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TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 

 
Gå til saksliste       Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/1412 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 18/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial 
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27.09.2012 
27.09.2012 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/12 27.09.2012 
Formannskapet 
Kommunestyret 

62/12 26.09.2012 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kontrollutvalget (uttalelse) 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 19.09.2012) 
2. tertialrapport 2012 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
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SAKSUTREDNING: 
 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 
2015. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:  

 Økonomi 

 Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 

 Oppfølging av vedtak 

 Planoversikt 
 
2. tertialrapport er en forenklet tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende 
tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid 
er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og 
tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk 
fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.   
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 

Økonomi 
Status per 2. tertial viser at det er behov for omdisponeringer innenfor etatene for å 
dekke nye behov. Innen skole og SFO har det vært en økning i antall elever med 
behov for ekstra oppfølging. Innen Helse- og sosial medfører samhandlingsreformen 
økte behov.  
 
Storebrand har varslet en kraftig økning i premien fra 2013. Det var i utgangspunktet 
planlagt å starte anbudsprosessen i 2013. På grunn av den varslede premieøkningen 
fra Storebrand, omprioriterer Rådmannen ressurser og gjennomfører anbudet høsten 
2012.  

 
Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger 
med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder 
det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan 
styrkes.  
Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte 
veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. En endelig KOSTRA-analyse 
er nå utarbeidet og sendt ut til utvalgene.  

 
Kommunen har gjennom 2. tertial hatt en god skatteinngang og en god avkastning på 
plasseringene. Endringer i rammetilskudd peker også i riktig retning. I sommer fikk 
kommunen også tilbakebetalt ytterligere 4,3 millioner fra staten for ressurskrevende 
brukere. Dette gir en økt inntekt som kan bidra til å kompensere for nødvendige 
merutgifter, i tilknytning til blant annet samhandlingsreformen og nye 
ressurskrevende brukere med økt behov for tjenester.  
 

Reguleringsplan for Campus og Einarstujordet  
Reguleringsplan for Campus og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 
20.06.2012. Det gjenstår å avklare innsigelse fra fylkeskommunen knyttet til 
busslommer langs Fv 152 og Meierikrysset. 
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E18 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro ble fremmet for endelig 
vedtak. Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.06.2012: 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 
datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 
alternativ 3A-4 som fremtidig korridor.  
Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør 
skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen 
Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse. 
 
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektøren. Det anmodes om at  
E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest mulig. På bakgrunn av dette 
ble saken fremmet for formannskapet 29.08.2012, som ga følgende innstilling til 
kommunestyret: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Kommunestyrets fatter vedtak i 3. tertial, 12.09.2012. 
 

Kulturhuset 
Det ble besluttet i kommunestyremøtet 20.06.2012, at Ås kommune selv skal drifte 
alle kulturhusets deler, inkl. kinosal og vestibyle. Den scenetekniske oppgraderingen 
av kinosal og kinoteknisk utstyr, som det er bevilget investeringsmidler til, er i 
sluttfasen. Stillinger knyttet til driften er utlyst. Kjøkken/serveringsdriften skal legges 
ut på anbud med endret anbudsgrunnlaget i forhold til de erfaringer en fikk gjennom 
første anbudsrunde. 
 
Det er interesse blant lokale kulturarrangører for å bruke kulturhuset. Det satses på å 
få til en blanding av lokale og profesjonelle aktører i og utenfor kommunen. Det er 
også betydelig bruk og utleie av lokalene til møter, kurs og selskap til både interne og 
eksterne leietagere.  

 

Skolebehovsplanen 
Skolebehovsplanen beskriver ulike alternativer for fremtidig skolestruktur i Ås 
kommune. På bakgrunn av dette behandlet og fattet kommunestyret vedtak om 
skolestrukturen i mai. Et av tiltakene er utbygging av Solberg skole, og i 2. tertial er 
planleggingen igangsatt. 
 

Barnehagebehovsplan 
I 2. tertial er det jobbet frem en barnehagebehovsplan. Den skal opp til politisk 
behandling i 3. tertial. 
 



  F-sak 62/12 

6 

 

Valgfag i ungdomsskolen 
Det er fra skolestart innført obligatorisk valgfag på 8. trinn. Det undervises i valgfag  
2 timer à 60 minutter. 
 

Fullelektronisk arkiv 
Det er gjennomført prekvalifisering av leverandører av sak- og arkivsystem. Anbud og 
kravspesifikasjon er sendt ut til leverandørene. Videre utvidelse av antall 
fullelektroniske saksområder vil vente til nytt sak- og arkivsystem er innført våren 
2013.  

 

Deltakelse i Europan 12  
Europan er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og planleggere.  Ås kommune deltok i juni på Europans 
tomteseminar og ble blant de utvalgte kommunene som fikk invitasjon til å delta med 
et prosjekt i konkurransen. 

 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2012 tas til orientering.  
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BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012 
 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 153 Saksnr.:  12/1407 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 63/12 26.09.2012 
Administrasjonsutvalget 19/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 

78/12 27.09.2012 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Rådmannen i Ås, 19.9.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalg  
Formannskap  
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Tabell 1 og 2. 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,3 %. 
Budsjettreguleringer etter 1. tertial 2012 innebærer at netto driftsresultat på ca. 1 %.   
 
Status per 2. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere 
skole og SFO innebærer behov for omprioriteringer. Rådmannen foreslår at nye 
behov dekkes inn gjennom omprioriteringer slik at prognose for netto driftsresultat på 
1 % holdes uendret.  
 
Skatt og rammetilskudd 
Pr. 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 246 mill. kroner. Dette utgjør 64 % 
av budsjettert skatteinngang for hele året på 384 mill. kr. I samme periode i fjor var 
skatteinngangen på 63,25 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert 
skatteinngangen hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.  
 
Som følge av høy befolkningsvekst kan det se ut til å bli noe høyere skatteinngang 
enn budsjettert. Skatteanslaget økes med 1 mill. kr til 385 mill. kr. Det er imidlertid 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele året. 
 
Lån 
Rentenivået har gått ned i 2012 blant annet som følge av fortsatt uro i 
verdensøkonomien. Samtidig har kredittpåslagene på kommunens lån økt noe, slik at 
kommunens innlånskostnader ikke har gått tilsvarende ned.  
 
Renteutgiftene for 2012 anslås å bli noe lavere enn budsjettert, samtidig anslås 
kommunens renteinntekter også å bli lavere enn budsjettert slik at netto renter blir 
omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere ved svingninger i rentenivået enn 
renteutgiftene da kommunens overskuddslikviditet i hovedsak er plassert i flytende 
bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel fastrenter. 
 
Kapitalforvaltning 
Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 9,17 
mill. kr eller 5,3 %. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 
% for hele 2012. Hittil i år er avkastningen derfor over forventet. Både obligasjoner og 
aksjer har hatt god avkastning hittil i år. Det forslås en oppjustering av anslaget for 
avkastningen på 2 mill. kr. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i kapitalmarkedet. 
 
Integreringstilskudd 
Ny prognose for integreringstilskudd viser at anslaget kan økes med 1 mill. kr fra 9 
mill. kr til 10 mill. kr.  
 
Momskompensasjon investering. 
Momskompensasjon fra investeringsprosjekter inntektsføres i driftsbudsjettet.  
Hittil i år har vi mottatt 3 mill. kr av et budsjett på 13,4 mill. kr.  På grunn av utsatt 
fremdrift på enkelte investeringsprosjekter anslås inntektene å bli ca. 3 mill kr lavere 
enn budsjettert.  
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Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
Lønnsoppgjøret 2012- budsjettmessige konsekvenser 
Gjennom frivillig mekling etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle 
forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den 5. juni 2012 legge fram forslag 
til løsning om ny Hovedtariffavtale for KS-området. Lønnselementene i 
meklingsløsningen består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, 
avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør 
tarifftilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for 2012.  
 
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en årslønnsvekst på 
3,75 % fra 2011 til 2012. Da det er mange elementer som slår ut i beregning av 
årslønnsveksten, er det tatt høyde for noe usikkerhet i dette anslaget. Resultatet av 
lønnsoppgjøret er enda ikke avklart. Dette gjelder både korrigeringer i det sentrale 
oppgjøret og lokalt oppgjør. Rådmannen foreslår derfor at 1. mill. kr av den generelle 
tilleggsbevilgningspotten holdes igjen som en reserve til lønnsoppgjøret.  
 
