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Utv.sak nr 51/08
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007
Saksbehandler: Mikal Johansen
Utvalg
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivnr: 219
Utv.sak nr
16/08
51/08
33/08

Saknr.:
08/1077
Møtedato
20.05.2008
11.06.2008
11.06.2008

Rådmannens innstilling:
1) Årsregnskap 2007 for Ås kommune godkjennes.
2) Udisponert beløp på kr 291.329,25 i investeringsregnskapet føres som inntekt i 2008.
3) Føring av premieavvik for 2007 stadfestes som en varig endring av prinsipp for behandling
av pensjonspremien.
Rådmannen i Ås, 30.05.08
Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt: (trykkes i K-sak 33/08, 11.06.08)
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.05.08.
Revisjonsberetningen for 2007
Ås kommunes årsregnskap for 2007 datert 05.03.08 (aggregert, separat trykk, sendes kun
medlemmer)
Ås kommunes årsmelding for 2007
Vedlegg som ligger i saksmappen
Ås kommunes årsregnskap for 2007 datert 05.03.08 (detaljert og aggregert)
Revisors kommentarer til regnskapet (brev av 19.05.08)
Rådmannens svar på revisors kommentarer (brev datert 06.06.08)
Oversikt over ubrukte investeringsmidler som overføres til 2008
Utskrift av saken sendes til:
Formannskapet
Kommunestyret
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SAKSUTREDNING:
I henhold til forskrift om årsregnskap skal kommunestyret vedta årsregnskapet innen 1. juli
påfølgende år. Rådmannen vil i denne saken kommentere tre forhold:
1) Endring av prinsipp for behandling av pensjonspremien
2) Rettelser påpekt av revisor som påvirker netto driftsresultat
3) Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på
kr 291.329,25
Vurdering
1) Premieavviket for 2007 på 22,8 mill. er utgiftsført i 2007 med bakgrunn i k-sak 59/07
samt Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 side 8. Revisor presiserer i sitt
brev av 19.05.08 at det nye regnskapsprinsippet for føring av premieavvik må
stadfestes som en varig endring av prinsipp for behandling av pensjonspremien.
2) Revisor har i sitt brev av 19.05.08 og i møte påpekt noen rettelser som bør gjøres i
regnskapet. Av de rettelser som er gjort, er det kun én som påvirker netto driftsresultat.
Etter rettelsen er netto driftsresultat forbedret med kr 75.780.
3) Revisor anbefaler at udisponert beløp på kr 291.329,25 føres opp til inntekt i
investeringsregnskapet i 2008. Rådmannen har ikke merknader til dette. Alternativet til
å inntektsføre beløpet i 2008 vil være å sette det av til fond i regnskap 2007.
Det vises for øvrig til Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2007:
”Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 5. mars 2008,
revisjonsberetningen fra kommunerevisor av 13. mai 2008 og rådmannens årsmelding.
Kontrollutvalget har ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2007.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ås
kommune for 2007.
Revisor har i brev av 19. mai d.å. til rådmannen gitt noen kommentarer til regnskapet og bedt
om forklaringer til disse. Kontrollutvalget vil følge opp saken når rådmannens svar foreligger.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.”
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Utv.sak nr 52/08
ØKNING AV ADMINISTRATIVE STILLINGSRESSURSER PÅ
BARNEHAGEOMRÅDET
Saksbehandler: Ellen Benestad
Utvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivnr: 034
Utv.sak nr
16/08
52/08
36/08

