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Utskrift av saken sendes til: 
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Alle høringsinstansene 
Økonomisjef 
Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn 
Ås kommune har fått en strammere økonomisk situasjon som medfører at oppvekst- og 
kulturetaten i 2005 så på muligheter for innsparinger. Det ble lagt fram et notat om disse 
innsparingene i forkant av budsjettbehandlingen i 2005. 
 
Kommunestyret ba i kommunestyremøtet 14. desember 2005 om nærmere opplysninger om 
følgende punkter innen skole:  
 

1. Ås kommune ønsker i perioden å se nærmere på erfaringene fra Eidsvold-modellen, 
der en blant annet prøver å knytte barne, ungdoms- og videregående skole bedre 
sammen. 

 
2. Det legges frem en vurdering av leirskoletilbudet i forbindelse med 

budsjettbehandlingen 2007, der også alternative tilbud vurderes.  
 

3. I forbindelse med vurdering av skolestrukturen og innsparingstiltak som skal gjøres 
innen 30.06.06 skal også konsekvensene av flytting av skolegrenser til Brønnerud skole 
også vurderes nøyere med bakgrunn i informasjon som har kommet fra de berørte 
partene. 

 
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur må behandle prinsippene for fordeling av midler 

mellom skolene.  
 

5. Eventuelt nye kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud skoler vil gjelde for barn som 
starter i 1. klasse fra høsten 2006 

 
Pkt 1  kommer tilbake med nærmere orientering i høsten 2006. 
Pkt 2  et utvalg til å se på dette punktet er nedsatt. Det legges fram i forbindelse med budsjett 

behandling 2007 
Pkt 3 legges fram i denne saken 
Pkt 4 ble behandlet i HOK    
Pkt 5 HOK ble orientert om i møtet 26.04.06 at dette ikke vil la seg gjøre grunnet frister for 

varsling av foreldre. 
 
I august 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som så på følgende: 
 

• Legge Brønnerud skole under Åsgård skole som en grendeskole og flytte 5. – 7. trinn 
til Åsgård skole     

• Legge Kroer skole under Rustad skole som en grendeskole og flytte 5. – 7. trinn til 
Rustad skole     

 
Arbeidsgruppens innspill, foreldrenes synspunkter slik det kom fram i diverse brev/skriv fra 
dem høsten 2005, samt oppvekst- og kultursjefens vurderinger, lå til grunn for vedlage notat 
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som ble sendt ut på høring i mai og med høringsfrist 4. august 2006. Notatet ble sendt på 
høring til rektor, FAU, SU ved Brønnerud, Kroer, Rustad og Åsgård skole, 
Utdanningsforbundet,  KFO og Fagforbundet samt Kroer Vel og Kaja Vel. 
 
Fakta i saken: 
Vedlagte notat (vedlegg 1) ble sendt ut til ovennevnte høringsinstanser i mai. Samtidig ble 
notatet også sendt til Hovedutvalget for oppvekst- og kulturs representanter. Etter at notatet 
ble sendt ut ble det oppdaget feil i utregningene. Nye utregninger ble sendt Kroer skole som 
først og fremst omfattes av feilene. Det er enda mer penger å spare enn vår første utregning 
viser, men den innbyrdes forskjellen mellom alternativene er den samme. Se vedlegg 2. 
 
Rektor ved Kroer skole har på oppfordring fra FAU laget et fjerde alternativ for innsparing.  
Vedlegg 3. 
 
Det er kommet inn høringsuttalelser fra følgende høringsinstanser: 

• Samarbeidsutvalget og FAU ved Kroer skole 
• Klubben (Utdanningsforbundet) ved Kroer skole 
• Samarbeidsutvalget ved Brønnerud skole 
• Samarbeidsutvalget ved Rustad skole 
• Samarbeidsutvalget ved Åsgård skole 
• FAU ved Åsgård skole 
• KFO 
• Fagforbundet 
• Kroer Vel 

 
Høringsinstansenes kommentarer til forslagene for Kroer og Rustad skole 
Samarbeidsutvalget og FAU ved Kroer skole 
Avgitt felles uttalelse. Samarbeidsutvalget ved Kroer skole har tatt utgangspunkt i alternativ B, 
og mener at Kroer skole ikke bør legges under Rustad skole da de er redde for at det kan føre 
til en nedprioritering av skolen. De er opptatt av å ha en rektor som er kjent og synlig i 
lokalmiljøet. De finner det urimelig at det bare er 2 skoler som skal ta innsparingene.  De går 
derfor inn for rektors forslag (vedlegg 3) og ber samtidig om at kretsgrensen praktiseres 
strengt.  
 
Klubben ved Kroer skole 
De fraråder bruk av modell A da de mener at det faglige miljøet både for elever og personalet 
blir for dårlig, prognosetallene er for usikre, at flere elever må bytte skole etter 4. trinn og at 
uteområdene på Rustad skole fort kan føre til at konfliktnivået blant elevene øker.  
 
Modell B  mener de er uheldig for lærere og elever ved at det fort kan føre til økt stressnivå 
ved at de må forholde seg til to skoler.  
 
Modell C som er opprettholdelse av dagens skolestruktur, er den modellen som foretrekkes.  
 
Modell D (nytt alternativ D) mener klubben kan fungere så lenge elevtallet er så lavt. De 
understreker imidlertid at dette ikke må bli en permanent ordning i Ås-skolen. 
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Samarbeidsutvalget ved Rustad skole 
Mener at modell B er uheldig da det fører til kraftig svekkelse av skoletilbudet ved Rustad og 
Kroer skoler og forrykker likeverdet til andre skoler i Ås. De ønsker i stedet 
”ostehøvelprinsippet”. De mener også at en omlegging krever tid og ressurser.  
 
KFO 
Kroer skole legges under Rustad administrativt; ingen flytting av elever. – I forhold til 
innsparing på personalsektoren, bemerkes at det er svært upraktisk med en administrasjon 
flere km unna; til en viss grad kan dette rettes på med en halv inspektørstilling på Kroer, men 
at kontorstillingen på Rustad, som allerede er 100%, kan vanskelig ta imot mer arbeid. På 
Kroer skole blir arbeidsoppgavene de samme, bare i mindre omfang. Ønsker å beholde 
kontorstillingen på Kroer skole. 
 
Fagforbundet 
Forslag til innsparing i skoler: Kroer og Rustad skole, her er det lagt frem tre alternativer. Det 
er kun alternativ B som sier noe om konsekvenser for de ansatte. Prinsipielt er vi i mot at 
stillinger blir borte om det fører til at ansatte kan bli sagt opp. En må først søke alle mulige 
løsninger før en går til det skrittet og sier opp ansatte. Synes det kommer lite frem hva som 
blir konsekvenser av de ulike modellene. Blir vanskelig og støtte noen modell før det blir 
tydeliggjort hva man tenker i forhold til ansatte. 
 
Kroer Vel 
Alternativ A er en svært dårlig løsning og bør forkastes. Alternativ B kan evt. bearbeides 
videre til å være en faglig og administrativ samling av de to skolene under felles ledelse. 
Ønsker alternativ C med opprettholdelse av Rustad og Kroer skole. 
 
Oppvekst- og kultursjefens kommentarer  
Å endre på skolestruktur oppleves alltid som vanskelig for alle grupper det berører. Oppvekst- 
og kultursjefen vil derfor berømme foreldre, rektor og ansatte ved Kroer skole for initiativ og 
kreativitet i denne prosessen. Skolen er kommet opp med et fjerde alternativ, Nytt  alternativ 
D, som baserer seg på at skolen skal kunne drives som fullverdig skole til et lavere 
kostnadsnivå. Rektor har tatt kontakt med andre små skoler og laget sitt forslag på bakgrunn 
av de opplysningene hun har fått.  
 
Oppvekst- og kultursjefen finner at nytt alternativ D med noen justeringer er det beste 
alternativet og velger derfor å støtte skolen i dette. 
  
Nytt alternativ D medfører at Kroer skole tilføres kr 38.500 pr elev som er gjennomsnittelig 
elevpris i Ås samt at de får tilført kr 1 mill som alternativ B legger opp til. For å få til 
undervisning innenfor dette beløpet må skolen endre på organiseringen av undervisningen.  
Vanskelighetene ligger i spesialundervisning. Det vil med denne modellen ikke være midler til 
elever som trenger mye ekstra hjelp. Det bør derfor tilføres en sum i tillegg slik at også dette 
ivaretas innenfor skolens budsjett.  
 
Vår økonomiske beregningsmodell gir en fordel til små skoler med få elever da modellen gir 
samme beløp til alle skoler med under 140 elever. De har derfor i gjennomsnitt få elever pr 
lærer. Nytt alternativ D vil føre til at elevtallet pr lærer blir ca 13,5 elever hvis det er 100 
elever på skolen. Dette er noe over gjennomsnittet i Ås. Tilføres skolen kr 500.000 til 
spesialundervisning så vil gjennomsnittelig elevtall være 11,7 elever pr lærer, noe som er litt 
lavere enn gjennomsnittet.  Det vil si at likeverdet mellom skolene blir ivaretatt.  
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Nytt alternativ D viser en innsparing i perioden 2007 – 2010 på kr 6 258 000 noe som er 
tilsvarende innsparingen i alternativ A eller B. Men skal skolen tilføres kr 500.000 pr år til 
spesialundervisning, så blir innsparingen bare på kr 4 258 000.  
 
Oppvekst- og kultursjefen foreslår derfor at for å opprettholde innsparingen på kr 6 258 000 i  
perioden 2007 – 2010, så fordeles de 2 mill på de andre skolene ved at grunnbeløpet senkes 
med kr 63.000 pr år på de andre 8 skolene. Da vil alle måtte ta noe av innsparingene uten at 
det vil bli urimelig. Grunnbeløpet senkes fra kr 6 068 000 til kr 6 005 000. 
 
Det anbefales at man følger opp skolene og spesielt Kroer skole for å se at ikke belastningen 
blir for stor samt at likeverdigheten mellom skolene opprettholdes.    
 
