brukere (snittalder 73 år, 185 over 66, 17 mellom 

18-49 år, 34 mellom 50-66 år). 10 brukere har brukerstyrt personlig assistent (BPA). 

Hjemmesykepleien utfører i snitt ca. 15 besøk pr vakt. Totalt har 214 brukere vedtak på 

praktisk bistand (hjemmehjelp). Praktisk bistand har oppdrag av 1-3 timers varighet. I tillegg 

kommer kjøretid til/fra brukere. Det er en utfordring at hjemmetjenesten er presset på 

kapasitet, da de stadig betjener flere og flere brukere med konstante ressurser. 

 

Korttidsplasser, avlastning, rehabilitering og langtidsplasser i sykehjem 

Det ble fattet 345 vedtak om korttidsopphold i 2008 (68 rehabilitering og 277 ordinære 

korttidsopphold). Det er ca 10 personer som har rullerende korttids-/avlastningsopphold ved 

Moer sykehjem pr 01.06.2009. (Regelmessige opphold). Kommunen bruker selv det antall 

plasser som kreves for å opprettholde ca 20 % dekningsgrad. Dette betyr at egenbruk i 2010 

øker med 2 plasser, og at man til sammen disponerer 102 institusjonsplasser for innbyggere i 

Ås kommune. (24 plasser ved bokollektivene for personer med demenssykdom og til sammen 

78 plasser ved Moer sykehjem). Det disponeres da 5 plasser for salg i 2010. 

 

Kommunal ergoterapi- og fysioterapitjeneste 

Antall henvendelser til ergoterapitjenesten øker fra år til år. Sakene blir stadig mer omfattende 

og langvarig, ofte livsvarig. I 2008 hadde ergoterapitjenesten 438 henvendelser og en ventetid 

på inntil 9 måneder. Ergoterapitjenesten har 1,5 årsverk og fysioterapitjenesten har 2,2 

årsverk rettet mot brukere over 18 år uavhengig av om de bor på institusjon eller hjemme. I 

tillegg 0,5 årsverk for ergoterapi og 0,5 årsverk for fysioterapitjenesten rettet mot korttids - og 

rehabiliteringsavdelingen på Moer sykehjem. Den kommunale ergoterapi- og 

fysioterapitjenesten til barn utgjør til sammen 3,3 årsverk.  Det er en utfordring at det er opptil 

9 måneders ventetid på tjenesten for barn.  

 

Tjenester til barn og voksne med funksjonshemninger 

Det er mange barn og ungdom som i dag har avlastningstilbud, som vil ha behov for 

permanent botilbud i årene som kommer. Kapasiteten vil dermed bli presset. 

Dagens avlastningsbolig blir brukt til heldøgnsomsorg for ungdommer/unge voksne. Dette 

opptar plasser for andre barn og foresatte som trenger avlastning, og det er derfor venteliste. 

Det er derfor nødvendig å øke tilbudet av boliger til denne gruppen allerede i 2010. 
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Det ble i 2009 etablert ungdomsbolig med bemanning i Liaveien 17b blant annet som et ledd i 

ettervernsarbeidet i Ås. Den nye barnevernloven av 01.01.2009 har utvidet kommunenes 

oppgaver og plikter i forhold til denne gruppen. Annen ungdom med utpreget behov for 

atferds-, sosial- og botrening får også et tilbud her. Personalet i Liaveien gir også oppfølging i 

hjemmet til ungdom (og evt foreldre) med atferdstreningsbehov etc, en såkalt ambulerende 

miljøarbeidertjeneste.   

 

Driftsenheten 

Kjøkkenet leverer mat til sykehjemmet, gruppeboligene for personer med demens, 

hjemmeboende, rådhus-kantina, kafeteria på Moer, og catering til kurs og møtevirksomhet i 

hele kommunen. Vaskeriet vasker institusjonens og beboernes private tøy. I tillegg tilbyr 

vaskeriet vask av tøy til enkelte hjemmeboende mot betaling. Service-teknikere har ansvar for 

å gi hjemmeboende hjelp etter lov om sosiale tjenester, d.v.s. snømåking og vedbæring, samt i 

den utstrekning de rekker å gi tilbud om andre tjenester og enklere vedlikehold i 

trygdeboligene. Hovedtyngden av arbeidet er i tilknytting til utkjøring og montering av 

tekniske hjelpemidler. Sjåførtjenesten har ansvar for å kjøre brukere til og fra 

Aktivitetssenteret og institusjonens beboere til og fra lege, tannlege, optiker osv. Sjåfører har 

ansvar for at service/ vedlikeholdsavtaler blir holdt på etatens bilpark. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Igangsette konkretisering av Samhandlingsreformen (St.meld. 47) for Ås kommune. 

 Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester 

- Øke ressursene i ergoterapi- og fysioterapitjenesten til barn med mål om å senke 

dagens ventelister. 

- Etablere - og bidra til kompetanseheving for å ta i bruk laboratoriet ved Moer 

sykehjem, (NOKLUS-prosjekt i statlig regi). 

- Evaluere inndelingen i hjemmetjenestens distrikter. 

- Evaluere det totale botilbudet i kommunen for personer med funksjonshemninger. 

 Etablere minimum 2 nye boliger/leiligheter for unge voksne med funksjonshemninger. 

 Evaluere organiseringen av enhet for pleie og omsorg. 

 Legge til rette som vertskommune for ”Pårørendeskolen i Follo” i 2010.                                                                 

 Videreutvikle ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, og 

tilføre en stilling i Liaveien 17b. (Etterverntiltak iht. barnevernloven) 

 Videreutvikle arbeidet med etablering av Norsk helsenett. 
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4.2.2 Sosial 
 

Tjenestens omfang og innhold  

 

Antall ansatte/årsverk 

Sosialtjenesten: 10,9 årsverk. 

Barnevernet: 8,6 årsverk. 

Psykisk helse: 21,85 årsverk. 

 

Tjenesteområdet omfatter:  

 Sosialtjenester 

 Barnevern 

 Psykisk helsetjeneste 

 

Administrering av andre tjenesteområder/ansvarsområder 

 Barnevernsvakta, § 27-samarbeid i Follo 

 Krise- og incestsenter, IKS 

 Voldtektsmottak, Oslo legevakt (Avtale) 

 Kommunal vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn 

 

Hovedoppgaver 

 Tiltak og tjenester i henhold til sosialtjenesteloven, bl.a. tiltak for å forebygge rusmisbruk, 

gi råd og veiledning til rusmisbrukere, henvise til behandling m.v. Personer med 

økonomiske vansker skal gis råd og veiledning, eventuelt også økonomisk stønad. Det gis 

tilbud om praktisk bistand i egen bolig for personer som har behov for det. 

 Botilbud til psykisk syke, praktisk bistand i egen bolig, dagsenter og terapeutiske samtaler 

(Psykiske lidelser). 

 Yte tjenester til barn under 18 år, og ungdom mellom 18 og 23 år ved samtykke, som har 

behov for spesiell oppfølging eller tiltak.  
 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 
Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

God fysisk og psykisk 
helse blant innbyggerne 

Deltakere i ”Aktiv på dagtid” Registrering ved 
kommunen 

- 40 35 

Antall bostedsløse Registrering ved 
kommunen 

0 0 2 

Svarprosent pr. telefon innen 
30 sekunder ved NAV Ås 

Registrering ved NAV 63 % 60 % 58 % 

Deltakere / innbyggere i 
”Kvalifiseringsprogrammet” 

Registrering av vedtak 11 31 29 

Tab 25: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn 
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Utfordringer 

”Finanskrisen” har ført til flere brukere av tjenestene; Arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, 

søkere av bostøtte, søkere av startlån og personer med behov for kommunal bolig. 

 
 

Tiltak i 2010 

 Bidra til etablering av tilstrekkelig boliger for bostedsløse, vanskeligstilte og personer 

med lav boevne i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket. 

 Bidra til å nå kommunens måltall, med antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. 

 Bidra i igangsetting av ”Aktiv på dagtid”. 

 

Fokusområde brukere 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Brukertilfredshet 
med tjenestene 
  

Brukerundersøkelser    

Barnevern  
1) Barn 
2) Foresatte 

Forrige 
undersøkelse i 2006 
i et annet system. 

 
1) 4,2 
2) 4,3 

 
1) 4,0 
2) 4,1 

Saksbehandlings-
tid /svartid minst 
like god som lov 
krever 

Registrering ved kommunen   

 Sosial  3 uker 3 uker 3 uker 

Barnevern 3 uker 3 uker 3 uker 

Antall påklagde 
vedtak som er 
omgjort av 
fylkesmannen 

 

Registrering ved  
kommunen 

   

Sosial 3 0 3 

Barnevern 0 0 1 

Tab 26: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere 

 

Utfordringer 

 

Sosial - og barneverntjenesten ble integrert i NAV Ås i slutten av 2008. Det vil fortsatt være 

en utfordring å utvikle tjenestene i henhold til målene gitt i NAV reformen, og å finne en 

arbeidsform hvor barnevernets brukere i enda større grad nyttiggjør seg NAV lovens 

virkemidler.  Etablering av den nye stønaden ArbeidsAvklaringsPenger (AAP), som overtar 

de tre tidligere ordningene attføring, rehabilitering og midlertidig ufør, blir samlet sett den 

største utfordring i 2010. Det er også en utfordring å skaffe tilveie et tilstrekkelig antall 

hensiktsmessige boliger til vanskeligstilte. Det er foreslått å bruke Fjellveien som tomt for 

slike boliger. Utprøving av tiltak rettet mot rusmisbrukere og bostedsløse skal videreføres. 

Barneverntjenesten har satset på opplysende tiltak i barnehager, skoler, på helsestasjonene og 

lignende, for å kunne ”fange opp” utsatte barn på et tidligere tidspunkt. Barneverntjenesten 

foretok en gjennomgang av 60 meldinger i 2008 for å se hvem som meldte. Dette ga følgende 

fordeling: 

 

Politiet 18 Voksenpsykiatri 0 

Barnevernvakt 11 Sosialtjeneste 1 

Foreldre/foresatte 5 Allmennlege 0 

Skole 2 Tannlege 1 

Helsestasjon 5 Anonyme 4 
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Barnehage 0 Andre/familiemedlemmer 4 

BUP 4 Barnevern i andre kommuner 4 

PPS 0 Sykehus 1 

 

En satsing på området har ført til flere meldinger, flere saker og økte kostnader. Allikevel bør 

dette arbeidet fortsette, spesielt rettet om de tjenester / områder som fortsatt melder lite. 

   

Psykisk helsetjeneste skal ivareta en stadig ”tyngre” brukergruppe, som krever 

heldøgnsbemanning. Stadig flere brukere innenfor alle deler av tjenesten krever fortsatt 

utvidelse og opptrapping. Forholdene skal legges til rette slik at brukere får tilbud om 

meningsfull aktivitet/sysselsetting/arbeid. Det er nødvendig å utvikle kompetansen i 

personalgruppen i takt med utfordringene, sikre brukermedvirkning og finne gode modeller 

for samordning av tjenester rundt den enkelte bruker. En stadig økning av innbyggerantallet 

fører til økt belastning på store deler av tjenestetilbudet. Ved at de samme ressurser skal 

betjene et stadig økende brukerantall fører til en kontinuerlig effektivisering og prioritering av 

tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet. 

 

Andre helsetjenester 

Kommunen er deltaker i en rekke samarbeid i Follo, også på helse og sosialfeltet.  

Fra 1.1. 2010 er Krisesentertilbudet et lovpålagt tilbud og et kommunalt ansvar. Loven 

implementeres med overgangsordninger i løpet av 2010, og fra 2011 finansieres det i sin 

helhet gjennom kommunenes rammetilskudd. Det vil være utfordringer med å få 

implementert/etablert alle de områder loven beskriver. 

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn 

som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kommunene skal sørge for god 

kvalitet på tilbudet blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å ta vare på de særskilte 

behovene til brukerne. Det stilles krav til fysisk sikring av lokalene, til tilgjengelighet, og at 

menn og kvinner får et adskilt botilbud. Kontroll og oppfølgingsansvar legges til kommunene 

og til fylkesmannen. Det er i loven forutsatt at tilbudet skal ha en viss minste standard både 

når det gjelder bo og samtaletilbudet, og driften for øvrig. Det stilles krav til hvordan huset 

skal være tilpasset. Dette gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, minoritetskvinner hva 

gjelder språk og oppfølging, barn og ikke minst i forhold til trusselfare. Loven er 

kjønnsnøytral, og den sier at menn skal få et likeverdig tilbud, men at det skal være adskilt fra 

det botilbudet som kvinner får. 

 

 

Tiltak 2010 

 

Sosial og barnevern 

 Bidra til å utnytte virkemidlene i NAV, slik at færrest mulig har behov for sosialhjelp. 

 Evaluere barnevernets plassering i NAV Ås, og oppfølging av kontrollutvalgets 

forvaltningsrevisjon i 2009. 

 Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. 

 Videreutvikle det nye ambulerende teamet for ungdom (Liaveien) som et ledd i utvidet 

krav til ettervern i barnevernet. (Endring i Lov om barneverntjenester). 

 Etablere hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helsetjeneste, 

voksenopplæringen inkl flyktningetjenesten, krisesentret, oppfølgingstjenesten (OT) mfl. 

 Etablere internkontrollsystem ved NAV i henhold til endringer i Lov om sosiale 

tjenester/Lov om arbeids og velferdsetaten (NAV-loven). 
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Psykisk helse  

 Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning 

 Delta - og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam) 

 

Andre helsetjenester  

 Bidra – og påse at nødvendige tiltak i forhold til overgangsordninger for Krisesenteret i 

Follo gjennomføres, i samsvar med kommunenes ansvar med ny krisesenterlov.(Trer i 

kraft 01.01.2010.) 

 Delta i etableringen av ny nasjonal medisinsk nødmeldetjeneste, i aktuelle tjenester i 

kommunen.  

 

 

4.2.3 Helsetjenester 
 

Tjenestens omfang og innhold  

 

Antall ansatte/årsverk 

Forebyggende helsetjeneste: 12,86 årsverk. 

Kommunelege: 0,4 årsverk 

Fastlegerordningen: 12 fastlegehjemler 

Privatpraktiserende fysioterapeuter: 7,67 % driftstilskuddshjemler 

 

Hovedoppgaver 

 Svangerskapsomsorg / Jordmortjeneste 

 Helsestasjonstjeneste for små barn 

 Skolehelsetjeneste (barne-, ungdoms- og videregående skole) 

 Helsestasjon for ungdom/studenter (13-25 år) 

 Familie - og nettverksteam (for foreldre, familier barn/unge 0-20 år) 

 Helsetjeneste for asylsøkere/flyktninger 

 Smittevern og reisevaksinasjon 

 

Annen helsetjeneste:  

 Kommunelege – smittevern og miljørettet helsevern. 

 Fastlegeordningen.  

 Legevakt (kommunal daglegevakt og interkommunal legevakt)  

 Privatpraktiserende fysioterapi 

 Medisinsk nødmeldetjeneste. 

 Saksbehandling alkohol- og skjenkebevilling, samt oppfølging av kontroll. 

 
 



60 
Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013, Rådmannens forslag 

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

God fysisk og psykisk 
helse blant innbyggerne 

Antall ammende 
spedbarnsmødre etter 4 
mnd (fullamming) 

Registrering ved 
kommunen 

- 70 % 65 % 

Antall ammende 
spedbarnsmødre etter 6 
mnd (fullamming) 

Registrering ved 
kommunen 

- 20 % 10 % 

Antall ammende 
spedbarnsmødre etter 1 
år 

Registrering ved 
kommunen 

50 % 55 % 45 % 

Tab 27:Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn 

 
Utfordringer 

Rusforebyggende tiltak 

Enhet for forebyggende helsetjenester, psykisk helse, barnevernet i Ås kommune og politiet 

ved Ås lensmannskontor har valgt å opprette ett ”tilbud” for rustesting hos ungdom som viser 

en bekymringsfull utvikling. Tiltaket er rettet mot ungdom i alderen13-20 år og omfatter 

tilbud om urintesting og støttesamtaler. Erfaringer fra andre kommuner som har et tilsvarende 

tilbud er gode.  

 

Ammekyndig helsestasjon 

Målet er å få en av landets første ammekyndige helsestasjoner. Opplegget baserer seg på en 

nasjonal standard initiert av Nasjonalt senter for amming. 

 

Overvekt blant barn og unge 

Enhet for forebyggende helse iverksetter en rekke tiltak for barn og unge med 

overvektsproblemer, i samarbeid med foreldre og skole. Inaktivitet blant barn og unge, som 

fører til uønsket vektøkning er et økende problem i samfunnet. 

 

 

Tiltak i 2010 

    Etablere og videreutvikle individuelle avtaler om rustesting (urinprøve) og påfølgende 

samtale. 

 Utvikle tjenesten til å godkjennes som ”Ammekyndig helsestasjon”. 

 

Fokusområde brukere 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Brukertilfredshet 
med tjenestene 
  

Brukerundersøkelser 

Forebyggende helsetjenester - 5 4,5 

Tab 28: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Brukere 
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Utfordringer 

Mange utenlandsstudenter på UMB, flere asylsøkere (Heia) og en økende reisevirksomhet gir 

utfordringer innenfor smittevernarbeide og helseopplysning. Det skal gis en tilpasset omsorg 

til minoritetsspråklige kvinner og deres familier etter fødsel ved økt fokus på tiltak som 

fødselsforberedelse, integrering og nettverksbygging.     

Reaksjoner etter/i forbindelse med samlivsbrudd og samværsproblematikk er et økende 

problem i skolehelsetjenesten. Ungdommenes holdninger til sex og debutalder er også en 

utfordring. Bruk/misbruk av angreprevensjon er et økende problem. Forebyggende helse 

registrerer et lavere nivå av fysisk aktivitet hos barn og unge.   

 

 

Tiltak i 2010 

 Opprettholde tilbudet om reisevaksinasjon. Fortsette samarbeidet med offentlige instanser 

for å møte utfordringene innen smittevern og helseopplysning. 

 Videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU) 

 Implementere ny vaksine i det nasjonale vaksineringsprogrammet for jenter i 7. klasse, 

HPV-vaksine. (mot livmorhalskreft) 

 Etablere Norsk helsenett ved enheten. 

 Etablere (om tilskudd) psykologtilbud i enheten. 
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4.3 Tekniske tjenester 
 

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi 
 

Fokusområde medarbeidere 

 

Utfordringer 

Tilnærmet alle opprettede stillingshjemler ved teknisk etat er nå besatt. Gjennomsnittsalderen 

på ansatte er imidlertid høy og stiger fortsatt. Yngre ingeniører har sluttet og det har vært 

vanskelig å rekruttere nye. Lav bemanning og sykefravær har medført lengre 

saksbehandlingstider enn ønskelig.  

 

Stillingen som eiendomssjef har vært ubesatt i hele 2009. Dette har ført til svakere ledelse og 

redusert plan- og saksbehandlerkapasitet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å se på 

organiseringen av avdelingen. Denne gruppen vil avlegge rapport i begynnelsen av 2010. En 

viktig oppgave blir å følge opp konklusjonen i dette arbeidet. 

 

Flytting av kommunalteknisk avdeling til nytt bygg i Myrveien vil skje i 2010. Dette samler 

kommunalteknisk avdeling i et felles bygg. Endringen utløser behov for 

kontorstøtte/sekretær/arkivar. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten. 

 Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen 

 Flytting av kommunalteknisk til Myrveien 

 

Fokusområde økonomi 

 
Hva vi må 
lykkes med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler.  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

 Ønsket 
 

Godt nok 

 

Ø2  God 
økonomistyring 

 

Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
 

Regnskapsdata 

Etatens avvik i forhold til 
budsjett 

Ikke målt 0% 0,5% 

Ø 2.2 Stabilitet i øk. 
rammer 

Regnskapsdata 

Reduksjon i etatens 
nettobudsjetter i løpet av 
året 

Ikke målt 0% 0,5% 

Ø3  Effektiv 
tjenesteproduksjon 

 KOSTRA- og regnskapsdata 

Økning av vedlikeholds- 
og rehabiliteringsmidler i 
løpet av de siste to årene 

 
19,9% 

 
20% 

 
10% 

Tab 29: Målkart for tjenesteområde Lokalsamfunnsutviking og tekniske tjenester, fokusområdet Økonomi 

 

 

Utfordringer 

God forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse er en forutsetning for en effektiv og 

god tjenesteyting. Den største utfordringen er å opprettholde verdiene denne eiendomsmassen 
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representerer og gi de ansatte og brukerne av bygningene gode fysiske rammevilkår for 

utførelsen av sine oppgaver. Bevilgninger til drift og vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse ligger for lavt til å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold. De siste årene 

er det foretatt en betydelig registrering av det etterslepet som eksisterer og det 

bevilgningsbehovet som er nødvendig for å foreta et mer tilfredsstillende vedlikehold. En 

vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for å prioritere mellom ulike rehabiliterings- og 

vedlikeholdsbehov. 

 

Veilysanleggene i kommunen forfaller. I tillegg er det krav om måling av strømmen som blir 

levert til lyspunktene. Dersom det ikke finnes midler til ombygging og rehabilitering av 

veilysanleggene, vil dette gå ut over trafikksikkerheten langs de kommunale veiene. 

 

Ås kommune har i mange år gitt kommunal støtte til Skiforeningen for å preparere skiløyper. 

Dette er et viktig bidrag for å få folk ut i marka om vinteren og dermed bidra til bedre 

folkehelse. Skiforeningen har varslet en vesentlig økning i driftsbidraget. Det er ikke funnet 

rom for å prioritere dette, hvilket innebærer at løyper ikke blir preparert. Dagens årlige 

driftsstøtte er derfor også foreslått fjernet. 

 

Tiltak i 2010 

 Sikre bedre økonomi til bygningsvedlikehold 

 Sikre økonomi til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg. 
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Budsjett, drift 

 

 TEKNIKK OG MILJØ     

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER     

    2010 2011 2012 2013 

A Budsjettvedtak 10.12.08 for 2010 71 287 000 71 287 000 71 287 000 71 287 000 

  Konsekvensjustert budsjett 76 627 000 77 790 000 77 570 000 77 850 000 

      

 Nye tiltak      

18. Veilys 650 000 650 000 650 000 650 000 

19. Vedlikehold parker og plasser 500 000 500 000 500 000 500 000 

  Sum nye tiltak  1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

      

 Nye besparelser     

20. Asfaltering reduseres -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

21. Energiutgifter reduseres -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

22. Besparelse tingforsikring etter anbud -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

23. Brøyting skiløyper utgår -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

24. Oppmåling -89 000 -89 000 -89 000 -89 000 

  Sum nye besparelser -2 189 000 -2 189 000 -2 189 000 -2 189 000 

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon 75 588 000 76 751 000 76 531 000 76 811 000 

      

 VAR-sektoren     

A Budsjettvedtak 10.12.08 for 2010 -16 167 000 -16 167 000 -16 167 000 -16 167 000 

1. Lønnsøkning sentrale og lokale tillegg i 2008 124 000 124 000 124 000 124 000 

2. Lønnsøkning fra 01.05.09 47 000 47 000 47 000 47 000 

3. Budsjetteknisk justering innen kommunalteknisk -157 000 -157 000 -157 000 -157 000 

4. Husleie Myrveien 560 000 560 000 560 000 560 000 

5. Kjøp fra andre 1 467 000 1 467 000 1 467 000 1 467 000 

6. Gebyrinntekter -1 431 000 -3 057 000 -4 059 000 -4 853 000 

7. Bruk av fond 1 480 000 376 000 800 000 1 125 000 

  Konsekvensjustert budsjett  -14 077 000 -16 807 000 -17 385 000 -17 854 000 

      

 Nye tiltak      

8. Ny sekretærstilling kommunalteknisk fra 01.07.10 190 000 424 000 424 000 424 000 

  Sum nye tiltak  190 000 424 000 424 000 424 000 

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon VAR-sektoren -13 887 000 -16 383 000 -16 961 000 -17 430 000 

      

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon Teknikk og miljø 61 701 000 60 368 000 59 570 000 59 381 000 

Tab 30: Driftsbudsjett 2010-2013 for teknisk etat 

 

Kommentarer 

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-17), se vedlegg 4.  

