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Utv.sak nr 70/07 
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008. 
Saksbehandler:  Per Kierulf Arkivnr: 145  Saknr.:  07/2513 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 9/07 13.11.2007 
Ås Eldreråd 16/07 13.11.2007 
K.råd for funksjonshemmede 14/07 13.11.2007 
Formannskapet 56/07 14.11.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/07 14.11.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 27/07 14.11.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 89/07 15.11.2007 
Administrasjonsutvalget 6/07 15.11.2007 
Formannskapet 62/07 28.11.2007 
Administrasjonsutvalget 7/07 06.12.2007 
Kommunestyret 70/07 12.12.2007 
 

 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 

budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

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

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011.  
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 
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VEDLEGG 1   
til formannskapets innstilling i sak om Handlingsprogram med økonomiplan 2008–2011.  
Budsjett 2008 
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RÅDMANNENS ENDREDE INNSTILLING 24.11.07: 

1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 
budsjettkommentar vedtas. 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  
a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 

statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

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

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e)   Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011.  
Innsparingsbehovet inndekkes som følger i planperioden: 

 2009 2010 2011 
Innsparingsbehov 11 000 16 500 22 438 
Fordeling innsparing: 
Sentraladministrasjonen -817 -1 484 -2 202 
Oppvekst og kultur -2 473 -4 493 -6 666 
Helse- og sosial -2 706 -4 916 -7 293 
Teknisk -1 104 -2 007 -2 977 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 

 
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 

_____ 
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UTVALGENES BEHANDLINGER:  
(kronologisk rekkefølge) 

 
 

Administrasjonsutvalgets behandling og vedtak 06.12.2007 blir lagt frem i møtet. 
 

____ 
 

Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Notat av 24.11.07 fra rådmannen til kommunestyret, hovedutvalgene og formannskapet var 
sendt på e-post til alle og lagt i hyllene til gruppelederne mandag 26.11.07, jf. lnr. 16488/07.  
Det består av tre deler:  

1. Nye opplysninger og rettelser i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med 
økonomiplan. 

2. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008  
3. Svar på spørsmål fra partiene 

Som følge av notatet er pkt. 3 i rådmannens innstilling endret, jf. notatets s. 1. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 

• Nytt pkt. 4: Momskompensasjonsinntekter på 12 mill. kr. legges inn i investerings-
budsjettet for 2008. Bruk av lånemidler reduseres tilsvarende. Bortfall av 12 mill. kr på 
driftsbudsjettet kompenseres med bruk av fond. 

• Nytt pkt. 5: I arbeidet med reguleringsplan for Dyster-Eldor II skal det legges vekt på å 
utvikle et helhetlig boligområde som legger til rette for framtidsrettede løsninger innen 
energi (fjernvarme, energieffektive hus), kretsløsbaserte løsninger for avløp, 
miljøvennlig transport (gang- og sykkelveier, trasé for ringbuss) og som tilpasser 
tomter, lekearealer, fellesarealer til områdets naturlige vegetasjon. Arbeidet skal bidra 
til å nå målene i kommuneplanen innen samfunnsutvikling og boområder, og må ses i 
sammenheng med arbeidet med en klimaplan for Ås kommune. 

• Tillegg til pkt. 3: Det skal lages en plan for avvikling av fondene og reduksjon av 
kommunens langsiktige gjeld. Redusert gjeld skal kombineres med kortere avdragstid 
for å gjenetablere en sunn og robust økonomi i kommunen. 

 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A og KrF:  
Tilsvarer vedlegg 1 i formannskapets innstilling. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Eiendomsskatt innføres fra 2009. Med denne forutsetning omarbeides økonomiplan og 
budsjett. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 

• pkt. 2 b tilføyes:  
, med følgende endringer: 
Avgift, forbruksavhengig gebyr for vann og avløp økes med 4,5 % fra 2007 til 2008. 
Fast abonnementsavgift innføres ikke. Renovasjonsavgift økes med 4,5 % fra 2007 til 
2008.   
Feieavgift økes med 4,5 % fra 1. januar 2008 og vurderes på nytt i forbindelse med 
budsjettrevisjon 1. tertial 2008. 

• pkt. 2c tilføyes: 
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, med følgende endringer: 
Utvidelse av 60 % stilling bygnings- og reguleringsavdelingen og 50 % stilling 
kommunalteknisk i forhold til vannmålere/Komm-tek., utsettes og vurderes på nytt i 
forbindelse med rådmannens prosjekt om konkretisering av økonomiske tiltak for 
behandling av kommunestyret i juni 2008. 

• pkt. 2 f endres til: Det skrives ikke ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune for 
skatteåret 2008. 

 
Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 8-1 (SV) 
Fellesforslag fra A og KrF ble tiltrådt 5-4 (2H, Frp, V) 
H’s forslag ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
V’s forslag ble nedstemt 8-1 (V) 

_____ 
 

Administrasjonsutvalget 15.11.07: 
Ikke behandlet, møtet ble avlyst. 

_____ 
 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.11.2007: 

Grete Grindal Patil og Kjetil Barfelt fremmet forslag som følgen. 
Votering: De to forslagene følger saka. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.11.2007: 
Tilsvarer rådmannens innstilling. 
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Følgende forslag følger saka: 

 
Grete Grindal Patil fremmet følgende forslag: 
KrF foreslår følgende tillegg/endring til handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011 under 
pkt.1.4, sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområde samfunn, side 10: 

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune inne miljø 
og fornybar energi.” 

2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følger:” Styrke dialogen og 
samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig 
næringsstrategi for Ås”. 

3. Siste kulepunkt:” utarbeide en klima- og strategiplan og følge opp denne” flyttes opp 
som kulepunkt nr. 2. 

 
Kjetil Barfelt fremmet følgende:  
Veivedlikeholdet redusert med 1 MNOK – bør ikke reduseres. 
Det legges ikke opp til nye stillinger 
Vedlikehold reduseres med 1MNOK 
Renholdskostnaden ligger 40 % over Ski/Oppegård- Reduseres med 6 MNOK. 
 

____ 
 

Formannskapets behandling 14.11.2007: 
Rådmannen har sendt en anmodning om at spørsmål vedrørende handlingsprogram og budsjett 
koordineres av partienes gruppeledere innen 19.11.07, slik at rådmannen kan lykkes med å 
serve alle likeverdig. 
 
Formannskapet og rådmannen ble enige om at de av formannskapets medlemmer, gruppe-
ledere m.fl. som ønsker det, er velkommen til et møte med rådmann og økonomisjef om 
forståelsen av dokumentene. Møtet holdes onsdag 21.11.07 kl. 18.00 på rådmannskontorets 
møterom. 
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
Formannskapets vedtak 14.11.2007: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 
 

_____ 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.11.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tatt til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.11.2007: 
Rådmannens innstilling ble tatt til orientering. 

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007: 
Hanna de Presno (KrF) fremmet tilleggforslag som følger saken. 
Det ble ikke stemt over KrF’s forslaget, men hovedutvalget drøftet seg frem til at forslaget 
følger saken. 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:  
Handlingsprogram og økonomiplan tas til orientering   
 
Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Det ble enstemmig tiltrådt at KrF’s forslag følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling/ vedtak 14.11.2007: 
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011, 
og budsjett 2008, til orientering. 
 
KrF’s forslag som følger saken: 

Følgende tillegg/ endring i handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 under punkt 1.4, 
Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet samfunn (s. 10): 

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune innen miljø 
og fornybar energi.” 

2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og 
samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig 
næringsstrategi for Ås.” 

3. Siste kulepunkt: ”utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne” flyttes opp 
som kulepunkt nr. to 

_____ 
 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.11.2007: 
Helen Schytz orienterte om prosjektrapporten for barn med langvarige og sammensatte 
funksjonsvansker. 
 
Rådet fremmet følgende uttalelse: Se uttalelsen under. 
 
Votering: Rådets felles forslag om uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13.11.2007: 
Rådet etterspør hvordan det tverrfaglige tilbudet for barn/unge med langvarige sammensatte 
funksjonsvansker skal følges opp. Jf. prosjektgruppens anbefalinger side 11. 
 
Rådet ser med bekymring på at dagsenter for demente på Moer sykehjem ikke blir åpnet før 
om 2 år. 
 
Rådet mener at forslaget om økning av egenandel ved bruk av varmtvannstilbudet er 
uakseptabelt. Tilbudet er viktig for økt livskvalitet og funksjonsevne hos brukere av tilbudet. 
Forventet gevinst av økningen av egenandel vil gi økt bruk av andre kommunale tjenester.  

_____ 
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Ås eldreråds behandling 13.11.2007: 
Arne Ellingsberg delte ut leders saksfremstilling (se vedlegg 2). 
 
Karl Mikkelsen fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Egenbetaling vedrørende pleie- og omsorgstjenesten skal være uforandret. 
 
Votering: 
Leders saksfremstilling ble enstemmig vedtatt å følge saken. 
Karl Mikkelsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. 2f ble tiltrådt 7-1 (H). 
Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 13.11.2007: 
Tilsvarer rådmannens innstilling, samt: 
Egenbetaling vedrørende pleie- og omsorgstjenesten skal være uforandret. 
 
Leders saksutredning som følger saken:  
Innledning 
Forslaget til handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011 viser en pessimistisk analyse 
av kommunens økonomiske situasjon. Det er i inneværende år foretatt innsparingstiltak, og 
det varsles om nye. For å møte denne situasjonen peker utviklingen, ifølge forslaget, mot 
upopulære valg som innføring av eiendomsskatt eller kuttprosesser som vil ha direkte 
innvirkning på tjenestetilbudet til innbyggerne. 
   Eldrerådet har merket seg at Ås kommune (2006) ligger lavt i netto driftsutgifter for pleie 
og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter sammenlignet med Akershus og landet 
for øvrig. Regnet pr. bruker har Ås langt høyere driftsutgifter til institusjoner enn til 
hjemmetjenester enn Akershus og landet for øvrig. I denne sammenheng er det viktig med et 
tjenestetilbud på riktig omsorgsnivå samtidig med økonomiske vurderinger av tilbudet. 
   Eldrerådet har konsentrert sin uttalelse spesielt om at de eldres velferd, omsorg og pleie blir 
ivaretatt på best mulig måte. 
 
Utviklingen av antall eldre i perioden 
Utviklingen av antall eldre for perioden er basert på en årlig befolkningsvekst på to prosent. 
 
Antatt utvikling av eldre 2007-2011 ifølge Handlingsprogrammet. (Pr. 31/12) 
Årstall       2007        2008        2009      2010      2011       Økning   2007 – 2011 
67-79 år    1178         1193        1228     1268      1303                              125 
80-89 år      426           435          455       453        479                                53 
90-99 år        66             70            69         79          87                                21 
67-99 år    1670         1698        1752     1800      1869                              199 
 
Behovet for heldøgns institusjonsplasser 
Kommunens ønskede måltall for dekningsgrad av heldøgns institusjonsplasser for personer 80 
år og eldre er satt til 20 prosent. 
   Med en dekningsgrad på 20, hhv. 25 prosent trengs det i 2008 101/126 plasser, i 2009 
105/131 plasser, i 2010 107/133 plasser og i 2011 113/142 plasser. 
I 2007 burde det etter teorien vært 98/123 heldøgns institusjonsplasser. I praksis er det nå 72 
på sykehjemmet og 24 i bokollektivet, i alt 96 = dekningsgrad 18,5.  
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   I løpet av de siste 10 årene er antall brukere av omsorgstjenesten under 67 år blitt nærmest 
fordoblet (på landsbasis ifølge Omsorgsmeldingen). Trenden synes å forsterke seg. Det antas 
å gi seg utslag i at også flere og flere under 80 år vil bli institusjonsbrukere. 
   Nyere undersøkelser viser at om lag 80 prosent av sykehjemsbeboere lider av demens, og 
også at en stor del av hjemmeboende eldre lider av demens. Dette vil føre til store 
konsekvenser for behovet for både kvalifiserte institusjonsplasser  og hjemmetjenester. 
   Etter eldrerådets mening er derfor en dekningsgrad på 20 prosent for heldøgns 
institusjonsplasser for lav allerede nå, og med sikte på framtida bør kommunestyret ha 
tendensene nevnt ovenfor i minne når det gjelder utbygging av institusjonsplasser. I denne 
sammenheng ber eldrerådet om at en tenker seg vel om før Åslund sykehjem avhendes. 
   (I en offentlig handlingsplan for helse- og sosialpersonell (1998-2001) regnes det med en 
dekningsgrad på 25 prosent for heldøgns institusjonsplasser for pleie og omsorg til personer 
80 år og eldre.) 
 
Hjemmetjenestene 
De fleste eldre ønsker å bo hjemme i sin egen leilighet/bolig så lenge som mulig. Med høy 
terskel for å komme på institusjon er det ekstra viktig med nok og gode hjemmetjenester. 
Eldreomsorgstiltakene må sees i sammenheng. Eldrerådet har i sitt Eldrepolitisk program for 
2007-2010 gått inn for å dreie pleie- og omsorgstjenesten i retning hjemmebaserte tjenester. 
Ut fra kostnadene med hjemmetjenester i forhold til kostnadene ved institusjonsomsorg vil 
dette være lønnsomt for kommunen. Men lønnsomheten må ikke overskygge kvaliteten av 
hjemmesykepleien og de øvrige hjemmetjenester. 
 