 
Sentraladministrasjonen: 
 
Økt satsing næringsutvikling i regi av Follorådet. 
Follorådet har vedtatt økt satsning på næringsutvikling, og fakturerer 70 000 kr mer 
enn forutsatt. Dette foreslås dekket gjennom omdisponering på ansvar 1100 
Kommunestyret og Formannskap.  
 
Anbud pensjon 
Ås kommunes pensjonsordning settes ut på anbud, da Storebrand har varslet kraftig 
økning i pensjonspremie for 2013. Det settes av inntil 150 000 kr til 
konsulenttjenester for gjennomføring av anbudet.  
 
Europan 
Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 
planleggere. Kommuner og utviklere gis anledning til å komme med forslag til aktuelle 
prosjekter til konkurransen. 
 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i sør til 
Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Til dekning av kommunens andel av deltakeravgiften, 
settes det av kr. 250 000. 

 
Tilleggsbevilgningspotten 
For å finne inndekning for nye behov og tiltak foreslås det å redusere 
tilleggsbevilgningspotten med 1 mill. kr.  
 
 
Helse og sosial: 
 
Kjøp fra staten Samhandlingsreformen 
Det er satt av 15,7 mill. kr til medfinansiering av sykehusopphold og andre ekstra 
kostnader knyttet til samhandlingsreformen. Det betales et månedlig akonto beløp til 
staten for utgifter til medfinansiering. Satsen ble justert i juli. Basert på ny sats kan 
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utgifter til medfinansiering reduseres med 1 mill. kr. Samtidig er det andre behov 
knyttet til samhandlingsreformen som foreslås dekket opp med omdisponeringer, jf. 
tiltak nedenfor. 

 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Ås kommune har gått gjennom refusjonskravene for 2008 og 2009 og sendt et nytt 
refusjonskrav for ressurskrevende tjenester. Helsedirektoratet har nå bekreftet og 
utbetalt et refusjonskrav på 4,34 mill. kr som inntektsføres i 2012. I tillegg viser nytt 
anslag for 2012 at refusjonskravet blir 2,46 mill. kr høyere enn tidligere budsjettert, på 
grunn av flere ressurskrevende brukere.  
 
Medisinsk forbruksmateriell 
Det er behov for å sette av mer midler til medisinsk forbruksmateriell på grunn av 
flere og mer krevende brukere. Dette er en følge av samhandlingsreformen. 
 
Medikamenter 
Det er behov for å sette av mer midler til medikamenter på grunn av flere og mer 
krevende brukere. Dette er en følge av samhandlingsreformen. 
 
Vederlag 
Ny prognose viser at inntektene fra vederlag for institusjonsopphold kan økes med 1 
mil. kr på grunn av flere brukere.  

 
Salg av plasser Moer sykehjem 
Som tidligere varslet foreslår rådmannen at det ikke selges plasser som opprinnelig 
budsjettert, da kommunen har behov for plassene selv, og fordi dette vurderes som 
mest økonomisk lønnsomt. Dette sees blant annet i forhold til kostnadene knyttet til 
utskrivningsklare pasienter og den kommunale medfinansiering for døgnopphold etter 
samhandlingsreformen. 
 
Moer sykehjem 2A og 2B 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
 
Moer sykehjem C og D 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
 
Vikarbyrå 
Smitteutbrudd ved sykehjemmet har i sommerferieavviklingen ført til økte kostnader, 
da også flere ansatte ble smittet og ikke kunne være på arbeid igjen før smittefrihet. 
Saneringstiltakene har krevet høy bemanning (dobbelt bemanning på sykehjemmet) 
pga. vask av alle rom etc. Dette har vært meget krevende og uheldig i en 
ferieavvikling, hvor mange faste ansatte må få avvikle sin ferie. 
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Lønn forsterket bemanning 2:1 
Ekstra ressurskrevende bruker ved forsterket skjermet enhet. 
 
Vikarbyrå forsterket bemanning 
Ekstra ressurskrevende bruker ved forsterket skjermet enhet. 
 
Bidrag sosial omsorg/barnevern 
Omorganisering i barnevern har avdekket økte / andre behov. 
 
Bidrag flyktninger 
Økning i flyktninger som mottar sosialhjelp. 
 
Fosterhjemsgodtgjørelse 
Omorganisering i barnevern har avdekket økte / andre behov enn tidligere. 
 
Støttekontakt 
Kommunen har med ny støttekontaktkoordinator (vikar) klart å rekruttere tilstrekkelig 
med støttekontakter, og flere brukere som har vedtak får nå faktisk tjenesten. Dette 
fører til økte støttekontaktutgifter. 
 
Lisenser barnevern 
Barnevern måtte oppgradere it-systemet, og arbeider med å ta i bruk økonomidelen 
av systemet («Familia»). Dette vil føre til en langt bedre kostnadskontroll pr. vedtak. 
 
Lisenser Helse 
Det må settes av 110 000 kr til nye lisenser for Helsestasjonen. Beløpet skal dekke 
oppgradering av sensitivt nett, og må være på plass for kommunikasjon via 
helsenettet. 
 
Konsulenttjenester 
Barnevern måtte oppgradere it-systemet, og arbeider med å ta i bruk økonomidelen 
av systemet («Familia»). Dette vil føre til en langt bedre kostnadskontroll pr vedtak 
 
 

Oppvekst og kultur: 

 
Elevtallsvekst 
Det er satt av 3,5 mill. kr til elevtallsvekst for 2012. Oppdatert prognose viser nå at 
behovet er ca. 1,5 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Dette foreslås 
omdisponert til nye behov innen oppvekst og kultur. 

 
Ressurskrevende elever 
På bakgrunn av at det er svært mange ressurskrevende elever på skolene og SFO i 
2012, er det behov for å sette av 700 000 kr som fordeles ut på aktuelle skoler høsten 
2012.  

 
Refusjoner Voksenopplæringen 
Budsjetterte refusjoner for voksenopplæringen oppjusteres med 1 100 000 kr. 
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Introduksjonsordningen 
Utbetaling av introduksjonsstønad er høyere enn forutsatt som følge av flere brukere 
og økte satser. Det er anslått et behov for å styrke posten med 500 000 kr. Samtidig 
er inntektssiden, blant annet integreringstilskudd også oppjustert. 

 
Morsmålsundervisning 

Morsmålsundervisningen ligger an til et merforbruk på 400 000 kr på grunn av høyere 
behov enn forutsatt.  
 
Etterjustering tilskudd private barnehager  
I forskrift om likeverdig behandling er det bestemmelser om etterjustering av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket ved 
ordinær drift i de kommunale barnehagene avviker fra det som ble lagt til grunn ved 
fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunestyret fatte vedtak om etterjustering av 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jf. K-sak 49/12. 

 
Ny beregning innebærer at tilskuddet til de private barnehagene blir ca. 1 mill. kr høyere 
enn tildelt beløp. 
 

 
Teknikk og miljø: 

 
Renhold 
Samhandlingsreformen bidrar til økt behov for renhold på sykehjemmet. Dette fordi 
kravene til renhold er større og utskiftningstakten av beboere øker. Budsjettet for 
renhold må derfor økes med 200 000 kr.  
 
Gebyrer 
Estimerte gebyrinntekter innen byggesak må nedjusteres med 600 000 kr som følge 
av mindre aktivitet enn forutsatt.  
 
Omdisponeringer Teknikk og Miljø 
For å dekke inn reduserte inntekter foreslås det generelle innsparinger på Teknikk og 
Miljø på 300 000 kr. 
 
 

Behov for regulering av investeringsbudsjettet 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for investeringer 1. tertial 2012 ble ikke 
vedtatt. Kommunestyret vedtok følgende:  
 

 Budsjettreguleringer for investeringsbudsjettet tas opp som ny sak hvor det 
redegjøres for tidligere vedtak, samt belyses hva pengene som tilføres nye tiltak 
skal brukes til. 

 Det skal fremlegges særskilt regnskap for alle investeringsarbeider (bygg etc.) 
over 1 mill. kroner.  