 

Nye tiltak 

18. For å oppgradere og vedlikeholde veilys i tråd med krav fra Hafslund Nett kan ikke 

bevilgningen til dette reduseres som forutsatt i gjeldende plan. Kommunen har ca 10 

områder som må oppgraderes.  

19. Budsjettrammen til vedlikehold av eksisterende utearealer som for skoler, barnehager og 

Moer sykehjem er om lag 0,5 mill kroner for lav. For å kunne opprettholde dagens 

standard må området tilføres midler – i motsatt fall må utstyr som ikke tilfredsstiller 

sikkerhetsforskriftene fjernes.   
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Nye besparelser 

20.  Asfaltering reduseres med 0,5 mill kroner. Vedtatt innsparing i gjeldende plan på 

privatisering av grusveier er forutsatt iverksatt fra 2010. 

21. Energiutgiftene reduseres med 1 mill kroner.  

22. Etter anbud på tingforsikring kan budsjettet reduseres med 0,5 mill kroner. Tingforsikring 

(bygg og maskiner) har vært ute på anbud høsten 2009. Etaten må innenfor 

budsjettrammen disponere midler til å kartlegge og gjennomføre skadeforebyggende tiltak 

i samarbeid med forsikringsselskapet.   

23. I dag gir kommunen 0,1 mill kroner i tilskudd til brøyting av skiløyper. Det er nå 

nødvendig å kjøpe inn en ny brøytemaskin slik at tilskuddet vil øke til 0,4 mill kroner. 

Dette ser man ikke at man har anledning til og dagens bevilgning på 0,1 mill kroner 

fjernes.  

24. Mindre poster utenfor selvkostområdet. 

 

Kommentarer VAR-sektoren 

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-7), se vedlegg 4.  

 

Nye tiltak 

8. Flyttingen til Myrveien 16 utløser et behov for et merkantilt årsverk ved avdelingen 

 
 
4.3.1 Bygg og regulering 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

 Bygning og regulering: 8 ansatte/7,5 årsverk 

 Oppmåling:   5 ansatte/4,5 årsverk 

 

Tjenesteområdet omfatter 

 Bygg og regulering 

 Oppmåling 

 

Hovedoppgaver 

 Utarbeide og behandle regulerings- og bebyggelsesplaner 

 Opprettholde et tilstrekkelig kartverk 

 Gjennomføre dele- og oppmålingsforretninger. 

 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

God fysisk og psykisk 
helse blant innbyggerne 

Regulerte friområder 

(endring) 

Telling  Økning Stabil 

Tab 31: Målkart for tjenesteområde Lokalsamfunnsutviking, fokusområdet Samfunn 
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Utfordringer 

 

Regulering 

Hvert år blir 5 – 10 reguleringsplaner sluttbehandlet i kommunestyret. Omtrent halvparten av 

disse planene blir utarbeidet av kommunen. I tillegg behandles omtrent samme antall mindre 

vesentlige endringer av reguleringsplaner. Kommuneplanen fastsetter i stor grad hvilke 

arealer som skal reguleres, og når arealene skal reguleres. 

 

På grunn av begrenset kapasitet ved reguleringsavdelingen er det en utfordring å digitalisere 

eldre reguleringsplaner, slik at disse blir lettere tilgjengelig for innbyggerne. 

 

Kart, oppmålings- og geodataforvaltning 

Gjennom IKT-Follo pågår et utviklingsarbeid for å hente ut effektiviseringsgevinster og øke 

brukervennligheten gjennom samordning og ved å ta i bruk nye elektroniske verktøy. Som 

delprosjekt under IKT-Follo foregår en samordning av rutiner, informasjonsmateriale og 

vedtaksmaler for byggesaksbehandlingen i Follo. IKT-Follo arbeider fortsatt med å 

tilrettelegge og beskrive rutiner for mottak og behandling av elektroniske byggesøknader 

gjennom byggsøk. Noen kommuner har begynt, men det er utfordringer med praktisk 

gjennomføring. 

 

Kommunen digitaliserer nye reguleringsplaner fortløpende. Det er imidlertid fortsatt mange 

eldre reguleringsplaner som kun fins på papir. Det har lenge vært et ønske om at også disse 

digitaliseres og blir gjort tilgjengelig på internett, men pga ressurstilgangen har dette ikke 

vært mulig. Det er et mål at halvparten av gjenværende planer digitaliseres i 2010. 

 

IKT-Follo arbeider med å standardisere og samordne det karttekniske arbeidet i 

Follokommunene. Dette gir større muligheter for å utnytte felles kompetanse og ressurser, 

som igjen er viktig for å kunne følge utviklingen på området. Det er etablert en felles 

kartinnsynsløsning for publikum via internett og for kommunenes saksbehandlere via 

ekstranett/intranett. Publikum har fått enklere tilgang til bedre kartdata. Det er viktig for 

kommunen å utnytte systemet best mulig og hente ut effektiviseringsgevinsten. 

 

Ny matrikkellov med forskrifter vil tre i kraft 1.1.2010. Det vil bli en betydelig utfordring å 

oppfylle de nye kravene i dette regelverket, uten å måtte styrke geodata-avdelingen. 

 

Universell utforming 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings - og 

tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 01.01.2009. Universell utforming innebærer at hensynet til 

alle brukergrupper skal innarbeides i løsningene så langt det er teknisk og praktisk mulig. 

 

Gjennom regulering og annen planlegging er det et mål å gjøre utbyggingsarealer 

tilgjengelige for alle. Universell utforming er innarbeidet i sjekklister for planlegging. Det er 

fortsatt en del bygninger og virksomheter rettet mot allmennheten som ikke er tilrettelagt i 

henhold til prinsippene om universell utforming. I alle byggesaker for publikumsbygg settes 

det krav til at alle får fysisk tilgjengelighet til bygget. Dette blir gjort for å sikre at bygningen 

kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen gir gode bruksmuligheter for 

orienterings- og bevegelseshemmede. I forbindelse med rehabilitering/ombygging vil en så 

langt mulig påse at bygninger gjøres tilgjengelige for alle. 
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Tiltak i 2010 

 Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT-Follo. 

 Digitalisere reguleringsplaner  

 

Fokusområde brukere 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Brukertilfredshet 
med tjenestene 

Brukerundersøkelser 

Byggsak  4,0 4,5 

 Saksbehandlings-
tid /svartid minst 
like god som lov 
krever 

Registrering ved kommunen   

 Byggesak/-søknad 6 uker 8 12 

Antall påklagde 
vedtak som er 
omgjort av 
fylkesmannen 

Registrering ved kommunen 

Byggsak/-søknad 5 5 9 

Digitalisering av 
reguleringsplaner 

Digitaliserte reguleringsplaner - 50 40 
 

Tab 32: Målkart for tjenesteområde Lokalsamfunnsutviking, fokusområdet Brukere 

 

Utfordringer 
 

Regulering 

Loven fastsetter maksimale behandlingstider for private reguleringsforslag. Det er en 

ufordring å overholde fristene, samtidig som kommunen utarbeider reguleringsplaner i egen 

regi. 

 

Byggesaksbehandling 

I løpet av ett år behandles det over 400 byggesøknader og over 100 meldingssaker. Det er en 

utfordring å overholde saksbehandlingstiden for byggesaker. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert.  
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4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

5 ansatte/4,5 årsverk  

 

Hovedoppgaver 

 Planlegging, drift og vedlikehold av kommunens anlegg, friluftsområder, parker og 

plasser, nærmiljøanlegg og idrettsområder, ski- og lysløyper.   

 Saksbehandling og teknisk godkjenning av søknader om spillemidler. 

 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Gode sosiale og fysiske 
miljøer   generasjoner 

 

Andel miljøtiltak som er 
gjennomført ihht plan  

Registrering ved 
kommunen 

40% 80% 40% 

Tab 33: Målkart for Friluftsliv, nærmiljø og idrett, fokusområdet Samfunn 

 

Utfordringer 

Kommunens tilrettelegging for friluftsliv, nærmiljø og idrett er viktig for trivsel og folkehelse. 

Kommunen bør derfor ha et attraktivt tilbud som er lett tilgjengelig.  

 

Friluftsliv  

Det er viktig å legge forholdene til rette slik at innbyggerne får lyst til å bruke friområdene i 

kommunen. Det er lagt til rette med turstier og badeplasser, lysløyper og andre skiløyper. 

Dette er tiltak som blir mye brukt. Friområdene på Breivoll, Berg og Tangen må holdes 

ryddige og attraktive for brukerne i sommersesongen. Badeplassen på Breivoll blir mye brukt, 

både av kommunens innbyggere og av andre. Kommunen må derfor gi god informasjon om 

vannkvaliteten slik at brukerne kan bade trygt. 

 

Mange bruker skiløypene i kommunen som prepareres av Skiforeningen. Prepareringsutstyret 

er gammelt og nedslitt. Det må derfor fornyes. Skiforeningen krever derfor langt høyere 

betaling for å opprettholde skiløypeprepareringen. Årstilskuddet må heves fra 100.000 til ca. 

400.000 for å opprettholde prepareringstilbudet. Med de økonomiske rammer som er gitt er 

det ikke funnet plass til å videreføre avtalen med Skiforeningen om preparering av skiløyper.  

 

I en tid med mindre ressurser er det viktig å utnytte de ressursene som fins så langt som 

mulig. Kommunen må derfor arbeide for å få til et samarbeid med velforeninger eller andre 

frivillige organisasjoner om rydding, merking og vedlikehold av turløyper i nærområdet. 

 

Nærmiljø 

For å styrke barn og unges muligheter for fysisk aktivitet i sitt nærområde må kommunen 

opprettholde tilfredsstillende vedlikehold av ballbingene ved Sjøskogen, Nordbytun, Åsgård 

og Kroer skoler. 
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Lekeplassene ved skoler og barnehager skal være aktivitetsområder som bidrar til å dekke 

barnas aktivitetsbehov. Det er derfor viktig at lekeplassene er trygge og at lekeutstyret er av 

god standard. Det vil være meget krevende å opprettholde standarden da tilgjengelige 

ressurser ikke er i samsvar med behovet. Konsekvensen av dette er bl.a. at lekeplassutstyr må 

fjernes i stedet for å bli utbedret. 

 

Det mangler nødvendige ressurser til å holde uteområdet ved Moer sykehjem i stand.  

 

For å redusere behovet for skoleskyss må det bygges gangveier og settes i verk andre tiltak 

som kan bidra til sikrere skoleveiene. 

 

Idrett 

Kommunens rolle er først og fremst å bidra med idrettsanlegg for bredden der barn og unge 

prioriteres. Det er ressurskrevende å ivareta eksisterende anlegg og ikke minst å bygge nye. 

Krav og forventninger fra idrettsorganisasjonene til kapasitet og kvalitet i de kommunale 

idrettsanleggene er ikke samstemt med kommunens ressurstilgang. 

 

For å vitalisere Ås sentrum og gi et aktivitetstilbud og treningstilbud er det uttrykt ønske om å 

etablere et mindre isanlegg i sentrum. 

 

Det er planlagt å bygge ny treningshall for fotball ved Ås stadion. Det er gitt tilsagn om 

spillemidler i 2009 tilsvarende 1,0 mill.kr, og med tilsagn ytterligere 1,0 mill.kr i 2010 (etter 

søknad). Det er tidligere inngått en intensjonsavtale mellom Ås kommune og Ås Fotball Drift 

AS om bygging og drift av fotballhallen. Det må nå inngås en formell avtale som innebærer at 

sistnevnte selskap dekker alle drifts- og kapitalkostnader knyttet til hallen. 

 

Nordby idrettslag ønsker nytt garderobehus. For å få dette til ønsker idrettslaget at det inngås 

avtale med kommunen. Det forutsettes at dette ikke skal koste kommunen noe. 

 

Universell utforming 

Arbeidet med å gjøre kommunale friområder tilgjengelig for alle videreføres. Arbeidet med 

universell utforming i Ås sentrum forutsettes avventet til godkjent plan for utearealene i Ås 

sentrum foreligger. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Merke turveier i samarbeid med velforeninger 

 Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.  

 Bygge treningshall ved Ås stadion, forutsatt spillemidler i 2010  

 Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid 

med Nordby Idrettslag.  
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4.3.3 Teknisk service og infrastruktur  
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

Samferdsel: 3 ansatte, 3 årsverk  

Vann, avløp renovasjon: 3 6 ansatte, 6 årsverk 

 

Tjenesten omfatter 

 Samferdsel 

 Vannforsyning 

 Avløp/vannmiljø 

 Renovasjon 

 

Hovedoppgaver 

 Være pådriver i arbeidet for et bedre kollektivtilbud i Ås 

 Samarbeid med Statens Vegvesen/fylkeskommunen om riksvegene i kommunen 

 Drift, vedlikehold og utvikling av de kommunale vegene og sykkelvegene. 

 Forvaltning av vassdragene og opprettholde en sikker vannforsyning med god 

vannkvalitet 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger 

 Oppfølging av interkommunale tjeneste innen renovasjon.  
 
 

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Bærekraftig forvaltning 
av arealer og teknisk 
infrastruktur   generasjoner 

 

Vannkvalitet i 
Årungenvassdraget 
indikert ved siktedyp (m) 

Registrering ved 
kommunen 

1,0 3 1,5 

Andel avfall til restavfall Registrering ved Follo ren 45% 20% 40% 

Tab 34: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn 

 

Utfordringer 

 

Samferdsel 

Mye av boligbyggingen i kommunen er planlagt i Ås sentralområde, og det er viktig at 

kollektivdekningen er god. Kommunen vil derfor gjennom samarbeid med de andre 

Follokommunene være en pådriver for å bedre kollektivtilbudet, spesielt knyttet til antall 

togavganger.  

 

For å redusere transportbehovet er det viktig å styrke busstilbudet i Ås. Kommunen vil derfor 

være en pådriver for å styrke dette tilbudet. E6 og E18 bør forbedres som bussbaserte 

kollektivlinjer med parkeringsmuligheter ved Korsegården, Vinterbro, Nygårdskrysset og 

Holstad.  
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RV 152 representerer en betydelig barriere i Ås sentralområde med flere utsatte kryss og 

gangfelt og forventet befolkningsvekst vil lede til økt trafikk. Ny trase mellom Ås sentrum og 

Holstad er vedtatt i gjeldende plan. Statens vegvesen viser imidlertid ingen vilje til å prioritere 

realisering. Det bør vurderes om traseforslaget skal bearbeides videre i form av igangsettelse 

av et reguleringsarbeid, for derigjennom å øke presset på Statens vegvesen. Vurderinger 

knyttet til strekningen mellom Ås sentrum og Korsegården bør utredes i forbindelse med 

arbeidet med kommuneplan 2011 - 2023.   

 

Det er et mål å opprettholde standarden på de kommunale veiene, sikre en 

reasfalteringsfrekvens på 20 år, oppgradere veilysanleggene, samt gjennomføre tiltaksplan for 

trafikk-sikkerhet. Selv om kommunen skal vurdere å nedklassifisere enkelte kommunale 

veier, vil vedlikeholdsbesparelsen på grunn av redusert veilengde ikke være tilstrekkelig for å 

nå målene med forvaltningen av de kommunale veiene.  

 

Avløp og vannmiljø 

Arbeidet med å forbedre funksjonaliteten av kommunale avløpsanlegg videreføres. Dette vil 

bidra til forbedring av vannkvaliteten i bekker/vassdrag.  

 

Kommunen deltar i PURA-prosjektet (www.pura.no) hvor det er utarbeidet mål for 

vannkvalitet for Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungenvassdraget. For å nå disse målene er det 

utarbeidet tiltaksplaner som skal danne grunnlag for gjennomføring av tiltak. Tiltakspakken 

skal godkjennes i Miljøverndepartementet. Det vil være en utfordring å følge opp de vedtatte 

tiltakene. 

 

Arbeidet med oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse videreføres.  

 

Renovasjon 

Follo ReN IKS ivaretar håndteringen av husholdningsavfallet i Ås kommune. Ås kommunes 

muligheter for å påvirke Follo Ren er gjennom selskapets styre og representantskap. Ås 

kommune må gjennom de styrende organene bidra til at den totale avfallsmengden blir 

redusert, at mengden restavfall blir redusert og at utnyttelsen av ressursene i avfallsmengden 

øker. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo 

 Påvirke Statens vegvesen/fylkeskommunen til å bevilge penger til bedre 

parkeringsmuligheter ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro 

 Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som 

kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen 

 Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet 

 Nedklassifisere enkelte grusveier  

 Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet  

 Redusere antall feilkoplinger på avløpsnettet  

 Sikre god drift av pumpestasjoner  

 Fornye/omlegge avløpsnettet ihht vedtatt tiltaksplan  

 Videreføre oppgarderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse  

 Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til 

forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak 

ihht denne tiltaksplanen.  

http://www.pura.no/
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Renovasjon 

 Vedta ny renovasjonsordning for Follo-kommunene (Avklare metodikken i 

avfallshåndteringen)  

 Etablere felles renovasjonsforskrift for Follo-kommunene  

 

 

Fokusområde brukere 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Brukertilfredshet 
med tjenestene 

Brukerundersøkelser    

Vann og avløp  4,0 4,5 

Tab 35: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Brukere 

 

Vannforsyning 

Arbeide for å opprettholde sikker vannforsyning med god vannkvalitet, ved å kontinuerlig 

vurdere og eventuelt forbede driftsrutinene. Videreføre arbeidet med å redusere 

lekkasjeandelen gjennom lekkasjesøking og utbedring/fornyelse av ledningsnettet. 

 

 

Tiltak i 2010 

  

Vannforsyning 

 Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet  

 Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse  

 Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng  

 Fornye/omlegge ledningsnettet ihht vedtatt tiltaksplan  

 

 

4.3.4 Eiendomsforvaltning 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

 Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens eiendomsmasse: 20,5 årsverk/26 ansatte 

 Renhold: 42 årsverk/51 ansatte 

 

Hovedoppgaver 

 Forvaltning av kommunens eiendommer, utleie av kommunens utleieboliger, inngå 

leieavtaler for eiendommer, kjøp og salg av eiendommer, behandling av søknader om 

startlån og boligtilskudd etter husbankens ordninger, planlegging og gjennomføring av 

kommunens byggeprosjekter, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 

 Daglig renhold, hovedrenhold, vinduspuss 
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Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Gode sosiale og fysiske 
miljøer 

Turnover på utleieboliger 
(nyinnflyttinger) 

Registrering ved 
kommunen 

26 30 20 

Bærekraftig forvaltning 
av arealer og teknisk 
infrastruktur   generasjoner 

 

Energiforbruk pr m2 i  

kommunale bygg  

Registrering ved 
kommunen  

164 Kwh/m2 175 
Kwh/m2 

200 
Kwh/m2 

Tab 36: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn 

 

Utfordringer 

 

Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen 

Prosjektets hovedmål er å klarlegge kommunens mål og strategier for: 

 eierskap av eiendom 

 drift og vedlikehold av eiendom 

Oppfølging av prosjektets konklusjoner vil være en viktig oppgave i 2010. 

 

Salg av kommunale boliger/eiendomsmasse 

Kommunen eier i dag 254 utleieboliger. Av disse er 97 omsorgsboliger, 15 HVPU-boliger og 

24 boliger er øremerket bosetting av flyktninger. De resterende boligene er i stor grad bebodd 

av eldre og personer kommunen har et særlig boligmessig ansvar for. Mange bor på 

uoppsigelige kontrakter. Etter hvert som boligene blir fraflyttet blir de vurdert solgt eller 

tildelt av boligtildelingsutvalget etter kriterier vedtatt av kommunestyret. 

 

Ikke alle kommunens utleieboliger egner seg like godt for de målgrupper som skal prioriteres 

ved tildeling av ledige boliger. Mindre egnede boliger bør vurderes solgt slik at boligmassen 

til enhver tid tilpasses de behovene som skal dekkes. Disse boligene er imidlertid ofte utleid 

til personer kommunen har et særlig ansvar for, og før boligen kan selges må disse skaffes ny 

bolig. Det har derfor vist seg vanskelig å redusere/selge kommunens boligmasse. 

 

Øke omløpshastigheten i kommunale boliger 

Boligmassen er inntektsbringende og boligene skal til enhver tid være utleid. Det er en 

utfordring å etablere interne og tverretatlige rutiner som sikrer raskest mulig innflytting i 

ledige boliger. Et virkemiddel for å øke omløpshastigheten i kommunale boliger, er å styrke 

de boligsøkendes tilbud om veiledning til kjøp av egen bolig, herunder aktiv bruk av de 

offentlige låne- og tilskuddsordningene til boligformål som kommunen forvalter. Raskere 

vedlikehold/oppussing av boligene etter utflytting er også et middel for å øke 

omløpshastigheten. 

 

Universell utforming og tilpasset boligmasse 

I Ås kommune er det fortsatt virksomheter rettet mot allmennheten som ikke er tilrettelagt i 

henhold til prinsippene om universell utforming. Alle ombyggings- og rehabiliteringsarbeider 

som kommunen gjennomfører har som mål at alle får fysisk tilgjengelighet til bygget, slik at 

utformingen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. 
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Tiltak i 2010 

 Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen 

 Salg av kommunale boliger/eiendomsmasse 

 Øke omløpshastigheten i kommunale boliger 

 

 

Fokusområde brukere 

 

Utfordringer 

 

Eksterne brukere 

Det er økende behov utleieboliger til innbyggere kommunen har et spesielt ansvar for å bistå 

og tilrettelegge for. Det arbeides med planlegging og lokalisering av denne typen boliger. 

 

Det foretas befaring av kommunens utleieboliger i forbindelse med inn- og utflytninger og 

ved henvendelser fra beboerne om mangler og skader. For å få et realistisk bilde av 

bevilgningsbehovet, bør det også gjennomføres rutinemessige befaringer av hele boligmassen.  

I løpet av 2010 vil det derfor bli utarbeidet planer for hvorledes dette kan gjennomføres. 

 

Interne brukere 

Bevilgninger til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse ligger for lavt til å sikre 

et godt og verdibevarende vedlikehold. De sisteårene er det foretatt en betydelig registrering 

av det etterslepet som eksisterer og det bevilgningsbehovet som er nødvendig for å foreta et 

mer tilfredsstillende vedlikehold. Det har resultert i en vedlikeholdsplan som er et nyttig 

verktøy for å prioritere mellom ulike rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov. 

 

Renholdet har gjennomgått en effektivisering de siste årene, bygningsmassen har blitt større 

uten at bevilgningene er utvidet tilsvarende. Tjenesten utføres i henhold til gjeldende 

forskrifter og vedtatte planer. Det jobbes kontinuerlig med at renholdet skal være best mulig 

innenfor gitte økonomiske rammer. Det er viktig at bygningsvedlikeholdet opprettholdes på et 

slikt nivå at renholdet ikke blir skadelidende eller tyngre å utføre, noe som igjen vil føre til 

økt sykefravær. 

 

Dialog med brukerne er en viktig faktor for en god arbeidsplass og et tilfredsstillende 

arbeidsmiljø. Eiendomsavdelingen vil i 2010 vie formidling av informasjon overfor brukere 

stor oppmerksomhet. Det vil i denne forbindelsen bli vurdert om eiendomsavdelingen 

rutinemessig bør være representert i oppvekst- og kulturetatens faste ledermøter med skolens 

rektorer og styrere.  

 

Tiltak i 2010 

 Utarbeide planer for regelmessig vedlikeholdsbefaringer av kommunens utleieboliger. 

 Det vurderes å etablere mer formaliserte måter for gjensidig informasjon mellom 

eiendomsavdelingen og eksterne brukere. 
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4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi 
 

Fokusområde medarbeidere 

 

Utfordringer 

 

Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere 

Erfaringen de senere år viser at det har vært utfordrende å beholde kvalifiserte medarbeidere 

med høyere utdanning både innen økonomi, personal og IT. Samtidig har rekruttingen til 

ledige stillinger også vist at det opprinnelige lønnsnivået ikke har vært konkurransedyktig i 

forhold til andre sammenlignbare stillinger innen annen offentlig eller kommunal virksomhet.  