Forslag om ny stilling: Eldrekontakt/seniorkontakt 
Det er en stor del eldre hjemmeboende, av disse også enslige, som av ulike grunner ikke får 
del i hjemmetjenestene. Til hjelp for disse har eldrerådet tidligere foreslått, og gjentar at det 
bør opprettes en ny stilling; eldrekontakt.  
Da en stor del av disse eldre er demente, er det erfaring for at de kan være utsatt for overgrep, 
som en eldrekontakt kan oppdage. Tjenesten kan bestå i råd – også til pårørende – om viktige 
forebyggende tiltak for å hindre ulykker i hjemmet, informasjon om for eksempel ernæring og 
tannhelse og om kommunale tiltak som trygghetsalarm, mulighet for å få TT-kort, omsorgs-
tjenester for øvrig, om sosiale og kulturelle tiltak, bl.a. om eldresentrenes betydning for 
kontakt og trivsel, alt sammen av betydning for den eldres livskvalitet og mulighet til å bli 
boende hjemme lengst mulig. Dette vil gi avlastning av institusjonsomsorgen, og dermed 
være økonomisk fornuftig for kommunen på sikt. 
 
Andre tiltak 
Eldrerådet støtter forslaget til nye tiltak nevnt side 25. Det gjelder blant annet rekrutterings-
tiltak for å få tak i flere sykepleiere, ansettelse av sykepleiere i større stillingsbrøker og opp-
rettelse av en ergoterapeutstilling for eldre og uføre hjemmeboende. Også opprettelse av et 
vurderingsteam for å bli kjent med og for å bistå demente personer som bor hjemme og 
derved (kunne utsette og eventuelt) forhindre innleggelse. Kfr. stillingen som eldrekontakt 
nevnt ovenfor. 

_____ 
 

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 13.11.07: 
Protokoll foreligger ikke ennå. 

_____ 
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RÅDMANNENS INNSTILLING 07.11.07: 

1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 
budsjettkommentar vedtas. 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  
a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 

statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

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

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å 

nå kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets 
behandling i juni 2008. Planen skal behandles i formannskapet innen utløpet av februar 
2008. 

_____ 
 

 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Muntlig presentasjon i formannskapet 31.10.07 
Formannskapet 1. gang 14.11.07  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.07 
Hovedutvalg for helse og sosial 14.11.07 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.11.07 
For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget: 

• Arbeidsmiljøutvalget 13.11.07 
• Ås eldreråd 13.11.07 
• Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.11.07 
• Administrasjonsutvalget 15.11.07 

Formannskapet 2. gang 28.11.07 – formannskapets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret 12.12.07 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendt alle utvalg 31.10.2007) 
• Handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011 
• Budsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 med budsjettekniske kommentarer til 

driftsbudsjettet 
• Temaplan for psykisk helse 2008 – 2009 
• Prosjektrapport for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Administrasjonens detaljerte årsbudsjett 2008 
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
• Ledergruppen 
• FIKS 
• Revisor 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn 
Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2008–2011 bygger på de forutsetninger som 
er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende 
handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. 
Dokumentene bygger på den prosessen som startet i januar 2007 med innsparingsprosessen, 
som ble videreført ut over våren med kommunestyrets plankonferanse i mai, og munnet ut i 
saken om arbeidet med handlingsprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i juni. 
Videre ble det gjennomført dialogmøter som drøftet målformuleringer og økonomiske 
utfordringer i august og september. 
 
Fra kommuneplan til program for handling 
Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver 
virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan 
disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet.  Ås kommune er en stor og 
sammensatt virksomhet med mer enn 1100 ansatte og et driftsbudsjett på nærmere 700 mill.kr. 
Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til 
innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal 
vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-
årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste 
utfordringene. Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert 
oppmerksomhet: 

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

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

• effektiv ressursbruk 
• riktig kvalitet på virksomheten 
• kompetente og friske medarbeidere 
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Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes 
på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging og 
handlekraft kan kommunen sikre fokus på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes 
innbyggere. 
 
 
Økonomisk situasjon 
 
Bakgrunn, status og nye forutsetninger 
Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. 
Hvordan denne har endret seg i forhold til fjorårets handlingsprogram kan derfor si noe om 
den økonomiske situasjonen har bedret seg eller blitt svakere i løpet av det siste året. Både i 
forbindelse med plankonferansen i mai og dialogmøte med formannskapet i september ble det 
varslet at det var forutsetninger i fjorårets handlingsprogram som hadde endret seg i negativ 
retning.  
 
I forhold til fjorårets handlingsprogram har årets handlingsprogram endret seg i negativ retning 
med følgende virkning for netto driftsresultat:    

• For 2008 er netto driftsresultat blitt 12,8 mill. kroner svakere 
• For 2009 er netto driftsresultat blitt 21,4 mill. kroner svakere  
• For 2010 er netto driftsresultat blitt 17,5 mill. kroner svakere  

 
2009 og 2010 er korrigert for at netto driftsresultat blir lavere som følge av at 
momskompinntekter fra investering skal budsjetteres under investeringsbudsjettet. Nye 
innsparingstiltak er ikke med i beløpene. For 2008 og 2009 skyldes den negative utviklingen 
følgende hovedforhold (beløp i mill. kroner):  
 
 2008 Endring i 

forhold til 
møte 26.09 

2009 Endring i 
forhold til 
møte 26.09 

Skatt og rammetilskudd 2,9 -1,0 4,5 0,6 
Momskompinntekter -6,5 -0,1 0,0 0,0 
Renteutgifter (brutto) og andre fellesinntekter/utgifter 1,3 -0,9 4,4 3,3 
Innsparinger på 14,3 mill som ikke er nådd 3,6 1,3 1,8 0,5 
Innsparinger i gjeldende plan som ikke er gjennomført 0,8 0,8 1,2 1,2 
Bruk av plasser nytt sykehjem 2,4 -1,8 4,0 -0,8 
Andre aktivitetsøkninger 4,1 4,1 3,9 3,9 
Økning i skatt og rammetilskudd p.g.a. ny bef. prognose -2,0 2,2 -4,0 0,2 
Feilbudsjetteringer 2,8 0,5 2,8 0,5 
Pris- og kostnadsvekst utover statsbudsjettets forutsetninger 3,4 1,4 2,8 0,9 
Sum 12,8 6,5 21,4 10,3 

Tabell 1: Endringer i rammer som påvirker netto driftstiltak 

 
Som det framgår av tabellen skyldes dårligere netto driftsresultat ikke bare ett, men flere 
forhold. For en nærmere beskrivelse vises det til kap. 2.1- Økonomiske forutsetninger og 
utfordringer samt vedlegg til Handlingsprogrammet – Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-
2011. I dette vedlegget framgår endringene i rammene for den enkelte etat samt 
grunnlagsnotatet for møtet i formannskapet 26.09.07. Ett forhold kommenteres likevel her.  I 
statsbudsjettet er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,8 prosent for 2007. 
Beregninger som Statistisk sentralbyrå har gjennomført på vegne av KS tyder på at pris- og 
kostnadsveksten er 4,5 prosent. Ved utarbeidelse av dette handlingsprogrammet ser det ut til at 
Ås kommunes beregning samsvarer med Statistisk sentralbyrås beregning.  



  Sak 70/07 

 
Som nevnt er netto driftsresultat for 2008 12,8 mill. kroner svakere enn i fjorårets 
handlingsprogram. I forhold til å møte uforutsette utgiftsøkninger og/eller inntektsreduksjoner 
modifiseres dette når man ser på beholdningen av disposisjonsfondsmidler. Avsetningen som 
ble gjort i forbindelse med regnskap 2006 ble større enn forutsatt samt at avsetningen for 2007 
ser ut til å bli den samme som opprinnelig budsjettert. Dette betyr at vi ved begynnelsen av 
2008 har 33 mill. kroner i disposisjonsfondsmidler. Dette er en økning på 5 mill. kroner i 
forhold til fjorårets plan.  
 
Hvilke grep er gjort siste året? 
Selv om netto driftsresultat utvikler seg negativt i forhold til fjorårets handlingsprogram er det 
grunn til å understreke at det gjennomføres tiltak som har betydelige effekter for den 
økonomiske situasjonen på kort og lang sikt.  
 
• Selv om ikke alle innsparingene i forhold til målsettingen på 14,3 mill. kroner lar seg 

gjennomføre, er det likevel en god del innsparingstiltak som settes i verk. I forhold til 
målsettingen om en innsparing på 14,3 mill. kroner gjennomføres 10,7 mill. kroner av 
dette i 2008 og 12 mill. kroner av dette i 2009. Ås kommune fører pensjonskostnaden over 
ett år. De fleste kommunene fordeler denne over 15 år. På kort sikt er dette en utfordring, 
men etter hvert vil dette være gunstig i forhold til pensjonskostnaden de andre 
kommunene står overfor. Kommunen bør opprettholde dagens ordning med føring av 
pensjonskostnaden sett i lys av at Ås kommune bruker minimumsavdrag på lånegjelden. 
Kommunen får et betydelig premieavvik i 2007, men dette vil bli utgiftsført allerede i 
2007. Hvis man i 2008 får en utgift utover 13 prosent som er avsatt i budsjettet vil man 
dekke dette av midler som kommunen har på premiefondene i KLP og Storebrand.  

 
• Investeringsprogrammet for 2008-2011 er moderat for en vekstkommune som Ås. Dette 

vil etter hvert ha en positiv effekt i forhold til lånegjelden og dermed utgiftene til renter og 
avdrag. Dette kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor. Den første søylen viser hvor 
store investeringer Ås kommune har hatt de 12 siste årene målt i forhold til 
driftsinntektene. Ås kommune har i gjennomsnitt hatt et investeringsnivå på over 23 
prosent av driftsinntektene i perioden 1996-2007. Investeringsnivået de tre første årene i 
kommende planperiode er rundt 8,5 prosent, dvs. ned mot en 1/3 av nivået for foregående 
årene. Av de investeringsprosjektene som skal gjennomføres vil en god del være 
selvfinansierende. For prosjekter som ikke er selvfinansierende vil 
egenfinansieringsgraden være over 75 prosent de fire neste årene.  
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Investeringer i prosent av driftsinntektene
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           Figur 1: Investeringer i prosent av driftsinntektene i perioden 1996-2007 og 2008-2010 
 
 

• Salg av tomter på Dyster-Eldor vil ha en positiv nettoeffekt for kommunen fra og med 
2011. Det er lagt til grunn at kommunen vil ha igjen 80 mill. kroner i nettoinntekter 
etter at prosjektet er ferdig. Dersom inntektene brukes til å nedbetale lån eller erstatte 
framtidige låneopptak, vil nettoeffekten av dette være om lag 1 mill. kroner lavere 
utgifter til renter og avdrag i 2011, det vil si det siste året i kommende planperiode. 
Prosjektet vil gi en reduksjon i renter og avdrag på til sammen 7 mill. kroner fra og 
med 2013.   

 
• Moderat investeringsprogram kombinert med tomtesalg vil etter hvert få betydelig 

virkning på lånegjelden. I figuren nedenfor vises dette ved at lånegjelden målt i 
forhold til driftsinntektene. Denne har steget gjennom flere år. Lånegjelden vil være 
på sitt høyeste i 2007. Deretter vil den begynne å gå nedover igjen i forhold til denne 
måleindikatoren.     
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Figur 2: nettogjeld i prosent av driftsinntektene i perioden 2004 – 2011. 
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Hva vil kreves videre? 
Ovennevnte tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gjenvinne økonomisk balanse. Følgende nye 
innsparingsbeløp er nødvendige i perioden: 

• 2009: 11,0 mill. kroner 
• 2010: 16,5 mill. kroner, dvs. en økning fra 2009 på 5,5 mill. kroner 
• 2011: 22,4 mill. kroner, dvs. en økning fra 2010 på 5,9 mill. kroner 

 
Utfordringen er å konkretisere tiltak i forhold til disse beløpene i forlengelsen av en situasjon 
hvor kommunen har gjennomført en grundig gjennomgang av alle virksomhetsområder, som 
har resultert i innsparinger, men ikke nok. De tiltakene som er forutsatt i HP som følge av 
prosessen i inneværende år, må i hovedsak sies å ligge innenfor en akseptabel politisk 
tålegrense i en krevende økonomisk situasjon.  
Mer politisk krevende prosesser som drøfter skolestruktur, sykehjemsdekning, eiendomsskatt 
eller kutt i tjenestene som justerer kommunens tilbud ned til lovens minstekrav er foreløpig 
parkert. 
Den økonomiske situasjonen krever at kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å 
gjennomføre nødvendige upopulære grep for å bringe utviklingen på rett spor.  
Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og begrenser kommunens 
handlefrihet ytterligere. Ås kommune må enten øke inntektene eller redusere kostnadene.  
 
Reduksjon av kostnader av et format som monner vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet. 
Nye inntekter som monner er kun knyttet til eiendomsskatt. 
 
Potensialet i eiendomsskatten er betydelig. Med 5000 boliger i kommunen, takstverdi 1,5 
mill. i snitt og 2 promille i skatt gir dette 15 mill. kroner. Etter fire år gir 7 promille over 50 
mill. kroner. 
Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det økonomiske mål 
kommunestyret selv har fastlagt. De politiske signalene mot innføring av eiendomsskatt har  
imidlertid vært så entydige at rådmannen finner det korrekt å avvente en politisk bestilling 
som avveier eiendomsskatt mot kutt. 
Konkretisering av innsparingskutt krever uansett gode prosesser for å sikre forsvarlig drift. 
Første halvår 2008 må avklare dette. 
 
