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F-sak 78/12 

GNR 55 BNR 533 - BREKKEVEIEN 7 - NYLUNDKVARTALET - 

PARKERINGSDEKNING 
 

Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Rådmannen Arkivnr: GB 55/533 Saksnr.:  10/3117 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 78/12 21.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   
 

 
       

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune vil ikke inngå frikjøpsavtale og tillater ikke omgjøring av parkeringsareal 
til næringsareal i 1. etasje i Nylundkvartalet. Når frikjøpsordningen er revidert og den 
langsiktige parkeringssituasjonen i Ås sentrum er avklart, kan en konvertering fra 
parkering til næringslokaler vurderes. 
 
Rådmannen i Ås, 13.11.2012 
 
 
Trine Christensen        
Rådmann          
 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
Reguleringssak og byggesak for Nylundkvartalet er politisk behandlet i flere runder, 
se gjennomgang under «Fakta i saken». 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
1. Formannskapet 
2. Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad datert 07.11.2012 fra Aase Byggeadministrasjon AS. 
2. Utsnitt av kartverket – deler av Ås sentrum 
3. Retningslinjer for krav til biloppstillingsplasser 
4. Retningslinjer for frikjøp av parkeringsplasser 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Aase Byggeadministrasjon AS 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Meinich Arkitekter AS søkte om oppføring av et bolig- og forretningsbygg i 
Brekkeveien 7 den 26.10.2010. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjente dispensasjon fra høydekrav i 
reguleringsbestemmelsene for endret reguleringsplan for Brannstasjonstomta(R-250) 
i HTM-møtet 17.02.2011. Rammetillatelsen ble gitt 07.03.2011. 
Reguleringsplanen tillater 4 etasjers bebyggelse med forretning, kontor og 
forsamlingslokale i 1. etasje. Hovedutvalget godkjente 6 etasjer på østfløyen.  
 
Bygnings- og reguleringssjefen godkjente endret rammetillatelse D-sak 342/11 – 
endringsmelding for etablering av kun en underetasje med parkering i kjelleretasje og 
øvrig parkering i 1. etasje, den 23.09.2011. Forut for vedtaket var løsningen diskutert 
i HTM 05.05.2011. Årsaken var geotekniske og økonomiske utfordringer ved 
etablering av parkering i 2 kjelleretasjer. Parkeringsnormen dekkes opp ved at 
kjelleretasje og deler av 1. etasje benyttes til parkering, hvor tre av 
parkeringsplassene har tidsbegrensning på grunn av varelevering. Bygnings- og 
reguleringssjefen viser til vurderingen fra hovedutvalg for teknikk og miljø om 
parkering i deler av 1. etasje.  
 
Bygnings- og reguleringssjefen godkjente den 22.05.2012 endret rammetillatelse 
Endringsmelding for fasader og endring av næringslokaler i 1. etasje og 
dispensasjonssøknad for manglende parkeringsdekning. Det ble vedtatt å frikjøpe 2 
parkeringsplasser i henhold til Ås kommunes frikjøpsordning.  
 
Det ble etter ønske fra ansvarlig søker holdt et møte 19.06.2012, på bakgrunn av de 
faktiske trafikkforholdene og planlagt gateløp langs Moerveien. Etter en felles 
gjennomgang av godkjente planer ble to parkeringsplasser ved innkjøring til 
innendørs parkering i kjeller fjernet av sikkerhetsmessige hensyn uten ytterligere krav 
om innbetaling av manglende parkeringsdekning.  
 
I brev av 07.11.2012 til HTM v/leder Ola Nordal har Aase Byggeadministrasjon AS 
søkt om å få tillatelse til å omgjøre arealet i 1. etasje som er avsatt til 17 
parkeringsplasser til næringsareal. Det bes derfor om å få anledning til frikjøp av 
parkeringsplasser i henhold til Ås kommunes frikjøpsordning, noe som vil bety kr. 
73 589 per plass, dvs. til sammen ca. kr. 1,2 millioner ihht prisjustering per september 
2012. Se vedlegg 1. 
 
Søknaden om frikjøp var drøftingssak i HTM-møte 08.11.2012. HTM vedtok følgende 
uttalelse: «HTM er positive til å finne en løsning uten parkering på gateplan i 
bygningen og oppfordrer formannskapet til å vurdere de økonomiske aspektene ved 
en evt. løsning med frikjøp av parkeringsplasser.» 
 

Vurdering av saken: 
Rådmannen er positiv til at det er næringsarealer på bakkeplan i nybygg i sentrum. 
Dette er også bakgrunnen for at man primært ønsker at parkering legges under 
bakken. I dette tilfellet er det allerede gitt dispensasjon fra parkering i 2 etasjer under 
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bakken og plassene ble delvis erstattet med parkering på bakkeplan. Det er derfor 
problematisk å skulle gi tillatelse til ytterligere reduksjon i antall plasser.  
 