 

Helse som et strategisk satsingsområde 

Det vil være en utfordring å vri arbeidsprosesser/-metoder og ressurser fra å følge opp 

sykefravær til å arbeide med faktorer som er forebyggende, fremmer helse og motarbeider 

uhelse. Det er også en utfordring at det i større grad er statlige ressurser tilgjengelig for 

oppfølging av sykefravær enn det er til forebyggende arbeid. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Gjennomføre kompetansevurdering (fase II) og utvikle kompetanseutviklingsplaner i 

rådmannens stab og støttefunksjoner 

 Iverksette eventuelle strategier og tiltak som er fremmet i utredningen; Rekruttere og 

beholde kvalifiserte arbeidstakere, og som er aktuelle for rådmannens stab og 

støttefunksjoner 

 Tilrettelegging for helserelaterte aktivitet i og utenfor arbeidstid, herunder gjennomføre 

freskuka årlig 

 Utarbeide helseplaner og strategier for en langtidsfrisk organisasjon 

 Gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for friskvernombud 

 Bistå med rådgivning og veiledning ved gjennomføring av de lovpålagte dialogmøter og 

jevnlige oppfølgingsmøter for å avklare og følge opp sykemeldte 

 

Fokusområde økonomi 

 

God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset 

økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen 

og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette 

fokusområdet. 
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FOKUSOMRÅDE ØKONOMI 
Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer 

prioriterte tjenesteområder. 
Hva vi må lykkes 
med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi 
måler.  
 
(Målemetoder) 

Resultater  
ved  
siste  

måling 

Resultatmål 
2010 

Ønsket 

 
Godt 
nok 

 

Ø1  Tilfredsstillende netto 
driftsresultat  

Ø.1.1 Netto driftsresultat   KOSTRA- og 
regnskapsdata 

 

Netto driftsresultat  Se kommentar 
kap 3.5 

1,5 % 1,0 % 

Ø2  God økonomistyring 

 

Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett 
 

Regnskapsdata    

Etatenes avvik i 
forhold til budsjett 

Ikke målt 0 % 0,5 % 

Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer Regnskapsdata    

Reduksjon i etatenes 
nettobudsjetter i løpet 
av året 

Ikke målt 0 % 1 % 

Ø3  Effektiv 
tjenesteproduksjon 

Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. 
innbygger (korrigert for 
utgiftsbehov) 

KOSTRA- og 
regnskapsdata 

 

Samlet netto 
driftsutgifter pr. 
innbygger 

Se kommentar 
Kap 3.5 

  

Ø4  God forvaltning av 
aktiva 

    

Ø 4.2  Avkastning ifht 
lånekostnader 

Regnskapstall    

Avkastning de fire 
siste årene i forhold 
til kommunens 
lånekostnad 

0,5 %-poeng 2 %-
poeng 

1,75 %-
poeng 

Tab 37: Målkart for tjenesteområdet Sentraladministrasjonen, fokusområdet Økonomi 

 

 

Tiltak i 2010 

 Konkretisere innsparingstiltak og inntektspotensialet som bidrar til å bedre kommunens 

økonomi. 

 Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av 

enhetens/avdelingens budsjett.  

 Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske 

rammer.  

 Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering. 

 Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd. 

 Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike 

utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo. 

 Gjennomgang av investeringsstrategi første halvår 2010 
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Budsjett, drift  

 

 SENTRALADMINISTRASJONEN     

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER     

    2010 2011 2012 2013 

 Budsjettvedtak 10.12.2008 for 2010 75 614 000 66 540 000 66 552 000 65 456 000 

  Konsekvensjustert budsjett 66 540 000 66 552 000 65 456 000 65 771 000 

      

 Nye tiltak     

16. 0,5 årsverk arkivdepot 220 000 220 000 220 000 220 000 

17. 0,5 årsverk prosjektstilling PURA 60 000 60 000 0 0 

18. 0,5 årsverk vederlag institusjonsopphold 225 000 225 000 225 000 225 000 

  Sum nye tiltak 505 000 505 000 445 000 445 000 

      

 Nye besparelser     

19. Velferdspenger ansatte -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

20. Bevertning formannskap -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

21. Abonnementer politikere -66 000 -66 000 -66 000 -66 000 

22. Redusert utsending av sakspapirer  -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

23. Julegaver ansatte -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

24. Seniortiltak -64 000 -64 000 -64 000 -64 000 

25. Annonser Ås avis -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

26. Vakant stilling -44 000 -44 000 -44 000 -44 000 

27. Eiendomsopplysningssalg -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

28. Lisensutgifter -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

29. Utstyr -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

30. Konsulenter -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

31. Telefonutgifter  -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

32. Vakant stilling -102 000 0 0 0 

33. ISO sertifisering -145 000 -145 000 -145 000 -145 000 

34. Kompetanseutviklingstiltak -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

35. Kirkelig Fellesråd -47 000 -47 000 -47 000 -47 000 

36. Personforsikring -310 000 -310 000 -310 000 -310 000 

  Sum nye besparelser -1 378 000 -1 276 000 -1 276 000 -1 276 000 

      

  Ramme 2010-2013 foreløpig versjon 65 667 000 65 781 000 64 625 000 64 940 000 

Tab 38: Driftsbudsjett 2010-2013 for rådmannen stab og støttefunksjoner 

 

Kommentarer 

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-15), se vedlegg 5. 

 

Nye tiltak 

16. Omgjøring av prosjektstilling til fast stilling ved arkivdepot, jf. f.sak 77/09. 

17. Prosjekt Vannforvaltning skal gjennomføre miljøplaner på 220 utvalgte gårder. Det er 

forventet at prosjektet vil gi konkrete resultater i form av redusert forurensning fra de 

gårdene som blir besøkt. Kostnaden fordelt mellom de 6 kommunene og kr 60.000 er Ås 

kommunes andel. 

18. NAV har f.o.m. 01.01.09 endret rutinene for administrasjon av vederlagstrekk, og det 

utøvende ansvaret for beregning av vederlag og igangsetting av trekk er overført 

kommunen. Dette ansvaret inkluderer kontroll og etterberegninger, uten at kommunen har 

de nødvendige verktøy med hensyn til tilgang til skatteopplysninger. Overføringen av 

ansvaret til Ås kommune har medført ekstra ressursbruk uten at det kompensert ved økte 

overføringer.  
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Nye besparelser 

19. Velferdspenger for ansatte relatert til kaffe. 

20. Redusert tilbud til politikerne i form av varm mat i formannskapet. 

21. Kutte ØB til politikerne. 

22. Redusert utsending av sakspapirer til vararepresentanter som må lese sakspapirer på nettet 

i stedet.  

23. Fjerne julegaver til ansatte i kommunen. 

24. Leder av service- og kommunikasjonsavdelingen jobber under seniortiltak.  

25. Reduksjon av annonsering i Ås avis. 

26. Stillingen ved servicekontoret har allerede stått vakant en periode uten at det har gitt 

konsekvenser.  

27. Økte inntekter ved bruk av Infoland. 

28. Ansatte i deltidsstillinger må dele arbeidsstasjoner, for eksempel renholder og assistenter i 

skole.  

29. Ansatte i deltidsstillinger må dele arbeidsstasjoner, for eksempel renholder og assistenter i 

skole.  

30. IT-teamet opparbeider kompetansen selv gjennom kurs. 

31. Innsparing p.g.a. bedre avtaler. 

32. En stilling holdes vakant for en periode p.g.a. svangerskapspermisjon. 

33. ISO-sertifiseringen avvikles og de kommunale prosessbeskrivelsene opprettholdes, jf. 

f.sak 74/09. 

34. Kompetanseutviklingstiltak reduseres med kr 20.000.  

35. Ås kommune bruker mer til kirkelige formål enn andre kommuner det er naturlig å 

sammenligne seg med. Dermed bør Kirkelig Fellesråd ha like godt utgangspunkt for å 

spare som Ås kommune. Det er i denne omgang lagt inn 1 prosent. 

36. Personforsikringer har vært ute på anbud, og tilbudet gir Ås kommune en besparelse.    

 

 
4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

Plan- og utviklingsavdelingen: 2 ansatte/2 årsverk 

Landbrukskontoret: 7 ansatte/6,1 årsverk 

Frivillighetssentralen: 1 ansatt/1 årsverk 

 
Tjenesten omfatter 

 Plan- og utvikling 

 Landbrukskontoret 

 Frivillighetssentralen 

 
Hovedoppgaver 

 Kommuneplan og kommunedelplaner 

 Utviklingsoppgaver knyttet til miljø 

 Sentrumsutvikling 

 Næringsutvikling 

 Utviklingsarbeid knyttet til innbyggerdialog og medvirkning 

 Befolkningsprognoser 



79 
Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013, Rådmannens forslag 

 Tjenestestøtte innen beredskap 

 Kommunens styringsdokumenter og styrings- og rapporteringssystemet ballansert 

målstyring. 

 Personalansvar for landbrukskontoret og faglig ansvarlig for landbrukskontorets 

virksomhet i Ås 

 Tilrettelegge for frivillig arbeid gjennom frivillighetssentralens tjenester 

 

 
Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 

Utfordringer 

 

Kommuneplan 2011 - 2023 

Formannskapet har vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på 

endelig vedtak i første tertial 2011. Målet med arbeidet er at: 

 kommuneplanens samfunnsdel gir tydelige svar på hva slags samfunnsutvikling og 

tjenesteutvikling kommunestyret ønsker i kommunen.  

 det er god sammenheng mellom kommuneplan og handlingsprogram/økonomiplan, samt 

mellom kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. 

 kommuneplanen er godt forankret politisk, administrativt og blant innbyggerne, men 

hovedvekten er lagt på politikerinvolvering. 

 

Lokalisere Norges Verinærhøgskole og Verinærinstituttet 

Stortinget vedtok i april 2007 å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. Dette 

vil gi Ås nærmere 720 nye arbeidsplasser og 800 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.  

 

Statsbygg har ansvaret for å iverksette og gjennomføre Stortingets vedtak. Det er utarbeidet 

en utviklingsplan og et planprogram for arbeidet med reguleringsplanen. I 2010 vil det bli 

gjennomført en arkitektkonkurranse og et reguleringsplanarbeidet.   

 

I kommuneplanen vil lokaliseringen av NVH og VI bli et sentralt tema. I planen vil det bli 

fokusert på hvilke muligheter og utfordringer etableringen vil gi for kommunen som 

lokalsamfunn og tjenesteleverandør.   

 

Sentrumsutvikling 

Ås sentrum er i utvikling og ønskes styrket som bolig-, nærings-, service og kultursenter.  

Samtidig er det viktig å ivareta de grønne områdene og skape trivelige møteplasser i sentrum. 

Det er viktig å få til et godt samarbeid med de aktørene som kan bidra til en slik utvikling.  

 

Bærekraftig utvikling 

 Klima- og energiplanen for Ås kommune ble vedtatt i kommunestyret 23.09.09. I planen 

er det beskrevet en rekke tiltak som knytter seg til at kommunen skal ha en klima- og 

energivennlig drift, innarbeide hensynet til klima og energi i saksbehandlingen, samt tiltak 

rettet mot innbyggerne.  
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 I tråd med nasjonale mål har kommunen som mål å stoppe tapet av det biologiske 

mangfoldet. For å kunne bevare det biologiske mangfoldet er det nødvendig å registrere, 

kartlegge og vurdere behovet for å sette i gang tiltak. 

 

Frivillighetssentralen 

I 2008 ble det gjennomført en utredning om frivillighetssentralens rolle i Ås. Utredningen ble 

behandlet politisk og formannskapet vedtok følgende i møte 27.08.08:    

1. Frivillighetssentralen i Ås videreføres. 

2. Frivillighetssentralen utvikles til en sektorovergripende nærmiljøsentral i tråd med 

sentrale føringer, kommuneplanen og erfaringer fra 10 års drift.  Omsorgsorienterte tiltak 

som formidlingstjenesten og besøksvenntjenesten opprettholdes inntil videre.  

3. Det skal vurderes om det er mulig å lokalisere frivillighetssentralen i kulturhuset. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Arbeid med kommuneplan (2011 – 2023) ihht prosjektplan og milepælplan vedtatt i 

formannskapet 26.08.09.  

 Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI gjennom arbeidet med 

kommuneplanen og reguleringsplanen for lokaliseringen av NVH og VI.  

 Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter, samt sikre de grønne 

områdene i sentrum. 

 Arbeidet med kommunedelplan for Vinterbro. 

 Følge opp klima- og energiplanen med vekt på å miljøsertifisere 13 virksomheter i 

kommunen og ved å ha klima- og energiperspektivet i reguleringsplaner og byggeplaner, 

samt utarbeide og følge opp strategi for hvordan innbyggerne kan bidra i arbeidet med å 

redusere klima- og energiutslippene.  

 Gjøre det enklere for aktuelle ansatte å ta hensyn til det biologiske mangfoldet i 

saksbehandlingen. 

 Utvikle frivillighetssentralen til en nærmiljøsentral og vurdere muligheten for å lokalisere 

frivillighetssentralen i kulturhuset. 

 

 

Fokusområde brukere 
 

Utfordringer 
 

Eksterne brukere 

 Sørge for avklaring hvis overordnede planer og føringer ikke er tilstrekkelig tydelige 
 

Interne brukere 

 Yte faglig og administrativ støtte til utviklingsarbeid innen miljø og samfunn 

 Bidra til kompetanseutvikling i prosjektorganisert utviklingsarbeid 

 

 

Tiltak i 2010 

 Yte faglig og administrativ støtte i miljøsertifiseringen av kommunale virksomheter 

 Utvikle styringsdokumentene (kommuneplan, handlingsprogram og rapporter) slik at de 

blir et godt verktøy for politikerne. 
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4.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service 
 

Tjenestens omfang og innhold 

 

Antall ansatte/årsverk 

Organisasjon og personalavdelingen: 6 ansatte/5 årsverk  

Service og kommunikasjonsavdelingen: 22 ansatte/21,3 årsverk  

Økonomiavdelingen: 15 ansatte/12,9 årsverk  

 

Tjenesten omfatter 

 Organisasjon og personal 

 Kommunikasjon og service 

 Økonomi 

 

Hovedoppgaver 

 Organisasjon- og personalavdelingen er ansvarlig for arbeidsgiverpolitikk, 

personalforvaltning, rådgiving, opplæring og lederutvikling. Til avdelingen ligger også 

overordnede oppgaver knyttet til Arbeidsmiljøutvalget, seniorpolitiske tiltak, 

kvalitetssystemet, BHT-tjenesten og lærlingeordningen. 

 Service- og kommunikasjonsavdelingen har fire hovedoppgaver fordelt på fire team. 

- IT- teamet skal sørge for drift, vedlikehold og utvikling av kommunens IKT, samt 

Helpdesk funksjon for ansatte. Teamet vedlikeholder også telefonsentraler og ivaretar 

opplæring innen for IKT.  

- Servicetorget er første møtepunkt for henvendelser til kommunen, tildeling/vedtak av 

regelstyrte tjenester og informasjon via trykte og elektroniske media. 

- Arkivtjenesten som ivaretar journalføring av post og arkivering i både dagligarkiv, 

bortsettingsarkiv og arkivdepot. 

- Politisk sekretariat som ivaretar oppgaver rettet mot politikerne som møteinnkallinger, 

protokoller og valg.  

 Økonomiavdelingens oppgaver er i hovedsak knyttet til følgende:  

- Budsjettarbeid- og kontroll 

- Føring og avlegging av Ås kommunes regnskap samt Kirkelig Fellesråd, Nordre Follo 

Renseanlegg.  

- Utfakturering og innfordring av kommunale krav, herunder vederlagsberegning for 

institusjonsopphold 

- Utbetaling av lønn, refusjoner fra NAV, rapporteringer til ulike registre, 

systemansvarlig turnusprogram 

- Felles økonomisystem sammen med Frogn, Nesodden og Vestby samt felles 

innkjøpskontor med de samme tre kommunene. Interkommunalt samarbeid knyttet til 

Kemneren i Follo og Follo overformynderi,  
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Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere 
 

Fokusområde samfunn 

 
Hva vi må lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 2010 

Ønsket Godt nok 

Gode sosiale og fysiske 
miljøer 

Registrering ved 
Norge.no 

Antatt stjerner 2008 -4 stjerner  6 
stjerner 

4 stjerner 

Tab 39: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Samfunn 

 

 

Utfordringer 

 

Medvirkning og dialog. 

Et godt lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne har tillit til lokalpolitikerne. Og at de 

folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken, er ombud for innbyggerne og leverer det de 

lover. En fellesnevner for disse punktene er god kommunikasjon, dialog og samhandling med 

innbyggerne. Bevist bruk av teknologi kan bidra til å styrke samhandlingen. 

 

IKT er et godt verktøy for å synliggjøre de formelle politiske prosessene i kommunen. 

Gjennom aktiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan kommunen gjøre det 

enklere for innbyggerne å skaffe seg informasjon om virksomhet og beslutninger i politiske 

fora.  

 

Etablering av digitale kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte 

bidrar til å utvide den politiske arenaen og muligheter til reell medvirkning. Fra kommunens 

side vil slik dialog bidra til bedre kunnskap om behov og problemstillinger som kommunens 

innbyggere er opptatt av, og til å forankre beslutningsprosessen. 

 

 

Tiltak i 2010 

 Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT. (vedlegg til handlingsplan) 

 

 

Fokusområde brukere 
 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Forrige resultat Mål 
2010 

Ønsket 
 

Godt nok 
 

Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet   

Brukertilfredshet 
med tjenestene 

Brukerundersøkelser    

Servicetorg 
Økonomiavdelingen (intern) 

4,5 
- 

5 
5 

4,5 
4,5 

Revisjonsberetning - 0 0 

Beretning uten forbehold 

Tab 40: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Brukere 

 

 

Utfordringer 

Ås kommune har i dag 50 ulike fagsystemer innen IKT som stadig utvikles og får utvidet 

funksjonalitet. Skal disse utnyttes optimalt må de ansatte få økt kompetanse innen de system 
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som de skal benytte og effektivisering ved hjelp av IKT forutsetter ofte endringer av rutiner i 

forbindelse med dagelig arbeid. Økt bruk av IKT og tilgang på tjenester på nett øker også 

kravene til informasjonssikkerhet. 

 

Det største fagsystemet er økonomisystemet. I løpet av 2007 og 2008 ble det innført et nytt 

økonomisystem (Agresso 5.5). Overgangen til ny lønnsmodul fra januar 2008 viste seg å bli 

en betydelig utfordring for økonomiavdelingen. Det har blant annet tatt lang tid å lære å forstå 

hvordan systemet fungerer fullt ut. I tillegg har økonomiavdelingen hatt store utfordringer 

med å få kontinuitet i flere sentrale stillinger. Alle stillinger er fra høsten 2009 besatt og 

avdelingen er inne i en god utvikling med flere nye medarbeider. Det vil fremdeles ta noe tid 

for at økonomiavdelingen skal fungere optimalt og at man får benyttet alle funksjonene i 

Agresso som planlagt.  

 

Interne brukere 

 Videreutvikle effektive og gode støttesystemer og rutiner for ledere og ansatte. 

 Styrke bruken av Agresso som et sentralt verktøy for ledere og ansatte.  

 Et nært samarbeid mellom servicetorget og etatene/enhetene om informasjonsutveksling 

og kompetanseoverføring slik at servicetorget til en hver tid er oppdatert. 

 

Eksterne brukere  

 At innbyggerne og andre får den informasjon de etterspør på servicetorget 

 Korrekt og oppdatert informasjon på kommunens internettside.   

 

 

Tiltak i 2010 

 Struktur og innhold i handlingsprogram, tertialrapporter og årsmelding er i tråd med 

politikernes ønsker og behov.  

 Etablere gode rutiner for kompetanse og informasjonsoverføring til servicetorget. 

 Gjennomføre kurs/opplæring av alle journalister som skal publisere på kommunens 

internett og intranett. 

 Gjennomføre kurs/opplæring i EBD, sak og arkiv av alle saksbehandlere. 

 Gjennomføre kurs/opplæring i Agresso for ulike brukergrupper.  

 Ta i bruk elektronisk lønnsslipp i hele organisasjonen i løpet av 1. kvartal  

 Ta i bruk elektronisk faktura i løpet av 1. halvår.   

 Levere regnskapet til revisor innen fristen 15. februar.  

 Videreutvikle rutiner innen økonomiområdet.  
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Vedlegg 1: Nye planer og planer som skal rulleres i 2010 
 

NYE PLANER 2010 Politisk behandling 

Fokusområde samfunn  

Kommunedelplan for Vinterbro 2011 

Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold 2010 

Fokusområde brukere  

Temaplan for kvalitetsmål i skole og barnehage  2010 

Plan for vedlikehold av kommunens utleieboliger 2010 

Fokusområde økonomi  

Ingen  

Fokusområde medarbeidere  

Ingen  

 

PLANER SOM SKAL RULLERES I 2010 Vedtatt Rulleres 

Fokusområde samfunn   

Kommuneplan 2011 - 2013 2007 2010/2011 

Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering av kommunale bygg  2010 

Fokusområde brukere   

Temaplan for rusmiddelpolitikk 2008 - 2012 2008 2010 

Fokusområde økonomi   

Finansstrategi 2004 2010 

Fokusområde medarbeidere   

Strategiplan for IKT  2010 

Informasjonssikkerhet  2010 
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Vedlegg 2: Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
 
 OPPVEKST OG KULTUR      

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER      

    Ansvar 2010 2011 2012 2013 

A. Budsjettvedtak 10.12.08 for 2010  159 966 000 173 100 000 173 181 000 173 979 000 

1. Lønnsøkning sentrale og lokale tillegg i 2008 2* 11 223 000 0 0 0 

2. Lønnsøkning fra 01.05.09 2* 6 666 000 0 0 0 

3. Lønnsvekst 2* 1 788 000 0 0 0 

4. K-sak 33/09 - første tertial 2009 - morsmålsundervisning 2163 500 000 0 0 0 

5. K-sak 33/09 - første tertial 2009 - skoleskyss 2173 400 000 0 0 0 

6. K-sak 33/09 - første tertial 2009 - midler til 17.mai feiring 2080 50 000 0 0 0 

7. 
K-sak 33/09 - første tertial 2009 Sagalund utvides med 4 
barn  2350 48 000 0 0 0 

8. Reduksjon skolemodell ifht færre barn 2* -601 000 0 0 0 

9. 
Økning pensjonssats i Statens pensjonskasse fra 11,2 til 
12,41 2* 1 230 000 0 0 0 

10. For høyt anslag på elevtallsvekst i gjeldende plan 2060 -1 947 000 967 000 719 000 438 000 

11. Ny undervisningstime samt gratis leksehjelp  2060 328 000 458 000 0 0 

12. Kulturløftet  2060 133 000 0 0 0 

13. Økning skjønnsmidler barnehage 2070 -5 824 000 0 0 0 

14. Avsetning fond skjønnsmidler barnehage  2070 -700 000 0 0 0 

15. Avskrivninger nye barnehager 2070 -2 531 000 0 0 0 

16. Bygdebok. Siste del skrives frem til 01.09.2010 2081 402 000 -402 000 0 0 

17. Reduserte inntekter kulturhuset i 2010 2082 72 000 -72 000 0 0 

18. Økt bosetting av flyktninger gir økt introduksjonsordning 2107 805 000 165 000 99 000 91 000 

19. Økning kjøp av grunnskoleundervisning til flyktninger  2108 170 000 0 -170 000 0 

20. Flyktningeguide, F-sak 100/08. 2109 50 000 0 0 0 

21. Salg av skoleplass ved Rustadtunet 2143 -700 000 0 700 000 0 

22. Forsterket bemanning Nordbytun. F-sak 27/08. 2220 0 -640 000 0 0 

23. Solbergtunet barnehage 2* 1 086 000 -365 000 0 0 

24. Fritidsklubbene 2422 406 000 0 0 0 

25. Ungdomsråd 2426 30 000 -30 000 0 0 

26. Veiledningsutgifter PP-rådgivere 2511 50 000 0 0 0 

27. Psykologstilling PPS   2511 0 0 -550 000 0 

  Konsekvensjustert budsjett    173 100 000 173 181 000 173 979 000 174 508 000 

       

B. Nye tiltak       

28. Økt pott til 100% elever 2060 300 000 300 000 300 000 300 000 

29. Spesialskoler/gjesteelever  2060 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

30. 0,5 årsverk til kulturhuset 2082 0 266 000 266 000 266 000 

31. 0,25 årsverk logoped for voksne 2511 90 000 142 000 142 000 142 000 

  Sum nye tiltak    1 890 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 

       

 Nye besparelser      

32. Redusert tilskudd lag og foreninger 2080 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

33. Økte inntekter VO 2108 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

34. Skoleskyss - endring retningslinjer 2173 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

35. Økte inntekter kulturskolen pga dansetilbud 2410 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

36. Nedleggelse filial Nordby bibliotek fra 01.04.10 2430 -181 000 -250 000 -250 000 -250 000 

37. 4 årsverk lærere eller 6 årsverk assistenter fra 01.08.10 2* -969 000 -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000 

38. 2 avdelinger i barnehage stengt i sentrumsområdet 23* -650 000 0 0 0 

39. 
Reduksjon utgifter fritidsklubber da det vil ta tid å besette 
still. 24* -100 000 0 0 0 

  Sum nye besparelser   -3 150 000 -3 600 000 -3 600 000 -3 600 000 

       

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon   171 840 000 171 789 000 172 587 000 173 116 000 

 

 



86 
Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013, Rådmannens forslag 

A. For 2010 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 10.12.08 for år 2010. Tallene i 2011- 

2013 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og 

endringer. 