Høringsinstansenes kommentarer til forslagene for Brønnerud og Åsgård skole 
Samarbeidsutvalget ved Brønnerud  skole 
Støtter flytting av skolegrensen mellom Brønnerud og Åsgård slik at barna på Kaja 1 og Kaja 
begynner på Brønnerud skole. Ønsker ikke en stor felles skole med Åsgård skole. 
 
Samarbeidsutvalget ved Åsgård skole 
Foreldrerepresentantene i SU Åsgård er svært negative til forslaget i notatet. Foreldrenes 
representanter tror dessuten at kommunen neppe vil lykkes med sine innsparingsplaner, da 
erfaring viser at foreldre rett og slett ikke finner seg i slike vedtak.  
 
Den politisk valgte representanten støtter anbefalingen, alternativ D om innsparinger vedr. 
Åsgård og Brønnerud skole. Dette er mest hensiktsmessig ut i fra nærskoleprinsippet. Det er 
viktig å opprettholde små skoleenheter i Ås for elevenes og foreldrenes beste.  
 
Elevrepresentantene mener at det ikke vil være et stort problem å måtte begynne på Brønnerud 
skole dersom man får med vennene sine. For mange mener de at venner vil være viktigere enn 
å gå på den skolen hvor søsken går, mens for andre vil søsken være viktigere. 
De mener imidlertid at det ikke er heldig å splitte opp elevene i et boområde. 
Tiltak på skoleveien fra Kaja til Brønnerud blir viktig. 
 
Lærerrepresentantene i utvalget har ingen sterke motforestillinger mot å flytte grensene 
mellom Åsgård og Brønnerud.  
 
FAU ved Åsgård skole 
Mener at elever og foreldre som normalt ville tilhøre Åsgård skole blir rammet på en urimelig 
måte. Går i mot å flytte skolegrensene slik det foreslås i notatet. Reagerer på at en rent 
økonomisk tilnærming fortier de menneskelige og verdimessige hensyn som det er redegjort 
for over. Etterlyser et grundigere notat.   
 
 KFO 
Alternativ D –  flytting av skolegrenser: flytting av Kaja 1 og Kaja 4 til Brønnerud skolekrets;  
Angående. restriktiv holdning til søknad om dispensasjon ber vi om forståelse for rom for 
skjønn, og menneskelig vurdering innenfor rimelighetens grenser. 

 
Fagforbundet 
Støtter forslaget vedr Brønnerud og Åsgård skole. 
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Oppvekst- og kultursjefens kommentarer  
Å endre på skolekretsgrenser er vanskelig. Det har mange følelsesmessige sider. Det er ikke 
kommet fram nye opplysninger gjennom høringsuttalelsene, og oppvekst- og kultursjefen 
opprettholder derfor sitt vedtak om å flytte skolekretsgrensen mellom Brønnerud og Åsgård 
skole.  
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Vedlegg 1 til HOK- sak 18/06 
 

 
Notat fra  

Oppvekst- og kultur 
 

Vedr. innsparinger i skoler  
 
 

Mai 2006 
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HANDLINGSPLAN FOR OPPVEKST-  OG KULTURETATEN 

 
 
 
1 Innledning 
 
Ås kommune har fått en strammere økonomisk situasjon som medfører at oppvekst- og 
kulturetaten i 2005 så på muligheter for innsparinger. Det ble lagt fram et notat om disse 
innsparingene i forkant av budsjettbehandlingen i 2005. 
 
Kommunestyret ba i kommunestyremøtet 14. desember 2005 om nærmere opplysninger om 
følgende punkter innen skole:  
 

6. Ås kommune ønsker i perioden å se nærmere på erfaringene fra Eidsvold-modellen, 
der en blant annet prøver å knytte barne, ungdoms- og videregående skole bedre 
sammen. 

 
7. Det legges frem en vurdering av leirskoletilbudet i forbindelse med 

budsjettbehandlingen 2007, der også alternative tilbud vurderes.  
 

8. I forbindelse med vurdering av skolestrukturen og innsparingstiltak som skal gjøres 
innen 30.06.06 skal også konsekvensene av flytting av skolegrenser til Brønnerud skole 
også vurderes nøyere med bakgrunn i informasjon som har kommet fra de berørte 
partene. 

 
9. Hovedutvalg for oppvekst og kultur må behandle prinsippene for fordeling av midler 

mellom skolene.  
 

10. Eventuelt nye kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud skoler vil gjelde for barn som 
starter i 1. klasse fra høsten 2006 

 
 
Pkt 1  kommer tilbake med nærmere orientering i høsten 2006. 
Pkt 2  et utvalg til å se på dette punktet er nedsatt. Det legges fram i forbindelse med budsjett 

behandling 2007 
Pkt 3 legges fram i denne saken 
Pkt 4 ble behandlet i HOK    
Pkt 5 HOK ble orientert om i møtet 26.04.06 at dette ikke vil la seg gjøre grunnet frister for 

varsling av foreldre. 
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I august 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på følgende: 
 

• Legge Brønnerud skole under Åsgård skole som en grendeskole og flytte 5. – 7. trinn 
til Åsgård skole     

• Legge Kroer skole under Rustad skole som en grendeskole og flytte 5. –  7. trinn til 
Rustad skole     

 
Arbeidsgruppens innspill, foreldrenes synspunkter slik det kom fram i diverse brev/skriv fra 
dem høsten 2005, samt oppvekst- og kultursjefens vurderinger, ligger til grunn for dette 
notatet.  
 
 
1.1 Høringsinstanser og høringsfrist 
 
Notatet skal ut på høring til rektor, FAU, SU ved Brønnerud, Kroer, Rustad og Åsgård skole,  
Utdanningsforbundet, KFO og Fagforbundet samt Kroer Vel. 
 
Høringsfristen er satt til 04.08.06. 
 
Høringsuttalelsene samt synspunkter med oppvekst- og kultursjefens kommentarer til 
uttalelsene vil tillegges saken før den skal opp i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
16.08.06.  
 
 
 
2 Innsparinger i undervisningssektoren 
Dette er det største området som også må regne med å ta den største innsparingen i oppvekst- 
og kulturetaten. Det må større strukturendringer til for at det skal bli en effektivisering av 
driften og innsparingsmuligheter.  
 
Oppvekst- og kultursjefen ser 3 store kostnadsområder på skoleområdet: 

• SFO 
• Spesialundervisning 
• Skolestrukturen 

 
Det er lite å hente på å bruke ”ostehøvelprinsippet” i skolen. De har allerede kuttet en god del 
og har ikke spesielt høye driftskostnader til skolemateriell. Det er også innført aldersblanding 
på de minste skolene for å utnytte ressursene bedre.   
 
 
2.1 SFO 
SFO ble utredet i fjor og fikk et kutt på 1 mill kr. Det ser ut som om de med en del 
anstrengelser greier å omstille driften til de nye rammebetingelsene, men det er i dag slik 
oppvekst- og kultursjefen ser at det ikke mer å hente på dette området hvis man ikke går til det 
skritt å heve prisene på SFO-tilbudet. Dette vil vi imidlertid ikke anbefale da prisen er kr 1810 
for et tilbud over 12 timer pr uke, mens maksimal barnehagepris er på kr 2250. 
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2.2 Spesialundervisning 
Spesialundervisningen er under utredning. Det er nedsatt en administrativ gruppe på tvers av 
etatene for å se på følgende: 
 

• Kartlegge alle barn/unge med funksjonshemninger  
• Utarbeidet oversikt over alle typer ressurser (økonomi + andre tilbud) disse gruppene 

kan få 
• Laget et forslag til hvorledes vi kan få samordnet alle ressursene til hvert barn med 

tanke på bedre og mer rettferdig ressursutnyttelse  
• Utarbeidet forslag til et helhetlig skole- og fritidstilbud med økonomiske ramme for:  

multifunksjonshemmede barn, barn med funksjonshemming og downs syndrom, 
aschberger og lettere psykisk utviklingshemming etc, andre grupper 

• Utarbeide  forslag til hvorledes vi skal kunne møte foreldre som får et 
funksjonshemmede barn på en slik at vi ivaretar foreldres behov for forutsigbarhet og 
ivaretakelse av deres  rettigheter   

• En kommunal organisering som er optimal i forhold til ivaretakelse av 
funksjonshemmede barn og unge. 

• Skille mellom administrasjon og politikk. Vurdere delegeringsreglementet på området. 
 
I dag kan vi ikke se at utredningsarbeidet vil føre til besparelser på dette området. Hensikten er 
først og fremst å få til en totaloversikt over området, en mer rettferdig fordeling av ressursene, 
ha en plan for skole- og fritidstilbud og kunne utarbeide opplegg som ivaretar foreldrenes 
rettigheter og behov for forutsigbarhet. 
 
Gruppen vil legge fram sine anbefalinger i løpet av senhøsten 2006.  
 
 
 
2.3 Skolestrukturen i sentralområdet 
 
De store innsparingene ligger først og fremst i endringer i skolestrukturen og skolegrensene i 
sentralområdet. 
 
Til sentralområdet regnes: Kroer, Rustad, Brønnerud og Åsgård 
 
Antall elever i barneskolene i Sentralområdet ((Prognosetall 1,5 %) 
  2006 2010 2015 2020 Kapasitet 
Kroer 114 81 94 92 175 
Rustad 328 292 323 343 448 
Åsgård 371 439 460 534 560 
Brønnerud 121 141 116 101 Ca 175 
Hele sentrum 943 953 993 1070 Ca 1358 
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Antall elever i ungdomsskolen i Sentralområdet (Prognosetall 1,5 %) 
  2006 2010 2015 2020 Kapasitet 
Ås 396 379 403 420 540 

Åsgård og Rustad har kapasitet til å ta til sammen 1008 elever. I 2020 viser prognosene at 
skolene vil ha 1070 elever. Det må derfor mer skolekapasitet til enn kun Åsgård og Rustad 
skoler.   
 