Ås kommune har tidligere gitt tillatelse til å redusere parkeringsarealet i 
Nylundkvartalet. Behovet for parkeringsplasser vurderes ut fra antall boliger og 
størrelse på næringsareal. Antall boliger er opprettholdt. En omgjøring fra parkering til 
næringsareal vil øke behovet for parkeringsplasser tilknyttet næring. Det er derfor 
problematisk å redusere antall parkeringsplasser samtidig som man øker 
næringsarealet. Dersom det godkjente parkeringsarealet i 1. etasje erstattes med 
forretningsareal på 500 m2, blir det ikke en underdekning på bare 17 eller 19 plasser. 
Med et krav på 1 bilplass per 50 m2 forretningsareal, vil det bli krav om i alt 29 
parkeringsplasser annet sted. En biloppstillingsplass, inkludert adkomst og 
manøvreringsareal, beslaglegger ca. 25 m2. Ved parkering på bakkeplan inkluderer 
dette også plass til snøopplag. Erstatningsplasser vil derfor kreve et betydelig areal. I 
tillegg vil dette innebære at søkerens egen indeksregulerte frikjøpspris på kr. 73 589 
per manglende parkeringsplass, vil utgjøre et totalt frikjøpsbeløp på over 2,1 millioner 
kroner. 
 
En løsning med frikjøp forutsetter at kommunen har tilgjengelige arealer til 
parkeringsplasser som kan kompensere for de plassene som tas bort, i tillegg til det 
økte behovet som resultat av økt næringsareal. Per i dag har ikke kommunen slike 
arealer tilgjengelig. Tvert i mot er dagens situasjon svært problematisk med tanke på 
tilgjengelighet av parkeringsplasser. Det fremkommer ingen informasjon om hvilken 
type næring som eventuelt skal inn i lokalene i Nylundkvartalet. Dersom 
næringsarealet økes vil dette potensielt kunne romme en matbutikk som i stor grad 
har kunder som kommer med bil med behov for parkering i umiddelbar nærhet. 
 
Det er behov for å vurdere en langsiktig parkeringsløsning i Ås sentrum og dette vil bli 
ivaretatt i områdereguleringsprosessen. Frikjøpsavtaler bør ikke inngås før 
kommunen har avklart hvor det skal etableres parkeringsplasser i/nær sentrum, samt 
at disse er kostnadsberegnet slik at frikjøpssummen er mest mulig realistisk. 
Frikjøpsordningen i Ås sentrum ble innført av kommunestyret i 1982. Ordningen har 
vært lite brukt og anses som foreldet. I dag vil det være nødvendig å vurdere en 
frikjøpsordning på nytt, blant annet ut fra endrede kostnader som følge av at man i 
minst mulig grad skal basere seg på overflateparkering. 
 
Lagerhustomta har blitt nevnt som et areal som kan omgjøres til parkering på 
midlertidig basis. I forslag til reguleringsplan er imidlertid denne tomten avsatt til 
bebyggelse. Rådmannen vil ikke anbefale at det gis tillatelse til å redusere 
parkeringsarealet og at disse erstattes med en midlertidig parkeringsplass. Dersom 
lagertomten bebygges, får man et nytt problem med å finne erstatningsplasser. 
Økonomisk sett vil imidlertid en frikjøpssum på 2,1 millioner kunne dekke en 
opparbeidelse av tomten til en midlertidig parkeringsplass. Et overskudd vil kunne 
settes i et parkeringsfond. Opparbeidelse må avvente regulering av nye lagerarealer 
for kommunalteknisk avdeling i Myrveien. Det er lite sannsynlig at den resterende 
summen vil være nok til å dekke en langsiktig løsning, som kan innebære etablering 
av parkeringshus med sambruk for blant annet togpendlere og besøkende til 
sentrum. Kommunen må da påta seg kostnadene ved å sikre tilstrekkelig parkering til 
besøkende/handlende i Nylundkvartalet. 
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Parkeringssituasjonen i Ås sentrum er i dag problematisk og det er planlagt 
utredninger og tiltak i 2013. Når dette er gjennomført vil man kunne vurdere om det er 
grunnlag for å kunne konvertere parkeringsarealene i 1. etasje i Nylundkvartalet til 
næring. Det motsatte vil være langt mer problematisk. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vil ikke anbefale at søknaden om frikjøp av manglende 
parkeringsplasser i Nylundkvartalet innvilges, da det ikke finnes areal til permanente 
erstatningsplasser. Frikjøpsordningen må revideres og inngåelse av avtaler bør 
avvente frem til man har avklart en langsiktig og helhetlig parkeringsløsning for Ås 
sentrum. Konvertering av parkeringsareal til andre formål vil da kunne vurderes på 
nytt. 
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F-sak 79/12 

R-278 - OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRALOMRÅDE - 

PROSESS OG FREMDRIFT 
 

Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-278 Saksnr.:  12/2519 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet (som kommuneplanutvalg) 79/12 21.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommuneplanutvalget slutter seg til rådmannens plan for framdrift og prosess for 
områderegulering av Ås sentralområde, med endelig vedtak våren 2015. 
 
 
Rådmannen i Ås, 13.11.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 15.02.2012, F-sak 9/12 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommuneplanutvalget 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommuneplanutvalget 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Vedtak i F-sak 9/12, 15.02.2012 
2. Oppsummering fra Ås mart´n 2012 
3. Delområder som kan inngå i områdereguleringen, kart og beskrivelse 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Ingen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Bakgrunn 
I forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for 2013-2016 er det et tiltak å 
utarbeide en områderegulering for Ås sentrum, jfr. plan- og bygningslovens § 12-2. 
 