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

 

 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 

1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale og lokale tillegg i 2008.  

2. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg pr 01.05.09.  

3. De sentrale lønnstilleggene i 2009 var beregnet til 3,1 %, men de sentrale opprykkene for 

undervisningspersonell er høyere enn snittet. Endringer i ansiennitet og kompetanse har 

også ført til økning i lønnsutgiftene. Budsjettbeløp avsatt i forhold til nye Frydenhaug 

barnehage i gjeldende plan viser seg å være for lavt – de tilsatte har høyere lønn enn den 

snittlønnen budsjettet ble lagt ut fra (0,7 mill kroner). Omrokkering av årsverk i 2009 var 

ikke korrigert igjen til 2010 – dette medfører at budsjettet må økes 0,6 mill kroner. 

Voksenopplæringen har økt med 0,8 årsverk som finansieres av økt tilskudd fra staten.  

4. Morsmålsundervisningen ble i første tertial styrket med 0,5 mill kroner. 

5. Skoleskyss ble i første tertial styrket med 0,4 mill kroner. 

6. Etaten ble tilført midler i forhold til 17.mai feiring i første tertial. 

7. Sagalund barnehage ble utvidet med 4 barn og ett årsverk i første tertial. Lønnsutgiftene 

dekkes i stor grad av økt foreldrebetaling og statstilskudd.  

8. Skolemodellen er styrket som følge av helårseffekt av forsterket undervisning i matte og 

norsk samt fysisk aktivitet. Modellen reduseres som følge av lavere elevtall. Pr september 

2009 er det 2140 elever i grunnskolen i Ås. Elevprisen for 2010 for barneskolene er 

46 463 kroner og 58 594 kroner for ungdomsskolene.  

9. Statens pensjonskasse har varslet at premien for 2010 blir 12,41 % mot 11,2 % i gjeldene 

plan. Skolene er tilført 0,23 mill kroner – de resterende en mill kroner settes på egen post 

hos etatsjefen for å kunne etablere styrket undervisningstilbud til elever evt gjennomføre 

ulike utredninger.    

10. Anslaget for elevtallsvekst var satt for høyt i gjeldende plan. Hver høst styrkes/reduseres 

skolenes budsjett i forhold til endringer i elevtallet.  Prognosen tilsier en økning elevtallet 

i perioden.  

11. I statsbudsjettet er det satt av midler til en ny uketime i grunnskolen samt gratis leksehjelp 

fra høsten 2010. For Ås er beløpet anslått til tatt å være 0,786 mill kroner (helårseffekt).  

12. I statsbudsjettet er det satt av midler til Kulturløftet fra 2010. For Ås er beløpet anslått til 

tatt å være 0,133 mill kroner. Det er ikke helt klart om tilskuddet kommer direkte til 

kommunene eller blir prosjektmidler som skal søkes på.  

13. Skjønnsmidler barnehage tildeles kommunene ut fra beløp tildelt i 2009 samt 

aktivitetsendringer i 2010. Budsjettbeløpet er nå på 22 mill kroner og i beløpet ligger et 

anslag på at kommunen mottar tilskudd for aktivitetsvekst både i 2009 og 2010. Fra 2011 

er det varslet at skjønnsmidler og statstilskudd for barnehager innlemmes i 

rammetilskuddet. Budsjetteknisk er beløpene videreført på samme nivå i perioden. 

14. Så lenge kommunen bruker mer på barnehager enn i 2003 skal ikke skjønnsmidler 

avsettes på fond. Budsjettert avsetning til fond i gjeldende plan fjernes som følge av dette.  

15. Det har vært budsjettert med avskrivninger på nye barnehager for å synliggjøre 

kommunens utgifter. Etter en nærmere vurdering har man kommet til at dette ikke lenger 

er nødvendig. Målepunktet for kommunens utgifter er regnskap 2003 – herunder 

kapitalkostnader.   
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16. Siste bind av bygdeboken skrives nå, og forfatteren skal lønnes ut august 2010. Boken 

skal trykkes og være klar til salg før jul i 2010. Lønnsutgifter i 8 måneder er lagt inn i 

budsjettet.  

17. Som følge av oppussingen av kulturhuset vil man ikke få leieinntekter første halvår 2010. 

Når huset er ferdig oppgradert vil man også gå gjennom satsene for utleie.  

18. Kommunestyret har vedtatt økning av bosetting av flyktninger fra 10 til 15. Dette vil 

medføre økte utgifter til introduksjonsordningen på 0,8 mill kroner. Om lag 0,6 mill 

kroner mye av dette dekkes av økning i integreringstilskuddet, men dette inntektsføres 

under sentrale inntekter og utgifter (ansvar 8000).   

19. Tilflytting av en barnefamilie med barn over grunnskolealder, men hvor barna ikke har  

grunnskole, medfører økt kjøp av grunnskoleundervisning fra Ski kommune i to år. Dette 

dekkes av økning i integreringstilskuddet jf forrige punkt.  

20. Formannskapet har vedtatt ordning med flyktningeguide i sak 100/08 – utgiften er 0,05 

mill kroner. Det etableres en lokal ordning med frivillige guider for flyktninger. Formålet 

er å styrke integreringsarbeidet i kommunen. Ordningen evalueres høsten 2011. 

21. Rustadtunet gir videregående opplæring til en bruker fra høsten 2009. Akershus 

fylkeskommune kjøper tjenesten med 0,7 mill kroner i året. 

22. I f-sak 27/08 ble Nordbytun ungdomsskole styrket med 1,2 mill kroner på ett trinn tom 

våren 2010.  

23. Oppstart av Solbergtunetbarnehage fra august 2010 med 28 barn og 8 voksne. Styrer og 

0,6 årsverk sekretær tilsettes fra mai-2010. Fra januar 2011 skal barnehagen være i full 

drift med 22,6 årsverk og om lag 100 barn. Nettoutgiften for kommunen er 0,7 mill kroner 

fra 2011.  

24. Fritidsklubbenes budsjett ble tilbakeført til 2008-nivå i budsjett 2009 etter rådmannens 

forslag om nedleggelse. I tilbakeføringen ble det ikke tatt høyde for at det først i 2010 var 

trukket ut helårseffekt. Beløpet utgjør 0,4 mill kroner.   

25. Ungdomsrådet skulle etter kommunestyrets vedtak 10.12.08 evalueres i 2009. Denne er 

ikke ferdig – bevilgningen foreslås forlenget ett år.  

26. Ansatte psykologer skal ha ekstern veiledning i forhold til sentralt regelverk for tilsatte i 

PP-tjenesten. Flere nyansatte med denne kompetansen inkl ny stilling fra 2009 utløser 

økte kostnader. 

27. PPS fikk opprettet en psykologstilling i tre år fra 2009. Trekkes ut av rammen fra 2012. 

 

Nye tiltak 

28. Budsjettposten til oppfølging av 100 % elever er nå på 2,27 mill kroner. Skolene tilføres 

midler i henhold til konkrete elever fra år til år. Behovet har økt de siste årene, og potten 

foreslås derfor økt med 0,3 mill kroner.  

29. Kjøp av plasser ved Follo Barne- og ungdomsskole har økt. Vi har i dag 11 elever ved 

skolen. I tillegg må vi dekke undervisning til barn fra Ås som får undervisning i andre 

kommuner som f.eks fosterhjemsplasserte barn/gjesteelever i Ski kommune.  

Budsjettposten økes med 1,5 mill kroner ´som følge av dette. 

30. Når kulturhuset er ferdig oppgradert opprettes 0,5 årsverk til oppfølging av huset og dets 

funksjoner.  

31. Logopedtjeneste til voksne med afasi er lovpålagt. Tidligere dekket NAV dette, men det 

har nå opphørt. Kommunen trenger 0,25 årsverk for å dekke behovet. Stillingen opprettes 

fra 01.04.10. 

 

Nye besparelser 

32. Flere lag og foreninger får nå statstilskudd noe de ikke gjorde tidligere da kommunalt 

tilskudd til lag og foreninger ble initiert. 
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33. Økte inntekter ved voksenopplæringen.  

34. Det fremmes sak om nye retningslinjer for kommunal skyss slik at færre elever får 

skoleskyss av kostnadsmessige og helsemessige årsaker. Fylkeskommunen dekker 

utgiftene til skoleskyss ved mer enn 4 km skolevei (2 km for 1. klasse) \+ spesialskyss for 

barn som har legeerklæring på at de må få dekket skyss.  All annen skyss må kommunen 

betale. 

35. Besparelse ved overskudd på inntjening ved nytt elevtilbud i dans. 

36. Filialen legges ned. I dag dekker Nordbytun ungdomsskole 25% av bibliotekarstillingen. 

De har varslet at de vil trekke inn dette på bakgrunn av kutt i skolebudsjettene og at de 

trenger midlene til lærerstillinger.  Besparelsen gir ikke full årseffekt i 2010. 

37.  I tillegg til disse lærerstillingene mister Nordbytun sine ekstra lærerstillinger fra høsten 

2010. Lærerstillingene kan ikke tas fra Nordbytun eller de to minste skolene, Kroer og 

Brønnerud. Man opplever et økende behov i skolene for spesialpedagogisk hjelp. Det vil 

være krevende å gjennomføre tiltaket.  

38. Det er midlertidig en overkapasitet av barnehageplasser i sentrumsområdet grunnet lavere 

antall barn enn prognosene skulle tilsi. 58 barn har takket nei til barnehageplass i sentrum 

da de vil ha plass i Nordby/Vinterbro/Solbergområdet. 

39. Innsparingen kan tas på stillingsbudsjettet i 2010, da det vil ta tid å besette stillinger etter 

jul. 
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Vedlegg 3: Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
 

 HELSE OG SOSIAL      

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER      

    Ansvar 2010 2011 2012 2013 

A. Budsjettvedtak 10.12.2008 for 2010  188 148 000 202 025 000 203 434 000 202 897 000 

1. Lønnsvekst fra 2008 3* 8 940 000 0 0 0 

2. Lønnsvekst fra 2009 3* 7 645 000 0 0 0 

3. K-sak 33/09 -første tertial 2009 3* 3 248 000 0 0 0 

4. Midler samhandlingsreform 3010 766 000 0 0 0 

5. Lege Nordby 3010 0 50 000 50 000 0 

6. Økning IKS (Follo legevakt) 3010 229 000 0 0 0 

7. Driftsavtale gjesteoppgjør lege 3010 352 000 0 0 0 

8. Tilskudd praksiskompensasjon fysioterapeuter 3030 420 000 140 000 0 0 

9. Vederlagsordning for tidl. barnevernsbarn 3090 2 000 000 0 -2 000 000 0 

10. Refusjon for ress.krevende brukere 3342 -10 807 000 0 0 0 

11. Reduksjon av inntekter 3400 298 000 0 0 0 

12. Overført fra investeringsbudsjettet 3400 250 000 0 0 0 

13. Mindre inntekter pleie- og omsorg 3400 0 1 016 000 1 523 000 0 

14. Reduksjon stimuleringstilskudd 3401 200 000 0 0 0 

15. Heldøgnsbemanning psykisk helsesenter 3511 15 000 0 0 0 

16. Korrigering av inntekt på egenbetaling 3530 19 000 0 0 0 

17. Reduksjon Dagsenteret 3530 0 -40 000 0 0 

18. Privat avlastning 3560 178 000 0 0 0 

19. Korr. i følge gjeldende økplan (egenbet hjelpemidler) 3620 -40 000 0 0 0 

20. Korrigering kostnad trygghetsalarm 3640 -91 000 0 0 0 

21. Fremskynding av leasingbil hj.tj. 3640 60 000 0 0 0 

22. Økte inntekter, bilbruk 3640 0 -17 000 0 0 

23. Leasingbiler 3640 0 260 000 -110 000 -60 000 

24. Eldresenter 37* 195 000 0 0 0 

  Konsekvensjustert budsjett   202 025 000 203 434 000 202 897 000 202 837 000 

       

B. Nye tiltak      

25. Planlegging av omsorgsboliger 3000 0 500 000 0 0 

26. 1,0 årsverk til psykologistilling 3110 50 000 150 000 350 000 0 

27. 0,2 årsverk frivillig forvaltning 3210 100 000 100 000 100 000 100 000 

28. 0,5 årsverk til ergoterapeutstilling 3410 245 000 245 000 245 000 245 000 

29. 0,5 årsverk til fysioterapeutstilling 3410 222 000 222 000 222 000 222 000 

30. 1,5 årsverk prosjekt uønsket deltid 34* 632 000 632 000 632 000 632 000 

31. 2,0 årsverk til dagavdeling for demente 3430 943 000 943 000 943 000 943 000 

32. 1,6 årsverk til økt avlastning miljøarbeidertjenesten 35* 325 000 325 000 325 000 325 000 

33. 0,8 årsverk til tjenester til ungdom i Liaveien 3560 376 000 376 000 376 000 376 000 

34. Miljøfyrtårn 3640 50 000 0 0 0 

  Sum nye tiltak   2 943 000 3 493 000 3 193 000 2 843 000 

       

B. Nye besparelser      

35. Redusert sosialhjelp 3220 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 

36. Økte inntekter for ressurs krevende brukere 3342 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

37. Økte satser hjemmehjelp 3400 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

38. Kutte støtte til eldresentrene 37* -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 

  Sum nye besparelser   -2 750 000 -2 750 000 -2 750 000 -2 750 000 

       

  Ramme 2010-2013 foreløpig versjon   202 218 000 204 177 000 203 340 000 202 930 000 

 

 

A. For 2010 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 10.12.2008 for år 2010. Tallene i 

2011-2013 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og 

endringer. 

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall per år. 
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Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 2010 

1. Økte lønnskostnader fra 2008. 

2. Økte lønnskostnader fra 2009, inkl. lørd/sønd og kveld/natt tillegg, vikarer og 

omsorgslønn. 

3. Første tertial 2009, jf. k.sak 33/09. Dette gjelder voldtektsmottak, sosialhjelp, kjøp av 

tjenester fra ULOBA og Andebu.  

4. Midler samhandlingsreformen basert på statsbudsjettet 2009. 

5. Basistilskudd til lege i Nordby trappes opp på grunn av at kundelisten øker. 

6. Økt tilskudd til Follo legevakt. 

7. Dette er kostnader knyttet til innbyggere i Ås kommune som har fastlege i annen 

kommune. 

8. Som følge av nytt regelverk vedr. privatpraktiserende fysioterapeuter skal driftstilskuddet 

trappes opp. 

9. Ås kommune etablerer en kommunal oppreisingsordning for personer som har vært utsatt 

for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under Ås kommunes 

barnevernomsorg, eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune i 

perioden 1945-1980. Ordningen iverksettes 01.01.2010 og avsluttes 31.12.2011. Jf. k.sak 

8/09 og HHS-sak 14/09. 

10. Midlene knyttet til ressurskrevende brukere har tidligere ligget under skatter og 

rammetilskudd (ansvar 8000). Opprinnelige midler er justert i forhold til nye retningslinjer 

samt kostnadsvekst for 2010.  

11. Det er budsjettert med mindre inntekter for pleie og omsorg basert på regnskapstall per 

oktober 2009. 

12. Midler til utstyr er flyttet fra investeringsbudsjettet til Moer sykehjem. 

13. I 2010 budsjetteres det med salg av 5 langtidsplasser på Moer. I 2011 er det er lagt til 

grunn salg av 3 plasser og i 2010 er det lagt til grunn salg av 0.  

14. Nedtrapping fra staten av utbetaling til stimuleringstilskudd. 

15. Psykisk helsesenter bemannet opp med 4,75 årsverk i 2009. Dette er økte driftskostnader 

knyttet til stillingene. 

16. Det ble i øk.plan for 2009-2012 vedtatt å innføre egenbetaling på Dagtilbudet med 25 kr. 

per time. Dette har ikke latt seg gjennomføre i praksis ettersom brukerne av Dagtilbudet 

hadde nådd makssum av betaling for tjenester de får totalt. 

17. Jf. gammel økonomiplan ble det vedtatt å øke lønn på Dagsenteret i 2010, økningen 

reduseres fra 2011. 

18. Privat avlastning knyttet til vedtak fattet i PLO gjennom året. 

19. Korrigering i følge gjeldene økonomiplan der det ble meldt om at egenbetaling på 

hjelpemidler skal opphøre fra 2010, jf. brev fra NAV. 

20. Korrigering i følge gjeldene økonomiplan på kostnadsestimat på ny avtale om 

trygghetsalarm. 

21. Leasingbil i hjemmetjenesten var tidligere lagt til 2011. Beløpet på kr 60.000 er 

fremskyndet med ett år p.g.a. økende behov hos ergo/fysio og hjemmetjenesten Sør. 

22. Egenbetaling for bruk av bil øker, jf. kommunale avgifter og gebyrer. 

23. Korrigering av kostnad knyttet til innlevering av leasingbiler i bl.a. hjemmetjenesten. 

Kostnaden fremskyndes, men total kostnaden knyttet til innlevering endres ikke. 

24. Korrigering i følge gammel økonomiplan hvor det var lagt inn en innsparing på kr 

145.000 fra 2010. I tillegg har driftsrammen for eldresentrene endret seg, jf. 

innsparingstiltak. 
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Nye tiltak 

25. Planlegging av omsorgsboliger. 

26. Opprettelse av psykologistilling som dekkes gjennom stimuleringstilskuddet i lys av 

Samhandlingsreformen. Forutsetning for å søke er at kommunen øker sin innsats i tråd 

med nedtrapping av tilskuddet. Stillingen evalueres i 2011. 

27. Opprettelse av frivillig forvaltning ved NAV. Klienter som i dag får dekket 

hjelpevergeutgifter fra kommunen skal få hjelp til å styre økonomien gjennom frivillig 

forvaltning.  

28. Ergoterapistilling i hovedsak knyttet til aldersgruppen 0-18 år. Ved å øke ressurser vil 

ventelisten på 12 måneder kunne kuttes. 

29. Fysioterapitjenester til barn i kommunen for å kunne forebygge i forhold til eventuelle 

varige behov for behandling. Det mottas fastlønnstilskudd i forhold til kommunale 

fysioterapistillinger.  

30. Prosjektet uønsket deltid skal gjennomføres som et prøveprosjekt med en arbeidsturnus 

som medfører 3 dager på og 3 dager fri. Prosjektet skal gå over 2 år og vil samtidig 

medføre at ansatte får økt sine stillinger. Det er foreslått å gjennomføre prosjektet for 

bogruppe 1A/1B på Moer og forsterket skjermet enhet.  

31. Dagavdelingen for personer med demens tas i bruk 2010, da kommunen ikke har et slikt 

tilbud til denne pasientgruppen og deres pårørende. Behovet for tilbudet er økende. Dette 

lavterskeltilbudet vil være både forebyggende og institusjonsutsettende.  

32. Det er fattet vedtak i sosialutvalget om avlastning i alle skolens ferier for en bruker da 

videregående skole ikke har tilbud om SFO. Det er fattet vedtak i sosialutvalget om økt 

avlastning fra 60% til 100% for eksisterende bruker i Solfallsveien. I forbindelse med 

etablering av tjenester til ny bruker i Solfallsveien mottar kommunen egenandel fra 

barnevernet på kr 451.000 per år, slik at kommunens kostnad blir kr 31.000 per år.  

33. I Liaveien flytter det stadig inn nye ungdommer enten på ettervernstiltak etter barneloven, 

eller ungdom med store psykiske og medisinske problemer.  

34. Moer sykehjem skal miljøsertifiseres gjennom Miljøfyrtårnet i 2010. Kostnaden er knyttet 

til innkjøp og tilrettelegging for at det kan kildesorteres på avdelingene. 

 

 

Nye besparelser 

35. Kommunen har stort potensial med å nå måltallet på antall deltakere i 

kvalifiseringsprogrammet og midler som følger med. 

36. Kommunen er gjort oppmerksom på at utregning av ressurstilskudd kan innlemme mer 

enn tidligere. 

37. Egenbetaling for hjemmetjenester for de med inntekt 2-6G økes, jf. egen tabell i vedlegg.  

38. Kommunen legger opp til styrket frivillig innsats og fortsetter å tilby gratis husleie inkl. 

oppvarming, lys, telefon, IKT-tjenester og renhold av lokalene. 
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Vedlegg 4: Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 
 

 TEKNIKK OG MILJØ      

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER      

    Ansvar 2010 2011 2012 2013 

A 
Budsjettvedtak 10.12.08 for 2010 

 71 287 000 76 627 000 77 790 000 77 570 000 

1. Lønnsøkning sentrale og lokale tillegg i 2008 6/7 2 442 000 0 0 0 

2. Lønnsøkning fra 01.05.09 6/7 1 300 000 0 0 0 

3. Lønnsvekst 6/7 1 257 000 0 0 0 

4. K-sak 33/09 - første tertial 2009 - asfaltering til drift 6830 1 000 000 0 0 0 

5. Økning kjøp fra andre 6080 88 000 0 0 0 

6. Økning gebyrinntekter 6080 -437 000 0 0 0 

7. Husleie Myrveien 16 68* 840 000 0 0 0 

8. Endringer brann og feiervesenet 689* -884 000 368 000 0 0 

9. Solbergtunet barnehage 7* 249 000 285 000 0 0 

10. Prisjustering husleieinntekter 7000 -831 000 0 0 0 

11. Reduksjon husleieinntekter som følge av salg boliger 7000 270 000 230 000 0 0 

12. Justering festetomter 7002 -52 000 0 0 0 

13. Økt tilskudd Bjørnebekk 7100 -40 000 0 0 0 

14. Korrigering husleieutgifter 7100 -144 000 0 0 0 

15. Prisvekst strøm 2,2% 7101 282 000 0 0 0 

16. Effekt av fjernvarmeanlegg 7101 0 0 -500 000 0 

17. Vedlikehold bygninger 7200 0 280 000 280 000 280 000 

  Konsekvensjustert budsjett    76 627 000 77 790 000 77 570 000 77 850 000 

B Nye tiltak       

18. Veilys 6830 650 000 650 000 650 000 650 000 

19. Vedlikehold parker og plasser 6850 500 000 500 000 500 000 500 000 

  Sum nye tiltak    1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

 Nye besparelser      

20. Asfaltering reduseres 6830 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

21. Energiutgifter reduseres 7101 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

22. Besparelse tingforsikring etter anbud 7102 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

23. Brøyting skiløyper utgår 6860 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

24. Oppmåling 6080 -89 000 -89 000 -89 000 -89 000 

  Sum nye besparelser   -2 189 000 -2 189 000 -2 189 000 -2 189 000 

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon   75 588 000 76 751 000 76 531 000 76 811 000 

       

 VAR-sektoren      

A Budsjettvedtak 10.12.08 for 2010  -16 167 000 -14 077 000 -16 807 000 -17 385 000 

1. Lønnsøkning sentrale og lokale tillegg i 2008 69* 124 000 0 0 0 

2. Lønnsøkning fra 01.05.09 69* 47 000 0 0 0 

3. Budsjetteknisk justering innen kommunalteknisk 69* -157 000 0 0 0 

4. Husleie Myrveien 16 69* 560 000 0 0 0 

5. Kjøp fra andre 69* 1 467 000 0 0 0 

6. Gebyrinntekter 69* -1 431 000 -1 626 000 -1 002 000 -794 000 

7. Bruk av fond 69* 1 480 000 -1 104 000 424 000 325 000 

  Konsekvensjustert budsjett    -14 077 000 -16 807 000 -17 385 000 -17 854 000 

B Nye tiltak       

8. Ny sekretærstilling kommunalteknisk fra 01.07.10 69* 190 000 424 000 424 000 424 000 

  Sum nye tiltak    190 000 424 000 424 000 424 000 

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon VAR-sektoren   -13 887 000 -16 383 000 -16 961 000 -17 430 000 

  Ramme 2010-2013 - foreløpig versjon Teknikk og miljø   61 701 000 60 368 000 59 570 000 59 381 000 
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A. For 2010 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 10.12.08 for år 2010. Tallene i 2011- 

2013 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og 

endringer. 