Saknr.:
08/1162
Møtedato
29.05.2008
11.06.2008
11.06.2008

Administrasjonsutvalgets innstilling 29.05.2008:
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet.
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken.
_____
Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: (m. forbehold om godkjent protokoll)
Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
Siste setning i innstillingen utgår. Følgende setning tilføyes:
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken.
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag som følger saken til formannskapet:
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen.
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Administrasjonsutvalgets innstilling 29.05.2008: Se øverst i dokumentet.
Forslag som følger saken til formannskapet:
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen.
_____
Rådmannens innstilling:
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet.
Rådmannen finner dekning innenfor budsjettområdet.
_____
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen
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Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen
Utskrift av saken sendes til:
Oppvekst- og kulturavdelingen
Organisasjons- og personalavdelingen
SAKSUTREDNING:
Økning av administrative ressurser på barnehageområdet
Økning i arbeidsmengden i oppvekst- og kulturetatens administrasjon under barnehageområdet
gjør at det er nødvendig å styrke bemanningen. Siden omorganiseringen i 2003 har det skjedd
store endringer innen dette området. Det er blitt mange flere barn i barnehagene, flere
barnehager og det har skjedd endringer i lover og regelverk som har medført strengere krav til
kvalitet og kontroll av virksomhetene. Det er fremdeles en betydelig utfordring å møte
behovet.
Dagens organisering av oppvekst- og kulturetaten
Alle lederne i oppvekst- og kulturetaten rapporterer til oppvekst- og kultursjefen. I oppvekstog kultursjefens stab er det i dag 60 % konsulent på skole, 100% konsulent på kultur og 70%
konsulent på barnehage. Oppvekst- og kulturetaten bruker i liten grad fellessekretariatet
bortsett fra det politiske sekretariatet og arkivet. Det er lite behov for sekretærfunksjoner i
oppvekst- og kulturetaten, og i større grad ansatte med fagkompetanse innen områdene. Hver
av områdene har egne lovverk og krever særskilt kompetanse.
Barnehageområdet
Status
Dette er området hvor det har skjedd største endringer de senere årene. Målsettingen om full
barnehagedekning har medført sterk vekst i sektoren. Det er nå 13 private barnehager og 6
kommunale barnehager i Ås. Det er fortsatt en utfordring å skaffe tilstrekkelige
barnehageplasser i Ås.
Regjeringen la 25.04.08 fram en sak som foreslår å innføre en lovfestet individuell rett til
barnehageplass fra august for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august. Barn skal
ha rett til et barnehagetilbud i den kommunen det er bosatt. Retten skal tre i kraft fra 2009.
Det vil si at vi fortsatt må øke antall barnehageplasser for å ivareta det stadig økende behovet.
Det har vært en økning på 4 private barnehager siden 2003 og i tillegg er en liten kommunal
barnehage, Nyborg, er erstattet av en stor kommunale barnehage, Vinterbro.
Det er i dag 1040 barn i våre barnehager mot 672 den 01.01.2003. Det er også etablert mange
flere småbarnsplasser. Hver småbarnsplass tilsvarer 2 plasser til barn over 3 år.
Barnehageområdet er effektivisert betraktelig de siste par årene da barnehagene nå tar inn flere
barn og har økt antall barn pr voksen.
Det er ferdigstilt 2 nye barnehager; Vinterbro med 100 plasser høsten 2006 og Søråsteigen som
økte fra 50 til 100 plasser høsten 2007. I tillegg vil vi høsten 2008 åpne en ny barnehage på
Moer og høsten 2009 vil Frydenhaug barnehage stå ferdig utbygget med 100 plasser, en økning
fra 45 plasser i dag.
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I tillegg skal det en mindre ombygging av Rustadskogen barnehage for å kunne ta inn flere
barn under 3 år, og en ombygging i Togrenda barnehage for å øke med en avdeling. Det er
også blitt større kvalitetskrav og krav til kontroll av både private og kommunale barnehager
som vi ikke har kapasitet til å utføre tilfredsstillende. De private barnehagene har fått mindre
oppfølging av kommunen enn de burde.
Vi konstaterer at det er nå ikke er kapasitet til verken å bygge eller drive flere barnehager med
dagens ressurser.
Administrative ressurser pr. i dag
Det ble i 2003 opprettet en 70% stilling i administrasjonen på barnehageområdet. Det viste seg
at denne ressursen i all hovedsak kun rakk arbeidet med barnehageopptaket og det ble lite tid
til andre ting. To førskolelærere var innom stilingen, men synes raskt at det ble for
rutinemessig og stressende. Ingen av de ble værende mer enn 2 år i stillingen. Oppvekst- og
kultursjefen valgte derfor i 2007 å ansette en person med merkantil bakgrunn til disse
oppgavene – noe som fungerer utmerket. På bakgrunn av barnehageutbyggingen ble denne
stillingen midlertidig utvidet til 100% fram til 01.01.09.
Fram til 01.08.08 låner oppvekst- og kultursjefen 50 % av styrerstillingen fra Sagalund
barnehage. Rustadskogen og Sagalund barnehager er de eneste 2 avdelingsbarnehagene.
Oppvekst- og kultursjefen mener derfor at styrerne i disse barnehagene har ledig kapasitet til å
utføre andre oppgaver. Styreren i Rustadskogen barnehage har ansvar for de 2 åpne
barnehagene som finnes i Ås kommune, mens styreren i Sagalund har utført
konsulentoppgaver som tilsyn med private barnehager og saksbehandling innen
barnehageområdet. Fra høsten 2008 må imidlertid styreren i Sagalund barnehage i stedet bruke
sin ledige kapasitet til å veilede pedagogiske ledere på dispensasjon (ansatte som arbeider som
pedagogiske ledere, men mangler førskolelærerutdannelse). Grunnet stor mangel på
førskolelærere, ser det ut til at det vil bli mange pedagogiske ledere på dispensasjon i de
kommunale og private barnehagene det kommende barnehageåret.
Behov for styrking av ressursene
Det etter vår vurdering nødvendig med 2 fulle administrative stillinger på barnehageområdet.
Den ene stillingen bør først og fremst vies opptaket, kontakten med foreldre og
saksbehandling. Den andre stillingen må besettes med en person med førskolelærerutdannelse
og erfaring som barnehagestyrer. Denne stillingen skal brukes til saksbehandling, kontroll med
private og kommunale barnehager og veiledning av styrere.
Økningen i stillinger samsvarer med erfaringer fra nabokommunene som alle har en sterkere
administrativ bemanning på barnehageområdet.
Det er følgelig nødvendig å styrke barnehageområdet med 130% stilling, fra dagens 70%.
Barnehageområdet har fra statens side blitt tilført betydelige ressurser de siste årene, men
bortsett fra en midlertidig 30% stilling fra våren 2007 og fram til 01.01.09, har ikke Ås
kommune økt administrasjonsressursen på dette området.
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Konklusjon
De siste årenes kraftige befolkningsvekst koblet opp mot ekspansive trekk i
lokalsamfunnsutviklingen tilsier at det er nødvendig at kommunen sikrer de nødvendige
ressurser og kompetansen som trengs for å trygge barnehagetilbudet i kommunen.
Det opprettes 130% stilling innen barnehageområdet.
Rådmannen finner dekning innenfor området.
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Utv.sak nr 53/08
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN 2009-2012
Saksbehandler:
Utvalg
Formannskapet