Rådmannen vil uansett bestrebe seg på å konkretisere mulige tiltak og prosess i perioden fra 
foreløpig versjon foreligger til vedtak om handlingsprogram og budsjett i desember.   
 
Hovedambisjoner knyttet til fokusområdene 
 
Kommunen som samfunn 
I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for 
mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 
2019 og hva kommunen må lykkes med innenfor de ulike innsatsområdene, samt gjeldende 
handlingsprogram foreslår rådmannen bl a følgende hovedambisjoner på fokusområdene: 
• Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en 

næringsstrategi for Ås 
• Utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne 
• Utvikle kulturhuset og de omkringliggende utearealene i Ås sentrum 
• Styrke innbyggerdialogen og legge til rette for samarbeid med lag og foreninger. 
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Brukere 
Barn og unge 
• Sikre kompetente medarbeidere med kunnskap om bruk av IKT og varierte pedagogiske 

metoder. 
• Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foresatte.  
• Ha lokaler og en barnehage- og skolestruktur som utnytter ressursene på best mulig måte 

og som sikrer det mangfold og den fleksibiliteten som Rammeplan for barnehager og 
”Kunnskapsløftet” legger opp til. 

• Etablere og videreutvikle gode møteplasser og fritidstilbud for barn og unge 
• Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede barn 
• Drive et godt forebyggende og helsefremmende arbeid på de arenaene hvor barn, ungdom 

og barnefamilier er.    
 
Voksne 
• Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester som bl a skal vurdere balansen 

mellom sykehjemsplasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger 
• Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede voksne 
• Etablere et NAV-kontor i kommunen i løpet av første halvår 2009 
• Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom   
• Bygge opp psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer 

som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten. 
 
Økonomi 
• Konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et netto driftsresultat på 3 % innen 2011.  
 
Medarbeidere 
• Opprettholde det gode arbeidsmiljøet  
• Rekruttere og beholde arbeidstakere 
 
Konklusjon 
I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for 
mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Den økonomiske situasjonen krever at 
kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å gjennomføre nødvendige upopulære grep for å 
bringe utviklingen på rett spor. Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og 
begrenser kommunens handlefrihet ytterligere.  
 
Ås kommune må enten øke inntektene eller redusere kostnadene. Reduksjon av kostnader av et 
format som monner vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet. Nye inntekter som monner er kun 
knyttet til eiendomsskatt. Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det 
økonomiske mål kommunestyret selv har fastlagt. De politiske signalene mot innføring av 
eiendomsskatt har imidlertid vært så entydige at rådmannen finner det korrekt å avvente en 
politisk bestilling som avveier eiendomsskatt mot kutt. Konkretisering av innsparingskutt 
krever uansett gode prosesser for å sikre forsvarlig drift. Første halvår 2008 må avklare dette. 
Det må utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 
kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak må foreligge til kommunestyrets 
behandling i juni 2008. Prosjektplanen bør behandles i formannskapet innen utløpet av februar 
2008. 
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INTERNT NOTAT 

 
Dato :   24.11.2007 Saknr/ark: 07/2513/145  Løpenr. 16488/07 
 
 
Til: Kommunestyret, hovedutvalgene og formannskapet 
Fra Rådmannen 
Kopi til Ledergruppa 
 
 
Saken gjelder: 
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008-2011 - BUDSJETT 2008  

 
Dette notatet består av tre deler:  

4. Nye opplysninger og rettelser i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med 
økonomiplan. 

5. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008  
6. Svar på spørsmål fra partiene 

 
Som følge av notatet endres Pkt. 3 i rådmannens innstilling i  
sak 62/07 Handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011.Budsjett 2008 
som følger: 
 
Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens 
økonomiske mål i 2011.  
Innsparingsbehovet inndekkes som følger i planperioden: 
 2009 2010 2011 
Innsparingsbehov 11 000 16 500 22 438 
Fordeling innsparing: 
Sentraladministrasjonen -817 -1 484 -2 202 
Oppvekst og kultur -2 473 -4 493 -6 666 
Helse- og sosial -2 706 -4 916 -7 293 
Teknisk -1 104 -2 007 -2 977 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 
 
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal behandles innen 
utløpet av februar. 

 
1. Nye opplysninger og rettelser i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med 
økonomiplan. 
Forslag til nytt tiltak under 5.1 
Det vises pkt 3 i vedtaket i k-sak 54/07: Ås kommunes tjenestepensjonsordning – valg av 
selskap som lyder: 
”3. Kommunestyret ber om at det gjennom tertial/årsrapporter rapporteres om søknad og 
støtte til HMS arbeid i Ås kommune.” 
 
Dette foreslås innarbeidet som tillegg i HP 2008-2011, kap. 5, pkt. 5.1 under avsnittet: De 
viktigste tiltakene i planperioden: 
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• Årlig vurdere søknad om støtte fra pensjonsselskapet 

 
Felles lokal matrikkel 
I forbindelse med etablering av en nasjonal matrikkel i Norge, anbefaler rådmannskollegiet i 
Follo at det også etableres en felles lokal kopi av matrikkelen. Dette er nødvendig for å kunne 
utnytte eier-, bygnings- og adressedata på en effektiv måte. En del av utgiftene dekkes over 
IKT Follo-budsjett. Resterende dekkes ved at den enkelte kommune dekker inn i forhold til 7 
kroner pr innbygger på eget budsjett. Dette tilsvarer et beløp på 107.000 kroner for 2008. 
 
Justering av priser – idretts- og svømmehallene 
I sak 91/07 i HTM og justering av priser for idretts- og svømmehallene foreslås det en økning 
av prisene. De økte prisene vil gi en økning i inntektene med 86.000 kroner og bør innarbeides 
i kommende Handlingsprogram med økonomiplan.  
 
 
Idrettshall 
Kommunestyret har i sak 74/06 ved behandling av tiltaksplan for 2007-10 vedtatt treningshall 
ved Ås stadion. Hallen skal være kommunal, men ikke påføre kommunen kapital- eller 
driftsutgifter. Dette skal dekkes av Ås Fotball. Beløpene har falt ut i budsjett og 
handlingsprogram - foreløpig versjon. 
 
Låneopptaket må økes med 6,25 mill kroner i forhold til treningshall hvorav 2 mill kroner er 
forskuttering av spillemidler. Renteutgifter økes med 0,234 mill kroner (150000.9000.870), 
mens avdragsutgiftene økes med 0,106 mill kroner (151000.9000.870). Inntektspost - refusjon 
fra andre – økes med 0,34 mill kroner (177000.9000.380).  
  
Driftsutgiftene skal også refunderes av Ås Fotball - dette legges inn i budsjettet ved neste 
rullering.    
  
Midlertidige barnehageplasser 
Pr. i dag har Ås kommune ca. 100 barn under tre år på venteliste til barnehageplan. Det er 
spesielt i sentralområdet at ventelisten er lang. Som følge av befolkningsvekst må det kunne 
antas at ventelisten vil øke i tiden framover. På side 35 i Handlingsprogram med økonomiplan 
blir det vist til at man for barnehageåret 2008/2009 bør forsøke å finne egnede midlertidige 
lokaler for å kunne redusere ventelistene i påvente av at Frydenhaug barnehage blir ferdig i 
2009 og at det etableres nye barnehager på Dyster Eldor og Solberg.  
 
En mulig løsning på problemet med ventelisten er at det settes opp en brakkebarnehage på 
egnet sted. Mulige plasseringer og aktuelle tomter kan være:  

• Grøntområde mellom Parallellen og Fagerliveien i Dysterlia. Området er regulert til 
bilig. Kommunen fester tomta.  

• Område bak og på nedsiden av Brønnerud skole 
• Område som i dag er satt av til brannstasjon (dersom denne ikke lokaliseres her) 

 
Kostnadene for en brakke med plass til 70 barn ligger i dag på om lag 2,7 mill. kroner for 
montering og leie i ett år. Brakkene har kjøkken, bad og alt som trengs. I tillegg må man 
beregne kostnader i forbindelse med utgraving av tomt, infrastruktur, inngjerding samt utstyr 
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til utelekeplass. Kostnadene vil antagelig dekkes med bruk av skjønnsmidler som ellers vil bli 
satt av på fond samt tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler.  
 
Konklusjon: Rådmannen legger opp til å fremme en sak om midlertidige barnehageplasser rett 
over nyåret.    
 
Programfag for valg ved ungdomsskolene 
I henhold til Kunnskapsløftet innføres obligatorisk programfag for valg. Det anslås en utgift på 
0,1 mill kroner pr år.  
 
Søknad om økt ramme til Kirkelig fellesråd 
Fellesrådet har i brev av 19.11.07 til rådmannen bedt om at rammen for 2008 økes med 90.000 
kroner og rammen for 2009 med 240.000 kroner. Rådmannen har ikke funnet rom for dette. 
Det kan i denne forbindelse nevnes at fellesrådet ikke har vært omfattet av årets 
innsparingsprosess.  

 
 
 
 

Endringstabell i forhold til økonomiplan foreløpig versjon 
 2008 2009 2010 2011 
Oppvekst og kultur     
0 Lønn og sosiale utgifter 100 100 100 100 
     
Teknikk og miljø     
Funksjon 303 Kart og oppmåling     
2 Kjøp av varer og tjenester  107 0 0 0 
Funksjon 380 Idrett     
6 Salgsinntekter -86 -86 -86 -86 
     
1.8 og 1.9     
150000.9000.870 Renteutgifter 234 234 234 234 
151000.9000.870 Avdragsutgifter 106 106 106 106 
177000.8000.380 Refusjon fra andre -340 -340 -340 -340 
194000.9400.880 Bruk av fond -121 -14 -14 -14 

 
Vedlegg 5 – kommunale avgifter og gebyrer 
Vedlagt nedenfor følger korrigert oversikt over kommunale avgifter og gebyrer. Endringene er 
i forhold til: 

- Slam – er innarbeidet i budsjettet 
- Meglergebyr - er innarbeidet i budsjettet 
- idretts- og svømmehaller - er ikke innarbeidet i budsjettet 

Vedlegg 6 – Oversikt over nye stillinger og omgjøringer 
Det er feil slik det står i vedlegget at det er omgjøring av hjelpepleierstillinger til 
sykepleierstillinger. Det handler om at stillingene er opprettet som sykepleierstillinger i sin tid, 
men at de har vært midlertidig besatt med hjelpepleiere på grunn av rekrutteringsproblemer. 
Det betyr at de lønnsmidlene som ligger i dagens budsjett tilsvarer hjelpepleierlønn og ikke 
lønn for sykepleiere. Nå er vi i den situasjonen at vi har fått tilstrekkelig antall sykepleiere til å 
fylle disse hjemlene. 
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• I dag har vi formelt totalt 21,30 sykepleierårsverk på Åslund og Heia. I det nye 
sykehjemmet er det beregnet 26,11 årsverk. For å bemanne alle gruppene trenger vi 
flere personer for å dekke helgene. Alternativet vil da være at vi ender opp med 33 % 
stillinger som vi i praksis ikke vi få besatt. 

• Konsekvensen på mangel av sykepleiere er overtid, forskjøvet arbeidstid og 
sykefravær. Utgiften til overtid og forskjøvet arbeidstid pr. november for Åslund og 
Heia samlet er kr. 1.228 209. Dette er en konsekvens av at vi har for få sykepleiere og 
som må jobbe overtid og forskyve vakter for å sikre en forsvarlig drift. Dette er 
utgifter vi regner med å redusere kraftig ved at vi har rett person på rett sted. 

• Sykehjemmene blir mer og mer som B-sykehus. Pasienter skrives ut med behandlinger 
som fortsetter i sykehjem. De er mye dårligere enn tidligere og har ofte flere 
diagnoser. I dag har vi flere som sondeernæres, dialysepasienter og opplever oftere at 
vi må administrere intravenøs behandling, og det er bare et tidsspørsmål når vi får 
pasienter med respirator. Vi er avhengig av sykepleiekompetanse for å kunne ivareta 
disse oppgavene. 

• Vi har utfordringene med MRSA (penicillinresistente stafylokokker) som vi har hatt 
flere tilfeller av. 

• Hvis vi skal kunne ta de framtidige utfordringene med eldrebølgen, personer med 
demens, terminalt syke og døende trenger vi sykepleiere som har den nødvendige 
faglige kompetansen. Vi snakker om å ha en forsvarlig kvalitet på tjenestene våre. Da 
må vi ha fagpersoner som er med å sikre dette.  

• I løpet av de siste årene har vi faktisk mistet sykepleierstillinger fordi vi i mangel av 
rekruttering har måttet ansette ledige stillinger med hjelpepleiere. Nå er vi i den 
situasjon at vi har søknader fra sykepleiere. Dette fordi vi bruker et faglig miljø og 
nytt sykehjem som rekrutteringsmiddel.  

• Får vi ikke tilrettelagt med nødvendig sykepleierkompetanse på gruppene, må vi 
organisere oss annerledes. Da må vi ha sykepleiere som går på topp, ikke minst kveld 
og natt. Dette fører til utvidet bemanning, økt ansvar for den enkelte sykepleier og økt 
krav om lønn. 