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

 

 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett  

40. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale og lokale tillegg i 2008.  

41. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg pr 01.05.09.  

42. De sentrale lønnstilleggene i 2009 var beregnet til 3,1 %. Endringer i ansiennitet og 

kompetanse har ført til økning i lønnsutgiftene utover dette. Renhold er redusert med ca 

ett årsverk i forhold til 2009 jf vedtak i gjeldende plan.  

43. I første tertial er beløpet avsatt til asfaltering på investering overført til drift siden 

reasfaltering ikke er å anse som en investeringsutgift.  

44. Utgifter til byggetilsyn og kjøp av tjenester fra fylkeskommunen på bygnings- og 

reguleringsvesenet prisjusteres.  

45. Gebyrinntektene på bygnings- og reguleringsvesenet er økt i forhold til saksmengde samt 

prisjustert.  

46. Kommunalteknisk avdeling flytter til Myrveien 16. Total husleie er 1,4 mill kroner. Det er 

tilført rammen 0,84 mill kroner – resten dekkes innen VAR-området.  

47. Tilskudd til brannvesen reduseres med 0,7 mill kroner i forhold til gjeldende plan. 

Utgiften til feiervesenet reduseres med 0,16 mill kroner. 

48. Solbergtunet barnehage åpnes i august 2010. I forhold til renhold er det lagt inn 0,5 

årsverk. I tillegg kommer utgifter til strøm, kommunale avgifter og forsikring.  Utgiftene 

dekkes av budsjetterte skjønnsmidler under oppvekst- kulturetaten.  

49. Ut fra vedtatt prisøkning i gjeldende plan kan husleieinntektene økes med 0,8 mill kroner.  

50. Kommunen skal selge 15 boliger innen 2010. Salg av 6 boliger er hensyntatt under 

foregående punkt. Husleieinntektene reduseres i forhold til salg av de resterende 9.  

51. Budsjettbeløpene for festetomter er justert i henhold til regnskapet.  

52. Husleieinntekter til kommunen for Bjørnebekk økes. 

53. Budsjettbeløpene til husleieutgifter reduseres med 0,14 mill kroner.  

54. Prisjustering av strøm/energi. 

55. Etablering av fjernvarmeanlegg i Ås antas å gi en reduksjon av energiutgifter på 0,5 mill 

kroner fra 2012. 

56. Som i gjeldende plan trappes budsjettet for vedlikehold av bygninger opp i perioden med 

0,28 mill kroner pr år.  

 

Nye tiltak 

57.  For å oppgradere og vedlikeholde veilys i tråd med krav fra Hafslund kan ikke 

bevilgningen til dette reduseres som forutsatt i gjeldende plan. Kommunen har ca 10 

områder som må oppgraderes.  

58. Budsjettrammen til vedlikehold av eksisterende utearealer som for skoler, barnehager og 

Moer sykehjem er om lag 0,5 mill kroner for lav. For å kunne opprettholde dagens 

standard må området tilføres midler – i motsatt fall må utstyr som ikke tilfredsstiller 

sikkerhetsforskriftene fjernes.   
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Nye besparelser 

59.  Asfaltering reduseres med 0,5 mill kroner. Vedtatt innsparing i gjeldende plan på 

privatisering av grusveier er forutsatt iverksatt fra 2010. 

60. Energiutgiftene reduseres med 1 mill kroner.  

61. Etter anbud på tingforsikring kan budsjettet reduseres med 0,5 mill kroner. Tingforsikring 

(bygg og maskiner) har vært ute på anbud høsten 2009. Etaten må innenfor 

budsjettrammen disponere midler til å kartlegge og gjennomføre skadeforebyggende tiltak 

i samarbeid med forsikringsselskapet.   

62. I dag gir kommunen 0,1 mill kroner i tilskudd til brøyting av skiløyper. Det er nå 

nødvendig å kjøpe inn en ny brøytemaskin slik at tilskuddet vil øke til 0,4 mill kroner. 

Dette ser man ikke at man har anledning til og dagens bevilgning på 0,1 mill kroner 

fjernes.  

63. Mindre poster utenfor selvkostområdet. 

 

Kommentarer VAR-sektoren 

 

Konsekvensjustert budsjett  

1. Området er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale og lokale tillegg i 

2008.  

2. Området er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg pr 01.05.09.  

3. Beløp er budsjetteknisk ført på VAR-funksjoner under kommunalteknisk avdeling.  

4. VAR-sektorens andel av husleien i Myrveien er 0,56 mill kroner.  

5. Kjøp av tjenester fra andre er økt. Dette omfatter økt tilskudd til Follo Ren på 1,6 mill 

kroner, reduksjon i kjøp av vann fra Oppegård med 0,3 mill kroner og økning på 0,2 mill 

kroner under avløp. 

6. Gebyrinntektene øker i forhold til gjeldende plan. Under renovasjon er det forutsatt en 

økning av gebyret på 14 % til 2 600 kr pr år. Dette har sammenheng med endret 

renovasjonsordning og mer kildesortering. Det tas forbehold om at ordningen godkjennes 

av kommunestyrene i Follo.  Under vann- og avløp forutsettes det 120 nye abonnenter 

hvert år. For 2010 er det lagt til grunn en rentesats på 4,5 %, og 6 % for resten av 

perioden.  Gebyrene for vann holdes uendret i forhold til 2009, mens årsgebyret for avløp 

økes med 2 % til 14,3 kr/m³.  Gebyrene vil da utvikle seg slik i perioden: 

 
 2010 2011 2012 2013 

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

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

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

Årsgebyr vann 8,00 kr/m3 8,20 kr/m3 8,40 kr/m3 8,50 kr/m3 

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

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

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

Årsgebyr avløp 14,30 kr/m3 15,30 kr/m3 15,70 kr/m3 16,00 kr/m3 

Renovasjonsgebyr 2600 kr/år 2600 kr/år 2600 kr/år 2600 kr/år 

  

 

7. Totale fondsmidler for vann og avløp planlegges brukt opp i perioden. 

 

Nye tiltak 

8. Flyttingen til Myrveien 16 utløser et behov for et merkantilt årsverk ved avdelingen 
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Vedlegg 5: Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 
 

 SENTRALADMINISTRASJONEN      

 BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER      

    Ansvar 2010 2011 2012 2013 

A. Budsjettvedtak 10.12.2008 for 2010  75 614 000 66 540 000 66 552 000 65 456 000 

1. Lønnsvekst fra 2008 1* 4 480 000 0 0 0 

2. Lønnsvekst fra 2009 1* 822 000 0 0 0 

3. Kostnader knyttet til valggjennomførelse 1110 115 000 300 000 -300 000 300 000 

4. Annonser Ås nytt/Ås avis 1145 0 -100 000 0 0 

5. Revisjon 1210 149 000 -154 000 0 0 

6. Plan og utvikling 1410 0 -50 000 50 000 0 

7. Tilskudd landbrukskontoret 1420 90 000 0 0 0 

8. Frivillighetssentralen 1430 0 6 000 -6 000 0 

9. ISO sertifisering 1500 55 000 0 0 0 

10. Endring kjøp fra andre 1600 0 -10 000 -55 000 0 

11. Sentrale lønnstillegg Kirkelig Fellesråd 1620 146 000 0 0 0 

12. Tilskudd andre trossamfunn 1620 39 000 0 0 0 

13. KS-kontingenter 1630 0 20 000 15 000 15 000 

14. Korrigering tilleggsbevilgningskonto 1701 -14 970 000 0 0 0 

15. Pensjonspremie 1703 0 0 -800 000 0 

  Konsekvensjustert budsjett   66 540 000 66 552 000 65 456 000 65 771 000 

       

B. Nye tiltak      

16. 0,5 årsverk arkivdepot 1140 220 000 220 000 220 000 220 000 

17. 0,5 årsverk prosjektstilling PURA 1420 60 000 60 000 0 0 

18. 0,5 årsverk vederlag institusjonsopphold 1600 225 000 225 000 225 000 225 000 

  Sum nye tiltak   505 000 505 000 445 000 445 000 

       

B. Nye besparelser      

19. Velferdspenger ansatte 11* -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

20. Bevertning formannskap 1100 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

21. Abonnementer politikere 1100 -66 000 -66 000 -66 000 -66 000 

22. Redusert utsending av sakspapirer  1100 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

23. Julegaver ansatte 1100 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

24. Seniortiltak 1130 -64 000 -64 000 -64 000 -64 000 

25. Annonser Ås avis 1145 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

26. Vakant stilling 1145 -44 000 -44 000 -44 000 -44 000 

27. Eiendomsopplysningssalg 1145 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

28. Lisensutgifter 1170 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

29. Utstyr 1170 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

30. Konsulenter 1170 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

31. Telefonutgifter  1170 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

32. Vakant stilling 1500 -102 000 0 0 0 

33. ISO sertifisering 1500 -145 000 -145 000 -145 000 -145 000 

34. Kompetanseutviklingstiltak 1503 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

35. Kirkelig Fellesråd 1620 -47 000 -47 000 -47 000 -47 000 

36. Personforsikring 1630 -310 000 -310 000 -310 000 -310 000 

  Sum nye besparelser   -1 378 000 -1 276 000 -1 276 000 -1 276 000 

       

  Ramme 2010-2013 foreløpig versjon   65 667 000 65 781 000 64 625 000 64 940 000 
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A. For 2010 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 10.12.2008 for år 2010. Tallene i 2011-

2013 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og 

endringer.  

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

 

 

Kommentarer 

 

Konsekvensjustert budsjett 2010 
1. Økte lønnskostnader fra 2008. 

2. Økte lønnskostnader fra 2009. 

3. Kostnader knyttet til stortings- og kommunevalg. Kostnaden under år 2010 er en teknisk 

korrigering for å få ansvaret til å gå i null ettersom det i gjeldende økonomiplan var justert 

med for stort beløp.  

4. Annonser i Ås nytt og Ås avis reduseres fra 2011, jf. gjeldende plan. 

5. Overgangen fra kommunerevisor til Follo distriktsrevisjon medfører en økt utgift i 2010, 

jf. sekretariatets innstilling i ekstrasak 24/09 Budsjett for kontroll og tilsyn i 2010 og k.sak 

46/09. Rådmannen legger til grunn at Follo distriktsrevisjon starter 1.mai 2010. 

6. Rullering av kommuneplan. 

7. Tilskudd landbrukskontoret. 

8. Endring av inventarpost for frivillighetssentralen. 

9. Korrigering kostnad for ISO sertifisering. 

10. Ås kommune har felles økonomisystem med Frogn, Nesodden og Vestby, samt felles 

innkjøpskontor med de samme tre kommunene. I tillegg er det interkommunalt samarbeid 

knyttet til Kemneren i Follo.  

11. Kirkelig Fellesråd tilfører lønnsmidler i forhold til gjennomsnittelig lønnsvekst i 

kommunal sektor. 

12. Kommunen beregner tilskudd til andre trossamfunn på grunnlag av de årlige budsjetterte 

kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i 

kommunen. 

13. KS-kontingenten øker i tråd med befolkningsveksten, jf. gjeldende økonomiplan. 

14. I gjeldende økonomiplan står det lønnsmidler for 2008 og 2009 på konto for 

tilleggsbevilgning. I forhold til lønnsvekst fra 2009 til 2010 er det satt av 11,2 millioner. 

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5% jf. statsbudsjettet 2010.  

15. Utsettelse av oppstart av egen pensjonskasse fra 2011 til 2012. Besparelsen forutsetter 

samarbeid med minimum 2 andre kommuner samt at andre kommuner utenfor Follo gjør 

dette før Ås kommune. 

 

Nye tiltak 

16. Omgjøring av prosjektstilling til fast stilling ved arkivdepot, jf. f.sak 77/09. 

17. Prosjekt Vannforvaltning skal gjennomføre miljøplaner på 220 utvalgte gårder. Det er 

forventet at prosjektet vil gi konkrete resultater i form av redusert forurensning fra de 

gårdene som blir besøkt. Kostnaden fordelt mellom de 6 kommunene og kr 60.000 er Ås 

kommunes andel. 

18. NAV har f.o.m. 01.01.09 endret rutinene for administrasjon av vederlagstrekk, og det 

utøvende ansvaret for beregning av vederlag og igangsetting av trekk er overført 

kommunen. Dette ansvaret inkluderer kontroll og etterberegninger, uten at kommunen har 

de nødvendige verktøy med hensyn til tilgang til skatteopplysninger. Overføringen av 
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ansvaret til Ås kommune har medført ekstra ressursbruk uten at det kompensert ved økte 

overføringer.  

 

Nye besparelser 

19. Velferdspenger for ansatte relatert til kaffe. 

20. Redusert tilbud til politikerne i form av varm mat i formannskapet. 

21. Kutte ØB til politikerne. 

22. Redusert utsending av sakspapirer til vararepresentanter som må lese sakspapirer på nettet 

i stedet.  

23. Fjerne julegaver til ansatte i kommunen. 

24. Leder av service- og kommunikasjonsavdelingen jobber under seniortiltak.  

25. Reduksjon av annonsering i Ås avis. 

26. Stillingen ved servicekontoret har allerede stått vakant en periode uten at det har gitt 

konsekvenser.  

27. Økte inntekter ved bruk av Infoland. 

28. Ansatte i deltidsstillinger må dele arbeidsstasjoner, for eksempel renholder og assistenter i 

skole.  

29. Ansatte i deltidsstillinger må dele arbeidsstasjoner, for eksempel renholder og assistenter i 

skole.  

30. IT-teamet opparbeider kompetansen selv gjennom kurs. 

31. Innsparing p.g.a. bedre avtaler. 

32. En stilling holdes vakant for en periode p.g.a. svangerskapspermisjon. 

33. ISO-sertifiseringen avvikles og de kommunale prosessbeskrivelsene opprettholdes, jf. 

f.sak 74/09. 

34. Kompetanseutviklingstiltak reduseres med kr 20.000.  

35. Ås kommune bruker mer til kirkelige formål enn andre kommuner det er naturlig å 

sammenligne seg med. Dermed bør Kirkelig Fellesråd ha like godt utgangspunkt for å 

spare som Ås kommune. Det er lagt inn 1 prosent innsparing. 

36. Personforsikringer har vært ute på anbud, og tilbudet gir Ås kommune en besparelse.    
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Vedlegg 6: Budsjett fellesinntekter og -utgifter 
 

Konto 
Ans
var Funk Konto Oppr.bud 2009 2010 2011 2012 2013 

170000 8000 850 
Refusjon fra staten 
(ress.krevende brukere) -11 053 000 0 0 0 0 

170090 8000 840 
Andre refusjoner fra staten 
(invest.komp) -11 051 000 -6 768 000 -10 845 000 -10 485 000 -10 485 000 

170090 8000 850 

Andre ref. fra staten 
(vertskomm.tilskudd 
asylmottak) -1 000 000 -1 338 000 -1 224 000 -1 110 000 -1 110 000 

7     
7 Ref. eks 
sykepenger/momskompinnt -23 104 000 -8 106 000 -12 069 000 -11 595 000 -11 595 000 

172800 8000 840 
Momskomp 
investeringsregnskapet 0 -15 098 000 -10 060 000 -1 350 000 -1 350 000 

172900 8000 840 Momskomp drift -27 370 000 -14 250 000 -14 250 000 -14 250 000 -14 250 000 

72     72 Momskomp.inntekter -27 370 000 -29 348 000 -24 310 000 -15 600 000 -15 600 000 

180000 8000 840 Rammetilskudd -111 800 000 
-

134 200 000 
-

134 000 000 
-134 000 

000 
-134 000 

000 

181010 8000 840 Vertskommunetilskudd PU -14 232 000 -14 068 000 -14 068 000 -14 068 000 -14 068 000 

181020 8000 850 Integreringstilskudd -8 436 000 -9 485 000 -10 115 000 -10 490 000 -10 840 000 

187000 8000 800 Skatt på inntekt og formue -361 000 000 
-

367 000 000 
-

371 700 000 
-374 400 

000 
-374 900 

000 

187400 8000 800 Eiendomsskatt verker og bruk -1 700 000 -2 550 000 -2 550 000 -2 975 000 -2 975 000 

8     8 Overføringer fra andre -497 168 000 
-

527 303 000 
-

532 433 000 
-535 933 

000 
-536 783 

000 

8000     Skatter, rammetilskudd -547 642 000 
-

564 757 000 
-

568 812 000 
-563 128 

000 
-563 978 

000 

150000 9000 870 Renteutgifter 40 201 000 32 410 000 32 578 000 34 016 000 33 646 000 

151000 9000 870 Avdragsutgifter 28 800 000 30 000 000 25 200 000 26 700 000 26 700 000 

5     5 Finansutgifter 69 001 000 62 410 000 57 778 000 60 716 000 60 346 000 

190000 9000 870 Renteinntekter -2 530 000 -1 750 000 -2 300 000 -2 100 000 -2 000 000 

9     9 Finansinntekter -2 530 000 -1 750 000 -2 300 000 -2 100 000 -2 000 000 

9000     Renter og avdrag 66 471 000 60 660 000 55 478 000 58 616 000 58 346 000 

150010 9100 283 
Renteutgifter lån til videre 
utlån 250 000 200 000 150 000 100 000 100 000 

5     5 Finansutgifter 250 000 200 000 150 000 100 000 100 000 

190010 9100 283 Renter på lån til videre utlån -250 000 -200 000 -150 000 -100 000 -100 000 

9     9 Finansinntekter -250 000 -200 000 -150 000 -100 000 -100 000 

9100     Formidlingslån 0 0 0 0 0 

150010 9120 283 
Renteutgifter lån til videre 
utlån 4 000 000 4 500 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 

154000 9120 283 
Avsetning til generelt 
disposisjonsfond 125 000 150 000 175 000 200 000 200 000 

5     5 Finansutgifter 4 125 000 4 650 000 5 175 000 5 700 000 5 700 000 

162010 9120 283 Gebyrinntekter -125 000 -150 000 -175 000 -200 000 -200 000 

6     6 Salgsinntekter -125 000 -150 000 -175 000 -200 000 -200 000 

190010 9120 283 Renter på lån til videre utlån -4 000 000 -4 500 000 -5 000 000 -5 500 000 -5 500 000 

9     9 Finansinntekter -4 000 000 -4 500 000 -5 000 000 -5 500 000 -5 500 000 

9120     Startlån 0 0 0 0 0 

127000 9210 120 Konsulenttjenester 100 000 100 000 0 0 0 

1-2     
1-2 Kjøp av varer/tjenester 
inkl moms 100 000 100 000 0 0 0 

190500 9210 870 Aksjeutbytte -11 600 000 -11 600 000 0 0 0 

9     9 Finansinntekter -11 600 000 -11 600 000 0 0 0 

9210     Aktiv kapitalforvaltning -11 500 000 -11 500 000 0 0 0 

154000 9400 880 
Avsetning til generelt 
disposisjonsfond 6 634 000 10 068 000 6 251 000 2 950 000 3 655 000 

154010 9400 880 
Avsetning til andre 
disposisjonsfond 230 000 758 000 644 000 530 000 530 000 

155000 9400 880 
Avsetninger til bundne 
driftsfond 720 000 325 000 300 000 100 000 0 
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Konto 
Ans
var Funk Konto Oppr.bud 2009 2010 2011 2012 2013 

5     5 Finansutgifter 7 584 000 11 151 000 7 195 000 3 155 000 3 760 000 

194000 9400 880 
Bruk av disposisjonsfond 
generelt 0 0 0 0 0 

9     9 Finansinntekter 0 0 0 0 0 

9400     Fond 7 584 000 11 151 000 7 195 000 3 155 000 3 760 000 

157000 9800 880 
Overføring til 
investeringsregnskapet 2 370 000 3 020 000 4 024 000 810 000 1 080 000 

5     5 Finansutgifter 2 370 000 3 020 000 4 024 000 810 000 1 080 000 

9800     
Overføring 
investeringsregnskapet 2 370 000 3 020 000 4 024 000 810 000 1 080 000 

8     Sentrale inntekter og utgifter -482 717 000 
-

501 426 000 
-

502 115 000 
-

500 122 000 
-

500 367 000 
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Vedlegg 7: Investeringsbudsjett 2010 – 2013 
 
Konto Ansvar Funk Prosj   2009 2 010 2 011 2 012 2 013 

023040 1140 120 0108 Nybygg og nyanlegg 0 500 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 500 000 0 0 0 

0108       Fjernarkivet 0 500 000 0 0 0 

1140       Felles sekretariat 0 500 000 0 0 0 

020010 1170 120 0100 Utstyr 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 

020030 1170 120 0100 Programvare IKT 790 000 790 000 790 000 790 000 790 000 

024030 1170 120 0100 Serviceavtalertekn. inf. IT 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 

01    Sum utgifter 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 

0100       Info teknologi 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 

020010 1170 202 0201 Utstyr 950000 650 000 1 650 000 650 000 650 000 

01    Sum utgifter 950000 650 000 1 650 000 650 000 650 000 

0201       It-utstyr skoler 950 000 650 000 1 650 000 650 000 650 000 

1170       IT 3 100 000 2 800 000 3 800 000 2 800 000 2 800 000 

023000 1702 390 0102 Vedlikehold/rehabilitering bygg 400 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

01    Sum utgifter 400 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

0102       Kirkelig Fellesråd 400 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

023040 1702 120 0103 Nybygg og nyanlegg 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

01    Sum utgifter 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

0103       Mindre invest.prosjekt 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

054800 1702 880  Avsetning til ub.investeringsfond 12 000 000 0 0 0 0 

01    Sum utgifter 12 000 000 0 0 0 0 

091000 1702 870 0995 Bruk av lån -5 250 000 0 -45 876 000 -13 940 000 -13 670 000 

094800 1702 880 0995 Bruk av ub.investeringsfond 0 -12 500 000 0 0 0 

097000 1702 130 0995 Overføring fra driftsregnskapet -2 370 000 -3 020 000 -4 024 000 -810 000 -1 080 000 

02    Sum inntekter -7 620 000 -15 520 000 -49 900 000 -14 750 000 -14 750 000 

0995       Finansiering investering 4 380 000 -15 520 000 -49 900 000 -14 750 000 -14 750 000 

067000 1702 315 0996 Tomtesalg 0 -60 000 000 0 0 0 

067010 1702 265 0996 Salg av bygninger/leiligheter -23 000 000 0 0 0 0 

067010 1702 315 0996 Salg av bygninger/leiligheter -12 500 000 0 0 0 0 

070000 1702 333 0996 Refusjon fra staten -5 000 000 0 0 0 0 

02    Sum inntekter -40 500 000 -60 000 000 0 0 0 

0996       Salg eiendommer -40 500 000 -60 000 000 0 0 0 

1702       Fellesutgifter -35 020 000 -74 670 000 -49 050 000 -13 900 000 -13 900 000 

020000 2050 202 0200 Inventar 900 000 0 0 0 0 

01   Sum utgifter 900 000 0 0 0 0 

0200       Inventar skoler 900 000 0 0 0 0 

014020 2050 385 0206 Formidling av informasjon 0 500 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 500 000 0 0 0 

0206       Bygdebok-trykking 0 500 000 0 0 0 

2050       Administrasjon 0 500 000 0 0 0 

020000 2330 201 0211 Inventar 0 1 100 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 1 100 000 0 0 0 

0211       Solbergtunet  b.hage inventar 0 1 100 000 0 0 0 

2330       Solbergtunet barnehage 0 1 100 000 0 0 0 

020000 3400 253 0304 Inventar 250 000 0 0 0 0 

01   Sum utgifter 250 000 0 0 0 0 

0304       Inventar og utstyr 250 000 0 0 0 0 

3400       Pleie og omsorg 250 000 0 0 0 0 

020020 6800 333 0662 Kjøp av maskiner og redskap 900 000 2 000 000 1 400 000 850 000 850 000 