Mikal Johansen

Arkivnr: 124
Utv.sak nr
53/08

Saknr.:
08/1251
Møtedato
11.06.2008

Rådmannens innstilling:
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.
2. Det skal søkes å finne alternative innsparinger for følgende beløp i forhold til vedtatt
økonomiplan:
2009: 4,5 mill. kroner
2010: 8,3 mill. kroner
2011: 10,1 mill. kroner
3. Det arbeides videre med de innsparingstiltakene som er beskrevet i saksutredningen.
Rådmannen i Ås, 30.05.08
Per A. Kierulf
Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Framdriftsplan for arbeid med handlingsplan og økonomiplan 2009-2012
Vedlegg som ligger i saksmappen:
• Kommuneplan 2007 - 2019
• Handlingsprogram 2008-2011
• Årsmelding 2007
• 1. tertialrapport 2008
Utskrift av saken sendes til:
Medlemmene i rådmannens ledergruppe
SAKSUTREDNING
ØKONOMISK SITUASJON
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Status og nye forutsetninger
Netto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Det har vært en
sentral indikator siden den ble innført som begrep i 1991. Netto driftsresultat er i gjeldende
økonimiplan:
Netto driftsresultat i mill. kr*)
I prosent av driftsinntektene

2008
-9,9
-1,4

2009
-0,5
-0,1

2010
8,7
1,2

2011
17,2
2,4

*) Basert på dagens regler for føring av komskompensasjon

Et netto driftsresultat på -1,4 prosent i 2008 er et svært dårlig resultat. Bortsett fra i 2002 har
Ås kommune ikke hatt et så dårlig resultat. Netto driftsresultat utvikler seg i rett retning utover
i perioden. Imidlertid er opp mot halvparten av den positive utviklingen knyttet til innsparinger
som brukerne trolig vil oppleve som en kvalitetsreduksjon av tjenestetilbudet.
Endringer i forutsetninger for 2007/08
Det som har skjedd av endringer etter at gjeldende økonomiplan ble vedtatt i desember kan
kort oppsummeres slik:
Regnskap 2007: Netto driftsresultat ble som budsjettert, men avsetningen til disposisjonsfond
ble 13,7 mill. kroner mindre enn budsjettert. Avviket skyldes for en stor del at budsjetterte
momskompensasjonsinntekter kommer på et senere tidspunkt samt at innbetalingen til
premiefondet i Storebrand ble større enn budsjettert. Midlene i premiefondet disponeres av Ås
kommune.
1. tertialrapport 2008: Etatene ligger an til et merforbruk på 8 mill. kroner. Halvparten skyldes
høyere kostnadsvekst enn tidligere antatt. Anslaget for merinntekter av skatt og rammetilskudd
kan økes tilsvarende. Hvor mye av resterende beløp på 4 mill. kroner som må videreføres i
2009 avhenger blant annet av effekten av igangsatte og foreslått tiltak, og om det er rom for
videreføring av midlertidige stillinger ved Nordbytun ungdomsskole.
Det er behov for å øke investeringene til Nordbytun ungdomsskole og Frydenhaug barnehage
på til sammen 15,7 mill. kroner. Det må skaffes finansiering for disse investeringene ved
kommende rullering. Ved låneopptak vil årseffekten av økt rente- og avdragsbelastning være i
underkant av 1,5 mill. kroner.
Det er lagt til grunn et rentenivå på 5,5 prosent i gjeldende plan. Dersom dagens rentenivå blir
på samme nivå til høsten tilsier det et rentenivå på over 6 prosent ved kommende rullering.
Etablering av NSV-kontor
Ås kommune mottar i sum 1,5 mill. kroner i rammetilskudd som skal kompensere for
økningen i utgifter knyttet til etableringen av nytt NAV-kontor. Det er nå klart at
etableringskostnadene blir større enn dette.
Sosial og barnevern sitter i dag i lokaler som leies. Leieperioden utløpet i 31.12.2010. Dersom
man ikke får fylt disse lokalene med andre funksjoner vil det påløpe en utgift rundt 0,8 mill.
kroner både i 2009 og 2010.
Signaler i kommuneproposisjonen for 2009/10
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Forslag til endringer i inntektssystemet vil totalt sett være gunstig for Ås kommune. Dette
skyldes i hovedsak to forhold:
• Ordningen med kommunal selskapsskatt avvikles. Kompenseres gjennom en
økt andel personskatt.
• Innføring av vekstkompensasjon for kommuner med sterk befolkningsvekst.
I tillegg foreslås det en generell styrking av kommuneøkonomien. Hvor mye den styrkes er i
skrivende stund litt uklart. De beregninger som kommunen har fått tilsendt gir litt forskjellig
svar. Den ene beregningen tilsier at omlegging av inntektssytem og styrking av
kommuneøkonomien vil gi Ås kommune en økning i skatt og rammetilskudd på 6 mill. kroner
utover det som ligger i gjeldende plan. En annen beregning tilsier at tallet kan bli 11,5 mill.
kroner.
Investeringsprogram
Investeringsprogrammet er lavt i gjeldende plan. Lavt investeringsnivå vil etter hvert ha stor
positiv virkning for netto driftsresultat. Så langt vi kan se og med de usikkerhetene som ligger
i tallene er det lite som tyder på at befolkningsveksten som kommer i neste fireårsperiode vil
utfordre tjenestekapasiteten innenfor barnehage, skole og pleie- og omsorg. I gjeldende plan
ble det pekt på flere større prosjekter som det ikke ble funnet plass til:
• Rehabilitering av gymnastikksalen ved Ås ungdomsskole
• Rehabilitering av aktivitetsbygg/gymnastikksal ved Rustad skole
• Kulturhuset
• Utearealene i sentrum
Etter rådmannens syn vil dette være prosjekter som det heller ikke vil være rom for å prioritere
i neste handlingsprogramperiode.
Nye behov som får økonomiske konsekvenser
Rådmannen mener at enkelte tjenester innen pleie og omsorg bør styrkes for å møte
utfordingene som man ser innen denne sektoren. I f-sak 39/08 pekte rådmannen på at det nye
sykehjemmet gir muligheter for å utnytte en fleksibilitet med hensyn til vikarbruk som man så
langt ikke har oppnådd fullt ut. Rådmannen regner med at man vil bruke store deler av 2008
for å få til en drift hvor fleksibiliteten blir utnyttet, og at dette kan gi rom for omprioriteringer
innen pleie og omsorg.
Innsparingstiltakene
Formannskapet vedtok i sak 39/08 følgende: ”Det skal søkes å finne alternative innsparinger
for følgende beløp i forhold til vedtatt økonomiplan:
• 2009: 4,5 mill. kroner
• 2010: 8,3 mill. kroner
• 2011: 10,1 mill. kroner”
Tallene er basert på kommunestyrets vedtak i desember 2007 hvor tallene i rad 2 framkommer:
(Beløp i mill. kroner)