 Fremtidige budsjettreguleringer skal ha klare referanser mellom verbaldelen og 
talltabellen.  
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Tabellen over status investeringsprosjekter i tertialrapporten er nå endret. Det er 
innarbeidet nye kolonner som viser henholdsvis: 

1) Vedtatt budsjett: Kommunestyrets vedtak 14.12.2011 
2) Disponibel ramme: Årets disponible ramme = Vedtatt budsjett 2012 + 

overføring av ubrukte midler fra 2011. 
3) Totalt forbruk: Forbruk gjennom hele prosjektets levetid 
4) Vedtatt ramme: Brutto kostnadsramme uavhengig av finansiering 

 
Rådmannen fremmer nå forslag til budsjettreguleringer på nytt, og det gis nå  
en nærmere orientering om hva midlene til større prosjekter går til. På grunn av 
vakant stilling som eiendomssjef, har det ikke vært kapasitet til å legge frem 
byggeregnskap til Formannskapet innen 2. tertial for alle avsluttede prosjekter. Dette 
vil bli prioritert i 3. tertial.  
 
 
Bjørnebekk bevegelseshemmede 
Prosjektet gjelder ombygging av tidligere barnehage til administrasjonslokaler, atrium 
for beboere og to leiligheter for bevegelseshemmede. Prosjektet er nærmere 
beskrevet i sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2011. Prosjektet startet i 2009 og er 
nå avsluttet med samlede kostnader på 11,6 mill. kr.  
 
Dette er finansiert på følgende måte: 

 

Finansiering 
Beløp Kommentar 

Refusjoner fra 

staten 
-1 747 000 Tilskudd fra UDI 

Bruk av lån -4 143 534 

 Overføring fra drift -4 558 000 Overskudd fra driften på Bjørnebekk 

Bruk av bundne 

fond 
-1 168 000 

Fondsmidler avsatt fra overskudd på driften av 

Bjørnebekk 

Sum finansiering -11 616 534   

 

Det ble i 1. tertial rapport 2011 tilført nødvendige midler for å sluttføre prosjektet. 
Prosjektet er nå fullført med kostnader på 224 000 kr over denne rammen. Dette 
finansieres av overføring fra driftsbudsjettet på Bjørnebekk.  
 
Bjørnebekk 
Bjørnebekk asylmottak har et stort behov for oppgradering av bygningsmassen. 
Det overføres 276 000 kr fra driftsbudsjettet til Bjørnebekk for å forsere oppgradering 
av bygningsmassen. Dette finansieres av tilskudd fra UDI.  
 
Follo Barne- og ungdomsskole: 
Budsjettet ble lagt på feil funksjon. Dette er således en budsjett-teknisk justering.  
 
Kulturhuset prosjekt 0212 brannsikring: 
Prosjektet har en netto inntekt på 300 000 kr som følge av at man har mottatt 
refusjon fra forsikringsselskap. Prosjektet hadde et merforbruk fra 2011 på 307 000 
kr som foreslås dekket inn med refusjon i 2012.  
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Ombygging Moer sykehjem 
Moer sykehjem prosjekt 0608 er avsluttet av plankomiteen med mindreforbruk. Det 
foreslås at 200 000 kr overføres til garantifondet og at resten avsettes til bundet 
investeringsfond. I tillegg foreslås det at det som er igjen etter utsmykkingen av Moer, 
223 000 kr, avsettes til bundet investeringsfond. Byggeregnskapet er behandlet av 
plankomiteen og legges frem for formannskapet i 3. tertial.  
 
Gangvei Kjærnes: 
Det ble merforbruk i 2011 som må overføres til 2012, i tillegg til at det er forbruk i 
2012 som er uten finansiering. Merforbruket skyldes en misforståelse og finansieres 
gjennom omdisponering. Byggeregnskap legges frem i 3. tertial.  
 
Ås fotballhall 
Arbeidet er fullført til kostnader på 1,6 mill. kr lavere enn vedtatt kostnadsramme. Det 
blir ikke gitt spillemidler på 2 mill. kr som forutsatt i finansieringsplanen. Denne 
inntekten er opprinnelig forutsatt regnskapsført i år, men prosjektet må nå tilføres 2 
mill. kr som følge av bortfall av denne inntekten. Prosjektet er nærmere omtalt i 2. 
tertialrapport 2012. 
 
Prestebolig: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe prestebolig i denne omgang og midlene kan derfor 
omdisponeres.  
 
Ombygging av Myrveien: 
Prosjektet har overskredet rammen og er stanset opp. Foreløpig finansieres 
merforbruket gjennom omdisponering. 
 
Vestbygda Avløp: 
Det er lagt avløpsledninger samtidig med vedlikehold av vannledningene. Det ble 
avgjort ved gjennomgang av VAR-regnskapet at dette må anses som investering. 
Prosjektet ble derfor overført fra drift mot slutten av året. Finansiering av merforbruket 
fra 2011 skjer gjennom omdisponeringer.  
 
Aksjeandel fjernvarme: 
Det er ikke aktuelt å kjøpe aksjer og midlene kan derfor omdisponeres.  
 
Avsetning til bundet dispfond 
Etter foreslåtte omdisponeringer gjenstår ubrukte midler på 1 292 000 kr som 
foreslås avsatt til bundet disposisjonsfond for kommende investeringer. Forslag til 
disponering av fondet vil bli fremmet i handlingsprogram 2013-16. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat holdes uendret på 1 %. 
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Vedlegg 
 
Tabell 1. budsjettreguleringer drift 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Regnskap 

2011 

Oppr. 

budsjett 

Revidert 

budsjett Endring 

Nytt rev. 

budsjett 

              

Sentraladm.             

135000.1100.100 Kjøp fra andre kommuner - Follorådet 339 512 335 000 335 000 70 000 405 000 

1*.1100.100 
Driftsutgifter Kommunestyret og 
Formannskapet       -70 000   

127000.1410.120 Deltakelse i Europan 12 49 520 0 5 000 250 000 255 000 

127000.1600.120 Konsulenttjenester anbud pensjon 73 545 50 000 289 000 150 000 439 000 

149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 2 091 000 2 026 000 -1 010 000 1 016 000 

              

Oppvekst og kultur             

137010.2070.201 
Driftstilskudd private barnehager - 
etterjustering 2011 60 043 207 62 044 000 62 044 000 1 000 000 63 044 000 

149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 3 500 000 1 518 000 -1 500 000 18 000 

149000.2060.215 Ressurskrevende elever skole/SFO       700 000   

17*.2108.213 Refusjoner voksenopplæring -6 495 000 -5 883 000 -5 883 000 -1 100 000 -6 983 000 

108910.2108.213 Introduksjonsstønad 2 552 000 2 764 000 2 764 000 500 000 3 264 000 

10*.2163.202 Lønn morsmålsundervisning 4 020 649 3 609 000 3 845 000 400 000 4 245 000 

              

Helse og sosial             

130000.3030.255 Kjøp fra staten - Samhandlingsreformen 0 15 733 000 15 733 000 -1 000 000 14 733 000 

170000.3342.253/254 
Refusjon fra staten 2008/2009 - ressurs 
krev.brukere -16628 600 -13250 000 -22050 000 -4343 000 -26393 000 

170000.3342.253/254 
Refusjon fra staten 2012 - ressurs 
krev.brukere 

-16 628 
600 

-13 250 
000 

-22 050 
000 -2 457 000 

-28 850 
000 

120030.3110.232 Programvare IKT 45 084 50 000 50 000 110 000 160 000 

111000.3400.253 Medisinsk forbruksmateriell 420 488 276 000 276 000 95 000 371 000 

111400.3400.253 Medikamenter 927 673 606 000 606 000 175 000 781 000 

160040.3400.253 Vederlag   -16560 000 -15910 000 -1 000 000 -16910 000 

162090.3400.253 Salg av plasser ved Moer sykehjem -116 550 -4 300 000 -2 850 000 2 500 000 -350 000 

10*.3411.253 Moer sykehjem 2A og 2B  14 494 373 13 370 000 14 051 000 500 000 14 551 000 

10*.3420.253 Moer sykehjem C og D 26 965 855 24 768 000 24 471 000 1 000 000 25 471 000 

127020.3420.253 Vikarbyrå 107 956 0 0 122 000 122 000 

10*.3430.25* Lønn forsterket bemanning 2:1 29 166 268 29 387 000 30 207 000 802 000 31 009 000 

127020.3430.253 Vikarbyrå forsterket bemanning 454 175 0 0 998 000 998 000 

147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg/barnevern 7 310 475 4 688 000 4 988 000 500 000 5 488 000 