Formannskapet gjorde vedtak om at det skal legges fram en områderegulering for Ås 
sentrum. Dette ble gjort på møte 15.02.2012 i F-sak 9/12 i sak om «Kontorlokaler i 
sentrum – leie eller eie», se vedlegg 1. 
 
I kommuneplan (2011 – 2023) er det et mål å utvikle Ås sentrum med boliger, 
handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser. 
 
Områderegulering 
Det finnes to typer reguleringsplaner: Områderegulering og detaljregulering. 
Det er ingen klar grense mellom plantypene, men områdereguleringer vil i hovedsak 
være for større arealer og er mer overordnet enn en detaljregulering. En 
detaljregulering vil til en viss grad tilsvare det som tidligere ble kalt bebyggelsesplan. I 
en områderegulering kan planområdet deles opp i delområder. Delområder kan være 
avklart slik at man kan gå direkte til byggesak, mens andre kan være mer uavklart 
med krav om detaljregulering. 
 
Formålet med en områderegulering er å styrke den kommunale planleggingen av 
helhetlige utbyggingsmønstre og sammenhengende strukturer, for bedre å kunne gi 
mer forutsigbare rammer for økt privat planlegging. Diskusjonen om prinsipper og 
rammer for sentrumsutvikling, knyttet til funksjoner og utforming, byggehøyder og 
vegsystem, kollektivtransport, grøntstruktur, avgrensing mot LNF med mer, hører 
hjemme i en områderegulering. 

 
Oppstart av områderegulering av Ås sentralområde 
Ansvaret for gjennomføring av områderegulering er lagt til plan- og 
utviklingsavdelingen. Arbeidet skjer i tett samarbeid med reguleringsavdelingen og 
det administrative planforumet.  
 
Ås mart´n 14.-16. juni markerte starten på områdereguleringen av Ås sentrum. 
Administrasjonen og politikere stod på stand og oppfordret innbyggerne til å komme 
med tilbakemeldinger på hva de synes er bra med Ås/bør bevares og hva de er 
misfornøyd med/bør forbedres. Oppsummering av innspillene vises i vedlegg 2 til 
saken. Øvrig aktivitet som har vært gjennomført og som har sammenheng med 
områdereguleringen er: 

 Telling av passeringer av gående og syklende for å kartlegge 
bevegelsesmønstre og registrering av folks bruk av uteområder/møteplasser.  

 Utarbeidelse av planprogram i henhold til PBL § 4-1 er igangsatt og vil bli 
fremmet for politisk behandling samtidig med at områdereguleringen blir 
forhåndsvarslet. 

 Saken ble lagt fram for kommunens planforum i møte 18.10.2012, der blant 
annet forslag til avgrensninger var tema. 
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 Avholdt møte med UMB v/ eiendomsdirektør Terje Holsen 15.10.2012, der 
utvikling av noen av UMBs sentrale eiendommer ble diskutert, blant annet 
Åsmåsan og Søråsjordet. 

 Dialogmøter med Statens vegvesen om veg- og gateplan for Ås, som 
ferdigstilles før jul. 

 Oppfølging av Follo-prosjektet om parkeringsstrategier i tettsteder, som 
ferdigstilles før jul. 

 Oppstart av arbeidet med kommunens deltakelse i Europan 12. 

 Det er utarbeidet forslag til sykkelplan for Ås tettsted. 
 

Vurdering 
Oppstart av arbeidet med en områderegulering av Ås sentralområde er utløst av flere 
behov: 

1. Avklare utforming og sikre sammenhenger for overordnede strukturer, som 
møteplasser/uterom, veier, grønnstruktur, turstier osv.  

2. Sikre helhetlig planlegging av sentrale tomter og kvartal i sentrumskjernen, 
særlig sett i lys av fortettingsproblematikk. 

3. Avklare hensiktsmessig plassering av sentrale funksjoner i sentralområdet, 
som handel/næring, parkering, boliger osv. 

4. Vise fremtidig utvikling av sentralområdet, herunder delområder med ulik 
utnyttelsesgrad, fortettingssoner, områder som skal bevares og vekstretninger. 

 
En områderegulering vil også være en del av arbeidet med å nå målsetninger i 
Kommuneplan 2011-2023, herunder: 

1. Styrke Ås sentrum med boliger, handelstilbud, kulturaktiviteter og 
arbeidsplasser. 

2. Involvere innbyggere og andre interessenter i en plansmie for utvikling av Ås 
sentralområde. 

3. Sikre samsvar mellom tilgjengelig byggeareal og ønsket befolkningsvekst på 2 
% i gjennomsnitt pr år i perioden 2011-2023. 

4. Sikre at hovedtyngden, dvs. ca 75 %, av boligveksten kanaliseres til Ås 
tettsted. Denne utbyggingen skal skje ved først å vurdere potensialet for 
fortetting og transformasjon før verdifulle jordbruksarealer omdisponeres til 
utbygging. 

5. I tiden frem til neste rullering av kommuneplanen bør lokalisering av langsiktige 
byggegrenser utredes ut fra arealenes kvaliteter, verdier og egnethet. 
Hensiktsmessige bestemmelser knyttet til arealer innenfor byggegrensen rundt 
Ås tettsted og konsekvenser av disse bør også utredes.  