Sum innsparing
Differanse mellom det
aktuelle år og 2008 (7,5)

2008
7,5

2009
12,0

2010
15,8

2011
17,6

-

4,5

8,3

10,1
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Med basis i budsjettrammer for 2008 søkes det altså å finne alternativer til de nye
innsparingene som er angitt for perioden 2009-2011.
I henhold til tidligere vedtak og signaler tar rådmannen sikte på å legge fram
innsparingsforslag knyttet til følgende områder:
• Administrasjon: KOSTRA-data viser at kommunen ligger noe høyere i
administrasjonskostnader enn andre kommuner. Rådmannen mener at noen kommuner
ligger for lavt til å kunne drive utvikling og serve politiske organer på en god måte.
Regnskapstekniske forhold kan i noen tilfeller også forklare forskjeller. Rådmannen har
bedt konsulentfirmaet AGENDA foreta en analyse av kommunens ressursbruk på
administrasjon.
•

Sykefravær: Et mål i kvalitetskommuneprogrammet er å redusere sykefraværet med 20
prosent. Dersom vi når dette målet vil det vil gi en nettobesparelse på 0,5 mill. kroner
fra og med 2010.

•

Skolestruktur: Rådmannen har foreløpig lagt dette vekk, men har gjort beregninger for
hva kommunen vil spare dersom administrasjonene i én større og én mindre skole slås
sammen. I sum er besparelsen 0,5 mill. kroner.

•

Salg av sykehjemsplasser: Ås kommune selger i dag 10 plasser. Basert på en
dekningsgrad på 20 prosent, vil antall plasser som selges reduseres til tre i 2011.
Dersom økt behov for slike plasser kan dekkes ved hjelp av andre pleie- og
omsorgstjenester, vil dette gi besparelser. Det er imidlertid en utfordring at kommunen
kun har korttidskontrakter for de plassene vi nå selger og at flere kommuner trolig vil
tilby slike plasser framover.

•

Energiutgifter: Rådmannen foreslår i budsjettregulering etter 1. tertial å gjøre
investeringer slik at kommunen kan gå over til momentanutkoblingstariff.
Investeringen vil være tjent inn i løpet av 2009. Fra 2010 vil innsparingen være 0,5
mill. kroner.

•

Energiutgifter - fjernvarme: Ås kommune har intensjonsavtale med UMB om å bygge
og drive et felles fjernvarmeanlegg som i hovedsak skal fyres med biobrensel. Det
regnes nå med oppstart høsten 2010. Kommunen vil få lavere energiutgifter fra første
dag. Dette motsvares de første årene ved at kommunen må stille med egenkapital som i
dag gir renteinntekter.

•

Samarbeid om forsterket enhet: Ås kommune har 2-3 personer som har behov for dette,
men har en enhet tilrettelagt for seks personer. Ledige plasser kan eventuelt selges til
nabokommuner. Dette er drøftet i rådmannskollegiet, og noen kommuner har vist
interesse for samarbeid. Dette må utredes nærmere for å kunne kvantifisere gevinstene.