Vi har i dette notatet under pkt 3 sett på Kroer og Rustad skole og utredet følgende 
alternativer: 
A)  Kroer skole legges under Rustad skole og 5. – 7. trinn på Kroer skole flyttes over til 

Rustad skole. 
B)  Kroer skole legges under Rustad skole, men ingen flytting av elever 
C)  Kroer skole og Rustad skole opprettholdes som 2 separate skoler 
 
 
Vi har under pkt 4 sett på Brønnerud og Åsgård skole og utredet følgende alternativer: 
D) Endre kretsgrenser mellom Åsgård skole og Brønnerud skole slik at barna som bor i 

Kaja I og Kaja IV starter ved Brønnerud skole . 
E)  Brønnerud skole legges under Åsgård skole med dagens kretsgrenser fra 01.01.07. En 

ledelse for begge skolene.  
 
 
3 Kroer og Rustad skole 
Begge skolene viser et synkende elevtall. Det vil i følge prognosen være 81 elever på Kroer 
skole i 2010, dvs. et gjennomsnitt på 11,5 elever pr trinn, og 292 elever på Rustad skole, dvs. 
et gjennomsnitt på 42 elever pr tinn.   
 
Pr 15.05.06 opplyser Kroer skole at de vil ha 121 elever til høsten. Rustad opplyser pr 
15.05.06 at de vil ha 314 elever til høsten. Her kan det bli noen endringer.   
 
 
Prognosetallene er alltid forbundet med en viss usikkerhet, men de er det beste vi har til å 
beregne elevtallene.  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
K 114 96 84 79 81 80 83 89 95 94 96 90 88 92 92
R 328 312 308 285 292 294 310 313 318 323 322 320 335 339 343
K 
+ 
R 442 408 392 364 373 374 393 402 413 417 418 410 423 431 435
 
K= Kroer skole 
R= Rustad skole 
K+R= Kroer + Rustad skoler 
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3.1 Alternativ A 

Kroer skole legges under Rustad skole og 5. – 7. trinn på Kroer skole flyttes over til Rustad 
skole 

 
Fordeler 
o     Rustad skole har plass til å ta i mot 5. – 7. trinn fra Kroer skole  
o Økningen i antall elever skaper et mer spennende lekemiljø blant barna. Miljøet blir 

allikevel ikke stort. Antall elever pr trinn vil variere mellom 43 og 74 på 5. til 7. trinn 
hvis Kroer elevene overføres til Rustad skole. 

o Større fagmiljø for pedagogene og med større muligheter til spesialisering 
o Pedagogene behøver ikke å spre seg på mange fag/trinn 
o Store økonomiske besparelser 

 
 

Ulemper 
o Uteområdet på Rustad skole er dårlig og er for dårlig tilrettelagt for å kunne ta så 

mange elever.  
o Store elevene på Kroer blir borte fra som rollemodeller. Overføring av kunnskap og 

ferdigheter i og om leik og sport blir fraværende i skolehverdagen. Relasjonene 
mellom store og små i en 1. – 7. skole blir borte. 

o Kroer skole har elever fra Bjørnebekk asylmottak. Disse elevene har ofte liten eller 
ingen skolegang bak seg når de kommer. Det kan være lettere å komme inn i 
elevmiljøet og å bli sett og ivaretatt på en liten skole.  

o Elevene får to skolebytter gjennom sitt grunnskoleløp.    
o Når administrasjonen blir fysisk plassert på Rustad skole, vil tilgjengeligheten kunne 

oppleves som vanskelig for noen av skolens brukere.  
o Det blir et få lærere ved Kroer skole. Disse vil imidlertid bli en del av Rustad skoles 

pedagogiske miljø. Lærerne på Kroer vil måtte forholde seg til alle utfordringene i 
skolehverdagen, ikke bare de pedagogiske.  

 
 
3.2 Alternativ B 

Kroer skole legges under Rustad skole, men ingen flytting av elever 
 

For at denne modellen skal gi de innsparingene som vi viser til, krever det at skolen tar i bruk  
aldersblandete grupper. Sammen med innsparinger av sekretærstillingen på Kroer skole, 
mindre ledelsesressurs og stordriftsfordeler ligger det i innsparingen at man må bruke mindre 
til lønn. Det vil si en nedgang i antall lærerstillinger på Rustad og Kroer skole. Rustad skole 
har med sin størrelse tatt i bruk storgrupper. Muligheten for dette på Kroer skole ligger i 
aldersblanding slik det gjøres på Brønnerud og Solberg skole. Pedagogisk anser oppvekst- og 
kultursjefen dette som en god metode da det vil føre til at elevene i større grad finner noen 
som de sosialt, kulturelt og intellektuelt er på samme nivå med.  
 
 Fordeler 

o Større fagmiljø for pedagogene og med større muligheter til spesialisering da de vil 
være en del av Rustad skole. Kan undervise på begge skolene 

o Opprettholder Kroer skole med alle klassetrinn. Ved en evt. økning i elevtall kan 
skolen lett bli en egen resultatenhet ved tilsetting av rektor. 
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o Elevene får gå på sin hjemstedsskole. 
o Større grad av fleksibilitet når det gjelder organisering av elevgrupper ved at det er 

mulighet for at elevene ved Rustad skole og Kroer skole kan ha felles arrangementer 
og undervisningsopplegg. Elevene ved begge skoler vil kunne få et større sosialt og 
faglig nettverk noe de vil kunne profitere på. 

o Store økonomiske besparelser 
o Kroer skole har elever fra Bjørnebekk asylmottak. Disse elevene har ofte liten eller 

ingen skolegang bak seg når de kommer. Det kan være lettere å komme inn i 
elevmiljøet og å bli sett og ivaretatt på en liten skole.  

o De store elevene blir på Kroer skole og kan være rollemodeller.  
 
Ulemper 

o Fortsatt et lite sosialt miljø for elevene. Dette kan kompenseres for når Kroer skole er 
en del av Rustad skole ved å ha felles arrangementer og undervisningsopplegg.  

o Ledelsen sitter på Rustad skole. Det er imidlertid foreslått økning med 0,5 
inspektørstilling. Det forutsettes at den personen har kontor på Kroer skole. Således vil 
skoleledelse være representert på Kroer skole. En inspektør er mer til stede på skolen 
enn en rektor, da rektor representerer skolen utad og deltar i møter utenom skolen. 

o Mange elever som i dag tilhører Kroer skole, vil sannsynligvis be om å få gå på  
Rustad skole når skolene blir slått sammen. En del elever søker seg allerede i dag fra 
Kroer skole til Rustad skole da de synes at miljøet på Kroer skole blir i det minste 
laget. Denne tendensen kan imidlertid forebygges ved å opprettholde de samme 
kretsgrenser som i dag, og at foreldre må søke om evt. å la elevene gå på den andre 
skolen.   

 
 
3.3 Alternativ C 

Kroer skole og Rustad skole opprettholdes som 2 separate skoler 
 
Fordel 

o Opprettholder Kroer skole med alle klassetrinn.  
o Skolen har sin egen rektor 
o Trygt skolemiljø for elevene  
o Elevene får gå på sin hjemstedsskole. 
o Kroer skole har alle aldersgrupper, og de store elevene blir rollemodeller.  
o Kroer skole har elever fra Bjørnebekk asylmottak. Disse elevene har ofte liten eller 

ingen skolegang bak seg når de kommer. Det kan være lettere å komme inn i 
elevmiljøet og å bli sett og ivaretatt på en liten skole.  

 
Ulempe 

o Lite faglig pedagogisk miljø med få lærere som må dekke alle fag 
o Meget dyr løsning 
o Liten mulighet til fleksibilitet i organisering av elever 
o Lite sosialt og faglig miljø for elevene på Kroer skole 
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3.4  Økonomiske beregninger av alternativ A, B, C 
 
Alt A        
Kroer under Rustad - flytte 5-7 
klasse over til Rustad       
  2006 2007 2008 2009 2010  

 
Rustad nåværende 
prognose 314 312 308 285 292  

 
tillegg 5-7 klasse fra Kroer 
(snitt 11 pr trinn)  33 33 33  

 Korr sum Rustad 314 312 341 318 325  
 elever over 140 174 172 201 178 185  
 endring elever  -2 29 -23 7  
 Kroer 121 96 84 79 81  
        
        
 Rustad 2006 2007 2008 2009 2010  

 
2006 nivå inkl grunnbeløp 
på 6 068 6 068 6 068 13 683 13 683 13 683  

 
elevpris pr elev utover 140 
(2006-nivå) - 174 elever 6 692 6 692 6 692 6 692 6 692  

 2007 elever  -35 -77 -77 -77  
 2008 elever   514 1 115 1 115  
 2009 elever    -408 -885  
 2010 elever     124  
 økte skyssutgifter  25 50 50 50  

 

Sum Rustad i perioden 
tillagt 5-7 klasse fra 
Kroer 12 760 12 750 20 862 21 056 20 703  

 Endring i perioden  -10 487 681 328 1 485 
 
  
 Kroer med 4/7 grunnbeløp       
  6 068 6 068 6 068 6 068 6 068  

 
videreføres med 4/7 
grunnbeløp   4 868 3 467 3 467  

38 461 
Sum innsparing Kroer ifht 
grunnbeløp 6068  0 -1 200 -2 601 -2 601 -6 402 vår 2008 

        
høst 2008 - 
4/7 

 
Netto innsparing ved dette 
alternativet   -10 -713 -1 920 -2 273 -4 917 Sum 2010 

 
 
 
Alt B Kroer under Rustad fra 01.01.07 uten flytting - ekstra 50% inspektør ifht delt skole 300 000 

38461  2006 2007 2008 2009 2010   

 Kroer  121 102 90 85 87  
økt med 6 
elever 

høsteffekt Rustad 314 312 308 285 292   
våreffekt Samlet elevtall 435 414 398 370 379   
 Endring elever -21 -16 -28 9   
 Antall elever over 140 totalt 295 274 258 230 239   
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sett 
     
 Økning Rustad -2 -4 -23 7   
 Økning Kroer -19 -12 -5 2   
     

 
Kroer/Rustad med delt 
ledelse    

 Grunnbeløp Kroer og Rustad 6 068 6 068 6 068 6 068 6 068   
 2006 nivå elevtall over 140 11 346 11 346 11 346 11 346 11 346   

 
elevpris over 140 elever 2007 
elever   -372 -808 1 808 1 808   

 
elevpris over 140 elever 2008 
elever    -284 -615 846   

 
elevpris over 140 elever 2009 
elever     -496 -1 077   

 
elevpris over 140 elever 2010 
elever     160   

 
merutgifter delt skole (skyss, 
50% inspektør, økt lærer)   500 1 000 1 000 1 000  