6. Detaljhandel skal i hovedsak søkes lokalisert til Ås sentrum. Kontorbedrifter 
søkes lokalisert nær eller mellom Ås sentrum og Campus. 

7. Være pådriver for at Fv 152 mellom Holstad og Korsegården blir så 
trafikksikker som mulig. I planperioden skal det også arbeides med helhetlige 
veisystemer for Ås sentralområde, for å bedre trafikkavviklingen i sentrum fra 
eksisterende og nye boligområder. 

8. Etablere sammenhengende gang- og sykkelveitraseer i Ås. 
 
Kompleksiteten i disse behovene og målsetningene tilsier at det må brukes 
tilstrekkelig tid og høy grad av involvering i planprosessen. Videre vil 
problemstillingene ikke kunne avklares ved å se på sentrumskjernen isolert, men må 
sees i sammenheng med områdene rundt. Både vil det være hensiktsmessig å 
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inkludere en fremtidig utvidelse av sentrumskjernen i planen, samtidig som 
utviklingen av områdene rundt vil ha betydning for sentrumskjernen og omvendt. 
Omkringliggende områder som er en del av sentralområdet/tettstedet bør derfor 
inngå i planen selv om de ikke er en del av den fremtidige sentrumskjernen. 
Foreløpig har rådmannen vurdert ulike delområder som vises i kart og beskrivelse i 
vedlegg 3. De ulike delområdene kan i ulik grad detaljeres. Noen delområder kan 
gjøres så detaljerte at man kan gå direkte til byggesak, mens det for andre kun er en 
avklaring av formål og overordnede prinsipper, med krav om etterfølgende 
detaljregulering. 
 
Videre tilsier sammenhengen med målsetningene i kommuneplanen at 
områdereguleringsprosessen bør samkjøres med revideringen av kommuneplanen, 
slik at flest mulig arealavklaringer legges til grunn for begge planene. Blant annet har 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus presisert i forbindelse med forrige kommuneplan, 
at kommunen må avklare fortettingspotensial og vekstretning for sentralområdet før 
man kan vurdere nye utbyggingsarealer. Konkret nevnes utbyggingspotensialet på 
Søråsjordet i fylkesmannens høringsuttalelse til kommuneplan 2011-2023. Slike 
avklaringer er like relevant for områdereguleringen. Kommuneplanen revideres hvert 
4. år og ny plan skal derfor vedtas våren 2015. Dette tilsier at planprosessen startes 
opp høsten 2013. 
 
Området som kommunen deltar med i Europan 12, er på mange måter det siste av 
de mest sentrale områdene i sentrumskjernen som ikke er utbygd. I konkurransen 
skal arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere foreslå en mulig utvikling av 
området, men de skal også sette området i sammenheng med omkringliggende 
arealer og Ås tettsted som helhet. Disse innspillene vil kunne være svært nyttig for 
kommunen i arbeidet både med områdereguleringen og revidering av 
kommuneplanen. Konkurransen avsluttes høsten 2014. 
 
Kapasitetsmessig er det også en klar fordel om disse prosessene kobles sammen, 
da det er plan- og utviklingsavdelingen som har hovedansvaret for 
områdereguleringen, revidering av kommuneplanen og Europan-deltakelsen. 
 
Et alternativ til det som beskrives over, vil være at man kun områderegulerer 
sentrumskjernen og eventuelt helt nærliggende arealer Dette vil kunne gjennomføres 
med kortere fremdrift. I praksis vil imidlertid dette alternativet i stor grad være å gjengi 
kvartalsvise reguleringsplaner som allerede er vedtatt og der utbyggingen er 
gjennomført. Rådmannen anbefaler ikke dette alternativet.  
 

Konklusjon 
Rådmannen mener at områdereguleringen bør være en strategisk og langsiktig plan. 
Det anbefales derfor at planområdet omfatter mer enn sentrumskjernen og at 
fremdriften for områdereguleringen sees i sammenheng med revidering av 
kommuneplanen og Europan 12 konkurransen. Dette tilsier at områdereguleringen 
vedtas våren 2015. Viktige avklaringer som ikke bør avvente så lenge, gjøres i 
mellomtiden gjennom vedtak av temakart og retningslinjer. Blant annet kan dette 
baseres på utredninger som er eller vil bli gjennomført, som vei- og gateplanen, 
sykkelplanen og parkeringsstrategiprosjektet. Tiltak som allerede ligger i eksisterende 
planer og oppgraderingsprosjekter kan gjennomføres uten vedtatt områderegulering. 
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Rådmannen foreslår følgende plan til prosess for områdereguleringen: 

 Vinteren 2013 – det avholdes oppstartsseminar med diskusjon av formål og 
planavgrensning med politikerne. I etterkant av dette varsles planoppstart 
samtidig som planprogrammet legges ut på høring. 

 Våren og høsten 2013 – det utarbeides temakart og retningslinjer for 
problemstillinger som bør avklares før høsten 2015, som for eksempel krav til 
utforming av utearealer og parkering. 

 Høsten 2013 og våren 2014 – det gjennomføres aktiviteter med involvering av 
politikere, innbyggere, næringsliv og andre. Underveis diskuteres konkrete 
planforslag for delområdene. 