•

KOSTRA-data viser at vi på noen områder bruker en del mer enn sammenliknbare
kommuner. I tillegg til administrasjon er det på følgende områder:
• Grunnskole for voksne
• Musikk- og kulturskole samt kultur
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•
•

Barnevern
Fysisk planlegging

Rådmannen har bedt AGENDA foreta en analyse av dette. Formålet er å avklare om
forskjellene er et resultat av prioriteringer eller om det er forhold knyttet til KOSTRAdataene som ikke gir et korrekt inntrykk av de faktiske forholdene.
•

Bygningsmasse innen skolesektoren: Det er gjort en sammenlikning av driftsutgifter
for skolene som regnskapsføres under eiendomsavdelingen. Den viser betydelige
forskjeller mellom skoler med omtrent samme elevtall. Dersom alle skolene hadde like
lave utgifter som de billigste skolene som det er relevant å sammenligne med, ville det
gi en besparelse på rundt 2 mill. kroner. Forskjellene kan i stor grad forklares ut fra
forskjeller i arealstørrelser. Lavest er Solberg skole med 10 kvadratmeter pr. elev mens
Brønnerud har høyest med 28 kvadratmeter pr. elev.

•

Egen pensjonsordning: Ås kommune har en sammensetning av ansatte er gunstig i
forhold til individuell premieberegning. Dette kan oppnås ved å ha egen pensjonskasse.
Vi er for små til å ha egen pensjonskasse, men effekten kan også oppnås gjennom en
interkommunal pensjonskasse. En slik pensjonskasse vil tidligst kunne være i drift fra
2011. Basert på beregninger fra Bærum kommune, vil en besparelse være om lag 1
mill. kroner pr. år. Saken har vært diskutert i rådmannskollegiet, og noen av de andre
kommunene har vist interesse for å drøfte saken videre.

Rådmannen mener at ovennevnte tiltak trolig ikke vil gi særlige innsparinger i 2009, men at
det utover i perioden ligger en del potensiale. Det vil likevel ikke være mulig å finne
alternative innsparinger innenfor disse tiltakene tilsvarende beløpene i f-sak 39/08. Ny status
vil bli presentert i dialogmøte med kommunestyret til høsten.
Inntektspotensialet
Det er forutsatt betydelige salsinntekter av eiendom i perioden 2009-2011 i gjeldende plan.
Dyster Eldor er satt under regulering. Planen forventes behandlet høsten 2008. Når det gjelder
salg av boliger mener rådmannen at det kan reises spørsmål om det er mulig å gjennomføre et
så stort salg ut fra hvike behov kommunen har for boliger. På den annen side har kommunen et
betydelig etterslep i vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette kan tvinge fram salg før
verdiene forringes ytterligere. Rådmannen ønsker i dialogmøte til høsten å drøfte nærmere de
ulike dilemmaer knyttet til salg og vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen.
Oppsummering av økonomisk situasjon
Den økonomiske situasjonen vil fortsatt være meget krevende for Ås kommune. Økte inntekter
vil trolig oppveies av økte utgifter. De nye innsparingene som ligger inne i perioden 20092011 er knyttet til innsparinger som brukerne trolig vil oppleve som en kvalitetsreduksjon av
tjenestetilbudet. Ovennevnte alternative innsparingstiltak vil kunne erstatte en del av de
vedtatte innsparingene fra 2010. Det vil likevel være behov for å komme opp med nye
innsparingsforslag både for 2009 og resten av planperioden.
PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER
I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for
mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og
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gjeldende handlingsprogram foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert
innenfor de fire fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere:
Samfunn
Lokalsamfunnsutvikling
• Bedre den fysiske og psykiske helsen til innbyggerne i Ås
• Styrke innbyggerdialogen og legge til rette for samarbeid med lag og foreninger
• Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI og stimulere til vekst og
etablering av nye næringer med tilknytning til forsknings- og universitetsmiljøet
• Redusere energibruken og klimautslippene fra Ås kommune som organisasjon og
lokalsamfunn
Arealforvaltning, eiendommer og teknisk infrastruktur
• Følge opp forskrift om rammer for vannforvaltningen gjennom pilotprosjekt i
Årungenvassdraget og Bunnefjorden.
• Bidra til en renovasjonsordning som medfører økt kildesortering og økt utnyttelse av
ressursene i avfallet
• Sikre at kommunens eiendommer ikke forfaller, men beholder sin verdi
• Sikre et effektivt og tilfredsstillende renhold
Brukere
Barn og unge
• Heve det faglige nivået blant elevene i skolen
• Imøtekomme lovforslaget om individuell rett til barnehageplass
• Utvikle attraktive ungdomstilbud i samarbeid med ungdommen
• Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede barn og deres familier
• Drive et godt forebyggende og helsefremmende arbeid på de arenaene hvor barn, ungdom
og barnefamilier er
• Ha en tjeneste og boligmasse som tilfredsstiller de individuelle behov og som fyller
lovmessige krav til standard for ungdom med atferdsvansker/funksjonshemninger
Voksne
• Etablere en god balanse mellom korttids- og langtidssykehjemsplasser, dagplasser,
hjemmetjenester og omsorgsboliger
• Styrke bemanningen i hjemmetjenestene og oppbemanne omsorgsboligene
• Samordne tilbud og tjenester til voksne med funksjonshemninger
• Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom
• Videreutvikle psykiatritjenesten i takt med de utfordringer som følger av kortere
behandlingstid i spesialisthelsetjenesten
• Bedre boligtilbudet til flyktninger
Økonomi
• Konkretisere innsparingstiltak som bidrar til å bedre kommunens økonomi
Medarbeidere
• Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere
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•