147050.3220.281 Bidrag flyktninger  1 996 365 492 000 1 692 000 500 000 2 192 000 

105020.3230.252 Fosterhjemsgodtgjørelse 1 929 273 1 390 000 1 390 000 750 000 2 140 000 

105040.3520.234 Støttekontakt 1 073 528 1 007 000 1 007 000 228 000 1 235 000 

119520.3230.244 Lisenser 84 007 60 000 60 000 50 000 110 000 

127000.3230.244 Konsulenttjenester 604 366 64 000 64 000 580 000 644 000 

              

Teknikk og miljø             

10*.7300.* Lønn renhold 18 993 003 19 775 000 20 180 000 200 000 20 380 000 

162010.6080.30* Gebyrinntekter    -6 534 000 -6 534 000 600 000 -5 934 000 

10* 7* Omprioritering innenfor rammen       -300 000   
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Fellesinntekter - 

utgifter           0 

187000.8000.800 Skatt på inntekt og formue 
-362 381 

576 -380 000 000 -384 000 000 -1 000 000 -385 000 000 

190500.8000.870 Avkastning e-verksmidler -2 250 000 -9 000 000 -9 000 000 -2 000 000 
-11 000 

000 

181020.8000.850 Integreringstilskudd -8 506 325 -9 000 000 -9 000 000 -1 000 000 
-10 000 

000 

172800.8001.840 Momskomp fra investering -12115 000 -13472 000 -13472 000 4 000 000 -9 472 000 

      Sum endringer 0   
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Tabell 2. budsjettreguleringer investering 

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering 

Regnskap 

2012 

Rev. 

Budsjett Endring 

Nytt rev. 

Budsjett 

          0 

Kulturhuset 

prosjektering 

brannsikring         0 

023040.7000.386.0212 
Merforbruk fra 2011 (ikke overført 
enda)   -307 000 307 000 0 

023040.7000.386.0212 Netto Forbruk 2012 - forsikringsoppgjør -274 000   -304 000 -304 000 

            

Treningshall           

070000.3810.672 Bortfall av spillemidler Ås fotballhall 0 -2 000 000 2 000 000 0 

            

Follo Barne- og 

ungdomsskole 
 

      0 

023000.2050.222.0233 Endring funksjon og ansvar 0 460 000 -460 000 0 

023000.2060.214.0233 Endring funksjon og ansvar 458 900 0 460 000 460 000 

  
 

        

Moer sykehjem           

023040.7000.261.0608 Saken er avsluttet av plankomiteen 22 500 979 000 -956 000 23 000 

023040.7000.***.0610 Overføring til garantifond   514 000 200 000 714 000 

020060.2050.253.0310 Rest av utsmykking  0 223 000 -223 000 0 

            

Gangvei 

Kjærnesveien           

023040.6800.333.0670 Merforbruk fra 2011   -2 477 000 2 477 000 0 

023040.6830.333.0670 Forbruk 2012 406 172 0 406 000 406 000 

077000.6830.333.0670 Refusjon 2012 -136 934 0 -137 000 -137 000 

            

Presteboligkjøp           

023040.7000.390.0676 Ikke aktuell lengre 0 4 000 000 -4 000 000 0 

            

Bjørnebekk 

bevegelseshemmede           

023000.7200.265.0724   107 000 0 107 000 107 000 

023000.7200.265.0724 Merforbruk fra 2011   -117 000 117 000 0 

09*.7200.265.0724 Overføring fra drift     -224 000   

            

Bjørnebekk            

023000.7200.265.0701 Rehabilitering 0 0 283 000   

09*.7200.265.0701 Overføring fra drift     -283 000   

            

Ombygging Myrveien           

023040.68/69.3*.0742   447 974 265 000 200 000 465 000 
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Vestbygda avløp           

023040.6970.353.0806 Merforbruk fra 2011    -4 734 000 4 734 000 0 

            

Aksjeandel 

fjernvarme         0 

052900.1702.315.0106 Ikke aktuelt å kjøpe aksjer 0 6 000 000 -6 000 000 0 

            

Avsetning til bundet 

investeringsfond           

 055010       1 292 000   

Sum       -4 000 1 734 000 
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         Unntatt offentlighet, Offl. § 23 

F-sak 64/12        

ANBUD PÅ KOMMUNAL TJENESTEPENSJON - TILDELINGSKRITERIER 
 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   Neste sak>> 
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BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016 
 

Gå til saksliste   <<Forrige sak   Neste sak>> 
 

Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: 145 &30 Saksnr.:  11/3255 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/12 07.06.2012 
Formannskapet 65/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  27.09.2012 
Kommunestyret 

 
 

Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2012-2016» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 

1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en    
    friluftsavdeling tilknyttet barnehagen. Ombyggingen starter         
    umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i bruk fra 1.8.2013. 
 Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 

2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 
plasser som erstatning for denne i Nordbyområdet. 

 

Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. 
Omregulering av tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter 
umiddelbart slik at ny barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 

3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med 
ca.. 20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i 
sentrum. Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette 
avdelingen.  

 

4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse  
 med reguleringen av området 
 

5. Rustadskogen barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage  
med ca.100 plasser. Dette gjøres når befolkningsprognosene viser at det er 
behov for nye plasser i Sentralområdet. 

 

6. Sagalund barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med  
    ca.100 plasser dersom man får få kjøpt tilleggstomt av grunneier.  

Dette gjøres når befolkningsprognosen viser at det er behov for nye plasser 
i Sentralområdet. 

 
Rådmannen i Ås, 19.9.2012 
 
 
Trine Christensen 
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Tidligere politisk behandling: 
HOK 7.6.2012 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Kommunestyret  
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt utvalgene 19.09.2012) 
Barnehagebehovsplan 2012-2016 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ås kommune, Vedlikeholdsplan 2012-2014 
Verdivurdering Togrenda barnehage 2012. 
Skjøte for Togrenda barnehage m/uttalelse fra Gunnar Ek, Forvaltings og boligsjef. 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Ellen Benestad, Oppvekst- og kultursjef,   
Vigdis Bangen, Fagkonsulent,   
Arnt Øybekk, Teknisk sjef 
Styrere i kommunale barnehager 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

 
Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, 
utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. 
Befolkningsprognoser og barnetall i planperioden tilsier en tilvekst av barn i 
aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere. 

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

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i 
barnehage, første og andre ledd og lyder: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar 
med denne loven med forskrifter 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
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Barnehagedekningen i Ås kommune 

Ved årsskiftet i 2011 hadde Ås, i følge KOSTRA- registreringen som viser 
barnehagedekning i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 
93,3 % for aldersgruppen 1-5 år. Dette er nedgang fra 2010 hvor 
barnehagedekningen var 95,9 % for samme aldersgruppe.. 
 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 
2009-2012» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å 
være tilstrekkelig. Etter hovedopptaket mars 2012 har Ås kommune full 
barnehagedekning jf. Barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage.  
 
På en annen side er det mulig at en dekningsgrad på 95 % er for lav. Ås kommune er 
en vekstkommune og boligprisene er økende. Man kan derfor anta at 
småbarnsforeldre som flytter til Ås i større grad enn tidligere er avhengig av to 
inntekter og dermed også av tilbud om barnehageplass. 
Det kan være at kommunen bør ha en dekningsgrad som ligger et sted mellom 95 % 
og 100 %. 

Barnetallsutviklingen i Ås kommune 

Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 
for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 
gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet.  
 
Det er kommet nye prognoser etter behandlingen av alternativer til utbygging av i 
HOK 7.6.2012. I  den siste prognosen fra 30.8.2012 er det planlagte boligfeltet ved 
Rustadporten ute og Dyster Eldor utbyggingen er lagt inn fra 2015 og utover. Denne 
kan muligens bli ytterligere forskjøvet. 

 
Barnetallene i de nye prognosene viser at behovet for nye barnehageplasser i 
perioden 2012-2016 i hovedsak vil være i Ås Nord. 
 