•  
2. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008 
I foreløpig versjon av handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 vises det til at følgende 
nye innsparingsbeløp er nødvendig for å gjenvinne økonomisk balanse:  

• 2009: 11,0 mill. kroner 
• 2010: 16,5 mill. kroner, dvs. en økning fra 2009 på 5,5 mill. kroner 
• 2011: 22,4 mill. kroner, dvs. en økning fra 2010 på 5,9 mill. kroner 

 
Innsparingsbeløpene baserer seg på forutsetningen om et netto driftsresultat på 3 prosent av 
driftsinntektene i 2011 gitt dagens regler for føring av momskompinntekter. Målsettingen om 3 
prosent tilsvarer det fylkesmannen mener bør være et minumum for netto driftsresultat.  
Momskompinntekter generert fra investeringer skal fra 2009 føres i investeringsbudsjettet, 
mens de nå føres i drift. Dette vil innebære et strammere balansekrav i driften og reiser 
spørsmål om hva netto driftsresultat bør være etter regelendring. Rådmannen har vært i 
kontakt med fylkesmannen med spørsmål om dette. Ifølge fylkesmannens representant vil 
regelendringen ikke endre anbefalingen om at netto driftsresultat bør være minst 3 prosent. 
Dette tilsier at Ås kommune må påregne å foreta nye innsparinger også etter 2011. 
Fylkesmannens representant var videre klar på at de uspesifiserte innsparingene må fordeles på 
etater og /eller tjenesteområder, det vil si tilsvarende det som ble gjort i fjor høst.  
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Rådmannen har lagt opp til å gjennomføre prosess første halvår 2008 for å konkretisere 
innsparingskutt som må gjennomføres fra 2009, jf. saksframlegg til handlingsprogram med 
økonomiplan. Ved presentasjonen av dokumentet for formannskapet 31.11.07 pekte 
rådmannen på en del mulige områder for å foreta ytterligere innsparinger, og at han ville 
komme tilbake med en mer utfyllende liste senere i prosessen. På bakgrunn av dette foreslås at 
man ser på følgende områder i 2008 for å foreta ytterligere innsparinger:  
 

• Administrasjon: Ås kommune endret administrativ organisering i 2003. I den 
forbindelse ble det foretatt betydelige innsparinger. Rådmannen ser derfor ikke 
potensialet for store innsparinger på dette området, men på bakgrunn av at vi står 
overfor kutt som kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet er det behov for en 
gjennomgang av administrative kostnader for å sikre at ressursbruken er optimal. 
 

• Sykefravær: Ås kommune deltar i det sentrale kvalitetskommuneprosjektet der det 
bl.a. er et særlig mål å redusere sykefraværet og forbedre tjenestekvalitet innen 
oppvekstsektoren og pleie- og omsorg. Målet er å få til et lavere sykefraværsnivå enn vi 
har hatt de siste årene, og dersom den positive trenden fortsetter vil dette medføre 
lavere utgifter for kommunen, jf. svar til Arbeiderpartiet. 
 

• Skolestruktur: Vi vet at innsparingstiltak knyttet til skolestruktur anses som meget 
problematisk av politisk miljø. Når rådmannen likevel ønsker å ta dette fram igjen 
henger det sammen med at det kan gjennomføres tiltak her som ikke svekker tilbudet 
til elevene og som samtidig har et betydelig innsparingspotensiale. I lys av en enda mer 
alvorlig økonomisk situasjon anses det legitimt å sette fokus på muligheten igjen. 

 
• Tildelingsmodell for private barnehager: Dagens tildelingsmodell ble innført i 2005, 

men har ikke blitt evaluert siden vi har vært inne i en satsingsperiode. Ås kommune 
yter 100 prosent av det kommunale barnehager mottar mens mange kommuner ser ut til 
å ligge på minimumskravet som er 85 prosent.  

• Pleie- og omsorgstjenester: Når alle plassene i det nye sykehjemmet er tatt i bruk fra 
01.05.08 vil 10 plasser bli solgt til andre. Basert på en dekningsgrad på 20 prosent, vil 
antall plasser som selges reduseres til tre i 2011. Salg av plasser vil gi en betydelig 
inntekt og det bør vurderes om et økt behov for slike plasser kan dekkes ved hjelp av 
andre pleie- og omsorgstjenester.  

• Energiutgifter: Ås kommune har vedtatt en intensjonsavtale med UMB om å bygge og 
drive et felles fjernvarmeanlegg som i hovedsak skal fyres med biobrensel. Hvordan 
dette vil påvirke kommunens driftsutgifter er ikke kvantifisert i foreløpig versjon. I 
tillegg kan overgang til momentanutkoplingstariff være et tiltak som kan bidra til 
lavere energiutgifter, jf. sak 90/07 i HTM.  

• Samarbeid innen nye tjenesteområder: Eksempler på mulige samarbeidsområder 
kan være innen tekniske tjenester som park, idrett og eiendom med Frogn og/eller 
UMB eller GEO-datasamarbeid i Follo. Andre typer tjenester hvor det kan være aktuelt 
å se på samarbeid med andre kommuner kan være forsterket enhet på sykehjem eller 
boliger for enkelte vanskeligstilte.  

• Vurdering av tjenesteområder hvor vi bruker mer enn andre: Rådmannen legger 
ikke opp til å bruke KOSTRA-data i innsparingsprosessen tilsvarende det vi har gjort i 
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inneværende år. På de fleste områdene forventer vi å være nede på et nivå som tilsier at 
innsparingspotensialet ikke er vesentlig sammenholdt med andre kommuner. På noen 
områder vil vi trolig likevel ligge noe høyere enn sammenliknbare kommuner, f.eks 
kirke, kultur, voksenopplæring og barnevern. Når KOSTRA-dataene for 2007 er klare i 
mars bør man se nærmere på områder hvor kommunens utgifter fortsatt er relativt 
høye. Formålet er å avklare om det er et resultat av prioriteringer eller om det er 
forhold knyttet til KOSTRA-dataene som ikke gir et korrekt inntrykk av de faktiske 
forholdene.   

• Kommunal bygningsmasse: Vi har inntrykk av at Ås kommune har større 
bygningsmasse enn Frogn kommune og Vestby kommune. Det er da tatt hensyn til at 
Ås kommune er en noe større kommune og boliger til utleie er holdt utenom. Tallene er 
imidlertid usikre, og det bør ses nærmere på om Ås kommunen faktisk har en større 
bygningsmasse enn de to nabokommunene. Dersom dette er korrekt må vi se på 
muligheten for en mer effektiv utnyttelse. 

• Egen pensjonsordning for kommunen: I k-sak 54/07 om Ås kommunens 
pensjonsordning framgår det at det kan være aktuelt å vurdere egen pensjonsordning 
for kommunen om tre år siden Ås kommune har en gunstig sammensetning av ansatte. 
Dersom Ås kommune skal opprette en egen pensjonsordning vil dette trolig kreve at 
man finner andre kommuner som man kan samarbeide med.  

• Forvaltning av e-verksmidlene: Rådmannen vil fremme en sak om kommunens 
finansstrategi i begynnelsen av 2008. I saksframlegget vil det bli pekt på en del forhold 
som tilsier at dagens plassering av e-verksmidler bør opphøre. Dette er blant annet: 
svigninger i aksjemarkedene og begrensede bufferfondsmidler, muligheter til å plassere 
midler i pensjonsselskapet fra 2008 samt problemene kommunene har for vurdere 
risiko i finansmarkedene, jf. kraftkommuner som har brukt Terra som 
rådgivere/selgere. Dersom Ås kommune avslutter forvaltningen av e-verksmidlene og 
bruker de frigjorte midlene til nedbetaling av lån samt at et mindre beløp plasseres i 
pensjonsselskapet vil dette gi følgende endringer i budsjettet:  

•  

 2009 2010 2011 
Reduksjon renteutgifter -9 600 -9 300 -9 000 
Reduksjon avdragsutgifter -5 800 -5 800 -5 800 
Lavere pensjonskostnad -1 000 -1 000 -1 000 
Opphør aktiv kapitalforvaltning 12 500 12 500 12 500 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 

 
Med unntak fra siste kulepunkt bør mulige innsparingsbeløp ikke kvantifiseres i denne 
omgang. Etter rådmannens vurdering kan direkte kutt uten grundige analyser av muligheter og 
konsekvenser lede kommunen ut i konflikt både med arbeidstakerorganisasjonene og evnen til 
å gi innbyggerne de tilbud som følger av lover og regler. Ut fra de føringer som fylkesmannen 
har gitt med hensyn til at uspesifiserte innsparinger må gis en viss konkretisering, foreslås 
budsjettet endret på følgende måte:  
 2009 2010 2011 
Innsparingsbehov 11 000 16 500 22 438 
Behovet dekkes som følger: 
Sentraladministrasjonen -817 -1 484 -2 202 
Oppvekst og kultur -2 473 -4 493 -6 666 
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Helse- og sosial -2 706 -4 916 -7 293 
Teknisk -1 104 -2 007 -2 977 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 
 

En del av de foreslåtte tiltakene vil ikke gi særlig effekt før på slutten av kommende 
fireårsperiode. Det ser det likevel ut til det vil bli vanskeligere og vanskeligere å nå de angitte 
beløpene uten at dette vil oppleves som vesentlige reduksjoner av tjenestetilbudet. Etter 
rådmannens syn vil det bli umulig å få en situasjon der upopulære grep i forhold til 
tjenestetilbudet holdes opp mot innføring av eiendomsskatt. Rådmannen ser at dette er et 
kontroversielt tema. Rådmannen mener likevel det er behov for å se nærmere på hvordan 
eiendomsskatt kan tenkes å virke både med hensyn til hvordan den kan utformes, f. eks. med et 
bunnfradrag for å sikre en sosial profil, og hvordan man bruker eiendomsskatt, f.eks å sikre en 
god utvikling i lokalsamfunnet når det gjelder kollektive goder.  
Rådmannen legger opp til å lage en prosjektplan som behandles i formannskapet innen utløpet 
av februar 2008, og at man vil ta utgangspunkt i ovennevnte områder.  
 
Konklusjon 
Pkt. 3 i rådmannens innstilling suppleres etter første setning, og lyder slik i ny versjon: 
Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 
kommunens økonomiske mål i 2011.  
Innsparingsbehovet inndekkes som følger i planperioden: 
 2009 2010 2011 
Innsparingsbehov 11 000 16 500 22 438 
Fordeling innsparing: 
Sentraladministrasjonen -817 -1 484 -2 202 
Oppvekst og kultur -2 473 -4 493 -6 666 
Helse- og sosial -2 706 -4 916 -7 293 
Teknisk -1 104 -2 007 -2 977 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 

 
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 
 
3. Svar på spørsmål fra partiene 
Vedlagt følger svar på spørsmål fra Høyre, KrF, Ap og SV. Noen av spørsmålene er besvart 
muntlig i møte 21.11.0, og er ikke med i denne oversikten. I tillegg har vi besvart en del 
spørsmål fra FrP tidligere i prosessen, blant annet i forhold til renhold, jf. spørsmål også fra 
Ap.  FrP har også kommet med en del spørsmål i slutten av forrige uke når det gjelder 
administrasjonens detaljerte budsjett. Vi tar sikte på å besvare disse bilateralt.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Per A. Kierulf 
Rådmann 
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VEDLEGG 5 - KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 
 
 Sats 2007 Sats 2008 
SENTRALADMINISTRASJONEN   

Salg av eiendomsopplysninger 0 200 

   
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 

50 / 175 
150 / 475 

0 
150 / 575 
150 / 625 
150 / 675 

0 
185 / 725 
185 / 875 

185 / 1200 
0 

190 / 900 
190 / 1000 
190 / 1250 

0 
190 / 1025 
190 / 1250 
190 / 1575 

timepris / 
abonnement 

45 / 200 
150 / 475 
175 / 625 

0  
0 
0 

200 / 750 
0 
0 
0 

245 / 1000 
0 
0 
0 

275 / 1250 
0 
0 
0 

Hjelp til handling 50 50 
Egenbetaling vaktmestertjenester 
Inntekt inntil:  2G  
 ( maxbeløp 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 

forskrift forskrift 

Egenbetaling døgnopphold forskrift forskrift 
Døgnpris for sykehjemsplass 
 
 
 

- 1 700 

 Sats 2007 Sats 2008 
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 

- 
48 

- 
56 

43 
49 
52 
57 

Egenbetaling trygghetsalarm      kommunal  
                                                   privat 

1700 
1200 

1800 
1300 

Egenbetaling for bruk av bil 2000 
(kr. 167 pr. mnd) 

2200 
(kr. 183 pr. mnd) 

Egenandel ved utkjøring av opp-/nedmontering og vask av hjelpemidler - 50 

OPPVEKST- og KULTUR    
Barnehagene   

Foreldrebetaling 
Makspris kr. 2330  

Inntektsgraderte Inntektsgraderte 

Skolefritidsordningen   
Inntil 12 timer/uke 
Over 12 timer/uke 
Fra 01.08.07: 
Inntil 12 timer/uke 
Over 12 timer/uke 

1290 
1810 

 
1330 
1870 

0 
0 
 

1380 
1950 

Kulturskolen   
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Elevkontingenter vårsemester 
Elevkontingenter høstsemester 
Instrumentalopplæring 
Grupper 
Kurs 

1 250 
1 250 

 
 