Redusere sykefraværet i kommunen, med spesiell fokus på enhet for pleie- og
omsorgstjenester, skolene og barnehagene

Politisk deltakelse i arbeidet
I arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan ønsker rådmannen å legge opp til
dialogmøte med kommunestyret 10. september om forslag til innsparingstiltak. Resultatene fra
møtet er et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til handlingsprogram og økonomiplan 20092012.
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Vedlegg 1
Framdriftsplan for arbeid med handlingsplan og økonomiplan 2009-2012
(Planen er basert på møteplan for kommunestyret, formannskap og hovedutvalg høsten 2008)

DATO
28.05

11.06
10.09

1.10
29.10
12.11
13.11

26.11
10.12

POLITISK
FORUM
K

BESKRIVELSE

PLANKONFERANSE
Administrasjonen presenterer status og utfordringer i neste
handlingsprogramperiode, samt hovedtrekk i forslag til innsparinger
F
Sak om utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan for 2009 – 2012
DIALOGMØTE
K
I møtene arbeider politikere og administrasjonen sammen for å søke størst
mulig felles forståelse for kommunens utfordringer knyttet til innsparinger.
Salg av boligeiendommer og etterslep i vedlikeholdet vil også bli drøftet.
Hovedutvalgsmedlemmene inviteres til å delta på møtet.
Partiene
I etterkant av dialogmøtene har partiene anledning til å fremme innspill til
rådmannen, frist for innspill er 1.10.
F,
Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett
F, HOK, HSS Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 behandles 1. gang
HTM
Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 behandles 1. gang
Div utvalg
Eldrerådet/rådet for funksjonshemmede/ungdomsrådet uttaler seg.
uttaler seg
F
Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang
Off.ettersyn
Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn.
K
Heldagsmøte. Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret.
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Utv.sak nr 54/08
TILBUD OM KJØP AV TOMT
Saksbehandler: Gunnar Ek
Utvalg
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet

Arkivnr: 611 &50
Utv.sak nr
54/08
54/08

Saknr.:
08/1062
Møtedato
29.05.2008
11.06.2008

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 29.05.08:
Ås kommune vedtar ikke å kjøpe tomten gnr. 73 bnr. 309 Gamle Kroervei 2.
_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 29.05.08: (m. forbehold om godkjent protokoll)
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.
_____
Innstilling til møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø 29.05.08:
Ås kommune vedtar ikke å kjøpe tomten gnr. 73 bnr. 309 Gamle Kroervei 2.
Ås, 20.05.2008
Per A. Kierulf (sign)
Rådmann

Arnt Øybekk (sign)
Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Kartskisser over Gamle Kroervei 2
2. ”Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for del av Rustad
Vedlegg som ligger i saksmappen:
Saksmappen ”Tilbud om kjøp av Gamle Kroervei 2”
Utskrift av saken sendes til:
Ås Arbeiderforening, Eiendomssjefen.
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn
Som et ledd i et makeskifte overskjøtet Ås kommune 08.11.1985 tomten vederlagsfritt til Ås
Arbeiderforening. Kontrakten inneholdt blant annet bestemmelse om forbud mot videresalg
uten kommunens godkjennelse.
Etter kontrakten skulle tomten benyttes til oppføring av grendehus.
I kommunestyresak 30 – 20.06.2007 - Etablering av ungdomsboliger i Å kommune – ble
under pkt. 3 enstemmig vedtatt at ”det innledes forhandlinger med Ås Arbeiderforening om
kjøp av tomten Gamle Kroervei 2 til boligformål for ungdom.
Forhandlinger er gjennomført og har funnet ut i et tilbud i brev dat. 07.03.2008 om å kjøpe
tomten til en pris fastsatt på grunnlag av verditakst foreningen har latt avholde, kr. 2 mill.
Bemerkninger og vurderinger:
Tomten utgjør 1.805 m2 og er formelt regulering til Allmenyttige formål – forsamlingshus.
Utnyttelse til boligformål krever reguleringsendring. Dette vil neppe vurderes som ”mindre
vesentlig endring” av reguleringsplanen og forutsetningsvis derfor kreve en fullstendig
omreguleringsprosess.
Forutsatt omregulering til boligformål, antas tomten å kunne bebygges med en grunnflate på ca
300 m2 i 2 etasjer.
Gamle Kroervei 2 er en hjørnetomt som grenser til Kroerveien bosameie og har en barnehage
(privat) som nærmeste nabo tvers over veien.
Ekstern kompetanse har, som en del av den interne saksbehandlingsprosessen vurdert tomten
som lite rasjonell å utnytte til boligformål, også fordi det må påregnes krav om ca 15
biloppstillingsplasser.
Taksten på kr. 2 mill. (ca kr. 1.1 mill pr. daa), antas å være eiendommens verdi etter
omregulering til boligformål og vurderes ut fra dette å være på linje med det generelle
prisnivået på byggeklare boligtomter i Ås sentralområde.
Konklusjon og anbefaling:
Ut fra en samlet vurdering, antas tomten Gamle Kroervei 2 ikke å være spesielt godt egnet for
boliger til den aktuelle målgruppen (ungdomsboliger).
På dette grunnlag anbefales at kommunen takker nei til tilbudet om kjøp av tomten.
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Utv.sak nr 55/08
DELTAKELSE I DEN INTERNASJONALE KAMPANJEN "COUNTDOWN 2010"
FOR Å STANSE TAPET AV NATURENS MANGFOLD
Saksbehandler:
Utvalg
Formannskapet