 Sum Kroer/Rustad 17 414 17 542 17 323 19 110 20 151    
 
 
 

Alt C  
Kroer og Rustad i 
perioden uten endringer          

  2006 2007 2008 2009 2010   

 
Rustad i perioden - 
anslag ut fra prognoser        

 
2006 nivå inkl grunnbeløp 
på 6 068 12 760 12 760 12 760 12 760 12 760   

 
elevpris over 140 elever 
2007 elever   -35 -808 1 808 1 808   

 
elevpris over 140 elever 
2008 elever    -71 -154 769   

 
elevpris over 140 elever 
2009 elever     -408 769   

 
elevpris over 140 elever 
2010 elever     124   

 Sum skolen pr år 12 760 12 725 11 881 14 006 16 230   
         

 Kroer i perioden        
 Grunnbeløp 2006 nivå 6 068 6 068 6 068 6 068 6 068   

 
elevpris over 140 elever 
2010 elever         

         

 
Sum Kroer/Rustad som 
egne enheter 18 828 18 793 17 949 20 074 22 298  

        

 
Innsparing ved delt ledelse ifht 
dagens situasjon (alt 2 ifht alt 3 -1 251 -627 -964 -2 147 -4 989 
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3.5 Anbefaling vedr. Kroer og Rustad skole 
 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler alternativ B, at Kroer skole legges administrativt under 
Rustad skole fra skoleåret 2007/2008. Dette alternativet er nesten 5 mill billigere enn dagens 
ordning.  
 
Skolen blir ikke nedlagt, men blir kun lagt administrativt under naboskolen. Elevene får gå på 
sin hjemstedsskole, men samtidig ha fordelen av å være en del av en større skole.  
 
Det er lagt opp til at det tilsettes en inspektør i 50% stilling noe som ivaretar at det er en 
ledelse på skolen. Det er mulighet for at elevene i enkelte fag/timer/ temaopplegg og lignende 
kan være sammen med elevene fra Rustad skole noe som vil være positivt for begge skolene .  
 
I og med at Kroer skole fortsatt blir en liten skole, vil det kreve at det i større grad enn i dag 
legges opp til aldersblanding.  
 
Skolen kan lett gjøres om til en egen skole igjen.   
 
Skolen kan for eksempel få navnet Kroer-Rustad skole. 
 
 
4 Brønnerud og Åsgård skole 
 
Både Brønnerud og Åsgård skoler viser et økende elevtall. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B 121 119 121 127 141 138 128 119 116 116 115 106 100 101 101
Å 371 383 403 423 439 453 455 453 463 460 474 486 505 521 534
B 
+ 
Å 492 502 524 550 580 591 583 572 579 576 589 592 605 622 635
 
B = Brønnerud skole 
Å= Åsgård skole 
B+ Å= Brønnerud og Åsgård skole 
 
Åsgård skole opplyser pr 15.05.06 at de vil ha 336 elever fra høsten. Brønnerud opplyser at de 
vil ha 119 elever fra høsten. Prognosen viser et stigende elevtall fram mot år 2010.  
 
Det ble i 2005 vurdert å flytte 5. – 7. trinn til Åsgård skole, og legge Brønnerud skole under 
Åsgård skole som en grendeskole. Oppvekst- og kultursjefen vil imidlertid ikke anbefale dette 
da Brønnerud skole har et stigende elevtall fram til 2010, og Åsgård skole vil bli en 
uforholdsmessig stor skole med Brønnerud  skole lagt under Åsgård skole. 
 
 Det ble også vurdert om Brønnerud skole kunne bli en kombinert skole/barnehage. Oppvekst- 
og kultursjefen vil heller ikke anbefale dette da barnehagen ikke vil kunne ta mer enn ca 64 
barn. Skal vi legge til rette for nye barnehager bør de ha en størrelse på minst 84 plasser for å 
få en effektiv drift. Det ser heller ikke i dag ut som om det vil bli behov for flere 
barnehageplasser utover Søråsteigen og Frydenhaug barnehager. Skulle veterinærhøgskolen 
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og veterinærinstituttet flytte til Ås, vil vi sannsynligvis både ha behov for barnehageplasser og 
skoleplasser i denne delen av kommunen avhengig av hvor boligutbyggingen kommer.     
 
Følgende forslag er vurdert: 
  
4.1 Alternativ D  

Endre kretsgrenser mellom Åsgård skole og Brønnerud skole slik at barna som bor i Kaja I og 
Kaja IV starter ved Brønnerud skole  
 
Oppvekst- og kultursjefen opprettholder forslaget fra 2005 om å flytte skolegrensene mellom 
Åsgård og Brønnerud skole ved å flytte Kaja I og Kaja IV til Brønnerud.  
 
  Åsgård Brønnerud 
 01.08.2006 336 119 
prognose ifht flytting kretsgrenserelevtall fra Kaja 
1+4 2007 -5 5 
 2008 -8 8 
 2009 -3 3 
 2010 -3 3 
  317 138 
 
I tillegg kommer en økning på begge skolene når det gjelder elevtall. 
 
Kaja - oversikt  områder/veier 
(inntaksområder for skolene i Ås justert i hht. HOK-sak 12/03 12.02.03) 
Område Veier 

Drøbakveien 21 – 31 
Hageveien 
Høgskoleveien → 25 
                         → 32 
Kajaveien 1 – 23 
                 2 - 24 
Skogveien → 23 
                       31a → 

Kaja I 

Utveien 1 – 25 
              2 – 24D 
Bregnevegen 
Drøbakveien 17, 19 
Høgskoleveien 27 → 
                         34 → 
Kajaveien 25 
                 26 → 
Lyngveien 1 -33 
                  2a - 10 
Skogveien 30 - 44 
Starrveien 

Kaja II 

Utveien 27 - 31 
Lyngveien 12a - 34 Kaja III 
Skogveien 22 - 28 

Kaja IV Skogveien 25, 27, 29 (studentboliger) 
 Utveien 26 (studentbolig) 
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Ved prioritering henvises til:  
Forskrifter om fleksibel praktisering av inntaksområder i Ås kommune 
 
F-sak 20/01 
I.  Dagens skoletilhørighet skal opprettholdes så langt det er økonomisk og praktisk mulig. 
 
II. Forskrifter om fleksibel praktisering av inntaksområder i Ås kommune 
    (Fastsatt av hovedutvalg for oppvekst- og kultur 12.03.2003 med hjemmel i  
     Opplæringsloven § 8-1) 
 
Fordeler: 

• Ved for å overføre Kaja 1 og IV til Brønnerud skoles inntaksområde vil elevtallet på 
Brønnerud skole stige slik at skolen får en passende størrelse med tilhørende 
pedagogisk og økonomisk gevinst.  

•  Lokalene ved Brønnerud er godt egnet til en slik skolestørrelse. 
• Begge skolene vil få størrelser som gir gode vilkår for elevene, foresatte og ansatte. 
• Elevtallet på Åsgård vil i følge prognosene stige. Ved å flytte noen elever til 

Brønnerud skole kan man ta av for noe av elevtallsveksten på Åsgård skole. 
• Man vil med å øke elevtallet på Brønnerud, opprettholde skolen som lokalt 

samlingspunkt i Vestbygda. 
 
Ulemper: 

•  Noen elever vil få en noe lengre skolevei til Brønnerud enn til Åsgård skole.  
• For noen 6-åringer vil det medføre skyssutgifter første skoleåret - mer enn 2 km. Det 

vil ikke medføre skyssutgifter for 2. - 7. trinn. - kortere enn 4 km -. Brønnerud skole 
har også for tiden noen elever som allerede bor i Kaja 1 og Kaja IV.  

 
 
4.2 Alternativ E 
Brønnerud skole legges under Åsgård skole med dagens kretsgrenser fra 01.01.07. En ledelse 
for begge skolene.  
 
Slik oversikten i pkt. 2.3.2.3  viser er dette forslaget ikke mer lønnsomt enn å opprettholde 
samme driftsform som i dag. Det er derfor ikke gjort nærmere utredning på dette.  
 
 
4.3 Økonomisk beregning av alternativ D og E 
 
Alt D 

 
Endre kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud slik at Kaja I og Kaja IV starter 
ved Brønnerud.   

    2007 2008 2009 2010  
  Brønnerud nåværende prognose 119 119 121 127 141  
  tillegg kaja I og Kaja IV elever  5 13 16 19  
  Korr sum Brønnerud  124 134 143 160  
  elever over 140   3 20  
         
  Åsgård 336 383 403 423 439  
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  Brønnerud 2006 2007 2008 2009 2010  

  Grunnbeløp 2006 nivå 6 068 6 068 6 068 6 068 
6 

068  
  elevpris pr elev utover 140 (2006-nivå)       
  2008 elever       
  2009 elever    53 115  
  2010 elever     355  

  
Sum Brønnerud i perioden tillagt 
Kaja 1+4 6 068 6 068 6 068 6 121 

6 
538  

  Økning utover grunnbeløpet 0 0 0 53 470 523
         
  Åsgård med flytting av Kaja 1+4       

  2006 nivå inkl grunnbeløp på 6 068 13 188 13 188 13 188 13 188 
13 

188  
 38 461 elevpris pr elev utover 140 (2006-nivå)       
  2007 elever  -89 -192 -192 -192  
  2008 elever   -142 -308 -308  
  2009 elever    -53 -115  
  2010 elever     -53  
  Sum innsparing Åsgård  -89 -334 -553 -669 -1 644
         

  
Netto innsparing ved dette 
alternativet   -89 -334 -500 -199 -1 121

  
Alt E 
elevpris 38461  2006 2007 2008 2009 2010  
  Brønnerud 119 119 121 127 141  

0,461 høsteffekt Åsgård 336 383 403 423 439  
0,539 våreffekt Samlet elevtall 455 502 524 550 580  

  Endring elever 47 22 26 30  
  Antall elever over 140 totalt sett 315 362 384 410 440  
      