 

Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentralområdet ved en dekningsgrad på 95 % 

ÅR 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2003 

Antall barn 

1-5 år 

715 717 713 707 709 730 739 744 752 756 759 765 

95 % av 

antall barn 

680 682 678 672 674 694 702 707 715 719 721 727 

Bhg. 

kapasitet 

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Behov for 

plasser 

+50 +48 +52 +58 +56 +36 +28 +23 +15 +11 +9 +3 

 
Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Ås Nord ved en dekningsgrad på 95 %  

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Antall barn 

1-5 år 

490 515 522 518 513 521 524 529 531 530 531 528 

95 % av 

antall barn 

466 490 496 492 488 495 498 503 505 504 505 502 

Bhg. 

kapasitet 

434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 

Behov for 

plasser 

-32 -56 -62 -58 -54 -61 -64 -69 -71 -70 -71 -68 
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I Sentralområdet er det i følge befolkningsprognosene fra 30.8.2012 med en 
dekningsgrad på 95 %, et overskudd på 48 barnehageplasser i 2013, 52 plasser i 
2014, 58 plasser i 2015 og 56 plasser i 2016. Bildet ser i midlertidig ikke slik ut i 
virkeligheten. Pr 1. september er det 25 barn på venteliste, av disse ønskes det plass 
for 9 barn i 2012 og 16 barn i 2013. At det ikke er overskudd på så mange plasser 
har sammenheng med at det er to private barnehager i Sentralområdet som tar inn 
barn fra andre kommuner. De to siste årene har dette dreid seg om 30 til 40 barn. 
Tilsvarende har det i samme periode gått ca. 20 barn bosatt i Ås i barnehager i andre 
kommuner.  
 

I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på 
95 %, behov for 56 nye barnehageplasser i 2013 og 62 nye plasser i 2014. Behovet 
for barnehageplasser i Ås Nord ser etter dette ut til å være dekket. Pr. 1. september 
er det 59 barn på venteliste, av disse ønskes det plass for 31 barn i 2012 og 28 barn i 
2013. 
 

Utbygging av ikke- kommunale barnehager 
De ikke- kommunale barnehagene er orientert om at det kommer ny 
barnehagebehovsplan og ble invitert til å komme med innspill om eventuelle planer 
for utvidelse.  
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage har gitt kommunen tilbakemelding om sine planer for 
flytting på grunn av sammenslåingen av UMB og Veterinærhøyskolen/ 
Veterinærinstituttet. 
 
Kroer Friluft barnehage og Kroertoppen barnehage har søkt om sammenslåing av 
sine barnehager til en enhet (Kroer barnehagene).  
 
Flyttingen av Åkebakke barnehage gir mulighet for noen flere plasser. 
Sammenslåingen av Kroer Friluftsbarnehage og Kroertoppen barnehage vil ikke gi 
flere plasser. 

Forslag til alternativer for utbygging av barnehager ble behandlet av HOK 

7.6.2012. Utvalget gjorde følgende vedtak: 

 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage), og utrede alternativ Dyster Eldor. 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby 

skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
3. Utrede muligheter for utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning av 

Togrenda barnehage, eller utrede andre områder i Nordby. 
4. Utrede sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av 

skolen med felles «styrer». 
5. Etaten bes å gå i ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser 

av disse. Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB 
og evt. muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås. 
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Vurdering/konklusjon: 

 
Rådmannen har gjort følgende vurderinger med hensyn til barnehage utvikling/ 
kapasitets utvidelse i Ås Nord og Sentralområdet: 

 

Ås Nord 
 

1.  Solbergtunet barnehage: 
Uteskuret ved Solbergtunet barnehage kan bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 
barnehagen.  Avdelingen kan ta i mot ca. 20- 24 barn. Ombyggingen bør starte 
umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i bruk fra 1.8.2013 
 

2.  Togrenda barnehage:  
Det bør vurderes om Togrenda barnehage skal selges eller rehabiliteres. Ved et evt. 
salg har barnehagen ca. 45 plasser som må erstattes.  
 
Ved et evt. salg av Togrenda barnehage bør det videre vurderes hvilken av tomtene 
som kommunen har utredet ved Nordby skole /Nordbytun ungdomsskole, som er 
best egnet til bygging av ny barnehage. Omregulering av tomten til barnehage og 
planlegging av ny barnehage bør starte umiddelbart. Med en byggetid på ca.30 mnd. 
vil ny barnehage kunne stå klar i august 2015. 

 

3. Vinterbro barnehage: 
Da det er vanskelig å finne en god løsning for utbygging på grunn av terrenget rundt 
barnehagen. Det anbefales derfor ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten 
her. 

 

 

Sentralområdet 
 

1. Barnehagekapasiteten: 
Det ser ut som om barnehagekapasiteten i Sentralområdet er høyere enn den er i 
virkeligheten. Det bør derfor foretas en nærmere analyse av befolkningsprognosen 
opp mot barnehagekapasiteten i området. 
 

2. SFO lokalene ved Brønnerud skole: 
Lokalene kan ved behov og med enkle midler omgjøres til en barnehageavdeling 
med. 20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av de andre kommunale 
barnehagene i sentrum. Det vil ta 3 -6 måneder å gjøre klar lokalene og uteområdet 
til barnehage. Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen. 
 

3. Dyster Eldor feltet:  
Det er pr.dd ikke behov for noen utbygging i feltet.  Med tanke på fremtiden bør det 
allikevel vurderes tomt til barnehage på Dyster Eldor når området skal reguleres på 
nytt. 
 

4. Rustadskogen barnehage: 
Det bør vurderes om Rustadskogen barnehage skal utvides til en 5 avdelings 
barnehage med ca.100 plasser. Kommunens friområde ved barnehagen må da 



  F-sak 65/12 

25 

 

omreguleres fra friområde til offentlig formål. Det opprinnelige bygget må 
totalrehabiliteres.  
Dersom det ikke er ønskelig å utvide barnehagekapasiteten her bør det  
vurderes om barnehagen skal totalrehabiliteres eller legges ned. 
 

5.   Sagalund barnehage:  
Det bør vurderes om Sagalund barnehage skal utvides til en 5 avdelings barnehage 
med ca.100 plasser. Kommunen tar initiativ over for grunneier for å få kjøpe tomt. 
Tomten omreguleres til offentlig formål. Det opprinnelige bygget totalrehabiliteres.   
Dersom det ikke er ønskelig å utvide barnehagekapasiteten her bør det vurderes om 
barnehagen skal totalrehabiliteres eller legges ned. 
 

6. Søråsteigen barnehage: 
Det er regulert en tomt til offentlig formål på jordet mellom Søråsteigen og riksvei 152 
og det er mulig å plassere en ny fem-avdelings barnehage på tomten. En ny 
barnehage her vil sannsynlig kreve en ny regulering og kan virke vanskelig med 
hensyn til beliggenhet og en eventuelt fremtidig utvidelse av Åsgård skole. Det 
anbefales derfor Ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her. 
 

7. Tunveien barnehage: 
P grunn av barnehagens beliggenhet og at den er en modulbarnehage anbefales det 
ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her. 
 

8.  Frydenhaug barnehage: 
Det anbefales Ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her.  

 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
I Handlingsprogram med økonomiplan for 2012 -2015 er det satt av 2 millioner i 
2012, 14 millioner i 2013 og 19 millioner i 2014 til bygging av en ny barnehage. Til 
inventar er det satt av 1,2 millioner i 2014. Det antas at beløpet vil kunne dekke 
kostnadene for realisering av ny barnehage i Ås Nord. 
 
Kostnader ved ombygging av uteskuret til Solbergtunet barnehage samt omgjøring av 
SFO lokalene til Brønnerud skole bør legges inn i investeringsprogrammet for 2013-
2016. 
 
En megler har estimert en mulig salgspris på 6.millioner ved salg av Togrenda 
barnehage. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 50 personer i perioden 2011-2013, hvor av 28 personer vil 
være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer beregnes til 
bosetting i 2013 og tilleggsanmodning for 2012-2013. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen  
 
 

Tidligere politisk behandling: 18.01.2012, 29.08.12 
 

Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 15.05.2012 
E-post fra IMDI 6. sep. purring på svar  

 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
Flyktningtjenesten 
 
 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
Dette er ny sak basert på saksnr. 55/12 fremmet på formannskapsmøte 29.08.12. 
Nytt avsnitt følger opp pkt. 3. i formannskapets vedtak hvor det etterlyses en 
«grundigere gjennomgang av hvordan bosettingsarbeidet skal skje».  
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Nytt avsnitt «planlegging av bosettingsarbeid i vedtaksperioden» med nye 
opplysninger følger etter avsnitt om kvalifisering. 