01    Sum utgifter 900 000 2 000 000 1 400 000 850 000 850 000 

0662       Biler 900 000 2 000 000 1 400 000 850 000 850 000 

6800       Kommunalteknisk 900 000 2 000 000 1 400 000 850 000 850 000 

023040 6840 381 0668 Nybygg og nyanlegg 0 2 500 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 2 500 000 0 0 0 

0668       Ballplass Solberg skole 0 2 500 000 0 0 0 
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023040 6830 333 0660 Nybygg og nyanlegg 1 000 000 0 0 0 0 

Konto Ansvar Funk Prosj   2009 2 010 2 011 2 012 2 013 

01   Sum utgifter 1 000 000 0 0 0 0 

0660       Asfaltering 1 000 000 0 0 0 0 

Konto Ansvar Funk Prosj   2009 2 010 2 011 2 012 2 013 

6830       Samferdsel 1 000 000 0 0 0 0 

023040 6840 386 0669 Nybygg og nyanlegg 0 1 340 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 1 340 000 0 0 0 

0669       Borggården - kulturhuset 0 1 340 000 0 0 0 

6840       Idrettsanlegg 0 3 840 000 0 0 0 

023040 6950 345 0805 Nybygg og nyanlegg 3 800 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

01    Sum utgifter 3 800 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

091000 6950 870 0805 Bruk av lån -3 800 000 0 0 0 0 

02   Sum inntekter -3 800 000 0 0 0 0 

0805       Vannforsyning 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

6950       Vann 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

023040 6970 353 0806 Nybygg og nyanlegg 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

01    Sum utgifter 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

091000 6970 870 0806 Bruk av lån -4 000 000 0 0 0 0 

02   Sum inntekter -4 000 000 0 0 0 0 

0806       Kloakksanering 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

6970       Avløp 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

023040 7000 222  Planlegging rehab skoler 2 000 000 0 0 0 0 

01   Sum utgifter 2 000 000 0 0 0 0 

          2 000 000 0 0 0 0 

023040 7000 386 0212 Nybygg og nyanlegg 0 20 000 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 20 000 000 0 0 0 

0212       Kulturhuset 0 20 000 000 0 0 0 

023040 7000 222 0603 Nybygg og nyanlegg 27 000 000 8 000 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 27 000 000 8 000 000 0 0 0 

091000 7000 870 0603 Bruk av lån -16 480 000 0 0 0 0 

02   Sum inntekter -16 480 000 0 0 0 0 

0603       Nordbytun uskole trinn 3 10 520 000 8 000 000 0 0 0 

023040 7000 221 0609 Nybygg og nyanlegg 6 700 000 0 0 0 0 

01   Sum utgifter 6 700 000 0 0 0 0 

0609       Frydenhaug barnehage 6 700 000 0 0 0 0 

023040 7000 221 0613 Nybygg og nyanlegg 6 000 000 20 650 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 6 000 000 20 650 000 0 0 0 

091000 7000 870 0613 Bruk av lån 0 -4 270 000 0 0 0 

02    Sum inntekter 0 -4 270 000 0 0 0 

0613       Solbergtunet barnehage 6 000 000 16 380 000 0 0 0 

023040 7000 265 0618 Nybygg og nyanlegg 0 2 500 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 2 500 000 0 0 0 

070000 7000 265 0618 Refusjon fra staten 0 -500 000 0 0 0 

02    Sum inntekter 0 -500 000 0 0 0 

0618       Ljungbyveien 0 2 000 000 0 0 0 

023040 7000 265 0725 Nybygg og nyanlegg 1 000 000 8 000 000 42 000 000 0 0 

01    Sum utgifter 1 000 000 8 000 000 42 000 000 0 0 

070000 7000 265 0725 Refusjon fra staten 0 -3 200 000 -8 400 000 0 0 

02    Sum inntekter 0 -3 200 000 -8 400 000 0 0 

0725       Boliger vanskeligstilte 1 000 000 4 800 000 33 600 000 0 0 

7000       Adm. og forvaltning 26 220 000 51 180 000 33 600 000 0 0 

023000 7200 130 0700 Vedlikehold/rehabilitering bygg 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

01    Sum utgifter 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

0700       Rehab 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

023000 7200 265 0701 Vedlikehold/rehabilitering bygg 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

01    Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

0701       Bjørnebekk 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

020010 7200 130 0702 Utstyr 400 000 0 0 0 0 

01   Sum utgifter 400 000 0 0 0 0 
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0702       SD-anlegg 400 000 0 0 0 0 

023040 7200 333 0742 Nybygg og nyanlegg 0 2 500 000 0 0 0 

01    Sum utgifter 0 2 500 000 0 0 0 

0742       Ombygging Myrveien 16 0 2 500 000 0 0 0 

Konto Ansvar Funk Prosj   2009 2 010 2 011 2 012 2 013 

7200       Vedlikehold bygninger 2 650 000 4 750 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

051010 9100 283  Avdragsutgifter lån til videre utlån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

01    Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

092010 9100 283  Avdrag lån til videre utlån -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

02    Sum inntekter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

          0 0 0 0 0 

9100       Formidlingslån 0 0 0 0 0 

051010 9120 283  Avdragsutgifter lån til videre utlån 3 960 000 3 960 000 4 760 000 5 560 000 6 360 000 

052010 9120 283  Utlån lån til videre utlån 20 000 000 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

01    Sum utgifter 23 960 000 3 960 000 24 760 000 25 560 000 26 360 000 

091000 9120 283  Bruk av lån -20 000 000 0 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 

092010 9120 283  Avdrag lån til videre utlån -3 960 000 -3 960 000 -4 760 000 -5 560 000 -6 360 000 

02    Sum inntekter -23 960 000 -3 960 000 -24 760 000 -25 560 000 -26 360 000 

          0 0 0 0 0 

9120       Startlån 0 0 0 0 0 

                

Sum investering     0 0 0 0 0 
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Vedlegg 8: Budsjettskjema 1A, 1B og 2A  
 
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET 

  

    R-2008 B-2009 B-2010 B-2011 B-2012 B-2013 

1 Skatt på inntekt og formue -318 266 000 -361 000 000 -367 000 000 -371 700 000 -374 400 000 
-374 900 

000 

2 Ordinært rammetilskudd -108 687 000 -111 800 000 -134 200 000 -134 000 000 -134 000 000 
-134 000 

000 

3 Skatt på eiendom -870 000 -1 700 000 -2 550 000 -2 550 000 -2 975 000 -2 975 000 

4 
Andre direkte eller indirekte 
skatter 0 0 0 0 0 0 

5 
Andre generelle 
statstilskudd -71 424 000 -73 142 000 -61 007 000 -60 562 000 -51 753 000 

-52 103 
000 

6 
Sum frie disponible 
inntekter -499 247 000 -547 642 000 -564 757 000 -568 812 000 -563 128 000 

-563 978 
000 

7 Renteinntekter og utbytte -27 343 000 -18 405 000 -18 100 000 -7 625 000 -7 900 000 -7 800 000 

8 
Renteutgifter, provisjoner 
og andre finansutgifter 66 350 000 44 451 000 37 110 000 37 728 000 39 616 000 39 246 000 

9 Avdrag på lån 27 400 000 28 800 000 30 000 000 25 200 000 26 700 000 26 700 000 

10 
Netto finansinntekter/-
utgifter 66 407 000 54 846 000 49 010 000 55 303 000 58 416 000 58 146 000 

11 

Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige 
mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

12 Til ubundne avsetninger 8 812 000 6 989 000 10 976 000 7 070 000 3 680 000 4 385 000 

13 Til bundne avsetninger 9 200 000 720 000 325 000 300 000 100 000 0 

14 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige 
mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

15 
Bruk av ubundne 
avsetninger -34 942 000 0 0 0 0 0 

16 
Bruk av bundne 
avsetninger -8 682 000 0 0 0 0   

17 Netto avsetninger -25 612 000 7 709 000 11 301 000 7 370 000 3 780 000 4 385 000 

18 
Overført til 
investeringsregnskapet 1 764 000 2 370 000 3 020 000 4 024 000 810 000 1 080 000 

19   1 764 000 2 370 000 3 020 000 4 024 000 810 000 1 080 000 

20 Sum fordelt til drift -456 689 000 -482 717 000 -501 426 000 -502 115 000 -500 122 000 
-500 367 

000 

21 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

BUDSJETTSKJEMA 1B   -   DRIFTSBUDSJETTET *)  

    R-2008 B-2009 B-2010 B-2011 B-2012 B-2013 

           

  
TIL FORDELING fra 
skjema 1A -456 689 000 -482 717 000 -501 426 000 -502 115 000 -500 122 000 

-500 367 
000 

           

  Sentraladministrasjonen         

       Sum inntekter -8 161 295 -2 895 000 -2 989 000 -2 981 000 -2 981 000 -2 981 000 

       Sum utgifter 56 139 922 88 870 000 68 656 000 68 762 000 67 606 000 67 921 000 

       Nettoutgift 47 978 627 85 975 000 65 667 000 65 781 000 64 625 000 64 940 000 

           

  

Interkommunale 
virksomheter**) og 
Asylmottaket i Ås***)         

       Sum inntekter -19 889 974 -2 895 000 0 0 0 0 

       Sum utgifter 19 800 162 88 870 000 0 0 0 0 

       Nettoutgift -89 812 85 975 000 0 0 0 0 
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BUDSJETTSKJEMA 1B   -   DRIFTSBUDSJETTET *)  

  Oppvekst- og kultur         

       Sum inntekter -142 587 351 -121 964 000 -138 476 000 -149 671 000 -148 971 000 -148 971 000 

       Sum utgifter 299 643 678 278 549 000 310 316 000 321 460 000 321 558 000 322 087 000 

       Nettoutgift 157 056 327 156 585 000 171 840 000 171 789 000 172 587 000 173 116 000 

           

  Helse- og sosial         

       Sum inntekter -50 929 997 -31 269 000 -45 390 000 -44 391 000 -42 868 000 -42 868 000 

       Sum utgifter 237 404 037 217 214 000 247 608 000 248 568 000 246 208 000 245 798 000 

       Nettoutgift 186 474 040 185 945 000 202 218 000 204 177 000 203 340 000 202 930 000 

           

  Teknikk  og miljø         

       Sum inntekter -100 421 022 -76 881 000 -78 304 000 -80 804 000 -81 382 000 -81 851 000 

       Sum utgifter 149 828 522 131 093 000 140 005 000 141 172 000 140 952 000 141 232 000 

       Nettoutgift 49 407 500 54 212 000 61 701 000 60 368 000 59 570 000 59 381 000 

           

  

TIL FORDELING 
DRIFT - -482 717 000 -501 426 000 -502 115 000 -500 122 000 -500 367 000 

  FORDELT TIL DRIFT - 482 717 000 501 426 000 502 115 000 500 122 000 500 367 000 

  *) Bruk og avsetning av fond knyttet til etatene inngår i deres inntekter/utgifter. 0 0 

  
**) Dette gjelder Landbrukskontoret i Follo, Follo overformynderi, PURA og Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat  

  **) Styret vedtar et budsjett der nettoutgiften skal være i null.  

 

 

BUDSJETTSKJEMA 2A   -   INVESTERINGSBUDSJETTET   

    R-2008 B-2009 B-2010 B-2011 B-2012 B-2013 

1 
Investeringer i 
anleggsmidler 89 617 60 400 000 83 490 000 58 300 000 14 750 000 14 750 000 

2 Utlån og forskutteringer 15 291 20 000 000 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

3 Avdrag på lån 12 297 4 960 000 4 960 000 5 760 000 6 560 000 7 360 000 

4 Avsetninger 11 813 12 000 000 0 0 0 0 

5 
Årets 
finansieringsbehov 129 018 97 360 000 88 450 000 84 060 000 41 310 000 42 110 000 

           

6 Finansiert slik:         

7 Bruk av lånemidler -75 109 -49 530 000 -4 270 000 -65 876 000 -33 940 000 -33 670 000 

8 
Inntekter fra salg av 
anleggsmidler -16 960 -35 500 000 -60 000 000 0 0 0 

9 
Tilskudd til 
investeringer 0 0 0 0 0   

10 
Mottatte avdrag på 
utlån og refusjoner -26 864 -9 960 000 -8 660 000 -14 160 000 -6 560 000 -7 360 000 

11 Momskompinntekter 0 0 0 0 0 0 

12 Andre inntekter -2 774 0 0 0 0   

13 
Overført fra 
driftsregnskapet 0 -2 370 000 -3 020 000 -4 024 000 -810 000 -1 080 000 

14 Bruk av avsetninger 0 0 -12 500 000 0 0 0 

15 
Sum ekstern 
finansiering -121 707 -97 360 000 -88 450 000 -84 060 000 -41 310 000 -42 110 000 

           

15 
Overført fra 
driftsbudsjettet -1 764 0 0 0 0 0 

16 Bruk av avsetninger -5 547 0 0 0 0 0 

17 Sum finansiering -129 018 -97 360 000 -88 450 000 -84 060 000 -41 310 000 -42 110 000 

           

18 Udekket/udisponert  0 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 9: Hovedoversikt, drift og investering 
 

HOVEDOVERSIKT DRIFT R- 2008 
Oppr B 

2009 
Rev B 
2009 B-2010 

Endring 
i % 

      

Driftsinntekter      

Brukerbetalinger -36 888 -41 747 -40 420 -45 035 8,1 % 

Andre salgs og leieinntekter -79 005 -73 548 -70 548 -74 793 1,8 % 

Refusjoner -151 417 -106 346 -124 896 -115 197 7,1 % 

Rammetilskudd fra staten -108 687 -111 800 -123 936 -134 200 18,1 % 

Andre statlige tilskudd -71 423 -78 402 -81 780 -87 491 11,1 % 

Andre overføringer -34 -140 -140 -160 14,3 % 

Inntekts- og formuesskatt -318 266 -361 000 -349 900 -367 000 1,7 % 

Eiendomsskatt -870 -1 700 -1 700 -2 550 50,0 % 

Sum driftsinntekter -766 591 -774 683 -793 320 -826 426 6,5 % 

      

Driftsutgifter      

Lønnsutgifter 373 883 357 755 392 367 405 059 12,1 % 

Sosiale utgifter 92 295 92 159 102 721 105 251 12,7 % 

Kjøp av varer og tj som inngår i prod 103 966 94 206 98 900 96 847 2,7 % 

Kjøp av varer og tj erstatter egenproduksjon 76 013 75 302 75 391 84 753 12,5 % 

Overføringer 79 173 92 518 62 121 73 955 -29,9 % 

Avskrivninger 28 259 2 531 2 531 0 - 

Fordelte utgifter -1 266 -1 160 -1 160 0 - 

Sum driftsutgifter 752 322 713 311 732 871 765 865 7,2 % 

      

Brutto driftsresultat -14 269 -61 372 -60 449 -60 561 -1,3 % 

      

Finansinntekter      

Renteinntekter og utbytte -27 343 -18 380 -18 835 -18 050 -1,8 % 

Mottatte avdrag på utlån -126 -80 -80 -80 - 

Sum eksterne finansinntekter -27 469 -18 460 -18 915 -18 130 -1,7 % 

      

Finansutgifter      

Rente og låneomkostninger 66 350 44 451 40 851 37 110 -18,0 % 

Avdrag på lån 27 400 28 800 29 425 30 000 4,1 % 

Sosial- og næringsutlån 95 105 105 100 -4,8 % 

Sum eksterne finansutgifter 93 845 73 356 70 381 67 210 -8,7 % 

      

Resultat eksterne finanstransaksjoner 66 376 54 896 51 466 49 080 -11,3 % 

Motpost avskrivninger -28 259 0 0 0  

      

Netto driftsresultat 23 849 -6 476 -8 983 -11 481 55,7 % 

      

Interne finanstransaksjoner      

Bruk av disposisjonsfond -34 942 0 -100 0 - 

Bruk av bundne fond -8 682 -4 853 -5 935 -3 140 -28,9 % 

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 - 

Sum bruk av avsetninger -43 624 -4 853 -6 035 -3 140 - 

      

Overført til investeringsregnskapet 1 764 2 370 2 370 3 020 27,4 % 

Avsatt til disposisjonsfond 8 812 7 289 8 928 11 276 44,7 % 

Avsatt til bundne fond 9 200 1 670 3 720 325 -36,2 % 

Sum avsetninger 19 776 11 329 15 018 14 621 - 

      

Resultat etter interne finanstransaksjoner (Årsresultat) 0 0 0 0 - 
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HOVEDOVERSIKT INVESTERING R- 2008 B - 2009 B - 2010 

    

Inntekter    

Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 960 000 -35 500 000 -60 000 000 

Andre salgsinntekter -2 774 000 0 0 

Refusjoner -15 689 000 0 -3 700 000 

Statlige overføringer 0 0 0 

Sum inntekter -35 423 000 -35 500 000 -63 700 000 

    

Utgifter    

Lønnsutgifter 49 000 0 0 

Sosiale utgifter 0 0 0 

Varer og tjenester i komm. egenproduksjon 72 846 000 60 400 000 83 490 000 

Overføringer 16 596 000 0 0 

Sum utgifter 89 491 000 60 400 000 83 490 000 

    

Finanstransaksjoner    

Avdrag på lån 12 297 000 4 960 000 4 960 000 

Utlån og aksjekjøp 15 291 000 20 000 000 0 

Kjøp av aksjer og andeler 125 000 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 2 657 000 12 000 000 0 

Avsatt til bundne fond 569 000 0 0 

Avsatt til likvidreserven 8 588 000 0 0 

Sum finanstransaksjoner 39 527 000 36 960 000 4 960 000 

    

Finansieringsbehov 93 595 000 61 860 000 24 750 000 

    

    

Dekket slik:    

Overført fra driftsregnskapet -1 764 000 -2 370 000 -3 020 000 

Mottatte avdrag på utlån -11 175 000 -9 960 000 - 4 960 000 

Bruk av lån -75 109 000 -49 530 000 -4 270 000 

Bruk av tidligere års mindreforbruk -291 000   

Bruk av ubundne investeringsfond -5 256 000 0 -12 500 000 

Bruk av bundne fond 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserven 0   

Sum finansiering -93 595 000 -61 860 000 -24 750 000 

    

Udekket/udisponert 0 0 0 
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Vedlegg 10: Oversikt over årsverk, nye stillinger og omgjøringer 
 

 

OVERSIKT OVER TOTALE ÅRSVERK I KOMMUNEN 

- inkludert nye stillinger/omgjøringer fra 2010. 

 

OMRÅDE 
STILLINGER 

2010 

1 Sentraladministrasjonen 51,73 

2 Oppvekst og kultur 466,42 

3 Helse og sosial 338,70 

6 og 7 Teknikk og miljø 93,62 

Totalt 950,47 

 

 

OVERSIKT OVER NYE STILLINGER  

 

ANSVAR NYE STILLINGER 
STILLINGS- 
STØRRELSE FINANSIERING 

1100 Arkivmedarbeider ved arkivdepot 50 % Kr 220 000 

1420 Prosjektstilling PURA 50 % Kr 60 000  

1600 Konsulent 50 % Kr 225 000 

2050 Omgjøring av sekretær til konsulent 100 % Innenfor rammen 

2082 Stilling knyttet til kulturhuset 50 % Kr 266 000 

2108 Økt stilling voksenopplæringen 81 % Finansieres av økte tilskudd til VO 

2330 Solberg barnehage startes i 2010 2260 % Netto utgift for kommunen er kr 721 000  

2410 Oppstart dansegruppe på kulturskolen 57 % Finansieres av økte kontingenter 

2511 Logoped for voksne 25 % Helårseffekt kr 142 000 

3110 Psykologistilling 100 % 
Delfinansieres av tilskudd. Kommunens 
kostnad blir kr 50 000 

3410 Ergoterapistilling 50 % Kr 245 000 

3410 Fysioterapistilling 50 % Kr 222 000 

3403 Pleieassistent 100 % Kr 421 000 

3430 Fagarbeider 200 % Kr 943 000 

3440 Pleieassistent 100 % 
Helårseffekt kr 421 000 hvorav 
halvparten dekkes innenfor rammen 

3540 Miljøterapeut 100 % 
Delfinansieres av tilskudd. Kommunens 
kostnad blir kr 31 000  

3540 Miljøterapeut 40 % Kr 216 000 

3560 Helsefagarbeider 20 % Kr 78 000 

3560 Miljøterapeut 80 % Kr 376 000 

69* 
Ny sekretærstilling kommunalteknisk ifbm 
flytting 100 % Innenfor VAR-området 
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Vedlegg 11: Kommunale avgifter og gebyrer  
 

 

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester 

sammenlignet med foregående år:  

 
  

Sats 2009 
 

Sats 2010 
% Endring 
- der endring 
forekommer 

OPPVEKST- OG KULTUR     
Barnehagene    

Foreldrebetaling 
Makspris kr. 2330  
Kostpenger (ikke økt siden innført) 

 
2 330 
   200 

 
2 330 
   300 

 
 

50,0% 

Skolefritidsordningen    

Fra 01.08.09: 
Til og med 10 timer/uke inkl kost 
Mer enn 10 timer/uke inkl kost 

 
1 530 
2 270 

 
1 530 
2 270 

 

Kulturskolen    

Elevkontingenter  
Instrumentalopplæring – fra 01.08.09 
Grupper – fra 01.08.09 
Kurs – fra 01.08.09 

2 600 
                    1 410 

1 300 
630 

2 600 
1 410 
1 300 

630 

 

Fritidstiltak for funksjonshemmede    

Semesteravgift  - varmtvannsbading  900 900  

Samfunnshuset    

Store sal 1 500 1 500  

Store salong 700 700  

Lille salong 500 500  

Lille sal 700 700  

Åsgård 
Festsalen med kjøkken 

Inngår i 
samfunnshuset 

Inngår i 
samfunnshuset 

 

Ås Eldresenter  
Store sal inkl. kjøkken 
Store klubbrom 

Inngår i 
samfunnshuset 

Inngår i 
samfunnshuset 

 

 
 
 

HELSE- OG SOSIAL    
Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten    

Egenbetaling hjemmetjenester og miljøarbeidertjenesten 
 
Inntekt inntil 2G 
Fra 2G til 3G 
Fra 3G til 4G 
                    tjenester 4 timer til 6 timer 
                                    6 timer til 8 timer 
                                    over 8 timer 
Fra 4G til 5G 
                     tjenester 4 timer til 6 timer 
                                    6 timer til 8 timer 
                                    over 8 timer 
Fra 5G til 6G 
                    tjenester 4 timer til 6 timer 
                                    6 timer til 8 timer 
                                    over 8 timer 
Over 6 G                      
                    tjenester 4 timer til 6 timer 
                                   6 timer til 8 timer 
                                   over 8 timer 

timepris / 
abonnement 

45 / 200 
150 / 475 
175 / 625 

0  
0 
0 

200 / 850 
0 
0 
0 

245 / 1250 
0 
0 
0 

275 / 1500 
0 
0 
0 

timepris / 
abonnement 

45 / 200 
150 / 575 
175 / 750 

0  
0 
0 

200 / 950 
0 
0 
0 

245 / 1500 
0 
0 
0 

275 / 1800 
0 
0 
0 

 
 
 

21,0% 
20,0% 

 
 
 

11,7% 
 
 
 

20,0% 
 
 
 

20,0% 



109 
Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013, Rådmannens forslag 

 
  

Sats 2009 
 

Sats 2010 
% Endring 
- der endring 
forekommer 

Hjelp til handling 50 50  

Egenbetaling vaktmestertjenester 
Inntekt inntil:  2G  
 (maksbeløp pr. mnd ses i sammenheng med andre tjenester og 
egenbetalinger ) 
                      2G  -  3G 
 
                     4G 
 
                     5G og over       

Timepris  
50 

 
  

130 
 

150 
 

185 

Timepris  
50 

 
  

130 
 

150 
 

185 

 

Korttidsopphold pr. døgn 
Dagopphold pr. dag, Aktivitetssenteret Moer 

forskrift 
kr. 85 

forskrift 
kr. 90 

 
5,9% 

Egenbetaling døgnopphold forskrift forskrift  

Døgnpris for sykehjemsplass 1 850 1 850  

Middag -  2 retters  liten. porsjon – servert kald 
Middag -  2 retters  liten. porsjon – servert varm 
Middag -  2 retters  stor porsjon – servert kald 
Middag -  2 retters  stor porsjon – servert varm 