  Økning Åsgård 47 20 20 16  
  Økning Brønnerud 0 2 6 14  
      
  Åsgård/Brønnerud med delt ledelse    
  Grunnbeløp Åsgård og Brønnerud 6 068 6 068 6 068 6 068 6 068  
  2006 nivå elevtall over 140 12 115 12 115 12 115 12 115 12 115  
  elevpris over 140 elever 2007 elever   833 1 808 1 808 1 808  
  elevpris over 140 elever 2008 elever    390 846 846  
  elevpris over 140 elever 2009 elever     461 1 000  
  elevpris over 140 elever 2010 elever     532  

  
merutgifter delt skole (skyss, 50% 
inspektør)   500 1 000 1 000 1 000  

  Sum Åsgård/Brønnerud 18 183 19 516 21 381 22 298 23 369  
         
         

  
Åsgård i perioden - anslag ut fra 
prognoser       

  2006 nivå inkl grunnbeløp på 6 068 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188  
  elevpris over 140 elever 2007 elever   833 1 808 1 808 1 808  
  elevpris over 140 elever 2008 elever    355 769 769  



  Sak 18/06 

  elevpris over 140 elever 2009 elever     355 769  
  elevpris over 140 elever 2010 elever     284  
  Sum skolen pr år 13 188 14 021 15 350 16 120 16 818  
         
  Brønnerud i perioden      
  Grunnbeløp 2006 nivå 6 068 6 068 6 068 6 068 6 068
  elevpris over 140 elever 2010 elever     18
       6 086
        

  
Sum Brønnerud /Åsgård som egne 
enheter 19 256 20 089 21 418 22 188 22 903

         

  
Innsparing ved delt ledelse ifht dagens 
situasjon   -573 -38 110 465 -35

 
 
 
4.4 Anbefaling vedr. Brønnerud og Åsgård skoler: 
Oppvekst- og kultursjefen vil anbefale at man flytter skolegrensen mellom Brønnerud og 
Åsgård skole slik at barna på Kaja I og Kaja IV begynner på Brønnerud skole, alternativ D. 
Dette gir en innsparing på vel 1,1 mill. kr.  
 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler imidlertid ikke å flytte på elever som allerede går på 
Åsgård skole. Disse barna har en tilknytning til Åsgård skole og den bør de få beholde fram til 
ungdomsskolen. Oppvekst- og kultursjefen anbefaler derfor å ta dette over tid, og la elever 
som bor på Kaja I og IV og starter i 1. klasse på skolen fra høsten 2007 overføres til 
Brønnerud. I tillegg bør elever som flytter inn i disse områdene få skoletilhørighet til 
Brønnerud. Det vil medføre at først høsten 2013 vil alle elever som bor i Kaja 1 og IV gå på 
Brønnerud skole.  
 
Velger man å la de elevene som skal begynne i 1. klasse høsten 2007 og som bor på Kaja I og 
IV få Brønnerud skole som hjemskole, vil man sannsynligvis få noen søknader fra foreldre i 
disse områdene som ønsker at deres barn skal få begynne på Åsgård skole med forskjellige 
begrunnelser. Oppvekst- og kultursjefen vil anbefale at man er meget restriktive med å 
innvilge disse hvis denne innsparingen skal få noen effekt.  
 
 
5 Økonomimodellen som brukes på fordeling av midler til 

skolene 
 
Fra høsten 2004 ble det innført en ny finansieringsmodell for grunnskolene i Ås. Modellen ble 
orientert om i hovedutvalget før den trådte i kraft samt at den ble tatt opp igjen 26.03.06 i 
hovedutvalget for oppvekst- og kultur. Målet var å få et system som ble oppfattet som mer 
forståelig og rettferdig.  
 
Modellen består av et grunnbeløp og en elevpris.  

 • Grunnbeløpet skal dekke utgifter for opptil 20 elever i snitt på hvert trinn – totalt 140 
elever på barnetrinnet og 60 på ungdomstrinnet. I tillegg skal grunnbeløpet dekke 
utgifter til ledelse og kontorhjelp.  

 • For hver elev utover 20 elever i snitt på hvert trinn vil skolene få et fast beløp.  
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5.1.1 Hva slags midler fordeles gjennom modellen?  
 
Budsjettmidler fordelt ut på skolene i detaljert budsjett 2005 er grunnlaget for hva som 
fordeles gjennom modellen i 2006. Beløpet fordeles ut til skolene med grunnbeløpet og 
elevprisen basert på elevtallet for høsten 2005 (som er lik vår-06). Beløpet som tildeles den 
enkelte skole skal dekke lønn, vare- og tjenesteposter og innsparing på sykepengeinntekter.  
Modellen tilføres midler i forhold til gjennomsnittlig lønnsvekst for offentlig sektor. Midler 
for nye undervisningstimer i skolene i henhold til statlige eller kommunale vedtak innarbeides 
i modellen.  
Grunnbeløpet som hver skole tildeles var høsten 2004 5,5 mill kroner for barneskolene, og 
halvparten for ungdomsskolene. Med bakgrunn i oppjusteringene som gjøres hvert år er 
grunnbeløpet for 2006 6 mill kroner. Før modellen ble iverksatt ble det gjort flere simuleringer 
og vurderinger rundt størrelsen på grunnbeløpet, men til slutt ble 5,5 mill kroner valgt med 
bakgrunn i at en mente dette ga det mest riktige nivået.  
 
 

5.1.2 Hva slags midler holdes utenfor modellen?  
 

Budsjettmidler knyttet til Rustadtunet og morsmålundervisning er lagt ut på egne 
ansvarsområder under henholdsvis Rustad og Åsgård. Budsjettmidler knyttet til opplæring av 
elever fra Bjørnebekk asylmottak og skoleskyss er også lagt ut på egne ansvarsområder under 
henholdsvis Kroer og Sjøskogen. Disse midlene fordeles dermed ikke gjennom modellen. Det 
samme gjelder noen fellesposter som leirskole og forsikringer, som ligger under 
ansvarsområdet ”1.2060 Grunnskolen” hos etatsjefen.  
 
I tillegg ligger midler til 100%-elever/tilrettelagt undervisning utenfor modellen. Midlene er 
knyttet til elever som enten har tunge psykiske lidelser, er multifunksjonshemmede med stort 
pleiebehov eller er PU med eget tilbud på ungdomsskole. På årsbasis er beløpet vel 2,2 mill. 
kroner. Disse midlene skal følge eleven. PPS har et avgjørende ord ved avgjørelse av hvilke 
elever som faller inn under disse kriteriene. Det er lagt til grunn at elever med mindre 
omfattende spesielle behov er relativt jevnt fordelt mellom skolene. Utgifter til disse elevene 
må derfor dekkes innenfor modellen, men det er satt av en liten sentral pott til spesielle 
tilfeller.  
 
 

 (beløp i 1000 kr):  
Midler som fordeles i modellen i 2006  97.691
Rustadtunet, ekskl. SFO  3.335
Skoleskyss  1.770
Statlige midler knyttet til morsmålsundervisning  2.532
Bjørnebekk – netto utgift  0
100% elever/tilrettelagt undervisning – sentral pott spes.undervisning  2.578
Sum midler i og utenfor modellen  107.906 
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5.1.3 Endrede elevtall  
Mange skoler vil oppleve en økning/reduksjon i antall elever i løpet av kalenderåret. Det 
gjøres en fordeling for vårhalvåret og en for høsthalvåret slik at vesentlige endringer i antall 
elever gjennom skoleåret fanges opp. Skolenes rammer justeres da for endringene med 
elevprisen x antall nye/færre elever.  
 
 
6 Avslutning 
 
Oppvekst- og kultursjefen ser i dag kun 2 større innsparingsmuligheter når det gjelder 
undervisningssiden, flytting av kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud skole samt å legge 
Kroer administrativt under Rustad skole, men ikke flytte elevene.  Begge 
innsparingsforslagene får selvfølgelig noen konsekvenser, men relativt små i forhold til 
innsparingens størrelse. Disse forslagene vil gå minst utover brukergruppen og være 
pedagogisk forsvarlige. Ut fra målsettingen om innsparing så er disse forslagene etter 
oppvekst- og kultursjefens mening de som gir størst avkastning i forhold til innsats.   
 
 
 
 
 
 
7 Vedlegg 
 
7.1 Utdrag fra forskrifter om fleksibel praktisering av inntaksområdet i Ås kommune  

(fastsatt av HOK 12.02.03 med hjemmel i Opplæringsloven)  
 
 
F-sak 20/01 
I. Dagens skoletilhørighet skal opprettholdes så langt det er økonomisk og praktisk mulig. 
 
II. FORSKRIFTER OM FLEKSIBEL PRAKTISERING AV INNTAKSOMRÅDER  I ÅS KOMMUNE 
 
1.  Inntaksområdene bygger på kommunens grunnkretser. 
 
2. Ved kapasitetsproblemer, fysisk eller økonomisk, vil foresatte oppfordres til frivillig å 

velge alternativ skole for sitt barn. Fysisk kapasitet på den enkelte skole, økonomi og 
vurdering av skyssbehov vil avgjøre om ønsket kan imøtekommes. 

 
3.  Dersom kapasitetsproblemene ikke lar seg løse ved frivillig skolevalg, vil elever tildeles  
     skoleplass på annen skole.  
      
     Kommunen legger følgende kriterier til grunn ved vurdering: 

3.1   Geografiske forhold/nærhet til skolen. 
3.2   Dersom foresatte ønsker at søsken skal gå på samme skole, skal dette tas hensyn til. 

     3.3 Trafikale forhold på skoleveien. 
 

4.  Fordeling av elever til den enkelte skole skjer før skolestart i 1. klasse. 
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5.  En elev/elever som flytter til Ås kommune i løpet av skoleåret, begynner på den nærmeste  
     skolen som har ledig kapasitet.  
   