500 

0 
0 

1350 
1250 
600 

Fritidstiltak for funksjonshemmede   
Semesteravgift - varmtvannsbading  600 900 

TEKNISK   
Samfunnshuset   
Store sal 1500 1500 
Store salong 700 700 
Lille salong 500 500 
Lille sal 700 700 
Åshallen og Nordbyhallen   
Trening pr time innenbygds 30 0 
Trening pr time utenbygds 100 0 
Timesats, trening barn og ungdom tom 19 år - 0 
Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år) - 150 
Kamper/arrangementer innenbygds 200 200 
Kamper/arr. utenbygds 400 550 
Ved intern kommunal leie - 0 
Bruk av hallene funksjonshemmede - 0 
Nordby, kulturhusdelen   

 Sats 2007 Sats 2008 
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 

 
35 

265 
15 

550 
275 

1 100 
120 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

25 
200 
15 

550 
275 

1100 
120 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
45 

360 
20 

650 
350 

1 100 
160 

 
0 

50 
200 
200 
550 

 
35 

280 
20 

550 
350 

1100 
160 

 
 

0 
40 

200 
200 
550 

Åsgård 
Festsalen med kjøkken 

Inngår i 
samfunnshuset 

Inngår i 
samfunnshuset 

Ås Eldresenter  
Store sal inkl. kjøkken 
Store klubbrom 

Inngår i 
samfunnshuset 

Inngår i 
samfunnshuset 

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 
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 Sats 2007 Sats 2008 
Gebyr byggetilsyn Økes med 

fastsatt indeks 
Økes med 

fastsatt indeks 
Reguleringsgebyr  Økes med 

fastsatt indeks 
Økes med 
fastsatt indeks 

Vann   
Årsavgift, vann, pr m3, variabel del 
Bolig på 200 m2 bruksareal (inkl.fastabonnemnetspris) 
Fast abonnementspris  
Forbruksavhengig gebyr pr m³ 

9,00 
1800 

8,30 
1860 
200 
8,30 

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats 
snitt 180 m2 lav sats 
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats 
snitt 180 m2 høy sats 

130 
23 400 

260 
46 800 

130 
23 400 

260 
46 800 

Avløp    
Årlig kloakkavgift pr. m3 
Bolig på 200m2 bruksareal (inkl.fastabonnmentspris) 
Abonnementspris  
Forbruksavhengig gebyr pr m³  

15,30 
3 060 

14,70 
3 290 

350 
14,70 

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats 
snitt 180 m2 bruksareal 
Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats 
snitt 180 m2 bruksareal 

145 
26 100 

290 
52 200 

140 
25 200 

280 
50 400 

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år 900 kr/år 800 kr/år 
Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år 600 kr/år 400 kr/år 
Eiendommer med minirenseanlegg;tømming 1ggr/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 Kr.225 pr 

påbegynt m3 
Kr.225 pr 

påbegynt m3 
Eiendommer med fellesanlegg 70% av gebyret 

for enkeltanlegg 
70% av gebyret 
for enkeltanlegg 

Renovasjon   
Renovasjonsavgift 1850 2130 
Hytterenovasjon 925 1065 
Feiervesen   
Feieavgift 160 320 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 71/07 

 

 
Utv.sak nr 71/07 
EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VEDTEKTER 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: 232  Saknr.:  07/2711 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 66/07 05.12.2007 
Kommunestyret 71/07 12.12.2007 
 

 
Formannskapets innstilling og behandling 05.12.2007 vil bli lagt frem i møtet: 
 
 

____ 
Rådmannens innstilling: 
Vedlagte forslag til eiendomskattevedtekter vedtas.  
 
 

____ 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Forslag til eiendomsskattevedtekter 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjef 
Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i k-sak 71/06 å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune 
fra og med skatteåret 2007. Av ulike årsaker kom man for sent i gang til at eiendomsskatten 
kunne skrives ut i år. Rådmannen har forholdt seg til vedtak i k-sak 71/06 inntil nytt vedtak i 
saken foreligger, og har i foreløpig versjon av Handlingsprogram med økonomiplan 2008-
2011 lagt det opp til at eiendomsskatt på verk og bruk skal skrives ut fra 2008.  
 
Formålet med denne saken er todelt:  

• Informasjon om hva ordningen innebærer ut fra spørsmål fra politisk hold i fjor og i år.  
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• Fastsettelse av eiendomsskattevedtekter 
 
Informasjon om ordningen 
På side 13 i Handlingsprogrammet står følende om eiendomsskatt på verk og bruk:  
 
”Ordningen innebærer en skattlegging av produksjonsbedrifter, ikke næringslivet generelt. 
(…). Dersom forutsetningene i Ås kommune er tilsvarende dem i Vestby vil en innføring av 
eiendomsskatt i hovedsak medføre en skattlegging av bedrifter innen strøm og tele. Det er 
lagt til grunn at ordningen trer i kraft fra og med 2008 og at den fases inn i løpet av fire år. 
For 2008 vil det gi en merinntekt på 0,6 mill. kroner, og en etableringskostnad på 0,15 mill. 
kroner. Det er videre lagt til grunn en økning av inntektene med 0,6 mill. kroner pr. år. Fra 
og med 2011 vil ordningen gi full effekt og medføre en inntekt på 2,4 mill. kroner pr. år.” 
 
Det er altså lagt til grunn en innføring av eiendomsskatt på verk og bruk, men ikke for boliger. 
I 2006 hadde 270 av 431 kommuner eiendomsskatt på verk og bruk. Av disse hadde 137 kun 
eiendomsskatt på verk og bruk mens 133 også hadde eiendomsskatt på boliger. I Akershus var 
det seks kommuner med eiendomsskatt på verk og bruk: Vestby, Nesodden, Sørum, 
Lørenskog, Nittedal og Skedsmo. De to sistnevnte hadde også eiendomsskatt på boliger.  
 
Eiendomsskatten inngår ikke i inntektsutjevningen for kommunene etter gjeldende regler. 
Rådmannen er heller ikke kjent med at det planlegges en slik kobling. Sørheimutvalget som 
nylig har levert sin rapport om forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene 
har ikke vurdert eiendomsskatt i forhold til inntektsutjevningen.   
 
Slik vi har forstått det omfatter ordningen i Vestby utenom strøm og tele ett pukkverk, én 
mølle, ett stort hønseri og to andre produksjonsbedrifter. Det er utarbeidet et foreløpig liste 
over mulige objekter. Listen må betraktes som et uferdig grunnlagsdokument og må 
gjennomgås sammen med ekstern konsulent før man kan si noe nærmere om antall objekter i 
Ås, men antall objekter ser ut til å være minst like mange i Ås som i Vestby. Et eventuelt 
framtidig fjernvarmeanlegg ser ut til å kunne bli omfattet av ordningen. 

 
Fastsettelse av eiendomsskattevedtekter 
Som et ledd i forberedelsene til utskrivelsen av eiendomsskatt på verk og bruk har rådmannen 
engasjert ekstern konsulent. Dette har vært nødvendig for å sikre at man får tilstrekkelig tid å å 
gjøre de nødvendige forberedelser. Konsulenten har i denne forbindelse gjort rådmannen 
oppmerksom på at kommunestyret bør vedta vedtekter for forvaltning av eiendomsskatten. 
 
Kommunenes Sentralforbund eiendomsskatteforum har laget standardvedtekter som det er tatt 
utgangspunkt i, jf. vedlegg. De fleste av bestemmelsene i vedtektene er det allerede tatt stilling 
til i forbindelse med behandling, jf. k-sak 75/06 om valg av takstnemnder m.m. Rådmannen 
anbefaler likevel at vedtekter vedtas da de sammenstiller bestemmelser som er sentrale ved 
utskriving av eiendomsskatt.    
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at det i vedtektene er lagt opp til at besiktigelsesmenn drar ut 
på befaring sammen med eiendomsskattekontoret, ikke takstnemden. Dette tilsvarer det Vestby 
har gjort i sitt arbeid. Alternativet er at takstnemden drar ut på befaring.  
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 72/07 

 

 
Utv.sak nr 72/07 
ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER  
- FJERNE ADMINISTRASJONSGEBYR FOR DELTE PLASSER 
Saksbehandler:  Gro Sander Marthinsen Arkivnr: A10  Saknr.:  07/2494 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/07 14.11.2007 
Formannskapet 58/07 28.11.2007 
Kommunestyret 72/07 12.12.2007 
 

 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Fra og med 01.08.08 tilbys det kun 50 eller 100% plass for nye barn som får plass i de 

kommunale barnehagene. De barna som i dag har 40%, 60%, 70%, 80% eller 90% plass 
beholder dette frem til skolestart. 

2. Administrasjonsgebyret  på kr.100.- for delte plasser, fjernes. 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
Behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.2007: 
1. Fra og med 01.08.08 tilbys det kun 50 eller 100% plass for nye barn som får plass     i de 

kommunale barnehagene. De barna som i dag har 40%, 60%, 70%, 80% eller 90% plass 
beholder dette frem til skolestart. 

 
2. Administrasjonsgebyret  på kr.100.- for delte plasser, fjernes. 

____ 
 
Oppvekst -og kultursjefens innstilling:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 

____ 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Oppvekst- og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 



  Sak 72/07 

 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Kopi av vedtak datert 22.04.2004 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunale barnehager 
Økonomiavdelingen 
Oppvekst- og kultursjefen 
Barnehagekonsulenten 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken:  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
De kommunale barnehagene har i dag tilbud om 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, og 100% 
plasser. Oppvekst- og kultursjefen mener at 50 og 100 % plasser er et tilbud som i dag dekker 
de aller flestes behov for en plass i barnehage og ønsker på bakgrunn av dette fjerne tilbudet 
om 40-60-70-80-90 % plass og kun tilby 50 og 100 % plass i de kommunale barnehagene. 
 
Delte plasser, som for eksempel 70% plass, gjør at utnyttelsesgraden blir dårlig. Det er sjelden 
foreldre ønsker 30% plass. Vi sitter da igjen med ledig kapasitet, og selv om vi forsøker å 
utnytte dette best mulig ved å tenke plassering av barn, så er det ofte at vi har igjen for 
eksempel 30% ledig kapasitet på en avdeling.   
 
Barnehagelovens krav til pedagogisk bemanning gjør at vi ikke for eksempel kan tilby 50% 
plass ved 30% ledig kapasitet. Tilbudet med mange typer delte plasser medvirker til at vi kan 
få dårlig utnyttelse av plassene i barnehagene.  
 
Prisforskjellen mellom 50 % og 60 % plass, samt 80 % og 100% plass er ikke stor, og 
innføringen av maksimalgrense for oppholdsbetaling i barnehager har ført til at det å ha en 100 
% barnehageplass har blitt overkommelig for de aller fleste familier.  
Det er et økende behov for 100% (hel plass) for stadig yngre barn.  
De foresatte etterspør for det meste 50 eller 100 % plass og i liten grad de andre prosentene. I 
dag er ca 5% på ventelisten som ønsker noe annet enn 50% eller 100% plass.   
 
Hvis de kommunale barnehagene kun tilbyr 50% eller 100% plass anbefaler oppvekst- og 
kultursjefen at gebyret på kr 100 for deltidsplasser fjernes. Begrunnelsen for innføring av 
administrasjonsgebyret på kr 100 for deltidsplasser var den økte arbeidsmengden utstrakt bruk 
av deltidsplasser medførte.  Dette bortfaller hvis kommunene kun benytter seg av 50% eller 
100% plass.   
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 73/07 

 

 
Utv.sak nr 73/07 
TILDELING AV HJEMLER – REGLER FOR TILDELING AV 
FYSIOTERAPIHJEMLER 
Saksbehandler:  Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: G27  Saknr.:  07/2678 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/07 05.12.2007 
Kommunestyret 73/07 12.12.2007 
 

 
Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 05.12.2007 vil bli lagt frem i møtet: 
 
 

____ 
Rådmannens innstilling: 
Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes og oversendes Norsk 
fysioterapiforbund til uttalese. 
 
 
 

____ 
Tidligere politisk behandling: 

1. F.sak 30/07 sivilombudsmannens uttalelse vedr. tildeling av 70 % fysioterapihjemmel 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for helse- og sosial 
2. Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Forslag til retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler 
2.   Individuell avtale om privat praksis i fysioterapi 
 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
1. Lov om kommunehelsetjenesten  
2. ASA 4313 Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter 
3. Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
1. Formannskapet vedtok i sak 30/07: I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse 

(ISO) for tildeling av driftstilskudd for fysioterapeuter.  
 
På bakgrunn av dette vedtaket er det utarbeidet forslag til retningslinjer for tildeling av 
fysioterapihjemler tilhørende Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste. 
 
Forslaget er bygget på avtalen mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og NFF (Norsk 
fysioterapiforbund), samt § 4.2 i lov om helsetjenester i kommunene. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannnen anbefaler at forslaget om retningslinjer for tildeling blir vedtatt. 
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Vedlegg 1 

1 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV 
FYSIOTERAPIHJEMLER TILHØRENDE PROSSES-
BESKRIVELSE FOR KURATIV HELSETJENESTE. 

2 Administrasjon av avtalehjemler 

2.1 Rammer for fysioterapihjemler 

Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten iht. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en 
tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan. 

2.2 Endring i etablerte avtalehjemmel 

Når en avtalehjemmel blir ledig skal kommunen utlyse hjemmelen. 
 
Dersom kommunen oppretter eller viderefører en deltidshjemmel kan ikke fysioterapeuten 
avkreves mer fysioterapitjeneste enn tilsvarende antall timer. En hjemmel på 20 % vil således 
gi et fysioterapitilbud på om lag 7 timer per uke.  
 