 Vinteren 2014 – planforslaget legges ut på høring. 

 Våren 2015 – planen vedtas. 
 

Økonomiske konsekvenser 
I rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013-2016 er det satt av kr. 
400.000,- til områdereguleringsprosessen i 2013. Disse midlene er tenkt brukt til blant 
annet utredningsarbeid og involvering. Arbeidet vil ivareta både behovene i 
områdereguleringen og forhold i Ås sentralområde som må avklares ved revidering 
av kommuneplanen. 
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F-sak 80/12 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 
 

Gå til saksliste   <<Forrige sak    
 

Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: 145 Saksnr.:  12/1441 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 49/12 06.06.2012 
Ås Eldreråd 19/12 05.11.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 16/12 06.11.2012 
Administrasjonsutvalget 22/12 07.11.2012 
Formannskapet, 1. gang 73/12 07.11.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 29/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/12 08.11.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 92/12 08.11.2012 
Formannskapet, 2. gang /innstilling 80/12 21.11.2012 
Kommunestyret  12.12.2012 
 

 
 
 

Rådmannens innstilling 30.10.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 

 
_____ 
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UTVALGENES BEHANDLINGER: 
 
 

Formannskapets behandling 07.11.2012: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 

Votering: Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 07.11.2012: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 

_____ 
 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 07.11.2012: 
Leder orienterte om politiske partiers anledning til å stille rådmannen spørsmål, dette 
gjelder også tillitsvalgte så langt det passer:  

Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 

Votering: Saken ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 07.11.2012: 
Saken tas til orientering. 

_____ 

 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.11.2012: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 

Hovedutvalget drøftet delen av handlingsprogrammet som omhandler helse- og 
sosial.  
 

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 
2013-2016 som omhandler helse- og sosial. Videre innspill gis fra partiene. 
 

Votering: Det ble ikke votert 
 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.11.2012: 
Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 
2013-2016 som omhandler helse- og sosial. Videre innspill gis fra partiene. 

_____ 

 

 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
mailto:trine.christensen@as.kommune.no
mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 

Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i handlingsprogram med økonomiplan. 
 

Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 endres til følgende: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 tas til orientering. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil legge følgende føringer inn i den videre 
prosessen: 

 Kulturutviklingen i Ås sentrum må sees i helhet og i sammenheng og samarbeid 
mellom kulturhuset, kulturskolen og ungdomsklubbene og øvrig kulturaktivitet. 

 Viktig med mer faglært personell i barnehage og skole. Kompetansen må økes 
slik at vi sikrer effektiv drift og gode og bedre resultater. 

 Planlegging av renovering og videre utbygging av Rustad skole bør framskyndes i 
forhold til fremlagt plan. Samtidig må det legges planer for Åsgård og renovering 
der. 

 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag som tillegg til V’s forslag: 

 Barnehagestruktur: Planlegge utbygging av ny barnehage på Nordby. Ferdigstille 
barnehagebehovsplan og følge den opp. 

 

Følgende fellesforslag ble fremmet av Ap og H: 
Fokusområder de neste 4 årene 

 Øke nivået på nasjonale prøver. 

 Det lages mål som kan rapporteres og følges opp for Ny Giv-prosjektet. 

 Forberede en sak for planer til kulturhuset hvor forslag til tiltak, resultat og 
oppfølgingsmål utarbeides. Hovedutvalget ber om at alle saker vedrørende 
kulturhuset behandles i hovedutvalget. 

 

Følgende fellesforslag ble fremmet av Odd Vangen (Sp) og Saroj Pal (SV):  

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
100 000,- til barn- og ungdomsråd for Ås kommune fra 2013. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
250 000,- for 2013 til grunnlovsjubileet 2014. Årsak: Nest etter Eidsvoll burde Ås 
være det mest sentrale feiringsstedet for grunnlovsjubileet og et kommunalt 
tilskudd vil kunne utløse noenlunde tilsvarende beløp fra andre aktører. 

 

Votering: 
V’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s og H’s fellesforslag kule pkt. 1 ble tiltrådt 8-1 (1SV). 
 kule pkt. 2 ble tiltrådt 7-2 (1Sp, 1SV). 
 kule pkt. 3 ble tiltrådt 8-1 (1SV). 
Sp’s og SV’s fellesforslag kule pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
 kule pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling/uttalelse 08.11.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 tas til orientering. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 tas til orientering. 

(inkl. punktene a-g i rådmannens innstilling) 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil legge følgende føringer inn i den videre 

prosessen: 

 Kulturutviklingen i Ås sentrum må sees i helhet og i sammenheng og samarbeid 
mellom kulturhuset, kulturskolen og ungdomsklubbene og øvrig kulturaktivitet. 

 Viktig med mer faglært personell i barnehage og skole. Kompetansen må økes 
slik at vi sikrer effektiv drift og gode og bedre resultater. 

 Planlegging av renovering og videre utbygging av Rustad skole bør framskyndes i 
forhold til fremlagt plan. Samtidig må det legges planer for Åsgård og renovering 
der. 