Solveig Viste

Arkivnr: K02
Utv.sak nr
55/08

Saknr.:
07/1079
Møtedato
11.06.2008

Rådmannens innstilling:
Ås kommune slutter seg til Miljøverndepartementets oppfordring om å undertegne den
globale kampanjen ”Countdown 2010- erklæringen” for å bidra til å stanse tapet av det
biologiske mangfoldet.
Rådmannen i Ås, 30.05.08
Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet
Vedlegg som følger saken trykt:
• Countdown 2010-erklæringen
Vedlegg som ligger i saksmappen:
• Brev til landets kommuner fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og
regionaldepartementet
• Se også www.countdown.net
Utskrift av saken sendes til: Solveig Viste
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Verdens viktigste økosystemer som hav, skog, jord og ferskvann reduseres som leveområder
for planter og dyr og som produksjonsområder for oss mennesker. Overforbruk av natur er
hovedårsaken til denne uheldige utviklingen. Arealbruk, forurensning og spredning av
fremmede arter er viktige årsaker til tap av naturens mangfold. I tillegg trues det biologiske
mangfoldet av klimaendringer. Konsekvensen er tap av arter i et tempo som er mer enn 100 til
1000 ganger raskere enn naturlig. Forskere har regnet ut at rundt 18.000 arter, store og små,
forsvinner fra kloden hvert år. I Norge står nesten 4000 arter på rødlista over sårbare og truede
arter. En art som dør ut, forsvinner for alltid. Slik mister vi også en viktig kilde til informasjon
om livet på jorda, og den viktigste bufferen mot negative følger av klimaendringer.
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Norge har internasjonalt forpliktet seg til å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen
2010. Kommunenes innsats er viktig for at Norge skal kunne nå dette målet.
Miljøverndepartementet oppfordrer derfor alle landets kommuner i brev av desember 2007 om
å undertegne en deklarasjon og følge opp forpliktelsene i praktisk politikk. Kampanjen
Countdown 2010 er igangsatt av verdens naturvernunion (IUCN).
Miljøverndepartementet viser til en rekke virkemidler og arenaer kommunen har for å ivareta
det biologiske mangfoldet. Departementet oppfordrer kommunene til å ta i bruk disse Her
følger en oversikt hvordan Ås bruker virkemidlene og arenaene i dag.
• Arealplanlegging/kartlegging av biologisk mangfold
Kommunene forvalter rundt 90 % av Norges arealer som planmyndighet etter plan- og
bygningsloven. Kommunene oppfordres til å se arealplanlegging i lys av kommunens
biologiske mangfold. Det vil bl.a. si at kommunene må følge opp kartleggingen av biologisk
mangfold og sikre kvaliteten på dataene. Det gir et best mulig grunnlag for arealforvaltning
som tar miljøhensyn og tar vare på naturens mangfold.
Til grunn for arealplanleggingen i Ås ligger bl.a. kartlagte naturtyper. Til sammen er 289
verdifulle naturtyper og viltlokaliteter registrert. Av disse lokalitetene er 24 svært viktige
(nasjonal verdi), 102 viktige (regional verdi) og 76 lokalt viktige (lokal verdi). 31 rødlistearter,
dvs arter som i ulik grad er truet av utryddelse i Norge, er registret på forskjellige lokaliteter.
Kart med naturtypeinformasjon er lagt ut elektronisk på Naturbasen som forvaltes av
Direktoratet for naturforvaltning (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). Denne oversikten over
kommunens miljøverdier er en forutsetning for å kunne ivareta lokaliteter for verdifulle
planter, dyr og naturtyper. Kartinformasjonen brukes når kommunen utarbeider
kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og detaljplaner.
Ås kommune har regulert tre områder som spesialområde naturvern etter Plan og
bygningsloven; Slorene, Kjøyabukta og området langs Syverudbekken. Det er utarbeidet
skjøtselsplan for Kjøyabukta og det står i reguleringsbestemmelsene for Slorene at det skal
utarbeides en skjøtselsplan. Hensikten med skjøtselsplanen er å tydeliggjøre og utdype
reguleringsbestemmelsene for å få en mer tilfredsstillende forvaltning av vernede områder.
Sjekkliste for planlegging- Helse, miljø og sikkerhet brukes som grunnlag for arbeidet med
reguleringsplaner. Sjekklisten skal sikre at reguleringsplanens evt. konsekvenser for det
biologiske mangfoldet vurderes.
• Skolene
Det er viktig at barn og unge setter seg inn i hvorfor vi må ta vare på naturens mangfold.
Kommunene oppfordres til å ta i bruk Utdanningsdirektoratets elektroniske læremiddel om
miljøvern for grunnskolen (www.miljolare.no).
Skolene i Ås følger kunnskapsløftet som bl.a. gir et grunnlag for forståelse av naturen. I tillegg
er 7 av 9 skoler registrert som brukere av www.miljolare.no. Miljolare.no er et verktøy for
opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan
gjennomføre i sine nærområder. Et av temaene er biologisk mangfold.
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• Fremmede skadelige arter
Fremmede skadelige arter kan bidra til å redusere og utrydde norske arter og deres