Dersom kommunen har en ledig fulltidshjemmel som det er behov for, men som kommunen 
splitter opp i deltidshjemler må dette begrunnes. Begrunnelsen kan bl. a. være:  

- kommunens kjennskap til at aktuelle søkere/interessenter ikke ønsker å arbeide mer 
enn det deltidshjemmelen tilsvarer 

- kommunens tilbud ønskes geografisk spredt (aktuelt ved store avstander i kommunen) 
- hjemmelen deles av faglige grunner (behov for ulik spesialkompetanse innen 

fysioterapi) 
- partiell oppsigelse pga. svak kommunal økonomi 

Ovennevnte gjelder også der instituttet er organisert som selskap. 

2.3 Kunngjøring av avtalehjemmel 

• Kommunen skal kunngjøre nye eller ledige avtalehjemler/stillinger med minst 3 ukers 
søknadsfrist i tidsskriftet ”Fysioterapeuten” og/eller i landsdekkende avis eller 
lignende. Unntatt fra kravet om kunngjøring er ledighet av inntil 12 måneders varighet. 
Vilkår av betydning for avtalehjemmelen/stillingen må fremgå av kunngjøringen. 
 

• Ved ledighet i avtalehjemmel skal denne utlyses ved samme institutt, jf for øvrig punkt 
ASA 4313 4.1. 

 

3 Tildeling av avtalehjemmel  

3.1 Tildelingsutvalg 

Faste medlemmer i utvalget er  
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• leder av hovedutvalg for helse- og sosial 
• rådmannen eller den han bemyndiger 

 
Andre medlemmer: 

• Fysioterapeut ved det angjeldende institutt 
• Ved solopraksis kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju. 

3.2 Kriterier for tildeling: 

3.2.1 Individuelle avtaler 

• Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal gjenværende fysio-
terapeuters uttalelse tillegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier i 
henhold til kommunehelsetjenesteloven § 4-2 og ASA 4313. 

 

Saklige kriterier i henhold til ASA 4313 pkt.2.2. 
• faglig kompetanse og erfaring 
• samarbeidsevner  
• kjønns- og alderssammensetning  
• evne til å drive privat praksis.  

 

3.2.2 Ved ledighet i selskap  
Ved ledighet i selskap foretas ansettelse av selskapet etter innstilling fra kommunen og etter 
kriterier nedenfor. 
 
Saklige kriterier  i henhold til  ASA 4313 pkt.2.2. 
• faglig kompetanse og erfaring 
• samarbeidsevner  
• kjønns- og alderssammensetning  
• evne til å drive privat praksis.  

 

3.2.3 Avtale med nytt selskap. 
Ved tildeling av en utlyst hjemmel kan kommunen inngå en avtale med ett aksjeselskap eller 
ansvarlig selskap.  
 
Ved tildeling av en hjemmel til ett selskap, foretas ansettelsen av selskapet etter innstilling fra 
kommunen og etter kriterier nedenfor. 
 
Saklige kriterier i henhold til ASA 4313 pkt.2.2. 
• faglig kompetanse og erfaring 
• samarbeidsevner  
• kjønns- og alderssammensetning  
• evne til å drive privat praksis.  
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Kommunen skal sikre at den fysioterapeuten som ansettes av selskapet fyller overnevnte 
kriterier og er den best kvalifiserte av samtlige søkere, også av de som opprinnelig søkte 
kommunen om hjemmelen. 
 
Hvis de fysioterapeutene som etter innstilling fra kommunen takker nei, skal saken tilbake til 
tildelingsutvalget for ny vurdering.  
 
Tildelingsutvalget vurderer da samtlige søkere på nytt, både de som søkte kommunen og de 
som søkte selskapet, opp i mot de saklige kriteriene.  Utfører så en ny tildeling eller en ny 
innstilling til selskapet hvis disse er best kvalifisert. 
 

3.3 Anke 

• Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, § 2 
første ledd litra b og kan påklages.   

• Klage på vedtaket behandles av hovedutvalg for helse- og sosial. 
 

3.4 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 

 
• Avtale inngås snarest mulig etter utpeking av ny praksisinnehaver. Dersom 

kommunens tilbud om individuell avtale ikke aksepteres innen 2 måneder etter at 
tilbud er gitt, kan kommunen trekke sitt tilbud tilbake og behandle saken på nytt. 

• Blir overdragende og overtagende fysioterapeut ikke enige om overdragelsesvilkår 
innen 1 måned etter at tilbud er gitt, fastsettes denne av nemnd. Utgifter og 
tilrettelegging i denne forbindelse er kommunen uvedkommende. 

• Etter avtale med kommunen kan det fra avtaleinngåelsen gis inntil 6 måneders frist for 
overtagelse 

• Kommunen fastsetter hvor nyopprettet privat praksis skal lokaliseres. 
• Praksisen bør drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelig for funksjonshemmede. 

Ved nyetablering og endret lokalisering av eksisterende institutt skal lokalene være 
tilgjengelige for funksjonshemmede. 

• Flytting av praksis til nytt institutt eller til annen del av kommunen kan ikke skje uten 
kommunens samtykke 

• Avtale om privat praksis hvor denne er fysioterapeutens hovederverv inngås uten 
tidsbegrensning og etter vedtatt mal mellom KS og NFF. 

 

4 Referanser 
• Lov om helsetjenester 
• ASA 4313 Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter 
• Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste 
• Mal for privat praksis i fysioterapi 
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VEDLEGG 2 

 
INDIVIDUELL AVTALE OM PRIVAT PRAKSIS I FYSIOTERAPI 
 
Kommune.................................... 
 
Fysioterapeut............................. 
 
Fysioterapeutens og kommunens plikter fremgår av avtale mellom KS og Norsk 
Fysioterapeutforbund om privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313), herunder 
tvisteløsningsmekanismene i punkt 9. 
 
Praksisen skal for tiden utøves fra lokaler i ................... 
 
Hjemmelens størrelse:…….......t/uke            …………….uker/år 
  
Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider: 
 
Mandag :  
Tirsdag : 
Onsdag :  
Torsdag:  
Fredag:    
   
Den individuelle avtalen kan ikke overdras.  
 
 
Avtalen kan kreves revidert første gang .....…...., jfr. avtalens punkt 8.7 
  
 
Sted og dato…… ................................... 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 75/07 

 

 
Utv.sak nr 74/07 
VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG 
GJERSJØVASSDRAGET - ORGANISERING, RAMMER OG MILEPELER 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: M03  Saknr.:  07/478 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/07 27.09.2007 
Kommunestyret 74/07 12.12.2007 
 

 
Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2007: 
Basert på vedtak i vannområdeutvalget i møte den 22.08.2007 deltar Ås kommune i 
partnerskap og samarbeide i vannområde Bunnefjorden med Årungen-og Gjersjøvassdragene 
på følgende vilkår: 
 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til partnerskapssamarbeid i vannområdet. 
    Organisering skjer i tråd med det fremlagte saksfremlegg. 
 
2. Partnerskapet formaliseres med en varighet fra 01.09.2007 til 31.12.2012. 
 
3. Finansieringen fra hver kommune skjer ved et årlig driftstilskudd basert på en 
    kombinasjon av tilskudd pr innbygger i vannområdet og et tilskudd pr daa jordbruks- 
    areal i vannområdet. 
 
4. For 2008 fastsettes tilskuddet pr innbygger til kr 15, og tilskuddet pr daa jordbruksareal til 
    kr 3. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstallet pr 01.01.året forut for det    
    budsjettåret tilskuddet skal gjelde for (01.01.2007). 
 
5. Ås kommunes tilskudd for 2008 er kr kr 168 450, som dekkes på kommunalteknisk  
    avdelings budsjett. Utgiftene inngår i gebyrgrunnlaget for avløp. 
 
6. Våren 2008 fremmes felles sak om samarbeid og organisering av labortaoriet i Ski  
    kommune, og hvordan dette kan formaliseres. 

____ 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2007: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

____ 
 
Innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til kommunestyret. 
 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Vannområdeutvalget den 22.08.2007 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
Behandlingsrekkefølge: 
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Vannområdeutvalget 
HTM 
Vedlegg som følger saken trykt: 

• Oversiktskart for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget  
• Organisasjonsstruktur for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og    

            Gjersjøvassdraget 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

• Oversiktskart for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget  
• Sammendragsrapport miljømål for Bunnefjorden, fase 1 og 2, NIVA rapport lnr. 5450-

2007. 
• Vannregion Glomma/Indre Oslofjord – forslag til planprogram for forvaltningsplan. 
• Høringsuttalelse fra vannområdetutvalget og prosjektgruppen i vannområdet  

            Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. 
• Organisasjonsstruktur for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og    

            Gjersjøvassdraget 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Vannområdeutvalget 
Prosjektgruppa v/Knut Bjørnskau 
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SAKSUTREDNING: 
 
 
Prosjektets varighet – sammenheng med EUs vanndirektiv 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen - gjeldende fra 01.01.07- (også kalt 
vannforvaltningsforskriften) er utarbeidet for å innføre EUs vanndirektiv i Norge. I forskriften 
er Norge delt inn i 9 vannregioner, hvor Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 
tilhører vannregion 1; Glomma/Indre Oslofjord. Fylkesmannen i Østfold er oppnevnt til 
vannregionmyndighet, og avholdt oppstartskonferanse for regionen 05.03.07. 
Oppstartskonferansen var det første møtet i vannregionutvalget, som består av representanter 
for alle kommunene i regionen, samt statlige myndigheter med saksområde vannforvaltning. 
På oppstartskonferansen ble det vedtatt et utvalg av mindre vannområder (nedbørsfelt med 
avrenning til lokale vassdrag) som skal være med i planperiode 1 dvs. følge fremdriften til EU 
landene og vanndirektivet med tidsfrist 2013 for gjennomføring av tiltak. Målet er at 
vassdraget da skal ha god kjemisk og økologisk status innen 2015. De vannområdene i 
vannregionen som ble valgt til første planperiode var foruten Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget: Lysaker/Sørkedalen, Leira, Haldenvassdraget, Vannsjø/Hobøl (Morsa), 
Enningsdalselva (Østfold), Hunnelva (Oppland) og Femund/Trysil. 
 
For nærmere oversikt over vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 
vises det til kart (vedlegg 1).  
 
Det ble vedtatt å opprette et arbeidsutvalg under vannregionutvalget som skal ivareta det 
løpende arbeidet. Kommunenes representasjon i arbeidsutvalget vil i de første årene bestå av 
lederne for vannområdene i første planperiode. I tillegg vil kommunene også bli faglig 
representert ved en person fra Fagrådet for Indre Oslofjord og en person fra en tilsvarende 
organisering rundt Mjøsa.  
 
Tidligere igangsatt prosjekt Miljømål for Bunnefjorden – videreføring I vanndirektivet 
og vannområdet  
Prosjektet Miljømål for Bunnefjorden ble initiert av Akershus Fylkeskommune og via fagrådet 
i 2004, og er tenkt å være første fase i å etablere miljømål for hele Indre Oslofjord. Vedtak i de 
aktuelle kommunene i Follo og oppstart av prosjektet var høsten 2005. Prosjektet ble 
organisert med en politisk styringsgruppe bestående av politikere fra de berørte kommunene, 
og en prosjektgruppe med representanter fra forvaltningen i de berørte kommunene, Fagrådet, 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Nordre Follo renseanlegg og Oslo kommune. 
 
Mandatet var at prosjektet skulle gi en tilstandsrapport for Bunnefjorden, miljømål skal 
fastsettes og basert på alternative tiltak skal det utarbeides et handlingsprogram. Prosjektet er 
delt i 3 faser: 
  

• Fase 1 – brukerinteresser, tilførsler og forslag til miljømål 
• Fase 2 – biologiske miljømål og miljømål for miljøgifter 
• Fase 3 – tiltaksanalysen, miljømål og handlingsprogram 

 
Fase 1 og 2 er gjennomført ved bruk av NIVA. Det er utarbeidet egen sammendragsrapport for 
fase 1 og 2 (vedlegg 2).   
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Mye av årsaken til at Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget ble valgt ut til å være 
med i første runde ved innføring av vannrammedirektivet i Norge var arbeidet som allerede var 
gjennomført ved fase 1 og 2 i prosjektet miljømål for Bunnefjorden. I vannregion 1 er dette nå 
det eneste vannområdet som både har fjord og innsjøer. Vannområdet vil også være et viktig 
pilotprosjekt for Indre Oslofjord. 
 
Prosjektet ved fase 3 overføres derfor nå til vannområdet. 
 
 
Organisering av vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget   
 
Oppstart av arbeidet  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholdt et oppstartsmøte 26.03.07 med Oppegård, Ski, 
Frogn, Ås og Nesodden og Akershus fylkeskommune for konstituering av  
vannområdeutvalget. Fra kommunene møtte ordførere og representanter fra administrasjonen. 
Møtet var delt i to hvor det først ble gitt informasjon fra Fylkesmannen. Den andre delen holdt 
kommunen selv og vedtok følgende vedr videre framdrift i vannområdeutvalget: 
 

• Vannområdeutvalget består av ordførerne i deltagerkommunene. Leder av Follorådet 
Thore Vestby fungerer som interimsleder fram til utvalget har konstituert seg. 

• Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen/landbruksavdelingen og fylkeskommunen 
møter som observatører. 

• Prosjektgruppen som har vært etablert i prosjekt miljømål for Bunnefjorden 
videreføres som prosjektgruppe i vannområdet og utvides med landbrukskontoret. 

• Knut Bjørnskau som nå leder prosjektgruppen miljømål for Bunnefjorden fortsetter 
inntil videre som leder for den nye prosjektgruppen. 