44 
50 
54 
60 

45 
55 
55 
65 

2,3% 
10,0% 
1,9% 
8,3% 

Egenbetaling trygghetsalarm kommunal  
                                                privat 

2 100 
1 600 

3 000 
2 500 

42,9% 
56,3% 

Egenbetaling for bruk av bil 2 220 
(kr. 185 pr. mnd) 

2 400 
(kr. 200 pr. mnd) 

8,1% 
 

Egenandel ved utkjøring av opp-/nedmontering/vask av hjelpemidler 50 0 -100% 

 
 

 

TEKNISK    
Åshallen og Nordbyhallen    

Timesats, trening barn og ungdom tom 19 år 0 0  

Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år) 160 160  

Kamper/arrangementer innenbygds 210 210  

Kamper/arr. utenbygds 580 580  

Nordbytun svømmehall  
Enkeltbillett voksne 
10 klippskort voksne 
Barn under 18 år (barn/trygd pr.time) 
Halvårskort (personlige)voksne 
Halvårskort (personlige) barn 
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn) 
10 klippskort, barn 
Utleie 
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år 
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år) 
Timesats trening utenbygds 
Stevner/arrangementer innenbygds 
Stevner/arrangementer utenbygds 
 
Ås svømmehall 
Enkeltbillett voksne 
10 klippskort voksne  
Barn under 18 år (barn/trygd pr.time) 
Halvårskort (personlige)voksne 
Halvårskort (personlige) barn 
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn) 
10 klippskort, barn 
Utleie 
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år 
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år) 
Timesats trening utenbygds 
Stevner/arrangementer innenbygds 
Stevner/arrangementer utenbygds 

 
45 

380 
20 

680 
370 

1150 
170 

 
0 

50 
210 
210 
580 

 
35 

290 
20 

580 
370 

1150 
170 

 
 

0 
40 

210 
210 
580 

 
45 

380 
20 

680 
370 

1150 
170 

 
0 

50 
210 
210 
580 

 
35 

290 
20 

  580 
370 

1150 
170 

 
 

0 
40 

210 
210 
580 
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Sats 2009 
 

Sats 2010 
% Endring 
- der endring 
forekommer 

Kommunale leiegårder    

Husleieinntekter 
 

Prisøkning 
tilsvarende 

endringen i KPI, 
så fremt ikke 

annet er vedtatt 

Prisøkning 
tilsvarende 

endringen i KPI, 
så fremt ikke 

annet er vedtatt 

 

Husleie omsorgsboliger Prisøkning 
tilsvarende 

endringen i KPI 

Prisøkning 
tilsvarende 

endringen i KPI 

 
 
 
 
 

Bygnings- og reguleringsvesenet    

 
Oppmålingsgebyr 

Økes med fastsatt 
indeks  

Økes med fastsatt 
indeks   

 

Gebyr byggetilsyn Det foreslås en 
heving av 

byggegebyrene – 
det vil bli fremmet 

en egen sak for 
kommunestyret 

Økes med fastsatt 
indeks 

 

 

Reguleringsgebyr  Økes med fastsatt 
indeks 

Økes med fastsatt 
indeks 

 

Vann, avløp og renovasjon (eks mva)    

 Kvartalsvis fakturering på VAR fra 2010 

Vann Basert på 120 nye 
abonnenter 

Basert på 120 nye 
abonnenter 

 

Årsavgift, vann, pr m3, variabel del 
Bolig på 200 m2 bruksareal (inkl.fastabonnementspris);  
forbruk 200m3/år 
Fast abonnementspris  
 
 
 

8,00 
1800 
 
200 
 

8,00 
1800 
 
200 
 
 
 
 

 

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats 
snitt 180 m2 lav sats 
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats 
snitt 180 m2 høy sats 

100 
18 000 
200 
36 000 

100 
18 000 
200 
36 000 

 

Avløp  
 

   

Årlig kloakkavgift pr. m3, variabel del 
Bolig på 200m2 bruksareal (inkl. fastabonnementspris);  
forbruk 200m3/år 
Abonnementspris 

14,1 
3 170 
 
350 

14,3 
3 210 
 
350 

1,4% 
1,3% 

 
                         

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats 
snitt 180 m2 bruksareal 
Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats 
snitt 180 m2 bruksareal 

110 
19800 
220 
39600 

110 
19800 
220 
39600 

 

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år 800 kr/år 800 kr/år  

Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år 400 kr/år 400 kr/år  

Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år 1600 kr/år 1600 kr/år  

Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år 1600 kr/år 1600 kr/år  

Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3 225 kr/ 
påbegynt m3 

225 kr/ 
påbegynt m3 

 

Eiendommer med fellesanlegg Som for 
enkeltanlegg 

Som for 
enkeltanlegg 

 

Renovasjon    

Renovasjonsavgift 2 280 2 600 14,0% 

Hytterenovasjon 1 200 1 300 8,3% 

Feiervesen    

Feie-og tilsynsgebyr 320 320 (160+160)  
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Sats 2009 
 

Sats 2010 
% Endring 
- der endring 
forekommer 

SENTRALADMINISTRASJONEN (eks mva) jf k.sak 

23/09 

   

Meglerpakke  750  

Eiendomsinformasjon  90  

Bygningsdata  80  

Grunnkart  120  

Ledningskart  80  

Målebrev  150  

Godkjente bygningstegninger  180  

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  165  

Seksjoneringstillatelse  110  

Naboliste  75  

Gjeldende regulering m/ bestemmelser  150  

Gjeldende kommuneplan  80  

Ortofoto  75  

Skråfoto/flyfoto  270  

Tilknytning til offentlig vann og avløp  30  

Adkomst til eiendommen  65  

Kommunale avgifter og gebyrer  80  

Legalpant  30  

Salg av eiendomsopplysninger  250 -  
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 Vedlegg 12: Totaloversikt funksjoner 2010 

Funksjoner 
Sentral- 

adm. 
Oppvekst- 
og kultur 

Helse- og 
sosial 

Teknikk- 
og miljø 

Totalt 
2010 

Totalt 
2009 

Endring i 
prosent 

100 Politisk styring og kontrollorganer 15 934     2 277 18 211 39 186 -53,5 

110 Kontroll og revisjon 1 311       1 311 1 055 24,3 

120 Administrasjon 32 705 1 093 982   34 780 35 220 -1,2 

121 Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen       2 690 2 690 2 522 6,7 

130 Administrasjonslokaler       14 090 14 090 14 216 -0,9 

180 Diverse fellesutgifter 4 704       4 704 4 579 2,7 

201 Førskole   -2 629     -2 629 -626 320,0 

202 Grunnskole 1 089 139 858     140 947 125 897 12,0 

211 Styrket barnehagetilbud   2 522     2 522 2 373 6,3 

213 Voksenopplæring   4 535     4 535 4 336 4,6 

214 Spesialskoler   4 100     4 100 2 600 57,7 

215 Skolefritidstilbud   1 965     1 965 982 100,1 

221 Førskolelokaler og skyss   37   3 164 3 201 5 437 -41,1 

222 Skolelokaler    10   19 397 19 407 19 171 1,2 

223 Skoleskyss   2 445     2 445 2 150 13,7 

231 Aktivitetstilbud barn og unge   2 301   231 2 532 2 841 -10,9 

232 Forebygging skole og helsest.t.     6 700 161 6 861 6 747 1,7 

233 Forbyggende arbeid, helse/sos     13   13 13 0,0 

234 Aktivisering eldre/funksjonsh. 274 1 705 7 071 401 9 451 8 250 14,6 

241 Diagnose, Behandling, Rehabil     16 356 840 17 196 13 570 26,7 

242 Rådgivning/Veiledning flyktninger   426 5 599   6 025 5 416 11,2 

243 Tilbud personer med rusproblem     1 303   1 303 1 197 8,9 

244 Barnevernstjeneste     6 711   6 711 4 205 59,6 

251 Barneverntiltak i familien     1 619   1 619 1 576 2,7 

252 Barneverntiltak utenfor familien     6 449   6 449 6 514 -1,0 

253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 661   83 327 3 324 87 312 81 858 6,7 

254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 215   59 068   59 283 54 102 9,6 

261 Botilbud i institusjon       3 561 3 561 3 670 -3,0 

265 Botilbud utenfor institusjon       -5 420 -5 420 -6 210 -12,7 

273 Kommunale sysselsettingstiltak     1 330   1 330 1 330 0,0 

275 Introduksjonsordningen   3 124 920   4 044 2 319 74,4 

276 Kvalifiseringsordningen         0 -54 -100,0 

281 Økonomisk sosialhjelp     4 770   4 770 6 080 -21,5 

283 Bistand til etablering av bolig 224       224 194 15,5 

301 Plansaksbehandling 269     986 1 255 1 329 -5,6 

302 Bygge- og delesaksbehandling 225     -1 085 -860 -1 067 -19,4 

303 Kart og oppmåling       1 717 1 717 1 729 -0,7 

315 Boligbygg/Utleie/Finansiering       -4 -4 48 -108,3 

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -4       -4 -4 0,0 

329 Landbruksforvaltning 1 038       1 038 870 19,3 

333 Veier og gater       7 789 7 789 7 516 3,6 

335 Parker, plasser og torg m.v.       2 826 2 826 1 986 42,3 

338 Forebygg. av brann og ulykker       -166 -166 -60 176,7 

339 Beredskap mot branner og ulykker       8 980 8 980 9 132 -1,7 

345 Distribusjon av vann       -4 479 -4 479 -5 373 -16,6 

353 Kloakknett/tømm. av septiltank       -6 903 -6 903 -8 367 -17,5 

355 Innsamling av avfall       -5 688 -5 688 -7 090 -19,8 

357 Avfallsbehandling       5 558 5 558 6 500 -14,5 

360 Naturforvaltning 318     1 104 1 422 1 286 10,6 

370 Bibliotek   3 774     3 774 3 601 4,8 

375 Museer   70     70 70 0,0 

377 Kunstformidling   125     125 125 0,0 

381 Kommunale idrettsbygg og anlegg       4 037 4 037 3 472 16,3 

383 Kulturskole   5 102     5 102 4 902 4,1 

385 Andre kulturaktiviteter   1 297     1 297 838 54,8 

386 Kommunale kulturbygg   -20   2 313 2 293 1 992 15,1 

390 Den Norske kirke 6 204       6 204 6 105 1,6 

392 Andre religiøse formål 500       500 461 8,5 

Sum 65 667 171 840 202 218 61 701 501 426 482 717 3,9 
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Vedlegg 13: Ås kirkelige fellesråd – Handlingsprogram og budsjett 
 

 

ÅS KIRKELIGE FELLESRÅD  Sak nr.:  13/2009 

Arkiv: Saksbehandler: Gerhard Winge 

Handl.pr.2010-2013. Møtedato: 15.09.09. 

 

 

FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT  2010  OG 

HANDLINGSPROGRAM FOR KIRKEN 2010 - 2013. 
 

Innledning. 
Framdriftsplan for arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 2010-2013 er beskrevet i 

rundskriv fra rådmannen datert 19.06.09. Man skal behandle økonomiplan og årsbudsjett i én og 

samme prosess i høst, og kommunestyrebehandling vil finne sted den 9.desember. 

Kirkelig fellesråd ble i siste budsjettmøte tildelt et rammetilskudd for 2010 på kr 5 904 000.  

I tillegg kommer kalkulatoriske utgifter til kommunal tjenesteyting med kr 201 000, slik at 

kommunens samlede utgifter til kirken blir på kr 6 105 000. 

Statens tilskudd til fellesrådene er nå falt bort. Dette utgjorde i 2008 kr 47 000 til Ås. 

Det blir ingen prisjusteringer av vare- og tjenesteposter, men virkningen av det sentrale lønns-

oppgjøret pr 1.05.09 vil komme som tillegg til rammen. Dette er nå utregnet til kr 146.000.  

Samtidig ber rådmannen om en reduksjon på 3 % i nettorammene til etatene, noe som for oss 

vil utgjøre ca kr 180 000. 

 

KIRKEN - Område 7951. 
Omfatter programområdene (hovedformålene): 

 1.  Kirkens administrasjon 

 2.  Kirker 

3.  Kirkegårder  

4.  Andre kirkelige formål. 

 

Overordnet visjon: 

Ås kirkelige fellesråd skal være med å tilrettelegge for at Den norske kirke i Ås, Kroer og Nordby 

sokn kan ivareta sin oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. 

Målsettinger: 
- Kirkene skal være velholdte og fungere som et godt og tjenelig sted for feiring av gudstjenester,  

  kirkelige handlinger og øvrige kulturarrangementer.    

- Kirkegårdene skal være velstelte og vakre og gi en verdig ramme rundt gravferden.  

- Menighetenes tilsatte skal gis gode rammebetingelser for arbeidet og samsvare med det som er  

  fastsatt i lov og avtaleverk og vanlig i arbeidslivet for øvrig. 

- Økonomiforvaltningen skal være ryddig og korrekt og gi en god og ansvarlig utnyttelse av tildelte  

  ressurser.   

- Menighetenes planer og behov overfor kommunen og andre offentlige myndigheter skal samordnes         

  på en adekvat og konstruktiv måte. 

- Å sørge for at samarbeidspartnere og brukere av kirkens tjenester får best mulig service. 

- Å fokusere på trivsel, samarbeid og sikkerhet for medarbeidere, menighetsråd, fellesråd og kommune. 
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HOVEDFORMÅL 1: KIRKENS ADMINISTRASJON. 
Omfatter u.kap.  100 - Kirkens administrasjon 

Bemanning:

  

 

 Kirkeverge i hel stilling. 

 Sekretær for kirkevergen, hel stilling. 

 Sekretær på kirkekontoret i Ås, hel stilling som i hovedsak betjener Follo prosti.   

40 % lønnes av bispedømmet. 

 Sekretær på kirkekontoret i Nordby, 36 % stilling. 

 Sekretær for soknepresten i Ås, 30 % stilling.  

 Sekretær for Ås og Kroer menighetsråd, 50 % stilling.(20 % lønnet av Ås MR) 

 Sekretær for Nordby menighetsråd, 15 % stilling. 

 

Beskrivelse av tjenester/aktiviteter: 
1. Kirkevergekontoret: 

Herfra administreres all drift og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene med tilhørende 

bygningsmasse. Føring av gravfortegnelsen m/kartverk. Innkreving av festeavgifter og 

gravstellavtaler. Arbeidsgiveransvar for alle tilsatte med unntak av prestene. 

2. Kirkekontor/prestekontor; Ås, Nordby og Kroer: 

Her utføres all kirkebokføring. Forespørsler ang. dåp og vielse, attester m.m.  

Administrasjon av gudstjenestene. Korrespondanse ekspederes og sentralbord betjenes. 

Kontoret er også ekspedisjon for prosten i Follo som har arbeidsgiveransvar for alle prestene i Follo. 

Kontorstillingene er helt påkrevet for at prestene skal få utført den tjenesten de er bundet til gjennom 

sitt ordinasjonsløfte. De er også helt nødvendige for å kunne yte våre brukere en tilfredsstillende 

service/førstelinjetjeneste.           

 

Handlingsmål - Ressursbehov: 
Ås kirkekontor har tilhold i Sagaveien 3. Her disponeres for tiden 12 kontor, to møterom og lager.  

Innføring av nye tjenesteordninger for presteskap og prost har medført en gjennomtenkning av 

kontorbehovet. Utviklingen av prosten som leder for prestetjenesten i hele prostiet medfører behov for 

egnede møterom, samt flere kontor til nye prostiprester. Vi har nå fått mer plass i Sagaveien 3: to 

kontor nede vinteren 2008 og hele 1.etasjen fra 1.juli 2009. Det er framforhandlet en ny leiekontrakt 

som løper fram til august 2012.  

Det er tilknytning til kommunens EDB-system, sentralbord og servicetorg. Dette fungerer svært godt, 

og gir god utnyttelse av de samlede ressursene i kirke og kommune. 

Nordby kirkekontor har tilhold i Nordby menighetssenter. Arealet ble utvidet med to kontor på 

hemsen i 1997, slik at de fleste ansatte nå har eget kontor. Organisten disponerer hjemmekontor inntil 

videre. Ungdomspresten har fått nytt kontor i det tidligere eldresenteret.  

En ny medarbeider i Trosopplæringsreformen har fått kontor på hemsen, leie for dette betales av 

staten. 

Stillinger: 

Ved Nordby kirkekontor utføres kirkebokføring for Nordby sokn, i tillegg til annet sekretærarbeid for 

soknepresten. Sekretæren innehar 36 % stilling. Siden dette ikke er et hovedkontor for hele fellesråds-

distriktet, har man redusert treffetid (tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12).  

På litt sikt bør denne stillingen utvides til 60 %, noe som begrunnes med økt folketall og økende 

aktivitet/antall tjenester. Det er viktig at det finnes en sekretærfunksjon ved kirkekontoret på Nordby. 

Etter hvert bør det likevel vurderes om ikke det vil være en fordel å samle kirkebokføringen for hele 

fellesrådsdistriktet på et sted. 
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HOVEDFORMÅL 2: KIRKER. 
Omfatter u.kap. 210 - Ås kirke, 220 - Nordby kirke, 230 - Kroer kirke. 

Bemanning:

  

 

 Prosten i Follo, plassert i Ås, lønnet av staten. 

 To hele soknepreststillinger, lønnet av staten. 

 Prostiprest, hel stilling, lønnet av staten, med hovedsete i Ås. 

 Studentprest 50 % / prostiprest 50 %, lønnet av staten, plassert i Ås. 

 Prostiprest, hel stilling, lønnet av staten, plassert i Ås. 

 Ungdomsprest i Nordby, 100 % stilling, lønnet av Nordby menighetsråd for 

innsamlede midler + årlig tilskudd på kr 200.000 fra Ås kommune.  

 En halv menighetssekretærstilling i Nordby. 

 Kateket i Ås/Kroer, hel stilling. 

 Tre organiststillinger (100 %, 80 %, 15 %) 

 Tre kirketjenerstillinger (50 %, 30 %, 15 %) 

 Tre klokkerstillinger (10 %, 6 %, 10 %), de to første redusert i 2003 og 2006. 

 Renholder i Ås kirke, 20 % stilling. 

 Ungdomsarbeidere i Klubben og Ten-Sing, sum 32 %, lønnes av Ås MR.  

 Dirigenter i Ten-Sing og Soul Children, totalt 32 %, lønnes av Ås MR. 

 

 

 

 

Beskrivelse av tjenester/aktiviteter: 
 

1. Gudstjenester/kirkelige handlinger: 

Dette er lovpålagte tjenester, og alle de lovhjemlede stillinger er direkte forbundet med administrasjon 

og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. 

 

Nøkkeltall for årene 2007 og 2008: 

 Ås Nordby Kroer Sum 

Gudstjenester    86 / 89    96 / 85    28 / 28    210 / 202 

Vielser      8 / 4    12 / 2      2 / 1 22 / 7 

Døpte     62 / 57    46 / 53    11 / 11    119 / 121 

Konfirmanter    47 / 58    53 / 50    12 / 7    112 / 115 

Begravelser    51 / 59    28 / 23      6 / 11      85 / 93 

 

2. Trosopplæringsreformen. 

St.melding nr. 7 (2002-2003) ”Trusopplæring i ei ny tid Om reform av dåpsopplæringa i Den norske 

kyrkja” foreslår å utvikle et åpent, systematisk og gjennomgående tilbud om trosopplæring i Den 

norske kirke. Tilbudet skal fokusere på kjennskap til egen tro og livsmestring og være tilgjengelig for 

alle døpte mellom 0 - 18 år. 

Målet er at alle døpte skal få tilbud om opplæring på alle alderstrinn med til sammen veiledende 

timetall på 315 timer (inkl. konfirmasjon). Dette betyr for Ås en betraktelig utvidelse.  

Nordby menighet har fått midler for perioden 1.8.07 – 31.12.08, og det er opprettet et nytt 

underkapittel til dette formålet. Menighetsrådet har tilsatt leder for prosjektet fra 1.10.07.  

Prosjektfasen på 5 år har gått over til en fast ordning fra 1.01.09. 

 

3. Barne- og ungdomsarbeidet: 

Kirkelovens § 9 pålegger menighetsrådet å samle ungdommen om gode formål. 

Kirken har alltid innsett betydningen av å drive et holdningsskapende barne- og ungdomsarbeid, og 

det har vært god oppslutning om de ulike aktivitetene. For å få optimal utnyttelse av frivillige 

medarbeidere, vedtok Ås kommune tidlig å opprette tre halve menighetssekretærstillinger. To av disse 

er nå slått sammen til hel stilling som kateket for Ås og Kroer. 
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4. Konfirmantundervisning: 

Lovens § 9 pålegger også menighetene å drive konfirmantundervisning, og utgifter til lokaler, utstyr 

og materiell skal dekkes av kommunen (Kirkeloven § 15, bokstav e). 

Kateket og menighetssekretær står sentralt i dette arbeidet. Sammen med prestene og menighetsrådene 

forestår de planlegging og gjennomføring av undervisningen, og de rekrutterer og veileder frivillige 

gruppeledere. 

 

5. Diakoniarbeid: 

Lovens § 9 pålegger menighetsrådene å innarbeide og utvikle diakoniarbeidet i soknene. 

Kirkerådet har utarbeidet en ny sentral ”Plan for diakoni i Den norske kirke” som ble vedtatt av 

Kirkemøtet i november 2007 og gjelder fra 1.januar 2008.  

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og skal uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

”Plan for diakoni i Den norske kirke” bygger på denne definisjonen av den diakonale tjenesten. 

Og det er på disse 4 arbeidsområdene at menighetene spesielt skal ha sin oppmerksomhet.  

Den sentrale planen forutsetter at det lages lokale planer, og at det på bakgrunn av disse skjer en 

videreutvikling av diakonien i menighetene. Diakoni handler om å være og å gjøre, og det er det planene 

skal medvirke til. 

Alle våre 3 menighetsråd er nå i ferd med å utvikle nye lokale planer for det diakonale arbeidet, og  

de samarbeider også om å få opprettet en hel stilling som soknediakon for hele fellesrådsdistriktet.  

 

6. Kirkemusikalsk arbeid. 

Loven gir menighetsrådet ansvar for at det utvikles et kirkemusikalsk arbeid i soknet (§ 9, 2. ledd),  

og fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til dette formålet (§ 15, 2. ledd). 

Dette har ikke vært omtalt i tidligere lovverk, noe som er et sterkt signal om at organistene skal gis 

muligheter til å drive et mer omfattende kirkemusikalsk arbeid enn før: 

 

- korarbeid/forsangergrupper med barn og voksne 

- konserter, evt. i samarbeid med Rikskonsertene. Disse er meget godt besøkt. 

- samarbeid med solister (sang og instrumental), særlig i høytidene. 

- opplæring av elever/vikarer i orgelspill. 

- øvelser med konfirmanter og skoleklasser. 

 

7.  Frivillige medarbeidere og dugnadsinnsats. 

Kirkens tjenester og aktiviteter skapes gjennom et godt samspill mellom Fellesråd og Menighetsråd. 

Fellesrådet stiller faste lønnede medarbeidere til menighetenes disposisjon. Imidlertid er en vesentlig 

del av kirkens arbeid på lokalplan helt avhengig av frivillige medarbeideres innsats. De lønnede 

medarbeiderne er helt nødvendige for at forholdene skal kunne legges godt til rette for god utnyttelse 

av og gode arbeidsforhold for de frivillige. Dette gjelder spesielt i barne- og ungdomssektoren - 

deriblant innen deler av konfirmantarbeidet. I de tre soknene er det i størrelsesorden ca.100 frivillige 

medarbeidere. De frivillige medarbeideres arbeid skaper også økonomiske behov, men disse dekkes 

nesten utelukkende av frivillige gaver og forskjellige former for dugnadsinnsats. 

 

Handlingsmål - Ressursbehov: 

Generelt for alle kirkene: 

Strømprisen: 

Gjennom mange år har vi ved hjelp av energiøkonomisering og temperaturstyring klart å redusere 

forbruket i samme tempo som prisen har økt. Nå er det snart ikke mulig å redusere forbruket 

ytterligere. Det kan bety at vi om kort tid må øke budsjettpostene til strøm, også p.g.a. økt nettleie. 