Anmodning fra IMDI 
Kommunen mottok den 30.09.2011 forespørsel fra IMDI om å bosette 40 personer i 
perioden 2011-2013. Behovet for bosetting i 2012 var beregnet til 10 personer og 
formannskapsmøte 18.01.12 fattet vedtak på å bosette samtlige 10 personer i 2012. 
Det er for øvrig ikke fremmet sak for bosetting i 2013.  
 
Det er kommet tilleggsanmodning på 20 personer fordelt over 2012 og 2013 i tillegg 
til allerede vedtatt bosetting for 2012.  
 
Med tilleggsanmodningen er kommunen forespurt om å bosette totalt 60 personer på 
en periode over tre år (2011-2013). 
 
Sammen med 18 personer bosatt i 2011 og 10 vedtatte plasser i 2012 skal 
flyktningtjenesten ha bosatt 28 personer innen utgangen av dette året.   
 
 

Fakta i saken 
Ås kommune har siden 1980 tallet bosatt flyktninger etter anmodning fra UDI og de 
siste årene fra IMDI. Vietnamesere var den første gruppen som kom til kommunen og 
siden har flyktninger fra bl.a. Iran, Irak, Bosnia, Kosovo, Somalia, Etiopia, Tsjetsjenia, 
Usbekistan, Myanmar, Afghanistan, Kina (Uighurere), Syria og Eritrea blitt bosatt i 
kommunen.  
De siste par årene har kommunen stort sett bosatt enslige voksne og flyktninger fra 
Eritrea fordi behovet for bosetting av denne gruppen har vært større på landsbasis.  
 
Det er tidligere brukt kun flyktningboliger for bosetting av flyktninger, men de siste 
årene har flyktningtjenesten etablert en del kontakter til private utleiere da antall 
flyktningeboliger er blitt redusert i løpet av de siste 5 år.  
 

Det foregår tre typer bosettinger i kommunen:  

 

1. Bosetting etter politisk vedtak og anmodning fra IMDI 
I utgangspunktet blir alle personer bosatt etter politiske vedtak i kommunen og etter 
anmodning fra IMDIs regionskontor.  
Regionskontoret foreslår aktuelle personer for bosetting i kommunen på bakgrunn av 
den kartleggingen av flyktninger UDI gjør i statlige mottak. Bosettingen er på denne 
måten styrt av staten, der IMDI vektlegger relevante forhold knyttet til flyktningens 
behov. Samtidig blir flyktningene bosatt i hele landet, og ikke konsentrert i store 
bykommuner.  
 
En slik bosetting utløser ett integreringstilskudd, pr bosatt person. Størrelsen på 
Integreringstilskuddet vil bli nærmere presentert under «Økonomi». 
 
 

2. Sekundærbosetting 
I tillegg til politisk vedtatte plasser, bosettes det etter individuelle vurderinger en del 
personer i sekundærbosetting. Dette er personer som flytter fra sin 
bosettingskommune innen de første 5 årene.  
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Er flyktningen i behov av økonomisk sosialhjelp, eller ønsker flyktningen å bli tatt inn i 
introduksjonsprogram, vil kommunen måtte vurdere dette i forhold til Lov om sosiale 
tjenester og Lov om introduksjonsordning.  
 
En vurderer det slik at det skal sterke grunner til for å akseptere en 
sekundærflytting. Helsemessige og sosiale forhold som trygghet for trusler, vold og 
trakassering, mistanke om tvangsekteskap og behov for å bo skjult/ i sperret adresse 
kan nevnes som viktige årsaker i vurdering av sekundærbosetting.  
Personer som har fått tildelt studieplass ved UMB uten studentbolig er også blitt 
vurdert til sekundærbosetting i vår kommune. 
 
Her kreves det deling av integreringstilskudd med den kommunen det flyttes fra.  
I 2011 ble det tatt imot en person i sekundærbosetting og hittil i år 2012 er det bosatt 
en student i tillegg til politisk vedtatte plasser.  
 
 

3. Bosetting etter familiegjenforeninger  
Det har de par siste årene vært en noe innstramming av flyktningpolitikken i Norge, 
blant annet hva angår familiegjenforeninger. Her er kravene blitt betydelig skjerpet 
både hva angår botid til herboende og krav til egen inntekt. 
 
Det kommer likevel en del familiemedlemmer til familiegjenforening fra tid til annen 
som ikke går gjennom IMDIs bosettingssystem. Denne type bosetting styres direkte 
fra UDI og uten forhåndsavtale med kommune. Kommunen mottar imidlertid varsel 
om ankomst fra IOM (International Organization for Migration) via UDI. 
 
For familiegjenforente med person som er bosatt i henhold til avtale mellom IMDI og 
kommunen, vil det bli utløst integreringstilskudd ved gjenforening innen de første 5 
årene. Disse vil derfor ha samme rettigheter som her-boende bosatt person. Det 
utløses ikke tilskudd til familiegjenforente med personer som er blitt norske 
statsborgere og dermed ikke samme rettigheter som først nevnte gruppe.  
 
I 2011 kom det 6 personer til familiegjenforening (1 voksen og 5 barn fordelt på to 
familier). Hittil i år i 2012 er det kommet to barn. I tillegg venter to enslige voksne 
personer på familiegjenforening med tilsammen 5 personer. Det foreligger for øvrig 
ingen ankomstdato til landet for disse personene.  
 
Ofte er det behov for oppfølging av denne gruppe både i forbindelse med bolig og 
andre familiære/sosiale forhold.  
Nasjonalt utvalg (IMDI og KS) for mottak og bosetting anbefaler derfor kommunene å 
planlegge for et visst antall familiegjenforente i tillegg til antallet kommunen anmodes 
om å bosette.  

 

 

Kommunen tar ikke imot overføringsflyktninger 
Kommunen har tidligere tatt imot overføringsflyktninger direkte fra ulike flyktningleir 
og etter anmodning fra UDI. De siste 5 årene måtte kommunen dessverre avvise slik 
forespørsel pga. boligmangel. Forespørsel om slik bosetting kommer som regel som 
hastesak og vil kreve ledig tilgjengelig bolig på anmodningstidspunktet.  



  F-sak 66/12 

29 

 

 

Økonomi 
Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatt person. Tilskuddet er økt til kr. 
598 000,- over 5 år for voksne, kr. 576 500 over 5 år for barn under 18 år og kr. 
651 500 for enslige voksne. Den høyere satsen til enslige voksne skyldes av at 
bosetting av denne gruppen oppleves som ressurskrevende arbeid i kommunene i 
forhold til bosetting av familier av større størrelse.  
 
Skoletilskudd til grunnskolebarn er kr. 11 000/år pr. barn og barnehagetilskudd  
kr. 21 800/år pr. barn.  
 
Kommunen har i tillegg mottatt ekstra tilskudd for to personer med kjente 
funksjonshemminger med inntil kr. 700 000/år i inntil 5 år i perioden 2007-2011. 
 

Tilskudd i 2012 
Hittil i år har kommunen fått innbetalt kr. 6 241 500 i integreringstilskudd og ekstra 
tilskudd til personer med funksjonshemming. Innen utgangen av 2012 er det forventet 
å få innbetalt kr. 10 200 000.  
  
Både integreringstilskudd og norsktilskudd følger flyktningen ved inn og utflytting, 
basert på registrering i folkeregisteret.  

 

Boligsituasjon 
Flyktningetjenesten forsøker hele tiden å tilpasse boligmassen til de behovene vi har 
for ulike typer boliger.  
Dette betyr at vi også fra tid til annen må leie på det private markedet. I løpet av 2011 
og 2012 er det bosatt 7 enslige voksne i bofellesskap både i private og kommunale 
familieboliger. Fremtidige bosettinger er kun planlagt i bofelleskap. 
 
Generell mangel på tilstrekkelige boliger krever kontinuerlig planlegging, møter og 
tverretatlig samarbeid med Eiendom og Nav. Møtene omhandler ofte hvordan 
motivere og hjelpe beboere ut av flyktningeboliger for å gjøre leilighetene til 
gjennomgangsboliger slik at de kan benyttes til nye bosettinger.  
 
Sett på denne bakgrunn er det ønskelig å øke andelen flyktningeboliger (familie/ 
hybelleiligheter) stilt til disposisjon da denne har vært jevnt synkende.  
 
Kommunen ved Helse og sosialsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage ny 
boligsosialhandlingsplan hvor flyktningeboliger vil inngå i planen. Flyktningetjeneste 
er invitert til å delta i utarbeidelse av planen med håp om å legge opp til en økning i 
det generelle volumet på tilgjengelige kommunale boliger.  