• Prosjektgruppen fremmer så snart som mulig felles saksfremlegg til kommunene hvor 
det framkommer behov for å engasjere en prosjektleder som kan jobbe med prosjektet 
for kommunene. Finansieringsmodell innenfor Morsa brukes som utgangspunkt. Den 
er basert på hver kommunes innbyggertall og landbruksareal innenfor nedbørsfeltene. 

 
 
Viktige aktiviteter 2007- 2008 -2009 
 

• 01.10.07 - fullkarakterisering av vannområder 
• 01.10.07 - miljøovervåkningsprogram 
• 31.12.07 - oversikt over vesentlige spørsmål 
• 01.09.08 - lokal tiltaksanalyse ferdig 
• 31.12.08 - tiltaksprogram 
• 31.12.08 - forvaltningsplan (FV) høring 
• 31.12.09 – regjeringens godkjenning av FV   

 
Arbeidet i vannområdet vil derfor inngå i første forvaltningsplan for vannregion 
Glomma/Indre Oslofjord som derfor vil inneholde følgende: 
 

• Sammenfatte lokale tiltaksanalyser-1. planperiode. Herunder samfunnskostnader for 
måloppnåelse. 

• Sammenfatte og konkretisere miljømål for det enkelte vassdrag/vannområde. 
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• Sammenfatte karakteriseringen i regionen. 
• Påvirkningsfaktorer i regionen. 
• Virkemiddelvurdering - er det svake virkemidler som truer gjennomførbarheten? 
• Gjøre rede for tilstand og overvåkningsprogram i vannregionen.  

 
For nærmere informasjon vedr forvaltningsplan vises det til Vannregion Glomma/indre 
Oslofjord – forslag til planprogram for forvaltningsplan (vedlegg 3) og høringsuttalelse fra 
vannområdeutvalget og prosjektgruppen i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget (vedlegg 4).   
 
Organisasjonsstruktur for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 
 
Generelt  
Vannområdeutvalget for Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget foreslår vedlagte 
organisasjonsmodell for organisering av arbeidet i vannområdet.  (vedlegg 2). Forslaget bygger 
mye på organisasjonsplanen for Morsa – Vannsjø-Hobøl-vassdraget, der lignende modell er 
benyttet. Morsa - prosjektet har vært et vellykket pilotprosjekt innenfor interkommunalt 
samarbeid om forbedring av vannkvalitet. Erfaringene viser at organisasjonsmodellen har 
fungert godt, og er av vesentlig betydning for gjennomføringen av arbeidet. 
 
Formål 
Vannområdeutvalget skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter 
for å forbedre vannkvaliteten i vannområdet. I henhold til EU’s rammedirektiv for vann skal 
utvalget bidra til helhetlig vannforvaltning som krever aktiv samordning av tiltak og 
virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter.   
 
Eierskap 
Prosjektet eies i utgangspunktet av kommunene Oppegård, Ås, Ski, Frogn og Nesodden. Oslo 
kommune har i møte i styringsgruppen (vannområdeutvalget) og prosjektgruppen 22.08.07 inn 
på eiersiden og delta fullt i arbeidet. Styringsgruppen anmoder derfor O slo kommune om å 
bidra økonomisk utover det begrensede beløp fordelingsnøkkelen tilsier. Oslo del av 
nedbørsfeltet er ikke stort og består av skog og en innbygger. Prosjektet er imidlertid et viktig 
pilotprosjekt for hele Indre Oslofjord og Bunnefjorden har som kjent også ekstern påvirkning 
fra hele fjorden. 
 
Styringsgruppe  
Vannområdeutvalget er styringsgruppe. Politisk styringsgruppe ble etablert 26.03.07 og består 
av ordførere i deltakerkommunene med Frogns ordfører som interimsleder fram til utvalget har 
konstituert seg. Fylkesmannen og fylkeskommunen er med i styringsgruppen som observatør. 
 
Administrativ prosjektgruppe 
Prosjektgruppen har en viktig oppgave mot styringsgruppen ved å koordinere arbeidet i de 
forskjellige fasene av prosjektet, både planfasen og tiltaksfasen. I Morsa prosjektet finnes ikke 
denne prosjektgruppen. Der blir prosjektledelse kun ivaretatt gjennom prosjektlederstillingen. 
 
For kommunene i Follo er det viktig at prosjektgruppen som var etablert i forbindelse med 
miljømål for Bunnefjorden videreføres og utvides med landbrukskontoret. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og fylkeskommunen deltar også i denne gruppen. Det er viktig for 
styringsgruppens arbeid at det er bredt forankret faglig i en prosjektgruppe.  
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Representant Knut Bjørnskau fra Ski kommune fungerer som midlertidig prosjektleder inntil 
det er engasjert prosjektleder. 
 
 
Prosjektleder 
Daglig prosjektleder er administrativ og faglig leder og skal arbeide i samsvar med mål planer 
og vedtak. Daglig leder skal ivareta den daglige ledelsen og sørge for faglig helhet i 
tiltaksarbeidet. Daglig leder skal etablere gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold innad i 
vannområdeutvalget og i vassdraget, samt i forhold til omverdenen. Daglig leder rapporterer til 
vannområdeutvalget/styringsgruppen.  Daglig lederens viktigste arbeidsoppgaver er som 
følger: 
 

• Sekretariat for vannområdeutvalget og administrativ prosjektgruppe. 
• Planlegging og organisering av prosjekter etter vedtak i vannområdeutvalget og 

prosjektgruppen. 
• Økonomistyring i henhold til budsjett og arbeidsplan. 
• Samarbeid med deltakere i Vannområdeutvalget, grunneiere og lokalbefolkning. Ha en 

aktiv kontakt med forsknings- og fagmiljøer. 
• Stimulering av lokal medvirkning og engasjement i vannområdet. 
• Informasjon om tilstanden i vassdraget, tiltak og resultater, og gjennom dette bidra til 

en faglig god mediedekning. 
• Være aktiv pådriver overfor sentrale myndigheter og deltakere i vannområdet.    

 
 
Referansegruppe  
Lag og organisasjoner med interesser i vassdragsforvaltningen inviteres inn i referansegruppa. 
Referansegruppa vil kunne bidra med tilføring av kunnskap gjennom høringer og andre 
innspill, samt være bindeledd mot organisasjonene. 
 
Temagrupper: 
Det foreslås 3 temagrupper med faglig representasjon: 
 

• Limnologi/biologi  
• Landbruk 
• Avløp (Kommunalteknikk/Overvann/Utslipp fra mindre avløpsanlegg) 

 
Temagruppe limnologi/biologi har allerede hatt ett møte for oppstart av arbeidet med 
fullkarakterisering av vannområdet og miljøovervåkningsprogram innen 01.10.07. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling deltar og gjør mye av dette arbeidet i samarbeide med 
kommunene. 
 
 Representanter til temagruppene oppnevnes blant relevante fagpersoner i kommunens 
administrasjon.  
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Forankring av planer i kommunen 
Det foreligger i dag planer med mål for vannkvalitet i de enkelte kommunene. I forbindelse 
med arbeidet som nå skal gjøres vil det bli en ny gjenomgang av disse planene i forhold til 
krav om god økologisk status i vanndirektivet.  Det skal nå utarbeides nytt felles 
tiltaksprogram og handlingsplan som sikrer helhetlig forvaltning og oppfølging av tiltak  
i vannområdet. 
 
Tiltaksprogram og forvaltningsplaner må innarbeides i den enkelte kommunes planer; 
kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sektorplaner. Ansvaret for at dette 
fremlegges til politisk behandling må ligge hos kommunens faglige representanter i 
prosjektgruppen og temagruppene. Prosjektleder vil imidlertid ha ansvar for utforming av 
felles saksfremlegg. 
 
Dette krever at vannområdeutvalgets arbeid er forankret i kommunens øverste administrative 
ledelse. Det betyr også at kommunenes politiske vedtak i saker som inngår i tiltaksprogram og 
forvaltningsplan i realiteten knyttes mot behandlingen av disse i kommunen, og at kommunene 
derved forpliktes til å ta de omforente felles planene inn i sine egne planer. 
 
I tiltaksfasen må det legges opp til felles årlig rapportering. Prosjektleder får også her en viktig 
rolle for å koordinere dette arbeidet for kommunene.   
 
 
Forankring av økonomi - engasjement av prosjektleder 
 
Eksisterende midler 
Det følger ingen statlige tilskudd direkte til kommunene for gjennomføring av vanndirektivet. 
Fylkesmannen har fått tildelt noen midler til å gi faglig bistand til gjennomføringen i 
kommunene. Dette er imidlertid kun litt skjønnsmidler. MD har kun avsatt kr. 330.000,- som 
bla skal dekke Fylkesmannens veiledningsinnsats. Det er derfor viktig at kommunene 
signaliserer at det må legges til rette for mer statlige midler både til fylkesmannen og 
kommunene direkte i det videre arbeidet i planperioden og tiltaksperioden. 
 
Landbrukskontret har på vegne av vannområdeutvalget for Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler som prosjektmidler kr. 100.000,- til 
en pådriver- og rådgivningsfunksjon for gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. 
 
Prosjektet miljømål for Bunnefjorden har et budsjett på kr. 700.000,- og har vært 
regnskapsført via Fagrådet for indre Oslofjord.  Det gjenstår der kr. 255.000,- til fase 3 
(tiltaksanalysen, miljømål og handlingsprogram). Disse midlene vil nå bli overført til det 
videre arbeidet i vannområdet men er øremerket fase 3 Bunnefjorden. 
 
 
Kommunale midler til prosjektleder og utredning 
Arbeidet som nå skal gjøres innenfor vannområdet er meget omfattende og vil kreve at det blir 
engasjert en prosjektleder på heltid både i planfasen og tiltaksfasen. Kommune vil ha stor nytte 
av en slik koordinerende stilling ved at det nå skal etableres en felles forvaltning av 
vannområdet. Årlig rapportering tilbake til politikere og innbyggere vil nå kunne bli 
effektivisert ved at den framstår helhetlig og er satt i sammenheng med klare forpliktende 
miljømål. 
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Kommune vil også dra nytte av tettere samarbeide vedr tiltak. Det ligger her bla store 
utfordringer vedr tiltak på kommunalt ledningsnett. Landbruket har fremdeles store 
utfordringer og det er her behov for nært samarbeid med faglig ekspertise ved bla UMB på Ås. 
Noen av kommunene og landbrukskontoret har allerede et nært samarbeid med institutt for 
jord og vannfag på UMB. Det er viktig at dette videreføres. 
 
Landbrukskontoret har ledig kontorplass og det vil derfor være riktig å plassere prosjektleder 
der med Ås kommune som vertskommune. Landbruk vil i tillegg til kommunalt ledningsnett 
være to store tiltaksområder.  
 
Finansiering 
Morsa sin finansieringsmodell er lagt til grunn. Den oppfattes av de fleste som en rettferdig 
fordeling kommunene i mellom fordi den legger til grunn andel innbyggere i vannområdet og 
totalt jordbruksareal i vannområdet. Ved å bruke antall innbyggere og jordbruksareal får en 
samtidig en finansieringsnøkkel som står i et mer riktig forhold til kommunens samlede 
belastning på vassdraget og brukerinteresser. I Morsa er det en finansieringsnøkkel på kr. 5 per 
innbygger og kr. 1 per daa jordbruksareal i vannområdet.  Morsa har hatt et årlig budsjett på 
ca. 1,1 mill kroner. Mye av dette har vært statlige midler da Morsa har vært et pilotprosjekt. 
Kommunal finansiering og andel av budsjett er ca.477.000,- kr. 
 
Problemet for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget er at det ikke 
foreligger ligger noen statlige midler bortsett fra de begrensede midlene hos fylkesmannen til 
faglig veiledning.  Det må derfor jobbes for at det kommer mer statlige midler. 
 
Det er imidlertid viktig at det nå vedtas et budsjett for 2008 og at man kommer nærmere 
tilbake til de neste års videre budsjett slik at det snarest blir ansatt prosjektleder da det er mye 
som skal gjøres for å få utarbeidet tiltaksprogram og forvaltningsplan. I 2008 skal det som 
tidligere nevnt gjennomføres tiltaksanalyse.  
 
Budsjett 2008: 

• Prosjektleder; lønnsutgifter        kr.    650.000,-  
• Tiltaksanalyse Årungen og Gjersjøvassdraget    kr.    300.000,- 
• Tiltaksanalyse Bunnefjorden; tidligere bevilgede midler     kr.    255.000,- 
• Skjønnsmidler landbruk; søkt fylkesmannen       kr     

100.000,- 
• Uforutsette utgifter        kr.    120.700,- 

Totalt           kr. 1.425.700,-  
 
 
 
Det må derfor for 2008 bevilges til sammen kr. 1.070.685,- fra kommunene basert på følgende 
finansieringsnøkkel: 
 
 
 
 

 
 
Jordbruksareal 
målt i daa i 

 
 
Antall 
innbyggere i 

A 
  
       3 kr/daa 
Jordbruksareal 

B 
  
    15 Kr per  
Innbygger i 

Forslag til  
Finansiering 
 
A + B 
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vannområdet vannområdet i vannområdet vannområdet    
Oppegård         1800     24000         5.400    360.000        365.400 
Ski       10800     20369        32.400    305.000        337.935 
Ås       19900       7250       59.700    108.750        168.450 
Frogn       10000       2510       30.000      37.650          67.650 
Nesodden         4500       7850        13.500     117.750        131.250 
Oslo               0             1                0             15                 15 
Totalt       47000     61980     141.000    929.700 kr.1.070.700  

 
 
Analyselaboratorium – biologiske parametere 
Ski kommune opprettet i 1996 eget analyselaboratorium som nå ligger i Ski kommunes lokaler 
ved Drømtorp (driftsentralen). Laboratoriet brukes av Ski kommune og Ø. Løvstad i Limno-
Consult i fellesskap. Ø. Løvstad har det faglige ansvaret for analysene. Ø. Løvstad har en 
leieavtale med kommunen da han også utfører analyser for andre kommuner herunder 
kommunene i Follo i vannområdet. Laboratoriet er det eneste i landet som på kommunalt nivå 
har hovedfokus på biologiske parametere og har fått mye oppmerksomhet ikke minst fra 
Fylkesmannen og annen overordnet myndighet. Bruk av biologiske parametere gjør også 
overvåkningen med kostnadseffektiv. 
 