6.   Ingen skal bli pålagt å bytte skole mer enn en gang i løpet av barneskoletiden. 
 
7.  Tildeling av skole er i medhold til forvaltningsloven å regne som enkeltvedtak, og kan 
påklages. 
 
Kommentarer til forskriftenes punkt 3:  TILDELING AV SKOLEPLASS I 1. KLASSE 
 
Elever fra grunnkretsene Langbakken, Aschem, Hogstvedtlia I og Dysterlia vil få plass på Rustad eller 
Åsgård skole avhengig av kapasitet på den enkelte skole. Områdene står i prioritert  rekkefølge når det 
gjelder tildeling til Åsgård skole. 
Elever fra Kaja 4 (studentboligene i Skogveien og Utveien), Kaia og Landås vil få plass på Åsgård 
eller Brønnerud  skole avhengig av kapasitet på den enkelte skole. Når det gjelder tildeling til Åsgård 
skole skjer den i prioritert rekkefølge,- Landås, Kaja 3, Kaja 2, Kaja 1 og Kaja 4. Avhengig av 
skolekapasitet og vurdering av evt. skyssutgifter kan alle elever i sentralområdet velge skole. 
 
Ved eventuell overtallighet på Åsgård skole vil elever fra Langbakken, Aschem, Hogstvedtlia 
I og Dysterlia ha prioritet framfor elever fra Kaja,  Landås og Kaja 4 (studentboligene i 
Skogveien og Utveien). 
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Vedlegg 2 til HOK-sak 18/06 
 Kroer og Rustad 
 Alt A Kroer under Rustad - flytte 5-7 klasse over til Rustad fra 01.08.07   
   2006 2007 2008 200
  Rustad nåværende prognose 314 312 308 28
  tillegg 5-7 klasse fra Kroer (snitt 11 pr trinn)   33 33 3
  Korr sum Rustad 314 345 341 31
  elever over 140 174 205 201 17
  endring elever pr år skolene samlet   31 -4 -2
  prognose Kroer 121 96 84 7
       
       
  Rustad  2007 2008 200

  2006 nivå inkl grunnbeløp på 6 068  
12 

760 12 760 12 76
  elevpris for nye elever over 140 i 2007  550 1 192 1 19

  
reduksjon med elevpris for færre elever over 140 i 
2008   -71 -15

  
reduksjon med elevpris for færre elever over 140 i 
2009    -40

  elevpris for nye elever over 140 i 2010     
  økte skyssutgifter  25 50 5

  Sum Rustad i perioden tillagt 5-7 klasse fra Kroer  
13 

335 13 931 13 44
  Endring i perioden  575 1 171 68
       
  Kroer   6 068 6 06
  vår 2007 med gammelt grunnbeløp  3 271   
  videreføres med 4/7 grunnbeløp fra 01.08.07  1 598 3 467 3 46
  Sum Kroer i perioden   4 869 3 467 3 46

 38 461 Sum innsparing Kroer ifht grunnbeløp 6068  -1 199 -2 601 -2 60

       

  Netto innsparing ved dette alternativet   -625 -1 430 -1 92
       
       
 Alt B Kroer under Rustad fra 01.08.07 uten flytting - ekstra 50% inspektør og lærere ifht delt s
       
elevpris 38461  2006 2007 2008 200
  Kroer økt med 6 elever utover prognosen 121 102 90 8
  Rustad 314 312 308 28
  Samlet elevtall 435 414 398 37
  Endring elever pr år  -21 -16 -2
  Antall elever over 140 totalt sett 295 274 258 23
    
  Økning Rustad pr år   -2 -4 -2
  Økning Kroer pr år  -19 -12 -
    

  Budsjett økonomiplan i 2007 Rustad og Kroer  
19 

719
  færre elever over 140 ved Rustad i 2007 - høsteffekt -35

  Sum økonomiplan    
19 

684
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  Kroer/Rustad med delt ledelse 2006 2007 2008 200
  Grunnbeløp Kroer og Rustad 6 068 6 068 6 068 6 06

  2006 nivå elevtall over 140 11 346 
11 

346 11 346 11 34

  
reduksjon med elevpris for færre elever over 140 i 
2007  -808 -808 -80

  
reduksjon med elevpris for færre elever over 140 i 
2008   -284 -61

  
reduksjon med elevpris for færre elever over 140 i 
2009    -49

  elevpris for nye elever over 140 i 2010     

  
merutgifter delt skole (skyss, 50% inspektør, økt 
lærer)   1 000 1 000 1 00

  Sum Kroer/Rustad 17 414 
17 

606 17 323 16 49
  Kun høsteffekt i 2007 - 46,1%   8 116   
       

 Alt C  Kroer og Rustad i perioden uten endringer      
       
  Rustad i perioden - anslag ut fra prognoser  2007 2008 200

  2006 nivå inkl grunnbeløp på 6 068  
12 

760 12 760 12 76
  elevpris over 140 elever 2007 elever   -35 -77 -7
  elevpris over 140 elever 2008 elever    -71 -15
  elevpris over 140 elever 2009 elever     -40
  elevpris over 140 elever 2010 elever     

  Sum skolen pr år  
12 

725 12 612 12 12
       
  Kroer i perioden     
  Grunnbeløp 2006 nivå  6 068 6 068 6 06
       

  Sum Kroer/Rustad som egne enheter  
18 

793 18 680 18 18

  Kun våreffekt i 2007 - 53,9%   
10 

129   

  Sum Kroer/Rustad i 2007   
18 

246   
       

  
Innsparing ved delt ledelse ifht egen enheter (alt B ifht alt 
C) -1 438 -1 358 -1 69

 
 

Åsgård- Brønnerud 
     Elever 
      
    Åsgård Brønnerud
   01.08.2006 336 119

  
prognose ifht flytting kretsgrenserelevtall fra Kaja 
1+4 2007 -5 5

   2008 -8 8
   2009 -3 3
   2010 -3 3  
    317 138
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 Alt 1     
 Endre kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud slik at Kaja I og Kaja IV starter ved Brønnerud. 
    2007 2008
  Brønnerud nåværende prognose 119 119 121
  tillegg kaja I og Kaja IV elever   5 13
  Korr sum Brønnerud   124 134 
  elever over 140   
      
  Åsgård 336 383 403
      
      
  Brønnerud 2006 2007 2008
  Grunnbeløp 2006 nivå 6 068 6 068 6 068
  tillegg elever over 140 i 2009    
  tillegg elever over 140 i 2010    
  Sum Brønnerud i perioden tillagt Kaja 1+4 6 068 6 068 6 068
  Økning utover grunnbeløpet 0 0 0
      
  Åsgård med flytting av Kaja 1+4    
  2006 nivå inkl grunnbeløp på 6 068 13 188 13 188 13 188 1
elevpris 38 461 trekk flytting av elever til Brønnerud i 2007  -89 -192
  trekk flytting av elever til Brønnerud i 2008   -142
  trekk flytting av elever til Brønnerud i 2009    
  trekk flytting av elever til Brønnerud i 2010    
  Sum reduksjon Åsgård  -89 -334

  Korr sum Åsgård   13 099 12 854 1
      

  Netto reduksjon ved dette alternativet   -89 -334
      
      
  Brønnerud under Åsgård med dagens kretsgrenser fra 01.08.07. En ledelse. Merutgifter
 Alt 2     
   2006 2007 2008
elevpris 38461 Brønnerud 119 119 121
  Åsgård 336 383 403

0,461 høsteffekt Samlet elevtall 455 502 524
0,539 våreffekt Endring elever  47 22

  Antall elever over 140 totalt sett 315 362 384
    
    
  Økning Åsgård pr år  47 20
  Økning Brønnerud pr år  0 2
    
  Budsjett økonomiplan i 2007 Åsgård og Brønnerud 19 248
  Tillegg elever over 140 ved Åsgård i 2007 - høsteffekt 833
  Sum økonomiplan    20 081
    
  Åsgård/Brønnerud med delt ledelse  
  Grunnbeløp Åsgård og Brønnerud  6 068 6 068
  2006-elever over 140  12 115 12 115 1
  elevpris for elever over 140 i 2007   1 808 1 808
  elevpris for elever over 140 i 2008    390
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  elevpris for elever over 140 i 2009     
  elevpris for elever over 140 i 2010     
  merutgifter delt skole (skyss, 60% inspektør)   350 350
  Sum Åsgård/Brønnerud 0 20 341 20 731 2
  Kun høsteffekt i 2007 - 46,1 %   9 377  
      
  Åsgård i perioden - anslag ut fra prognoser    
  2006 nivå inkl grunnbeløp på 6 068 13 188 13 188 13 188 1
  elevpris over 140 elever 2007 elever    1 808
  elevpris over 140 elever 2008 elever    355
  elevpris over 140 elever 2009 elever     
  elevpris over 140 elever 2010 elever    
  Sum skolen pr år 13 188 13 188 15 350 1
      
  Brønnerud i perioden    
  Grunnbeløp 2006 nivå 6 068 6 068 6 068
  elevpris for elever over 140 i 2010    
      
      
  Sum Brønnerud /Åsgård som egne enheter  19 256 21 418 2
  Kun våreffekt i 2007 - 53,9 %   10 379  
  Sum Åsgård Brønnerud i 2007   19 756  
      

  
Innsparing ved delt ledelse ifht dagens 
situasjon   -325 -688
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Vedlegg 3 til HOK- sak 18/06 
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Vedlegg 6 til HOK- sak 18/06 
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Vedlegg 8 til HOK– sak 18/06 
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ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 19/06 

 

 
Utv.sak nr 19/06 
LEDIG KAPASITET I KOMMUNALE BARNEHAGER 
Saksbehandler:  Liv Kreken Kvalnes Arkivnr: A10  Saknr.:  06/1631 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/06 16.08.2006 
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
Det åpnes for at barn fra andre kommuner enn Ås kommune kan tildeles plass i Ås kommune i 
barnehageåret 2006/2007 med mulighet for forlengelse. Plassene kan selges til andre 
kommuner eller de kan benyttes av enkeltbarn fra området rundt Ås kommune. 
 
Det skal til enhver tid være plasser ledige i barnehagen til kommunens egne innbyggere i det 
det tildeles plass til barn utenfor kommunen. 
 