 

Ressursbruk i flyktningetjenesten 
Bosetting i Ås kommune har ligget på mellom 15-20 personer årlig, inkludert 
familiegjenforente og sekundærbosatte, gjennom de siste 5 årene.  
 
Det fremgår i IMDIs anmodningsbrev at en betydelig andel av de voksne flyktninger 
er enslige, men mange av dem kan ha familier i hjemlandet som kan forventes å 
komme til Norge raskere enn før. At flere flyktninger får familien sin til landet vil være 
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positivt for integreringen og kan bidra til befolkningsutvikling, men kan også innebære 
utfordringer med boliger og også kapasitet i kommunen. 
Det henvises i tillegg til undersøkelse laget av NTNU samfunnsforskning (2009) som 
bekrefter at det er en del utfordringer knyttet til bosetting av enslige voksne.  Her 
nevnes det bl.a. manglende boligsosial planlegging, mangel på egnede boliger, 
uforutsigbarhet knyttet til familiegjenforening, sekundærflytting og et krevende 
integreringsarbeid.  

 
Det er mange hensyn som skal legges til grunn ved gjennomføring av hver enkel 
bosetting. Det er ønskelig å formidle at disse avveiningene krever et meget høyt 
kunnskapsnivå i flyktningetjeneste, og da særlig med hensyn til fremmedkulturell 
forståelse, oversikt over lov om sosiale tjenester, innsikt i lov om introduksjonsordning 
mm. 
 
Fremtidige bosettinger er kun planlagt i bofelleskap, noe som gir ekstra utfordringer. 
Det må regnes med en del ekstra tid og ressurser til god planlegging, valg av riktige 
personer til å bo sammen og råd og veiledning for å unngå unødvendige 
konflikter/problemer i boligen. 
 
Generell mangel på tilstrekkelige boliger krever kontinuerlig planlegging, møter og 
tverretatlig samarbeid med Eiendom og Nav. Møtene omhandler ofte hvordan 
motivere og hjelpe beboere ut av flyktningeboliger for å gjøre boligene til 
gjennomgangsboliger slik at de kan benyttes til nye bosettinger. 
 
På bakgrunn av en kartlegging flyktningetjenesten har gjort etter deltakelse i faglig 
forum for flyktningarbeid i løpet av de siste par årene i Follo kommuner, har det vist 
seg at Ås kommune relativt sett har brukt mindre ressurser til administrasjon og 
tjenester enn de andre sammenlignbare kommuner.  

 

Kvalifisering  
Nyankomne flyktninger starter i introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter 
bosetting i kommunen. Programmet skal gi flyktningene grunnleggende ferdigheter i 
norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i 
yrkeslivet. 
Programmet er et heldags- og helårstilbud hvor innholdet tilpasses den enkeltes 
behov. Blant tiltakene som per i dag tilbys av Ås kommune er norskkurs, 
samfunnskunnskap, grunnskole, arbeidslivsnorsk/jobbsøkerverksted, IKT og gym. 
Private og offentlige virksomheter bidrar til kvalifisering ved å stille 
språkpraksisplasser til disposisjon for deltakerne. 
Kommunens ansvar for å tilby introduksjonsprogram reguleres av Lov om 
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
(introduksjonsloven). 
Per 1.7.2012 hadde Ås kommune 21 deltakere på programmet.  
Målet med deltakelse i Introduksjonsordningen er direkte overgang til arbeid eller 
utdanning. Foreløpige tall for vår kommune i 2012 viser at 5 deltakere har avsluttet 
introduksjonsprogram. En av disse er i full jobb, en i fødselspermisjon mens tre andre 
er vikarer/jobbsøkere. 
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Planlegging av bosettingsarbeid i vedtaksperioden: 
 
Bolig: 
Med bakgrunn i forannevnte opplysninger under avsnitt «boligsituasjon» og etter 
mange og regelmessige tverretatlige samarbeidsmøter (TSF-møter) mellom 
flyktningetjeneste, forvaltnings- og boligsjefen og Nav i løpet av 2011 og 2012 har 
kommunen klart å frigjøre 4 flyktningeboliger som følger: 
 
En tre-roms leilighet ble fraflyttet før sommeren inneværende år og etter at leietaker 
fikk innvilget startlån til å kjøpe egen leilighet. Leiligheten er planlagt å benytte til 
bosetting i bofellesskap. En av to voksne personer er allerede bosatt. Bosetting nr. 2 
er under arbeid.  
 
Tre nye flyktningfamilier ble tildelt startlån til å kjøpe egne leiligheter. Av disse har to 
familier benyttet startlånet og kjøpt seg egne boliger. Etter planlagt fraflytting vil 
flyktningetjenesten klare å disponere disse to leilighetene på 4 og 2 rom innen 
utgangen av oktober inneværende år. Det er planlagt bosetting av 6 personer i disse 
leilighetene. 
 
En av to leiligheter (tre-roms) som i dag disponeres av enslige mindreårige er 
fraflyttet og vil være disponibelt fra oktober dette år. Det er planlagt 3-4 personer 
bosatt i denne leiligheten avhengig av familiestørrelse. 
 
I tillegg vil en hybelleilighet i Brekkeveien (et rom) mest sannsynlig være fraflyttet 
innen utgangen av året.  
 
Flyktningetjenesten samarbeider i tillegg med private uteiere og SIAS boliger for 
bosetting av flyktninger som har meldt seg på studier i UMB.  
 
Den største utfordringen flyktningetjenesten står over i dag er at staten ikke har 
mange flyktningfamilier som venter på bosetting, men kun enslige voksne. Bosetting 
av denne gruppen vil derfor kun foregå i bofellesskap da kommunen ikke disponerer 
nok tilgjengelige hybelleiligheter. Staten betaler for øvrig kr. 53 500,- i ekstra tilskudd 
til bosetting av denne målgruppen da bosettingen oppleves som ressurskrevende av 
kommuner. Ås kommune har imidlertid ikke benyttet dette ekstra tilskuddet til å utvide 
ressurser i flyktningetjenesten. Det vises i tillegg til siste avsnitt under «Ressursbruk i 
flyktningetjenesten». 
 
Integreringsarbeid gjennom flyktningguideordningen: 
Integreringsarbeidet i kommunen har de siste tre årene blitt utfordret av mange nye 
forhold i Voksenopplæringen.  
 
Formannskapsvedtak om flyktningguideordningen 29.11.08, ble først satt i verk i juni 
2009.  
 
Koordineringsansvaret ble plassert hos flyktningkonsulent som skulle i samarbeid 
med det lokale Røde Kors og Ås Internasjonal Kvinne Gruppe (ÅIK) rekruttere og 
kurse flyktningguider.  
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En forutsetning for å gjennomføre vedtaket var en årlig overføring av kr. 50 000,- til 
flyktningtjenestens budsjett i perioden 2009-2011.  
 
Tjenesten har brukt ca. kr. 10 000,- i 2009 til kursing av flyktningguider via eksterne 
foredragsholdere, bevertning mm. 
I 2010 brukte tjenesten totalt kr. 7 600,- til en guidet tur til Oslo for flyktningene 
sammen med sine flyktningguider.  
 
I 2011 fikk tjenesten ingen midler.  
 
Rekrutteringsarbeidet fortsetter likevel i samarbeid med ÅIK og Røde Kors. Noen av 
flyktningguidene slutter og nye guider melder seg på.  
 
En del av guidene er studenter og avslutter sitt engasjement ettersom de er ferdige 
med sine studier og flytter ut av kommune. En del er pensjonister og som også 
ønsker å avslutte engasjementet etter individuelle årsaker.  
Flyktningetjenesten har totalt fått påmeldt 22 flyktningguider i løpet av 2009-2012. Pr i 
dag har tjenesten 12 guider. 
 
For å lykkes med ordningen er det nødvendig at flyktningetjenesten har tilgang til 
ressurser både økonomisk og bemanningsmessig.  
 
Integreringsarbeid gjennom Introduksjonsprogrammet: 
Etter en intern organisering i Voksenopplæringssenteret i 2010 ble det vurdert at 
allerede etablerte teamsamarbeidet mellom flyktningkonsulent og programrådgiver 
skulle avsluttes. Denne organiseringen medførte til en del utfordringer med tanke på 
integreringsarbeid. Organiseringen skulle evalueres etter et år, men 
flyktningkonsulent fikk ikke mulighet til å delta i evalueringen.  
 