Laboratoriet ble opprettet for å kunne utføre kjemiske og biologiske analyser av vannprøver og 
å understøtte analyser i felt. Det brukes i forbindelse med tiltaksrettet arbeid, den 
limnologiske, lokale vannkvalitetsovervåking og oppfølging av kommunedelplan for 
vannmiljø i Ski. Det er i stor grad lagt vekt på å utføre biologiske analyser av vann. Dette er 
vedtatt som hovedelementer for klassifisering av økologisk tilstand i vassdragene og har nå 
blitt sentral i forbindelse med EUs vanndirektiv. Kommunene i vannområdet har derfor nå i 
flere år allerede drevet med tiltaksrettet vannovervåkning ved bruk av biologiske parametere 
og har derfor et godt utgangspunkt i forhold til vanndirektivet. 
 
 Laboratoriet disponerer også en del feltutstyr og har også noe utstyr for utførelse av kjemiske 
analyser og for jordprøver. Analysene er et supplement til analyser utført på akkrediterte 
laboratorier.  
 
Ski kommune har også hatt samarbeid med noen av ungdomskolene vedr  
prøvetaking for bruk i undervisning.   
           
 Det er laget et kvalitetssystem for vassdragsovervåkingen. Dette omhandler planlegging, 
prøvetaking og feltarbeid, analyser og rapportering. Systemet er ikke akkreditert, men det 
vurderes akkreditering eller annen sertifisering. 
 
Laboratoriet benyttes pr. i dag 1-2 dager i uka, så det er kapasitet til å analysere flere prøver. 
Det er også under planlegging en utvidelse av lokalene, slik at det vil bli bedre plass til lagring 
av prøver og emballasje og plass til at flere kan arbeide der samtidig. Det vil derfor være gode 
muligheter til å kunne samarbeide om alle deler av vassdragsovervåkingen. Dette gjelder også 
prøvetakning før og etter tiltak på kommunalt ledningsnett. 
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Det vil derfor våren 2008 bli fremmet en felles politisk sak via vannområdeutvalget for 
behandling i den enkelte kommune vedr nærmere formalisering av samarbeide og organisering 
av laboratoriet. 
 
Nærmere kommunalteknisk samarbeid  
Kommunestyret i Frogn vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2006 - 
2009 et verbalforslag om mulig samarbeid med andre kommuner om deler av 
kommunalteknisk drift og vedlikehold.  Det var forutsatt at et slikt samarbeid på sikt vil kunne 
gi betydelige innsparinger. Med dette som bakgrunn tok Frogn kommune initiativ til et møte i 
januar 2006 for å diskutere mulige samarbeidsområder med de andre Follo-kommunene. I det 
første møtet deltok Ås, Ski og Nesodden kommune tillegg til Frogn, senere sluttet Vestby, 
Oppegård og Enebakk kommune seg til gruppen. 
 
Frem mot sommeren 2006 ble det fokusert på samarbeid ved innkjøp av utstyr og tjenester og 
bruk av ressurser til felles nytte. Asfaltering, veilys, vedlikehold av kunstgressbaner, 
slamtømming samt felles innkjøpsordninger er eksempler på tema som har blitt diskutert. I 
tillegg søkte Frogn kommune den 28.04.06 Fylkesmannen om skjønnsmidler for å få 
gjennomført en konsulentbasert analyse av samarbeidspotensialet innen kommunalteknikk i 
Follo, hvilket rådmennene ble orientert om samme dag. I brev av 07.12.06 gav Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus dette prosjektet sin støtte med en bevilgning på 200.000 kr. 
 
Høsten 2006 kom gruppen frem til at det var hensiktsmessig å dele seg slik at man kunne 
fokusere mer på enkelttema innen kommunalteknikken. Siden da har vann, avløp og 
renovasjon blitt videreført i en egen gruppe for å ta fatt på de spesifikke utfordringene dette 
fagfeltet har og vil få i årene fremover. Følgende tema har blitt fokusert: 
 

• Samkjøring av arbeid med lokale forskrifter og tekniske krav, samt tilsyn med at disse 
blir overholdt. 

• Samarbeid innen lekkasjesøking på vannledningsnettet. 
• Samarbeid innen sporing av forurensninger som tilføres bekker og vassdrag via 

kommunalt ledningsnett, herunder også rørinspeksjon og overvåking av vassdrag. 
• Samarbeid innen drift/vedlikehold av digitale ledningskartverk og geodata knyttet mot 

vann- og avløpstekniske installasjoner. 
 
Frem mot sommeren 2007 har hovedfokuset vært rettet mot implementering av EU sitt 
vannrammedirektiv som nå fordrer til nært samarbeid mellom kommunene med vassdrag som 
drenerer mot Bunnefjorden. 
 
Det vil derfor senere i løpet av 2008 bli fremmet en felles sak via vannområdeutvalget til 
politisk behandling i den enkelte kommune på hvordan dette samarbeidet i forhold til hvordan 
tiltak på kommunalt ledningsnett kan formaliseres. 
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ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 76/07 

 

 
Utv.sak nr 76/07 
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLMMER FOR PERIODEN 2008-2012 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X43  Saknr.:  07/1791 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 60/07 28.11.2007 
Kommunestyret 76/07 12.12.2007 
 

 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 
velges: 
Medlemmer  Varamedlemmer 
1. Gerd Berntsen 1. Saroj Pal 
2. Kristian Sverre 2. Beathe Lille 
3. Kjell Ivar Brynildsen 3. Marianne Røed 

 
Som formann velges: Gerd Berntsen 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
Ordførers innstilling: 
Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 
velges: 
Medlemmer  Varamedlemmer 
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  

 
Som formann velges: 
 

____ 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret – valg. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus foretar oppnevning 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:   
Del 1 i brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet – regler for valg av 
forliksrådsmedlemmer. 
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/SIA/Valg_av_forliksrådsmedlemmer_og_skjønnsmenn.pdf 
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Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet, jf. 07/1791-1. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det vises til vedlegg 2 der det redegjøres nærmere for reglene om valg av forliksråd, hvilke 
vilkår som gjelder for å være valgbar, fylkesmannens oppnevning, regler for sekretariat m.m. 
 
Sammendrag: 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer, begge kjønn skal representeres 
begge steder. Vara innkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Etter at disse er valgt, velger 
kommunestyret et av medlemmene som formann.  
 
Valgbarhetsvilkår er: 

• Norsk statsborger 
• Vederheftig 
• Være mellom 25 og 70 år ved valgperiodens start 
• Være særskilt egnet til oppgaven, og beherske norsk skriftlig og muntlig godt. 

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg. Se vedlegg for hvem som er utelukket 
fra valg.



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 77/07 

 

 
Utv.sak nr 77/07 
FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL SKJØNNSMANNSUTVALGET I 
AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saknr.:  07/2627 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 59/07 28.11.2007 
Kommunestyret 77/07 12.12.2007 
 

 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 
2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til følgende forslag: 
 
 Navn:  Yrke: Poststed: 
1.  Andresen  Thorleif byggmester 1407 Vinterbro 
2.  Hjelmtveit  Ramou Jammeh sivilagronom 1430 Ås 
3.  Sneis Ann-Karin gårdbruker/vernepleier 1407 Vinterbro 
4.  Steinsholt  Håvard jordkiftekandidat 1430 Ås 
5.  Sæther  Bjørg Reidun Hoel bonde/regnskapssjef 1407 Vinterbro 
6.  Thirud  Kjell bonde 1430 Ås 
7.  Westengen  Kjell pensjonert driftssjef 1430 Ås 
8.  Wetlesen Tom gårdbruker/agrotekniker 1407 Vinterbro 
9.  Nakken Jorunn  sivilagronom 1430 Ås 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: Se vedlegg. 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
Ordførers innstilling: 
Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 
2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til vedlagte forslag. 
 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret - forslag til kandidater. 
 Oppnevningen foretas av Akershus fylkesting. 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap 
 Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Forslag fremmes i formannskapets møte. Tatt inn i formannskapets innstilling. 
2. Del 2 i brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet – regler for valg av 

skjønnsmenn. 
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/SIA/Valg_av_forliksrådsmedlemmer_og_skjønnsmenn.pdf 
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Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Brev av 09. og 08.11.07 fra Akershus fylkeskommune, jf. 07/2627-3/4. 
Brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet, jf. 07/1791-1. 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Akershus fylkeskommune v/Hans Børte, postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 
Foreslåtte kandidater  
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Frister for valg av bl.a. skjønnsmenn framgår av overgangsreglene i Lov om endringer i 
domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere) av 15.6.2007: 

Etter fylkestingsvalget høsten 2007 skal det nye fylkestinget oppnevne et utvalg av 
skjønnsmedlemmer innen 15. februar 2008. Oppnevningen gjelder for perioden 1. mai 
2008 til 1. januar 2013.  

 
Fylkesrådmannen ber i brev av 08.11.07 tingrettene og kommunene om forslag på kandidater 
til skjønnsmannsutvalget for Akershus i tråd med skjønnsprosessloven § 14 som lyder: 

 I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av 
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så 
mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen 
av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.  
 Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig 
sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som 
vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 66 første ledd, § 70, unntatt 
annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder tilsvarende. Det samme 
gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd 
annet punktum.  
 Fylkesrådmannen skal sende oppgave over alle skjønnsmenn i det fylkesvise 
utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. 
Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til 
arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig 
kyndig i.  

 
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 
oppgaven. I tillegg må vedkommende  
• ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  
• ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene,  
• stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  
• være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 

som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  
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Om vandelskontroll for valg av skjønnsmenn gjelder samme regler som for valg av 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det er fylkeskommunen som skal foreta undersøkelse 
av foreslåtte kandidater mot strafferegisteret. 
 
Skjønnsmannsutvalget for Akershus skal i kommende periode ha 207 medlemmer, herav 7 fra 
Ås kommune. Forslagene bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. 
 
Det er viktig at forslagene inneholder opplysninger om kandidatenes navn, adresse, 
fødselsnummer, yrke/stilling, telefon/mobiltelefon til arbeidssted og privat, samt angivelse av 
hva den enkelte er særlig kyndig i dersom det ikke fremgår av yrkestittel/stilling.  
 
Fylkesrådmannen ber om at forslagene sendes senest 15. januar 2008. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 78/07 

 

 
Utv.sak nr 78/07 
VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET 
FOR PERIODEN 2008 - 2012 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X43 &15 Saknr.:  07/2628 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 61/07 28.11.2007 
Kommunestyret 78/07 12.12.2007 
 

 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 

• Dag Guttormsen 
• Kristine Victoria Magnus 
• Eli Kolstad 

2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012. 
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av 

andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser. 

 
____ 

 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
Ordførers innstilling: 
1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved Forliksrådet velges: 

•  
•  
•  

2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012. 
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av 

andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser. 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: K-sak 80/05, kommunestyret 14.12.2005. 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Informasjon fra Justis- og politidepartementet mottatt 12.04.07 
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Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften) (http://www.lovdata.no/cgi-
wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/for/sf/jd/xd-20051216-1521.html) 
K-sak 80/05 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer 
Forliksrådets sekretariat: Lensmannen i Ås 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Utvalg av faste møtefullmektiger bestående av tre medlemmer med vara ble valgt første gang i 
K-sak 80/05, valgperioden var fra 01.01.06 – 30.04.08. Deretter ble det forutsatt at 
valgperioden skulle følge meddommerperioden, som denne gang er fra 1. mai 2008 – 31. 
desember 2012. 
 
Det vises til vedlagte informasjon fra Justis- og politidepartementet mottatt 12.04.07 og til  
Forliksrådsforskriftens § 3 der nærmere regler fremgår.  
 
Forskriftens § 3 lyder: 

§ 3. Utvalg av faste møtefullmektiger  
       Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for 
forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av 
gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og 
kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I 
kommuner med mer enn 25.000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i 
utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 
medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 innbyggere skal utvalget ha minst 
10 medlemmer.  
       Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med 
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig 
norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent 
med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik 
at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.  
       Maksimal godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for 
møtegodtgjørelse i henhold til forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for 
utmåling av sakskostnader i forliksrådet § 1 annet ledd og § 2. Godtgjørelsen dekkes 
av vedkommende part.  

 
Sammendrag: 
Valgbarhetsvilkår er: 

• Enhver person over 25 år som har 
• god samfunnsmessig kunnskap 
• og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk. 

Vedkommende kan ikke være medlem eller varamedlem av forliksrådet. 