Oppvekst og kultursjefen i Ås, 07.08.06  
 
 
Ellen Benestad 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Administrativ behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Liv Kreken Kvalnes 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I Vinterbro barnehage er det i utgangspunktet 42 plasser for barn under tre år og 62 plasser for 
barn over tre år. Etter at alle barn over tre år som har søkt innen dags dato har fått et tilbud om 
barnehageplass i Ås kommune, har vi kun 28 barn over tre år som har takket ja til plass i 
Vinterbro barnehage og som til sammen utfyller 27 plasser. Vi har imidlertid fylt opp 42 
småbarnsplasser og har i tillegg gjort om en nesten 15 av storbarnsplassene til 
småbarnsplasser. Det vil si at vi har 50 barn under tre år som til sammen opptar 49,40 plasser. 
Et lite barn tar opp to store plasser. 33 av disse barna er født i 2005. 
 
Situasjonen pr. 5. juli er dermed at det er 22.2 ledige storbarnsplasser i Vinterbro barnehage. 
 
Det er nå kun åtte barn som er født i 2005 og som ikke har fått et tilbud om barnehageplass i 
Ås kommune på den totale ventelisten. Av disse åtte er det ingen som har Vinterbro barnehage 
som førsteprioritet, men fire som har satt opp barnehagen som et alternativ. Det står 16 barn 
som er født i 2006 på ventelisten, men kun to av disse har Vinterbro som et alternativ.  
 
84 barn tilhørende Ås kommune har fått tilbud om plass i Vinterbro barnehage men takket nei. 
Disse har enten fått annen barnehageplass eller velger å stå uten et tilbud. Halvparten velger 
fortsatt å stå på venteliste til annen barnehageplass i kommunen.  
 
13 barn under tre år som har fått plass i Vinterbro barnehage har valgt å stå på venteliste til 
annen barnehage i Ås kommune, fortrinnsvis til Ås Sentrum. Det kan dermed tenkes at det blir 
flere småbarnsplasser ledige i løpet av året dersom noen av disse blir tilbudt plass i annen 
barnehage. 
 
I tillegg er dette er det ledig 2,40 plasser for barn over tre år i Togrenda barnehage. Det er også 
ledige plasser for barn over tre år i Haugtussa barnehage og flere av de private barnehagene 
har fylt opp plasser for store barn med små barn. 
 
Selv om alle barn som er født i 2005 som står på ventelisten blir tilbudt en plass og takker ja til 
barnehageplass i Togrenda eller Vinterbro, vil vi fortsatt ha en del storbarnsplasser ledige. Det 
er også lite trolig at alle små barna takker ja, det er realistisk å tro at halvparten av dem kan 
tenke seg å benytte seg av tilbudet.  
 
Det er også begrenset hvor mange flere små barn som kan plasseres i Vinterbro barnehage. 
Små barn krever helt andre funksjoner enn store. Det kreves flere stelleplasser, flere 
soveplasser og tildels også andre møbler. I tillegg er det stor pedagogmangel i ås kommune, 
og det kan bli problemer med å beholde kvalifisert personale dersom det blir store endringer i 
barnas alder enn det som ble forespeilet ved ansettelse. 
 
Situasjonen i de andre Follo-kommunene er noe blandet, men både Ski og Nesodden har pr i 
dag ventelister som inkluderer barn over tre år, men i følge vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås kommune må barn være bosatt i Ås kommune for at de skal bli tildelt plass 
dersom de ikke søker om prioritert plass. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Vi står dermed med ledig kapasitet og konsekvensene av dette blir for det første at 
inntjeningen i barnehagen blir lavere og det blir dermed dyrere å drive barnehagen. Selv om vi 
ikke ansetter personale vil de faste kostnadene løpe og det blir et lavere dekningsbidrag. Lov 
om økonomisk likebehandling gjør også at Ås kommune må tildele et likt tilskudd til private 
barnehager. På grunn av at det går omtrent dobbelt så mange barn i private som i kommunale 
barnehager i Ås kommune vil det koste kommunen omtrent to ganger så mye i økt tilskudd til 
private barnehager som det de økte utgiftene pr. barn utgjør i kommunale barnehager.  
 
Oppvekst og kultursjefen foreslår dermed at det legges til rette for dialog med andre 
kommuner i Follo eller Oslo, slik at det åpnes for at barn over tre år fra andre kommuner kan 
få plass i Vinterbro barnehage i barnehageåret 2006/2007. Det bør også være mulighet for 
forlengelse dersom det er overkapasitet i området til neste år også.  
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 20/06 

 

 
Utv.sak nr 20/06 
UTSMYKKING AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG -RETNINGSLINJER 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 614 C40  Saknr.:  06/1675 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/06 16.08.2006 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forlag til: Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås, - 
som vist i VEDLEGG 1, vedtas. 
 
 
Rådmannen i Ås, 09.08.06 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K. sak 36/97 av 28.05.97: ”Kunstnerisk utsmykking av kommanale bygg og anlegg – 
retningslinjer.” 
F. sak 14/06, av 22.03.06: ”Kunstinnkjøp”. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

• Forslag til nye retningslinjer (Vedlegg 1) 
• Retningslinjer av 28.05.97 (Vedlegg 2) 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

• K. sak 36/97 av 28.05.97: ”Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg – 
retningslinjer.” (Vedlegg 3) 

• F. sak 14/06, av 22.03.06: ”Kunstinnkjøp”. (Vedlegg 4) 
• Utsmykkingsfondets retningslinjer for utsmykking av kommunale og 

fylkeskommunale bygg (Vedlegg 5) 
• Utsmykkingsfondet 2005 – årsmelding (hefte) 
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Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst og kultursjef 
Teknisk sjef 
Eiendomsavdelingen 
Revisor 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har vedtatt: RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK UTSMYKKING AV 
KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG I ÅS KOMMUNE. 
Retningslinjen  ble vedtatt av kommunestyret i 1997. 
I forbindelse med innkjøp av kunst i formannskapets møte 22.03.06, gjorde formannskapet 
vedtak jfr. vedtakets pkt. 3:  
 
Rådmannen fremmer sak med revidering av dagens: Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking 
av kommunale bygg og anlegg i Ås kommune.  
 
Nåværende retningslinje følger til slutt i dette dokumentet (Vedlegg 2). 
 
Retningslinjen fra 1997 har aldri vært benyttet i kommunens bygg- eller 
rehabiliteringsprosjekter siden de ble vedtatt. 
Ås kommune har imidlertid kjøpt enkeltverker fra lokale kunstnere til utsmykking av nye-
/rehabiliterte bygg. Dette har imidlertid ikke skjedd etter retningslinjene fra 1997. 
Dette kan skyldes flere forhold, - men retningslinjene kan synes lite brukervennlig, samtidig 
som retningslinjene er lite forpliktende i retningslinjens § 2, - som lyder: ”vurdere å avsette 
inntil 1.5 % av den totale byggesummen.” 
 
Andre Follo-kommuner kan synes å et mer aktivt forhold til utsmykking av kommunale bygg. 
En har derfor sett på disse kommunenes retningslinjer og praksis. 
 
UTSMYKKINGSFONDET FOR OFFENTLIGE BYGG 
Kommunen kan søke Utsmykkingsfondet for offentlige bygg om støtte, - dette gjelder 
planleggingsmidler og direkte støtte til utsmykkingen. Å få tilskudd fordrer at kommunen 
stiller opp med egne ressurser. 
Utsmykkingsfondets nettside (http://www.utsmykkingsfondet.no/): 
 
”Formålet med ordningen er å stimulere til utsmykking i kommuner og fylkeskommuner. 
Utsmykkingsprosjekter som får tilsagn fra fondet må gjennomføres i samsvar med fondets retningslinjer 
som fordrer at et lokalt utsmykkingsutvalg med en kunstnerisk konsulent som er oppnevnt av fondet får 
ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og at RSU (regionalt samarbeidsutvalg) har det øverste 
kunstneriske ansvaret. Hensikten med dette er å sikre kvaliteten på kunsten og ta vare på brukernes 
interesser. Kommunene og fylkeskommunene er oppdragsgivere for utsmykkingsprosjektene, viktigste 
finansieringskilde og som regel også byggherre. Tilskudd fra Utsmykkingsfondet kan søkes på grunnlag 
av egne midler, og fondet kan gi tilsagn på inntil en tredjedel av den totale utsmykkingssummen. 
 
Fondet fordeler årlig ca. 27 mill. kroner til kunst i offentlige miljøer. Det kan også gis tilskudd 
til offentlige uterom. Sammen med egenandelen til kommuner og fylkeskommuner  i de 
sakene fondet gir tilskudd til , gir dette kunst for totalt ca. 50 mill, årlig. Siden 1992 omfatter 
dette 510 fylkeskommunale- og kommunale bygg.” 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
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UTSMYKNING 
Kunstnerisk utsmykking bidrar til å vitalisere våre omgivelser. Kunst kan gi opplevelse og nye 
inntrykk. Kunst kan skape identitet og tilhørighet til et rom eller et sted, og kan være mer enn 
dekorasjon. I de senere årene er utformingen av det offentlige miljøet viet mer oppmerksomhet 
enn tidligere, samtidig som vi vet at kunst til alle tider har gitt særpreg til plasser og 
bygninger, og samtidig fortalt om de som bruker og brukte dem. 
. 
Hvordan det ser ut rundt oss, i det offentlige rom og på arbeidsplassen, er utslagsgivende for 
vår trivsel. 
 
ENDRINGER I / FORKLARINGER TIL FORESLÅTTE RETNINGSLINJER 
Det er foretatt endringer og tilpasninger i oppbygging og tekst. De viktigste endringene er: 

• § 2 i tidligere retningslinjer er endret gjennom at ”vurderes å avsette” er endret til ”skal 
avsettes”, jfr. punkt 1.2. Dette betyr en klar forpliktelse for kommunen, samtidig som 
det gir signaler om kommunens prioriteringer. 

• For å forenkle ordningen gis rådmannen fullmakter, jfr. 1.2 i ”mindre” prosjekter. 
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur er gitt en sentral rolle i arbeidet 
• Retningslinjene er i samsvar med nabokommunenes og utsmykkingsfondets 

retningslinjer. Av den grunn er § 4 kun for å fange opp endringer i utsmykkingsfondets 
retningslinjer uten å ta ny politisk behandling i kommunen. 