 Barnehagestruktur: Planlegge utbygging av ny barnehage på Nordby. Ferdigstille 
barnehagebehovsplan og følge den opp. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
100 000,- til barn- og ungdomsråd for Ås kommune fra 2013. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
250 000,- for 2013 til grunnlovsjubileet 2014. Årsak: Nest etter Eidsvoll burde Ås 
være det mest sentrale feiringsstedet for grunnlovsjubileet og et kommunalt 
tilskudd vil kunne utløse noenlunde tilsvarende beløp fra andre aktører. 

 

Fokusområder de neste 4 årene 

 Øke nivået på nasjonale prøver. 

 Det lages mål som kan rapporteres og følges opp for Ny Giv-prosjektet. 

 Forberede en sak for planer til kulturhuset hvor forslag til tiltak, resultat og 
oppfølgingsmål utarbeides. Hovedutvalget ber om at alle saker vedrørende 
kulturhuset behandles i hovedutvalget. 

_____ 

 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 12. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes alle partiene. 
 

HTM drøftet seg frem til følgende tillegg: Tilsvarer HTM’s innstilling. 
 

Votering: Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering, med 
følgende tillegg: 

 HTM etterlyser kolonner for sammenligning med tidligere budsjetter og 
regnskap i tabellene, som i tertialrapporten. 

 HTM ber om at kostnader knyttet til boligutleie for framtiden posteres på 
ansvarlig for forholdet. 

_____ 
 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 06.11.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarer rådets vedtatte uttalelse. 
 

Votering: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 06.11.2012: 
 

Fysio- og ergoterapitjenesten 
I rådets behandling av arbeidsplan for 2013 (FH-sak 11/12) konstaterte vi at det er et 
økt press på ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen, og bad om tilbakemelding på 
hvilke tiltak Ås kommune iverksetter for å håndtere dette behovet. Rådet fikk en 
orientering om dette i møte 28.08.12 av helse- og sosialsjefen. Lederen av enhet for 
folkehelse og frivillighet var også til stede og uttalte at det manglet en fysioterapeut i 
innsatsteamet. FH kan ikke se at det er satt av midler til denne stillingen i forslaget til 
handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Manglende midler til dette er ikke i 
tråd med FH-sak 9/12 om «Samhandlingsreformen i Ås, status per 1. tertial» (side 11 
og 12) der det står at en fysioterapeut skal være en del av innsatsteamet. FH 
forventer at denne fysioterapistillingen (100 prosent) blir tatt med i budsjettet. 
 

Vi ser i handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 at det kun er satt av ½ stilling 
til å dekke behov for ergoterapi til hjemmeboende. Med over 1 års ventetid, som det 
ble informert om av helse- og sosialsjefen på rådets augustmøte, mener FH at dette 
er uansvarlig og uetisk. Vi ber om at denne stillingen økes til minimum 100 prosent.  
 

Universell utforming i sentrum 
Rådet kan ikke se at det er avsatt midler til å gjennomføre tiltak for universell 
utforming i Ås sentrum. Vi ber om at det øremerkes midler til detaljplanlegging og 
gjennomføring av nødvendige tiltak, jf. krav i plan- og bygningsloven, og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
 

Koordinator 
FH ser at det er behov for en koordinerende stillingsressurs for å bistå innbyggere 
med individuell plan (IP), som er et lovpålagt dokument. Denne stillingen kan inngå i 
forvaltningsenheten. Rådet ber om at dette tas inn i budsjettet for 2013. 

_____ 
 
 
 

Ås eldreråds behandling 05.11.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarer rådets vedtatte uttalelse. 
 

Votering: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 
 

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 05.11.2012: 
 

Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016.  
De grundige utredningene som administrativ ledelse for helse- og sosialetaten har gitt 
i forbindelse med kommuneplan, strategisk kompetanseplan og handlingsplan med 
økonomiplan, gir en god innføring i eksisterende og kommende arbeidsoppgaver på 
helse- og sosialområdet. Det er lagt fram på en oversiktlig måte som det er grunn til å 
gi honnør for.  
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Når det gjelder kunnskaper om behov for hjelp og kunnskaper som kan gi god innsikt 
i den totale verdien av forebyggende arbeid, mangler det en vesentlig brikke som 

rådmannen ikke har tatt med i budsjettforslaget. Det er etter eldrerådets mening 

nødvendig å øke ressursene til oppsøkende virksomhet jf. seniorkontakt for å 

se behovet for veiledning til å mestre egen livssituasjon og for å avsløre vold i 

nære relasjoner. Vi viser her til følgende avsnitt i innspill fra eldrerådet 27.08.2012: 
 

Ansette seniorkontakt/trygghetssykepleier 
Vedtatt stilling som seniorkontakt, som også i enkelte sammenhenger er omtalt som 
trygghetssykepleier, må snarest bemannes med en kvalifisert person som gjennom 
oppsøkende virksomhet kan formidle veiledning og informasjon om trygghetstiltak, 
muligheter for hjelp og støtte og informasjon om inkluderende kulturaktiviteter. Det er 
viktig å få kontakt med personer som av en eller annen grunn er utrygge, er blitt 
passive, isolerte, eller som er utsatt for vold, slik at disse kan komme ut av den 
situasjonen de befinner seg i. Det er viktig å få oversikt over de helseutfordringene 
som finnes, som igjen kan gi bedre grunnlag for målrettet forebyggende 
helsearbeid.» 
 