leveområder. Kommunene oppfordres til å gjøre sitt for å bekjempe fremmede skadelige arter.
Ås kommune har etter modell fra Ski satt i gang arbeidet med å bekjempe kjempebjørnekjeksen. Kommunen informerer om arten vi nett, brev, og media (Hvordan den ser ut, hvorfor
den må bekjempes og hvordan det kan gjøres), samt kartlegger forekomster av arten. Det er
registrert over 50 små og store lokaliteter i Ås i dag. Kartet over forekomster skal legges ut på
kommunens nettsider. Eiere som har arten på sin eiendom må selv ta ansvar for å fjerne den.
Ås kommune bekjemper arten på kommunens egne arealer innenfor dagens økonomiske
rammer.
• Regionalt samarbeid
Regioner med sterkt utbyggingspress kan gjennom samarbeid vurdere vern og forvaltning av
grøntstruktur og dermed det biologiske mangfoldet.
I Follo samarbeides det regionalt via Follorådet. I siste rullering av kommuneplanen ble det
arrangert en Follokonferanse med tema ivaretakelse av grøntstruktur i regionen. Dette skal
følges opp i kommende rullering av samordnet kommuneplanrullering.
Follokommunene samarbeider også om oppdatering av naturtypene. Dette gjøres via
fagnettverket ”Miljøverngruppa”. Det samme nettverket har samarbeidet om innkjøp av Natur
2000, et dataverktøy som bl.a. gir oversikt over de kartlagte naturtyper.
• Den internasjonale dagen for det biologiske mangfoldet
FN-konvensjonen om biologisk mangfold har bestemt at naturens mangfold skal markeres den
22. mai hvert år. Kommunene oppfordres til å delta på denne dagen med et program som
fokuserer på kulturlandskapets verdier I år er temaet for dagen kulturlandskap – jordbruk.
Landbrukskontoret i Follo tok initiativ til å lage et arrangement den dagen med fokus på
dammer og store trær.
Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen
2010. Kommunenes innsats er viktig for at Norge skal kunne nå dette målet, og Ås kommune
jobber allerede aktivt innefor mange områder som er sentrale for at målet skal nås. Å
undertegne Countdown-erklæringen vil si at kommunen synliggjør hva som allerede gjøres
lokalt og regionalt og støtter opp under en internasjonal kampanje som skal bidra til at tapet av
biologisk mangfold stanser.
På bakgrunn av viktigheten av å ta vare på det biologiske mangfoldet, kommunenes ansvar i
dette arbeidet og Ås kommunes pågående arbeid på en rekke områder, mener rådmannen at det
er riktig av Ås kommune å støtte kampanjen Countdown 2010 ved å undertegne Countdownerklæringen. I erklæringen sier vi at vi i særdeleshet vil jobbe aktivt for at:
- Biologisk mangfold skal være et grunnlag for all arealplanlegging.
- Det kartlagte biologiske mangfoldet skal oppdateres og gjøres kjent i samarbeid med
kommunen i Follo.
- Skjøtselsplaner for områder som er regulert som spesialområde naturvern etter plan- og
bygningsloven utarbeides der det er aktuelt.
- Sjekkliste for planlegging – helse, miljø og sikkerhet brukes i utarbeidelser av arealplaner.
- Alle skolene tar www.miljølære.no i aktiv bruk.
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- Fremmede skadelige arter som kjempebjørnekjeks bekjempes.
- Grøntstrukturen i regionen ivaretas i et samarbeid med Follokommunene.
- Det blir satt fokus på biologisk mangfold lokalt på den internasjonale dagen for biologisk
mangfold 22/5
- Det settes i verk andre tiltak som kan bidra til at tapet av det biologiske mangfoldet stanses
innen 2010.
Ås kommune har fortsatt et utviklingspotensiale når et gjelder arbeidet med å stanse tapet av
biologisk mangfold, og det vil følges opp i handlingsprogrammet og økonomiplanen samt i
rullering av kommuneplanen.
Å undertegne erklæringen vil ikke få noen økonomiske konsekvenser. Tiltakene som allerede
pågår skjer innefor dagens økonomiske rammer, og evt. nye tiltak vil bli spilt inn til
kommunens handlingsprogram og økonomiplan.
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VEDLEGG
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Ås kommune

Vedlegg til Countdown 2010-erklæringen
I særdeleshet vi vil jobbe aktivt for at:
• Biologisk mangfold skal være et grunnlag for all arealplanlegging.
• Det kartlagte biologiske mangfoldet skal oppdateres og gjøres kjent i samarbeid med
kommunen i Follo.
• Skjøtselsplaner for områder som er regulert som spesialområde natuvern etter plan- og
bygningsloven utarbeides der det er aktuelt.
• Sjekkliste for planlegging – helse, miljø og sikkerhet brukes i utarbeidelser av arealplaner.
• Alle skolene tar www.miljølære.no i aktiv bruk.
• Fremmede skadelige arter som kjempebjørnekjeks bekjempes.
• Grøntstrukturen i regionen ivaretas i et samarbeide med Follokommunene.
• Det blir satt fokus på biologisk mangfold på den internasjonale dagen for biologisk
mangfold 22/5
• Det settes i verk andre tiltak som kan bidra til at tapet av det biologiske mangfoldet stanses
innen 2010.
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Unntatt offentlighet, Offl§5a/Fvl§13
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