 
Det er viktig at utsmykkingsfondet kommer tidlig inn, - fordi ved positiv behandling av 
søknad fra utsmykkingsfondet, dekker fondet den kunstneriske konsulentens honorar fra og 
med at bevilgning er gitt. 
 
Forslag til endring av praktisk betyr at utsmykking blir en del av alle større bygge-
/rehabiliteringsprosjekter i kommunen. Dette gir oss muligheten til å kunne få til en god 
planlegging, - at man allerede på et tidlig stadium kan komme innen med planlegging av 
bygget, inne og ute. Utsmykking blir en planlagt og integrert del av prosjektene. Samtidig gis 
muligheten til å få tilført kompetanse. Ved å følge denne prosessen gis det muligheter til å få 
tilskudd fra utsmykkingsfondet på inntil 1/3 av utsmykkingssummen. 



  Sak 20/06 

VEDLEGG 1 
FORSLAG TIL 

 
RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE 
BYGG OG ANLEGG I ÅS 
 
§1 FORMÅL OG OMFANG 
 
1.1  
Utsmykkingens formål er å: 

• formidle de opplevelser og verdier som kunst kan representere i sammenheng med 
omgivelsene innendørs og utendørs. 

• skape et trivelig miljø for de som arbeider i og besøker kommunens bygg og anlegg. 
• sikre midler til kunstnerisk utsmykking 
• sikre at kunstnerisk utsmykking integreres i nye bygg og anlegg. 

 
1.2  
Til kommunale bygg og rehabiliteringsarbeider skal det avsettes fra 1 – 1,5 % av 
prosjektkostnadene til kunstnerisk utsmykking.  
 
1.3  
Dersom prosjektkostnadene er under kr 5 mill. kroner,- gis rådmannen fullmakt til å treffe 
beslutninger vedrørende utsmykkingen, uten at det nedsettes egen komité. 
 
§ 2 ANSVAR OG OPPGAVER 
 
2.1.  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hovedansvaret for utsmykkingsoppgavene etter disse 
retningslinjene. 
 
Hovedutvalget skal:  
 
2.2  
vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.  
 
2.3  
oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomitéen skal ha følgende 
medlemmer: 
• en representant for byggherren 
• en representant for brukerne 
• byggets arkitekt 
• en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved 

Akershus kunstnersenter).  
Ved store utsmykkinger suppleres komitéen med en ekstra kunstnerisk konsulent. Oppvekst- 
og kultursjefen har ansvar for å være er komitéens sekretariat. 
 
2.4.  
utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 
 
2.5  
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godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 
godkjent planen på faglig grunnlag. 
 
 
§ 3 UTSMYKKINGSKOMITÉENS ARBEID 
 
3.1  
Utsmykkingskomiteen utarbeider forslag til utsmykkingsplan innen den vedtatte økonomiske 
ramme. Forslaget skal redegjøre for hensikten med utsmykkingen og gir en kort begrunnelse 
for valg og plassering. Planen skal videre angi en angivelse av kunstnerisk teknikk, materiale 
og eventuelt teknisk utførelse, samt budsjett.   
 
Videre skal forslaget redegjøre for om utsmykkingen skal realiseres ved: 
• engasjement av navngitt kunstner 
• åpen/lukket konkurranse 
• kjøp av eksisterende, navngitt kunstverk 
 
3.2.  
Dersom det skal utskrives konkurranse, oppnevnes jury i henhold til nærmere fastsatte 
retningslinjer utarbeidet av kunstnerorganisasjonene. 
 
3.3  
Forslag til utsmykkingsplan skal godkjennes av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) 
og hovedutvalget før kunstnere kontaktes og planen iverksettes. 
 
3.4  
Utsmykkingskomitéen har ansvaret for å iverksette utsmykkingsplanen og godkjenne 
utsmykkingen når den er ferdig. 
 
3.5  
Utsmykkingskomitéen utarbeider rapport etter fullført prosjekt. Rapporten skal inneholde en 
kort oppsummering av prosjektet med fotodokumentasjon og regnskap. Rapporten legges fram 
for hovedutvalget, og oversendes RSU og Utsmykkingsfondet, - dersom Utsmykkingsfondet 
gir tilskudd. 
 
 
§ 4 UTSMYKKINGSFONDET 
 
4. 1 
Dersom utsmykkingsfondet for offentlige bygg gir tilskudd, følges fondets retningslinjer. 
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VEDLEGG 2 
NÅVÆRENDE RETNINGSLINJER: 
 
 
RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE 
BYGG OG ANLEGG I ÅS KOMMUNE 
 
§ 1    FORMÅL OG OMFANG 
 

1.1        Utsmykkingen formål er å: 
 

 formidle de opplevelser og verdier som kunst kan representere i arkitektonisk 
sammenheng, innendørs og utendørs. 

 skape et trivelig miljø for de som arbeider i og besøker kommunens 
bygg/anlegg 

 sikre midler til kunstneriske utsmykking. 
 sikre at kunstnerisk utsmykking integreres i nye bygg og anlegg. 

 
1.2         Utsmykkingsordningens omfang: 

         
                        Ordningen gjelder bygg/anlegg som egner seg for kunstnerisk utsmykking og  
                        og som brukes av et forholdsvis stort antall mennesker. Den skal gjelde nye   
                        bygg og anlegg, tilbygg og ved større rehabiliteringsarbeider. 
                        Garasjer, lagerbygg etc. er unntatt fra ordningen. 
 
 
§ 2    ØKONOMI 
 
         Til kommunale bygg/anlegg, tilbygg og større restaureringsarbeider skal det  
         av den totale byggesummen vurderes å avsette inntil 1,5% til kunstnerisk  
         utsmykking av vedkommende bygg/anlegg. 
 
 
§ 3    ANSVAR  
 
        Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hovedansvaret for utsmykkingsoppgavene i  
        henhold til det vedtatte reglementet. 
          
        Hovedutvalgets oppgaver i utsmykkingssaker er følgende: 
 

3.1            Vurdere behovet for utsmykking av de enkelte prosjektene og innstille  
                 overfor  formannskapet en rammebevilgning.  

 
3.2            Vurdere om det skal søkes tilskudd fra utsmykkingsfondet for offentlig        
                  bygg. 
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3.3            Oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. 

                          Utsmykkingskomitéen skal ha følgende medlemmer. 
• byggets arkitekt 
• en kunstnerisk konsulent 
• en representant fra byggets prosjektutvalg 
• en representant fra brukerne  
Kulturetaten er komitéens sekretariat 
Kunstnerisk konsulent oppnevnes etter forslag fra distriktets Regionale  
samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU - Akershus). 
Ved positiv behandling av søknad til utsmykkingsfondet, dekker fondet  
den kunstneriske konsulentens honorar fra og med bevilgning er gitt. 
 
Ved en stor utsmykkingsoppgave suppleres komitéen med en ekstra  
kunstnerisk konsulent. 

 
               3.4     Fatte beslutning om utsmykkingskomitéens forslag. 
                         Kulturstyret bruker RSU - Akershus som faglig rådgiver. 
 
 
§ 4          UTSMYKKINGSKOMITEENS ARBEID 
 

4.1    Utsmykkingskomitéen utarbeider forslag til utsmykking innen den 
         vedtatte økonomiske ramme. 
         Utsmykkingsplanen skal omfatte: 

• Beskrivelse av bygget med bruksfunksjoner 
• type utsmykking 
• begrunnet valg av plassering 
• begrunnet valg av kunstner 
• spesifikasjon av utgifter 
 
Videre skal forslaget redegjøre for om utsmykkingen skal realiseres ved: 
 
a.  Kjøp av eksisterende, navngitt kunstverk. 
b.  Engasjement av navngitt kunstner 
c.  Åpen/lukket konkurranse. 

 
                        Dersom det skal utskrives åpen konkurranse, oppnevner 
                        utsmykkingskomitéen jury i henhold til nærmeste fastsatte retningslinjer. 
                        

4.2     Utsmykkingskomitéen har ansvaret for å iverksette utsmykkingsplanen og 
          godkjenne utsmykkingen når den er ferdig. 
 
4.3     Utsmykkingskomitéen  utarbeider rapport etter fullført  
          utsmykkingsprosjekt. Rapporten skal inneholde en kort oppsummering 
          av prosjektet med fotodokumentasjon og regnskap. 
          Rapporten legges frem for hovedutvalget, og oversendes RSU - Akershus 
          og utsmykkingsfondet til orientering. 
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§ 5                  Ved søknad om tilskudd fra Utsmykkingsfondet, skal RSU - Akershus 
          godkjenne utsmykkingsplanen. 

 
 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 21/06 

 

 
Utv.sak nr 21/06 
ENDRING AV VEINAVN - UMB 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: L32  Saknr.:  06/1083 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/06 16.08.2006 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Veinavn/plassnavn på UMB endrer navn fra Høgskoletunet til Universitetstunet. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 09.08.06 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Veinavn på Norges landbrukshøyskole 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Kart over området, datert 03.06.06 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev fra UMB 
Høringsuttalelse fra historielaget, datert 10.07.06 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Postboks 5003, 1432 Ås. 
Oppmålingsavdelingen 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Norges landbrukshøyskole fikk med virkning fra 1. januar 2005 status som universitet, med 
navnet Universitetet for miljø- og biovitenskap. I den forbindelse har UMB henvendt seg til 
Ås kommune og bedt om at Høgskoletunet endrer navn til UNIVERSITETSTUNET. Det er i 
dag 3 bygninger som ligger med adresse til dette tunet; Tivoli, Cirkus og Økonomibygningen. 
 
I dag starter Høgskoleveien fra Høgskoletunet og går videre over deler av Kaja-området. UMB 
ber om at navnet Høgskoleveien opprettholdes som i dag. Universitetets adresse vil fortsatt 
være Christian Magnus Falsens vei 1. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter våre retningslinjer for fastsetting av veinavn, er henvendelsen forelagt Ås historielag, 
som intet har å bemerke til navneforslaget. 
Ås kommune har heller ikke noe å bemerke til navneendringen, og oppvekst- og kultursjefen 
foreslår at forslaget imøtekommes. 
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