For øvrig er det tydelig at Ås kommune må finne økte økonomiske ressurser til helse- 
og sosialsektoren fremover, dersom en skal lykkes med å gi tjenester med ønsket 
omfang og kvalitet. Dersom det ikke kan gjøres ved omprioriteringer, blir det en av de 
viktigste lederoppgavene i Ås kommune å øke kommunens inntekter i forhold til 
løpende kostnader. 
 

Ad Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende dobbeltrom benyttes 
som langtidsplasser i stedet for korttidsplasser. (Pkt. 31 i Vedlegg 3, s. 113.) Dette 
går eldrerådet imot. 
Begrunnelse: Langtidsplasser, dvs. plasser med heldøgns pleie og omsorg, skal i 
utgangspunktet være enmannsrom; unntaket bør være om nære kjente ønsker 
dobbeltrom. 
 

Ad Behov og dekning for heldøgns pleie- og omsorgsplasser. (Side 11.) 
Her går det fram at økningen i aldersgruppen 80 år og eldre øker behovet for 
opptrapping av langtidsplasser med heldøgns pleie og omsorg i forhold til en 
dekningsgrad på 20 %, den dekningen som Ås kommune har vedtatt. ”Det legges 
opp til en ytterligere reduksjon av dekningsgraden”. ”16,5 % Godt nok” står det på 
side 70! Dette kan ikke eldrerådet akseptere. 
   I tabell 2, side 11, er behovet for opptrapping av antall plasser med heldøgns pleie- 
og omsorgstjenester vist. (Det er nå 108 plasser.) Ved en dekningsgrad på 20 % vil 
det i 2013 mangle 23 plasser; 131-108=23. (Ved en dekningsgrad på 25 % vil det 
mangle 56 plasser; 164-108=56). 
Konklusjon: Eldrerådet frarår eventuelt salg av langtidsplasser når kommunens eget 
behov for plasser er så stort. Det er for øvrig på høy tid at det planlegges en økning 
av antall plasser med heldøgns bemanning i tillegg til de 15 plassene i det nye 
bokollektiv for personer med demens som er planlagt på Moer. 
  

Ad Tilskudd til eldresenter. (Se Kommentarer til pkt. 62 i Vedlegg 3 i eldrerådets 
møteinnkalling.) 
Eldrerådet går imot eventuell reduksjon av støtte til Ås eldresenter 
(seniorsenter) i forhold til tidligere, noe som kan medføre reduksjon av 
stillingsressurser. 
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Begrunnelse: Eldresentrenes (seniorsentrenes) betydning som forebyggende tiltak 
når det gjelder den mentale og fysiske helsen, og kulturelle og sosiale aktiviteter, som 
alt bidrar til et best mulig liv, er nå allment kjent og akseptert. Dette utsetter behovet 
for mer kostbare hjelpetiltak som for eksempel legehjelp, omsorgsboliger og 
sykehjem. 
   Videre gjentar eldrerådet sitt ønske om større lokaler for eldresenterets 
(seniorsenterets) virksomhet, kfr. s. 67 i Handlingsprogrammet, hvor det står: ”Det er 
en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås er for små i forhold til antall 
deltakere/medlemmer, og det fordrer mulighet for å ta imot flere/nye brukere. Det 
fører igjen til at tilbudet ikke ”er for alle”.  
   Eldrerådet mener at en slik situasjon ikke kler en kommune med visjonen ”Miljø, 
mangfold og muligheter”.  
   For øvrig må Nordby eldresenter heretter likestilles med Ås 
eldresenter/seniorsenter når det gjelder støttetiltak. 

_____ 
 
 
 

 
RÅDMANNENS INNSTILLING 30.10.2012 

 

Rådmannens innstilling 30.10.2012: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 

 

 

 
SAKSFREMSTILLING 

 

Tidligere politisk behandling: 
F-sak 49/12 06.06.2012, Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
24.10.2012 Formannskapet (presentasjon) 
05.11.2012 Eldrerådet (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for 

utvalget) 
06.11.2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (for behandling av de deler av 

saken som er aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Administrasjonsutvalget (for behandling av de deler av saken som er 

aktuelle for utvalget) 
07.11.2012 Formannskapet (1.gangsbehandling) 
08.11.2012 Hovedutvalg for helse og sosial 
08.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
08.11.2012 Hovedutvalg for teknikk og miljø 
21.11.2012 Formannskapet (2.gangsbehandling - innstilling) 
12.12.2012 Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: (sendt ut tidligere, se under) 
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. 
 

Etter anmodning i formannskapet 26.10.2012 følger vedlagt  
budsjettvedtak 2010 for 2012: 

2. Oppvekst- og kulturetaten, budsjettrammer og konsekvenser  
3. Helse- og sosialetaten, budsjettrammer og konsekvenser 
4. Teknisk etat, budsjettrammer og konsekvenser 
5. Sentraladministrasjonen, budsjettrammer og konsekvenser 

 

6. Notat av 08.11.2012 vedr. økonomiske rammer, jf. 12/1441-7. 
 

(Vedlegg 1 ble sendt alle utvalg 26.10.2012,  
vedlegg 2-5 ble trykt i innkallingene til formannskapet 7.11.2012/andre utvalg, 
vedlegg 6 ble sendt formannskap/hovedutvalg/kommunestyret på e-post 08.11.2012. 
Dokumentene er publisert på Ås kommunes hjemmeside og er lagt på iPadene.) 
  