Oppvekst og Kultursjef sammen med rektor i Voksenopplæringen har nå igangsatt en 
prosess med drøftingsmøter hvor både flyktningkonsulent og programrådgiver deltar 
i. Målet med disse møtene er bl.a. å gjennomgå og evaluere forrige 
organisasjonsmodell. 
 
 

Vurdering av saken: 
Ås kommune har bosatt 18 flyktninger i 2011 og det er vedtatt å bosette 10 
flyktninger i 2012. Kommunen har i hovedsak fattet vedtak for 2012, mens 
forespørselen gjelder for perioden 2011-2013 for 40 personer. Med tilleggs- 
anmodningen er kommunen forespurt om å bosette om lag 60 personer.  
 
Tiltaket finansieres ved bruk av integreringstilskuddet og tilskudd til 
voksenopplæringen. 
 
Som det fremgår av det ovenfor beskrevne forhold, utfordringer knyttet til bolig og 
ressursbruk i flyktningetjenesten anbefales det å bosette tilsammen 50 personer i 
perioden 2011-2013.  
 
Etter at 28 personer er bosatt innen utgangen av 2012 vil resterende 22 personer bli 
bosatt innen utgangen av 2013.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Bosetting av flyktninger er en humanitær og nasjonal oppgave.  
 
Det anbefales å bosette 50 personer i perioden 2011-2013, hvor av 28 personer vil 
være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer beregnes til 
bosetting i 2013 og tilleggsanmodning for 2012-2013. 

 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: I løpet av 2012 og 2013 
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EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015 
 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Trine Christensen Arkivnr: 026 &14 Saksnr.:  12/2216 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 67/12 26.09.2012 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 vedtas. 
2. Meldingen rulleres ved utløp av kommunestyreperioden. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Jf. meldingssak nr. 6 i formannskapet 10.11.2010. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt begge utvalg 19.09.2012) 
Eiermelding - Ås kommune 2012-2015  
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
Selskaper hvor Ås kommune har eierskap 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Bakgrunn: 
Kommunestyret har bedt rådmannen legge fram en eiermelding for Ås kommune. 
Når kommunen har valgt å ta i bruk ulike selskapsformer som alternativ til kommunal 
drift, er det viktig at kommunestyret tar rollen som eier på alvor.    
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Den første eiermeldingen for Ås kommune, samt vedlagt eiermelding for Follorådet 
vedtatt i våren 2012, kan bidra til at Ås kommune framstår som en ryddig, tydelig og 
samfunnsansvarlig eier. 
 
Kommunen er involvert i mange ulike virksomheter, der formålet er å produsere 
tjenester i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Hensikten med 
selskapsetableringen er i all hovedsak å oppnå stordriftsfordeler ved å samarbeide 
med andre kommuner om tjenesteproduksjon eller for å etablere større fagmiljøene.  
 
Det er flere grunner til å etablere egne selskap og interkommunale samarbeidstiltak: 

 Øke forretningsmessig kompetanse i virksomhetsområde og i styringen 

 Avgrense den økonomiske resultatorientering fra annen kommunal virksomhet 

 Begrense økonomisk ansvar eller effekter av samarbeid ved å drive virksomhet i 
fellesskap med andre kommuner 

 Etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser der dette er 
formålstjenlig 

 Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt, og oppnå stordriftsfordeler 
 
Eiermeldingen skal være et grunnlag for: 

 Å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med det 

 Selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier  

 Selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas 
 
For å begrense omfanget av meldingen er temautvalget begrenset til de som anses 
som mest relevante.  Meldingen omtaler følgende temaer: 

- utfordringer ved eierskap 
- ulike selskapsformer 
- omtale av selskap med kommunale eierinteresser 
- overordnede styringsprinsipper  
- roller og ansvar 

 
Eiermeldingen vil vise omgivelsene, næringsliv og innbyggere hvordan kommunen 
ønsker å utøve sitt eierskap. 
 
Det finnes ingen formelle krav til utarbeidelse av eiermeldinger. I Follo er kommunene 
sammen om flere selskapssamarbeid. Eiermeldingen er bygget opp etter mønster fra 
tilsvarende meldinger i andre kommuner, men slik at innholdet i denne meldingen er 
tilpasset Ås kommune. Eierskapspolitikken er en politisk viljeserklæring, og bør derfor 
evalueres med jevne mellomrom. Kommunen må først skaffe seg erfaring med 
denne meldingen. Rådmannen anbefaler at den rulleres ved avslutning av 
kommunestyreperioden, eventuelt at den da utvides. 
 

Konklusjon 
Det er et behov for økt bevissthet i forhold til eierskap, hva dette medfører og hvilken 
rolle kommunestyret har som eier. Forslag til eiermelding kan bidra til slik 
bevisstgjøring både i seg selv og gjennom de tiltak eiermeldingen forutsetter. 
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OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN - FULLFINANSIERING 
 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: D35 &46 Saksnr.:  12/1776 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 68/12 26.09.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Arbeidet med oppgradering av borggården settes i gang snarest etter at anbud er 
innhentet og entreprenør valgt. 
Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 
Fra kto 023040.6800.333.0683 
Til kto 023040.6800.335.0669 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

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

Utskrift av saken sendes til: Økonomisjef, teknisk sjef 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

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

Vurdering av saken: 
Rådmannen mener oppgradering av borggården bør skje med den foreslåtte 
standardhevingen. Kulturhuset er kommunens storstue og borggården bør framstå 
som et attraktivt både til hverdagsbruk og ved festarrangementer. Når det blir 
servering i kinovestibylen, vil deler av dette arealet framstå som attraktivt for 
uteservering. 
 

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

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

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Arbeidet settes i gang snarest etter at anbudene er innhentet. 
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Saksbehandler:    Rita Stensrud Arkivnr: X03 Saksnr.:  12/1531 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 69/12 26.09.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr 1,75 per innbygger, totalt kr 30 250, til TV-aksjonen 

Amnesty International 2012. 
2. Beløpet kr 30 250 belastes konto 149090.1100 Øvrige bevilgninger. 
 
Rådmannen i Ås, 19.09.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Utskrift fra SSBs nettside (12.09.12): Folkemengde i Ås kommune pr. 01.01.12. 
Søknad av 15.06.12 fra kommunekomiteen v/komiteens sekretær. 
Brev av 11.06.12 fra leder for fylkesaksjonskomiteen, med informasjon og 
oppfordring om bidrag. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Kommunekomiteen v/ komiteens sekretær 
Politisk sekretariat for oppfølging av vedtaket/ Økonomisjef vedrørende pkt. 2 
Revisjonen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Kommunekomiteen i Ås søker om økonomisk støtte tilsvarende kr 1,75 pr. innbygger 
til årets TV-aksjon for Amnesty International. Aksjonsdagen er søndag 21. oktober. 
De innsamlede midlene skal gå til Amnestys arbeid med å styrke 
menneskerettighetene over hele verden, som å etterforske menneskerettighetsbrudd 
og støtte mennesker som blir forfulgt og torturert når de kjemper for 
menneskerettigheter som ytringsfrihet.   
 
Når det gjelder finansiering, gjenstår det på konto 149090.1100.100 Øvrige 
bevilgninger, kr 220 000 pr. dags dato. Kontoen er ikke belastet tidligere i 2012. 
 

Vurdering av saken: 
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for 
TV-aksjonen. Det ble bevilget kr 29 300 til fjorårets TV-aksjon, som gikk til Norsk 
Folkehjelp. På grunn av mange års praksis, legges søknaden frem for formannskapet 
for å avgjøre om det også i år skal bevilges penger til TV-aksjonen. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Befolkningstall fra SSB pr. 01.01.12 viser 17 264 innbyggere i Ås kommune. I fjor 
valgte formannskapet å øke beløpet fra kr 1, 50 pr. innbygger i 2010 til kr 1, 75 i 
2011. Hvis man legger fjorårets beløp per innbygger til grunn, utgjør dette samlet sett 
kr 30 250.    
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Da beløpet ble økt fra kr 1, 50 pr. innbygger til kr 1, 75 i fjor, anbefaler rådmannen at 
kommunen bevilger det samme beløpet pr. innbygger som i fjor. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Fra vedtaksdato. 

 