All energi kjøpes gjennom Ås kommune til gunstige priser. 

 

Ås kirke: 

Oppussing/maling av kirkens interiør i henhold til Geir Hellands forslag. Det er nå søkt til biskop og 

riksantikvar om godkjenning av dette forslaget. Det er også utarbeidet anbudsdokumenter for arbeidet, 
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og kirkevergen vil prøve å undersøke hvor mye dette vil koste. Fellesrådet har vedtatt at innvendig 

maling skal utføres før en eventuell utbygging av våpenhus med WC og sakristi. 

Elektriske ringemaskiner + lukeåpnere bør vurderes i planperioden, ca kr 350 000. 

 

Nordby kirke: 

Det er utarbeidet et nytt forslag til adkomst for bevegelseshemmede ved utelukkende å foreta en 

oppfylling av terrenget foran kirken. Forslaget er godkjent av menighetsrådet, og det er sendt til 

biskop og riksantikvar for godkjenning der. Inntil videre legges det ut to aluminiumsskinner. 

Elektriske ringemaskiner, ca. kr. 250.000. Dette fordi det er svært vanskelig adkomst til tårnet.  

Råteskader i tårnet for ca kr 850.000 vil bli utbedret i 2009 ved hjelp av oppsparte rehabiliterings-

midler - kr 100.000 pr år i 6 år – samt tilskudd fra kommunen på kr 250 000.  

 

Ny arbeidskirke ved Sjøskogen/Vinterbrosenteret. 

Beboere i området drøfter underhånden muligheter for oppstart av kristent barne- og ungdomsarbeid. 

Til dette er det ønskelig med lokaler – enten i et utvidet Vinterbrosenter – eller i en ny arbeidskirke.  

Man har allerede startet opp med gudstjenester på Sjøskogen skole, og det planlegges to slike hvert 

halvår. Nordby MR oppretter nå en lokal komité som skal jobbe fram et forprosjekt til en framtidig 

kirke i Sjøskogen-området.   

 

Kroer kirke: 

Her er det under prosjektering en permanent rampe for rullestoler på kirkens sydside. Riksantikvarens 

folk har vært på befaring, og det vil bli godkjent å lage en ny inngangsdør i våpenhusets sydvegg, der 

vinduet er plassert i dag. Men de vil ikke godkjenne at det parkeres biler ved rampens fotende. Det må 

derfor lages en ny vei for rullestolbrukere fra parkeringsplassen eller langs kirkens nordvegg. 

Kirkens hovedtrapp er relativt høy, og det er umulig å finne gode midlertidige løsninger for ramper. 

Det er montert ringemaskiner i tårnet, men på sikt bør det også skaffes automatiske lukeåpnere.  

 
Stillinger: 

Organiststillingen i Nordby ble i 1996 utvidet fra 30 til 60 %. Siden den gang er antall gudstjenester 

økt noe, antall vielser og begravelser økt betydelig, det samme med antall dåp og konfirmanter. 

Tilsetting av ungdomsprest i 1998 og trosopplæringsleder i 2007 har gitt betydelig vekst i menighets- 

arbeidet, og her spiller det kirkemusikalske en stor rolle. Organiststillingen var derfor en av stillingene 

som ble drøftet under bispevisitasen i 2008. Fellesrådet har vedtatt en økning av denne stillingen til  

80 % i første omgang, med virkning fra 1.januar 2009. Midlene til dette ble skaffet ved å øke feste- 

avgiftene på kirkegårdene. 

 

HOVEDFORMÅL 3: KIRKEGÅRDENE. 
 

Omfatter u.kap. 300 - Kirkegårder. 

Bemanning: Kirkegårdsforvalter i hel stilling. 

  Kirkegårdsarbeider i 50 % stilling.   

Nøkkeltall:  

 Ås Nordby  Kroer Sum 

Innbyggere i 2008: 9.300 5.400 1.100 15.800 

Kirkegårdsarealer (dekar) 25,7 10,5 4,1 40,3 

Arealbehov ny k.gård (ca.) 0 7,0 0,0 7,0 

Antall begravelser pr. år (snitt) 60 25 5 90 

- derav kister 30 14 4 48 

- derav urner 30 11 1 42 

Kremasjonsprosent 50 % 44 % 20 % 46 % 

Antall gravplasser 4000 1.000 425 5425 

Antall ledige graver 1100 180 100 1380 
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Loven krever at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning. 

Våre 1380 graver tilsvarer ca 8.7 %. 

I Nordby er det regulert 7,0 dekar til utvidelse, men den er ennå ikke ervervet eller opparbeidet. 

 

Handlingsmål - Ressursbehov: 
 

Generelt for alle kirkegårdene: 

 Ta vare på verneverdige gravminner og gravutstyr. Dette kan gjøres ved å la nye gravfestere overta 

steinene som tilhører gamle gravsteder.  

 Påse at alle gravstøtter er tilstrekkelig sikret mot å velte. 

Ås kirkegård og bårehus: 

Nye asketrær bør plantes etter hvert som de gamle dør. Felling av disse store trærne er svært kostbart. 

Alle trærne får hyppig ettersyn. Sommeren 2008 ble det fjernet døde greiner for kr 25 000.  

Ås MR ønsker med tiden en utvidelse av bårehuset med bl.a. et større møterom.  

 

Nordby kirkegård – ny utvidelse: 

Forrige utvidelse på 3 dekar ble tatt i bruk i 1996. Den hadde plass til 194 kistegraver, hvorav drøyt 

halvparten nå er disponert. Med samme tempo i framtiden vil alle kistegravene være disponert i 2018. 

En ny utvidelse bør derfor være ferdig opparbeidet og vigslet i rimelig tid før dette. Det er en tid-

krevende prosess med mange godkjenningsinstanser, og anleggsarbeidene må gå over to sesonger. 

Men først må det foretas arkeologiske utgravninger. Etter avtale med grunneier og fylkeskommune vil 

disse bli utført etter skuronna høsten 2010. Så må arealet erverves ca år 2013. 

Detaljplanleggingen må starte ved utgangen av denne perioden. Da bør det være mulig å få relativt 

pålitelige kostnadstall på de ulike årene framover. 

Det aktuelle arealet er en del av en reguleringsplan fra 1992. Det ble båndlagt et areal på ca 10 dekar, 

hvorav 3 dekar ble ervervet og opparbeidet umiddelbart som 1. byggetrinn. 

Landskapsarkitekt MNLA Torun Hellen fra Ski hadde utarbeidet planer og tegninger, og hun hadde 

også laget en idéskisse for 2. byggetrinn. Hun jobber for tiden i Oppegård kommune og kan ikke ta 

flere oppdrag. Men vi står fritt til å bruke hennes idéskisse. 

Teknisk etat i Ås kommune er forespurt om å hjelpe til med kostnadstall og eventuelle 

anbudsdokumenter i sin tid, men de hadde ikke ledig kapasitet.  

Vi har følgelig engasjert landskapsarkitekt Nils Skaarer, en tidligere Ås-boer som nå har firma i 

Rakkestad. Han har vært på befaring på Nordby og har laget en stipulert kostnadsberegning. 

Det varsles imidlertid at det vil bli nødvendig med erverv av arealet ca år 2013.  

Arkeologiske utgravninger høsten 2010 er budsjettert til ca kr 80 000. 

 

Kroer kirkegård og bårehus: 

Det hvitmalte stakittgjerdet fra 1987 burde ikke vært godkjent, det er dårlig fundamentert og krever 

mye oppretting, vasking og maling. På litt sikt bør det byttes ut med tregjerde med samme utforming 

som vi har på Ås og Nordby. Dette står godt og krever minimalt vedlikehold. 

 

HOVEDFORMÅL 4: ANDRE KIRKELIGE FORMÅL. 
 

Omfatter u.kap. 400 - Andre kirkelige formål og 410 - Trosopplæringsreformen i Nordby. 

 

Dette formålet har lenge kun bestått av ett årlig driftstilskudd til Nordby menighetssenter på  

kr. 80.000. Nå har fellesrådet gjort vedtak om at disse midlene skal fordeles mellom Nordby 

menighetssenter og Arbeidskirken i Ås etter behov. 

 

Fra og med 2001 fikk vi inn en ny post:  

Ungdomspresten i Nordby. 

Stillingen ble opprettet i 1997, da med 50 %. Fra mars 2002 ble den utvidet til 100 % stilling, og den 

lønnes med innsamlede midler, samt et kommunalt tilskudd på kr 200.000 f.o.m. 2006. 
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Fra 2008 ble det opprettet et nytt underkapittel for Trosopplæringsreformen i Nordby. Nordby MR  

fikk tildelt et beløp på kr 640 000 dette året til oppstart og drift av sitt prosjekt ”På vandring gjennom 

skaperverket.” Midlene bevilges av Stortinget, og det er allerede vedtatt at reformen skal føres videre. 

Det årlige beløpet vil bli regulert i samsvar med lønnsøkningen. Ny medarbeider er tilsatt. 

 

Fra og med 2009 ville det være ønskelig å få inn en annen ny post, nemlig 

 

ARBEIDSKIRKEN I ÅS: 
Arbeidskirken eies og drives av Stiftelsen Ås arbeidskirke. 

Bygningen ble oppført ved hjelp av innsamlede midler og stor dugnadsinnsats og stod ferdig i 1985.  

Skolene er ikke lenger leietakere, og inntektene består i dag av tilfeldig utleie og ofringer.  

De siste årene har driftsutgiftene vært betydelig større enn inntektene.  

Årlige utgifter til strøm, renhold, forsikringer, kommunale avgifter og alarmtjenester er ca kr 250 000 

Det avholdes ca 20 gudstjenester/høymesser i kirken årlig. Disse er forordnet av biskopen. Etter 

kirkeloven er det en kommunal forpliktelse å dekke utgifter til dette.  

Arbeidskirken holder årlige loppemarkeder for å styrke økonomien, noe som i år ga  

ca.180.000 kr i inntekt. 

Det meste av vedlikeholdet er i alle år utført på dugnad, men en ser nå at det likevel er behov for et 

årlig drifts-/vedlikeholdstilskudd på kr. 75.000/år.  

Utleien styres av frivillige, og frivillige husverter sørger for tilsyn og vedlikehold på kveldstid og i 

helgene. Dersom kirkehuset skal fungere som tiltenkt, er det likevel svært ønskelig å opprette en 

deltidsstilling som vaktmester/kirketjener.  Dette vil kreve et lønnstilskudd på. 75.000/år. 

 

VEDLIKEHOLD/REHABILITERING. 
Etter vedtak i kommunestyret den 8.12.99 (sak nr. 99/02740) ble det opprettet en ny konto 0.1480 

Rehabilitering - kirkelige formål, som blir tildelt kr 150.000 hvert år. 

Fra 2004 til og med 2009 er det av disse midlene årlig avsatt til fond kr 100.000, slik at vi i 2009 har 

kr 600.000 til reparasjon av råteskadene samt ny kobberbekledning på tårnet i Nordby kirke. 

I tillegg har kommunen bevilget kr 250 000 slik at vi har kr 850 000 til dette prosjektet som etter 

planen blir gjennomført høsten 2009.  

 

For 2010 har fellesrådet vedtatt å bruke kr 150.000 til å finansiere utvendig maling av Nordby kirke og 

bårehus. Fra 2011 avsettes kr 150 000 årlig til innvendig oppussing av Ås kirke. 

 

INVESTERINGER 
 

Det finnes ingen vedtatte investeringer for kirken i planperioden. Men det må budsjetteres med 

midler til arkeologiske utgravinger ved Nordby kirkegård høsten 2010 – ca kr 80 000 – og til 

erverv av et areal på 7 dekar i 2013 – anslagsvis ca kr 525 000.  

 

Ny investeringsplan utenom rammene (tall i 1000 kr): 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ås kirke, ringemaskiner +lukeåpner     ca 350 

Nordby, ringemaskiner     ca 250 

Nordby kirkegårdsutvidelse, 

utgraving/planer/erverv 

  ca  80         ca  80  ca 525  

Kroer kirke, rullestolrampe  ca 250    

Nordby kirke, rullestolrampe (oppfylling) ca 150      

Kroer kirkegård, nytt gjerde    ca 100   
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FORELØPIGE ØKONOMISKE RAMMER TIL DRIFT. 
MULIGHETER TIL UTGIFTSREDUKSJONER OG INNTEKTSØKNINGER 

 
Ås kirkelige fellesråd er tildelt en foreløpig ramme på kr 5 904 000 samt kr 201.000 som 

tjenesteyting. Dette tilsvarer 2009-nivå. Virkningen av lønnsoppgjøret vil komme som tillegg. 

Samtidig sier rådmannen at Ås kommune fortsatt vil ha store økonomiske utfordringer. For å 

øke handlefriheten, samt øke mulighetene for omprioriteringer, legges det til grunn at etatenes 

foreløpige nettorammer reduseres med 3 % i forhold til gjeldende plan. 

Dette vil for kirkelig fellesråd utgjøre ca kr 180.000. 

 

Fellesrådet er i den situasjon at det er andre organer som i stor grad styrer våre 

utgifter. 

Biskopen bestemmer antall forordnede gudstjenester i de ulike kirkene, og mye av vår øvrige 

virksomhet er lovpålagt. Fellesrådet kan muligens bestemme at alle vigsler og begravelser 

skal forrettes fra for eksempel Ås kirke. Men dette vil ikke gi besparelser av stor betydning, 

siden regelverket ikke tillater permittering i stillinger. 

 

Ved innføring av ny kirkelov ble fellesrådene tilført midler over statsbudsjettet til styrking av 

administrative stillinger for fellesråd/menighetsråd, slik at disse skulle bli i stand til å utføre 

sine lovpålagte oppgaver på en tilfredstillinde måte. Dermed har vi oppnådd en bemanning 

som er til å leve med. Det vil følgelig være helt galt å foreta reduksjoner her. 

 

Reduksjon av tilskudd. 

En gjennomgang av de siste års regnskap viser at det ikke nytter å høvle noe på vanlige 

utgiftposter til utstyr, avgifter/forsikringer, brensel, skyss, renhold og kontorleie. Slike poster 

blir hvert år noe overskredet. 

Det utbetales årlige tilskudd til menighetsrådene slik at de skal få noe hjelp til konfirmant-

undervisningen. Midlene dekker lokalleie og litt av utgiftene til undervisningsmateriell. 

Fellesrådet er pålagt å dekke slike utgifter, og i 2004 ble det utbetalt kr 36.000. I tillegg 

betaler konfirmantene en egenandel, og menighetsrådene må også skyte inn betydelige beløp i 

dette arbeidet. 

Her ble det redusert med kr 20.000 i 2005 fra fellesrådet. 

 

Siste tilskuddspost er driftsstøtten til Nordby menighetssenter med kr 80 000 pr. år. Lånet  

ble nedbetalt i 2008, og fellesrådet har derfor vedtatt at beløpet heretter deles mellom  

Nordby menighetssenter og Stiftelsen Arbeidskirken i Ås etter behov.  

 

Øvrige reduksjoner på 2005-budsjettet: 

 

For å skjerme det menighetsbyggende arbeidet mest mulig, ble det nødvendig å fjerne 

møtegodtgjørelsen til fellesrådet (kr 17.000), redusere kursmidler med kr 10.000, halvere 

utgifter til organistvikarer (kr 27.000), og redusere vedlikeholdet på kirkegårdene med  

kr 18.000. Det vil derfor bli veldig vanskelig å kutte mer på fellesrådets utgifter i 2010. 

 

 

Følgende inntektsøkning ble gjennomført fra 1.1 2009: 

 

Økning av kirkegårdsavgiftene er fellesrådets eneste mulighet til å øke sine inntekter utover 

rammetilskuddet fra kommunen. Følgende endring ble gjennomført fra 1.januar 2009, slik at 

vi nå er noenlunde på linje med øvrige kommuner. 
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     Fra 1.1.07: Fra 1.1.09: 

Festeavgift pr grav pr år     150     200 

Gravlegging utenbygds kiste             5.000               6.000 

Gravlegging utenbygds urne             1.000   1.200 

Oppretting av gravminne, liten    400      500 

Oppretting av gravminne, stor    600      700 

Gravstell pr. år inkl. planter     800   1.000 

Vanning, luking pr. år      400      500 

 

Inntektsøkningen vil være avhengig av antall fornyede festeavtaler og antall nye begravelser. 

Det er følgelig vanskelig å gi et eksakt beløp, men det vil ligge i størrelsesorden kr 100.000.  

 

Seremoniavgifter. 

De fleste fellesråd har innført ”seremoniavgift” for bruk av kirken ved vielse og begravelse av 

utenbygdsboende, noen også for innenbygdsboende. Slike avgifter skal etter kirkelovens § 20 

godkjennes av bispedømmerådet. I Ås er det tidligere vedtatt å innkreve kr 2.000 for leie av 

kirken til utensokns begravelse. 

Fra 1.1.09 ble det vedtatt å innkreve kr 2.000 for leie av kirken også til utensokns vielse.  

 

Sykelønn - bruk av vikarer – vakanser. 

Etter innføring av ny kirkelov pr. 1.1.1997 får Ås kirkelige fellesråd som egen virksomhet 

refundert sykelønn fra Rikstrygdeverket ved sykdom ut over 16 dager. 

Erfaringen viser at det i liten grad blir benyttet vikarer ved korttidsfravær blant de 

kontortilsatte og kirkegårdsarbeiderne. Mye mer blant kateketer og menighetssekretærer. Og 

vikar bør alltid benyttes for organist og kirketjener. 

Refundert sykelønn varierer sterkt fra et år til et annet. Så langt har overskuddet - det som 

ikke nyttes til vikarlønn - gått med til å dekke overforbruk på mange andre budsjettposter på 

slutten av året (strøm, forsikringer, avgifter, skyss m.m.). 

Ved ledighet i stillinger kan det overveies å vente noe med tilsetting for å spare lønnsutgifter, 

men dette vil alltid være til skade for virksomheten. Erfaring viser tydelig at det tar lang tid å 

bygge opp igjen et tilbud som tidligere har ligget nede en tid. 

 

STATSTILSKUDDET TIL FELLESRÅDENE. 
 

I forbindelse med innføring av ny kirkelov fra 1997 ble det bevilget 100 millioner til landets 

fellesråd for å styrke deres administrasjon slik at de ble i stand til å håndtere sine nye og 

utvidete oppgaver. Ås sin andel var på ca kr 390 000 det første året. Deretter er det blitt 

gradvis redusert av Stortinget, og fra 2009 er det helt borte. 

 
Kirkevergens forslag til eventuell reduksjon med 3 % - kr 180 000. 
 
Vi ser ingen mulighet til å øke våre inntekter dette året, følgelig må det bli reduksjoner i utgiftsposter. 

En gjennomgang av de siste årenes regnskaper viser varierende merforbruk på artene 1-2; kjøp av 

varer og tjenester, på alle våre underkapitler. Dette kan skyldes prisstigninger, økt skyssgodtgjøring, 

drift av alarmer, mer bruk av mobiltelefon, økte utgifter til kontingenter og kopieringsavtaler. 

Budsjettbeløpene på disse postene har vi ikke klart å øke fra år til år på grunn av trange rammer, noe 

som gjør at vi her har urealistiske lave beløp.  Det er derfor ikke mulig å foreta reduksjoner på disse 

postene uten å redusere tjenestene.  
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Det som har reddet fellesrådets økonomi de fleste årene, er enten en uventet inntekt av 

sykepenger, eller større inntekt på festeavgifter enn budsjettert. Men i 2008 fikk vi et 

underskudd på kr 155 000, noe som reduserte vårt disposisjonsfond til kr 88 000. 

 

Vi vet ingenting om sykefraværet neste år, men vi kan ikke budsjettere med sykepenger i en så liten 

virksomhet som vår. 

En eventuell økning av det stipulerte inntektsbeløpet på festeavgiftene vil heller ikke være forsvarlig, 

siden dette ble økt fra kr 240 000 til kr 363 000 fra 1.01.09. 

 

Følgelig har vi ikke annet å redusere på enn de rene tilskuddene som utbetales til stiftelsene Ås 

arbeidskirke og Nordby menighetssenter, samt tilskudd til konfirmantundervisning og godtgjørelse for 

klokkertjeneste på søndager i Ås og Nordby: 

- tilskudd til stiftelsene Ås arbeidskirke og Nordby menighetssenter   80.000 

- tilskudd til Ås MR til konfirmantundervisning        8.000   

- godtgjørelse til Ås MR for klokkerfunksjoner      28.000 

- tilskudd til Nordby MR til konf.undervisning        6.000 

- godtgjørelse til Nordby MR for klokkerfunksjoner      17.000 

- tilskudd til Kroer MR til konf.undervisning        2.000  

                     141.000 

Men godtgjørelsen for klokkertjenesten bør ikke røres. Det vil i så fall bli nærmest umulig å rekruttere 

frivillige til denne viktige tjenesten. 

 

Fellesrådets innstilling til kommunestyret: 

 
 1.a. Fellesrådet oversender dette forslaget til driftsbudsjett for 2010 -2013 og ber Ås kommune om en     

        rammeoverføring på kr 5 904 000 + kr 146 000 til lønn som følge av det sentrale lønnsoppgjøret                   

        pr 1.05.09. Tjenesteytingsavtalen kommer som tillegg. Dette er en videreføring av 2009-nivå. 

        Siden Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2009 resulterte i at tilskuddet til fellesrådet     

        falt helt bort, sendes hermed en forespørsel til Ås kommune om kompensasjon med kr 47 000. 

 

 1.b. Utgiftssiden i budsjettet er svært presset etter flere år med nedskjæringer, mens prisene på  

        varer og tjenester er stigende.  

        Inntektssiden ble styrket sist år ved at festeavgiftene ble økt, noe som er beregnet å gi en  

        inntektsøkning på ca 100.000 kr/år. Dette ble gjort for å finansiere en helt nødvendig økning 

        av organiststillingen i Nordby fra 60 – 80 %. 

        En reduksjon av budsjettet på 3 % (=180.000 kr) vil ikke kunne gjennomføres uten en tilsvarende 

        reduksjon av stillinger. I tillegg må man eventuelt fjerne driftsstøtten til stiftelsene Ås    

        arbeidskirke og Nordby menighetssenter som allerede er nede på lave kr 80 000. 

 

        Fellesrådet vil sterkt advare mot dette. Men dersom det må kuttes, ønsker fellesrådet å beskytte 

        organiststillingen framfor tilskuddet til stiftelsene. 

 

 2.a. REHABILITERING: Prioriterte tiltak innenfor tildelt ramme på kr 150.000 årlig:      

         2010 - utvendig maling av Nordby kirke og bårehus                               kr  150.000 

         2011 - 2013 avsettes kr 150.000 årlig til innvendig oppussing av Ås kirke. 

 

                                                                                                                                      

2.b. Det bes om at den årlige bevilgning til rehabilitering økes fra kr 150 000 til kr 200 000. 

       Dette fordi listen i punktet ovenfor viser at kirken har et etterslep av relativt kostnadskrevende  

       investeringer og rehabiliteringsprosjekter som det er viktig å få utført. 

       Og det er temmelig sikkert at maling av Nordby kirke og bårehus vil koste minst kr 200 000. 

 

2.c. INVESTERINGSBEHOV I PERIODEN (utenom tildelt ramme): 
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2010 Nordby kirkegård, 

utvidelse 

Arkeologiske utgravinger ca kr   80 000 

2010 Nordby kirke Rullestolrampe, oppfylling ca kr  150 000 

2011 Nordby kirkegård Anbudsdokumenter og planer ca kr   80 000 

2011 Kroer kirke Rullestolrampe ca kr 250 000 

2013 Nordby kirkegård, 

utvidelse 

Erverv av areal, 7 dekar ca kr 525 000 

2013 Kroer kirkegård Nytt gjerde ca kr 100 000 

2014 Ås kirke Ringemaskiner og lukeåpnere ca kr 350 000 

2014 Nordby kirke Ringemaskiner ca kr 250 000 

2015 Senter-kirke,Vinterbro Forprosjekt ca kr 100 000 

       

      Vi vil dessuten peke på behovet for en renovering av Ås kirke etter dette, samt et ønskelig påbygg    

      inneholdende lagerrom m.m. 

 

 

 

Ås, 18.09.09.           

______________ 

Gerhard Winge, sign. 
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Vedlegg 14: Budsjett/tilsyn/kontroll 2010 
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