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2013, foreløpig versjon 24.10.2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 

Handlingsprogram 2013-2016 med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede 
mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023). Det er tatt 
utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. 
Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives 
tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene. 
 

Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 24.oktober. 
 

Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 6.6.2012: 
 

1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 
saksutredningen.  

2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er i 1000 kr:  
Sentraladministrasjonen:    51 349 
Oppvekst og kultur:   315 414   
Helse- og sosial:  246 232 
Teknikk og miljø:   81 410 

 

Dette har vært førende for arbeidet med handlingsplan og budsjett. 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2012.5025832-99329.html
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Sentrale utfordringer 
 
Budsjettet for 2013 viser et netto driftsresultat på 1,1 %. Etter bundne avsetninger, 
budsjetteres det med et overskudd på ca 6,5 mill. kr som foreslås avsatt til styrking av 
kommunens disposisjonsfond. Dette er en økning fra budsjett 2012 og skyldes en 
kombinasjon av høy vekst i frie inntekter og moderat kostnadsvekst. Med andre ord 
har man klart å møte befolkningsveksten og derav økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester, uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette har gitt et bedre økonomisk resultat, 
men har også utfordret både interne støttetjenester og tjenestesteder. 
 
Basert på gjennomgang av regnskapstall og kritisk vurdering av konsekvenser av 
tidligere vedtak, har en rekke enheter fått styrket sine budsjetter gjennom 
konsekvensjusteringer. Samtidig vil rådmannen kommunisere tydelig ut til 
enhetsledere at det er lite rom for tilleggsbevilgninger i 1. og 2. tertial. Fokuset på 
økonomistyring ute i enhetene må fortsatt være høyt, og enheter som ser at 
budsjettrammene står i fare for overskridelser, må umiddelbart gjennomføre 
korrigerende tiltak. Dette for å sikre at netto driftsresultat ikke svekkes.  
 
Ås kommune står overfor stor befolkningsvekst. Dette innebærer økt etterspørsel 
etter tjenester, samtidig som det ikke kan påregnes tilsvarende vekst i inntekter. 
Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, god 
utnyttelse av teknologi samt at veksten i tjenestebehov møtes uten tilsvarende 
kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å 
øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  Det er viktig at det gjøres 
reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene bli 
desto større i kommende år. 
 
Arbeidet med vurdering av strukturelle endringer må fortsette. Eksisterende 
skolestruktur er vedtatt videreført. Potensialet for innsparinger på dette området 
ligger nå i mer effektiv bruk av eksisterende lokaler. Videre er det startet opp et 
prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. Innen helse og 
omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering av 
Samhandlingsreformen. 
 
Rådmannen mener det er behov for en satsing på nye investeringer og større 
renovering av bygg. Dette for å sikre verdien i bygningsmassen, samt legge til rette 
for økt effektivisering av tjenesteproduksjonen. Kostnadene per ansatt har økt 
betydelig de senere årene, som følge av økte pensjonskostnader. Samtidig er 
kapitalkostnadene per krone investert, gått ned som følge av et lavt rentenivå. Dette 
tilsier isolert sett at gjennomføring av investeringer som kan bidra til mer effektiv 
tjenesteproduksjon er blitt mer lønnsomt enn tidligere.  
 
Avklaring vedrørende salg av Dyster Eldor foreligger ikke enda. Inntil videre er det 
derfor lagt til grunn tidligere vedtak om stykkvis salg. Ved en eventuell høyere 
salgsinntekt vil dette kunne finansiere nye investeringer og fremtidig låneopptak 
reduseres. 
 
Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er 
følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 
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Oppvekst og kultur 
 
Kultur 

 Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   
 
Kvalitet 

 Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 

 Planlegge utbygging av Solberg skole. 

 Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 
 
Helhetlig og utvidet skoledag 

  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 

 

Helse og sosial 

 
Helse og omsorgstjenesteloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 
nye oppgaver og nye muligheter.  

 Effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

 
Folkehelseloven (Samhandlingsreformen) 

 Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold 
til nye oppgaver og nye muligheter. 

 
Demografisk utvikling 

 Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 
 
Forebygge fattigdom 

 Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 
bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier. 
 

Tekniske tjenester 

 

 Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

 Redusere forfallet i bygningsmassen. 

 Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier). 

 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Medarbeidere/Organisasjon og personal 

 Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. 

 Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-
avtalen. 
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Økonomi 

 Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom 
strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. 

 Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser, 
herunder implementering av system for mottak av e-faktura fra leverandører. 

 Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.  

 Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 

 Ha økt fokus på innkjøp og starte anskaffelse av system for e-handel. 
 
Service og kommunikasjon 

 Innføre fullelektronisk arkiv. 

 Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer. 
 

Plan- og utviklingsavdelingen 

 Utarbeide områderegulering for Ås sentrum og gjennom denne prosessen 
forankre en visjon og strategi som sikrer god og målrettet stedsutvikling. 

 Bidra aktivt i næringsutvikling med særlig fokus på utviklingsprosjekter knyttet til 
Campus Ås.  

 Forberede revidering av kommuneplanens arealdel. 

 Følge opp arbeidet med Regional plan for areal og transport. 
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