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Utv.sak nr 52/06 
KOMMUNEDELPLAN FOR UMB - FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 143  Saknr.:  06/948 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 52/06 13.09.2006 
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for UMB datert 5.9.06 vedtas som 
oppstartgrunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram og oppstart av 
kommunedelplanrulleringen kunngjøres. 
 
 
Rådmannen i Ås, 06.09.06 
 
 
Per A. Kierulf 
 

 
 
Tidligere politisk behandling: 
K sak 27/06, 10.05.06 Prosjektplan Universitetsbygda 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  (Separat trykk sendt formannskap og kommunestyre 06.09.06) 
Forslag til planprogram  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Prosjektplan, Universitetsbygda 10.05.06 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med høringen av Planprogram for rullering av Ås kommuneplan (2007 – 2019) 
ga UMB følgende innspill: 
•  Utvidelse av område til offentlig formål på Kjerringjordet med tanke 

 på lokalisering av Veterinærhøgskolen (VHH) og Veterinærinstituttet (VI) 
•  Utvidelse og endring av signatur på deler av Campus 
•  Utvikle UMBs eiendommer fra Korsegården til Ås sentrum 
 
Disse innspillene anså rådmannen som så omfattende at det ble anbefalt å utarbeide en egen 
kommunedelplan for UMBs eiendommer fra Korsegården til Åsgård skole. Rådmannen la 
derfor fram et forslag til prosjektplan for dette arbeidet som ble vedtatt av kommunestyret 
10.05.06.  
 
I henhold til prosjektplanen er det nå utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet med 
kommunedelplanen. Planprogrammet er det første dokumentet i planarbeidet. Planprogrammet 
skal bidra til å tydeliggjøre hva som skal planlegges, hvordan planlegging skal skje og hva 
som må utredes nærmere. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og klargjøre hvordan 
ulike interesser kan og skal delta i planleggingen. Forslag til planprogram skal vedtas politisk 
og sendes på høring. Etter høringen skal det endelige programmet vedtas, deretter kan selve 
planleggingen ta til. I henhold til Plan- og bygningsloven skal eventuelle arealendringer i 
kommunedelplanen som innebærer nye utbyggingsområder  konsekvensutredes. 
 
Målet for arbeidet med kommunedelplanen er å se på hvilke utfordringer og muligheter en 
vekst ved UMB vil skape for areal- og samfunnsutviklingen i Ås. UMBs rolle som aktør i 
utviklingen av lokalsamfunnet og som samarbeidspartner med kommunen er et sentralt tema i 
kommunedelplanen. Målet er å legge fram en ideell modell for dialog og samarbeid og peke 
på områder det er viktig å samarbeide om.  
 
Planprogram for rullering av Ås kommuneplan (2007 – 2019) gir føringer for arealutviklingen 
i kommunen. Disse føringene er videreført i dette forslaget til planprogram og skal ligger til 
grunn for utviklingen av de arealene kommunedelplanen omfatter. 
 
I forslag til planprogram er det satt opp følgende utredningsbehov for arbeidet med 
kommunedelplanen:    
•  Funksjons- og kommunikasjonsanalyse for Campus 
•  Jordvern og utbygging, vurdering av konflikter 
•  Grønnstruktur og kulturlandskap/landskap, vurdering av verdier 
•   UMB’s framtidige arealbehov (institutter m.v.) 
•   Arealer for lokalisering av NVH/VI der flere lokaliseringsalternativer skal utredes 
•   Lokalisering av annen tilknyttet virksomhet, evt 

  næringsvirksomhet 
•   Alternative løsninger for framtidig Rv 152 gjennom planområdet 
•   Boligbygging på UMB’s område, inkl studentboliger 
•   UMB som aktør i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og 

  samarbeidspartner med kommunen 
Disse utredningene vil bli gjennomført som del av arbeidet med kommunedelplanen. 
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I planprogrammet er det lagt opp til medvirkning fra politikere og innbyggere som vist i 
oversikten under med følgende  milepæler: 
 
OPPGAVER TID 
Formannskapet og kommunestyret har vedtatt Prosjektplan for 
kommunedelplanen 

26.april og 10. 
mai 

Formannskapet og kommunestyret har vedtatt forslag til Planprogram og 
planprogrammet er sendt ut på høring 

13. september og 
27. september 

Artikkel om arbeidet med kommunedelplan i Ås Nytt og ØB er utarbeidet og 
sendt redaksjonene 

10. november 

Folkemøte på rådhuset er gjennomført og oppsummert 20. november 
Planprogrammet har vært på høring og høringsuttalelsene er oppsummert  1. desember 

½ dags drøftingsmøte med kommunestyret er gjennomført og oppsummert 
 

15. januar 

Formannskap og kommunestyret har vedtatt endelig Planprogram  Februar 2007 

Arealbruksforslagene er ferdig konsekvensutredet  Mars 2007 
Formannskap og kommunestyret har vedtatt forslag til kommunedelplan og 
forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn 

April 2007 

Innspill til forslag til kommunedelplan er oppsummert Juli 2007 
Formannskapet og kommunestyret har vedtatt kommunedelplanen  August 2007 

 
Underveis i arbeidet med kommunedelplanen er det også lagt opp til møter med regionale 
myndigheter. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen mener vedlagte forslag til planprogram bør danne utgangspunkt for oppstart av 
planarbeidet. Forslaget kunngjøres i tråd med plan- og bygningsloven. 
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Utv.sak nr 53/06 
BUDSJETTREGULERING SENTRALADMINISTRASJON 
 
 
Saksbehandler:  Therese Gabrielsen Arkivnr: 153  Saknr.:  06/1600 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 53/06 13.09.2006 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1. 
 
Rådmannen i Ås, 06.09.06  
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversikt over administrative budsjettreguleringer under sentraladministrasjonen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjef 
Revisor 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har foretatt administrative budsjettreguleringer under sentraladministrasjonen i 
henhold til sin myndighet, jf. vedlegg. I tillegg er det behov for enkelte reguleringer som 
ligger utenfor rådmannens myndighet. Rådmannen har i denne saken også valgt å ta med hele 
reguleringen som vedrører funksjon 100 (politisk styring og kontrollorganer).   
 



  Sak 52/06 

Side 6 av 25 

Funksjon 120 og 180 
Ledige lønnsmidler under servicetorget har vært med å dekke konsulenttjenester under IT og 
de resterende midlene skal dekke lønn til service- og kommunikasjonssjef, jf 1. tertialrapport 
2006. Utgiftene knyttet til re-sertifisering av kvalitetssystemet, samt opplæring av iso-
revisorer ble høyere enn budsjettert. Det er heller ikke budsjettert med midler brukt til 
innbyggerundersøkelse, jf 1. tertialrapport 2006. 
 
Dette foreslås dekket ved at Ås kommune byttet personforsikringsselskap 1.7.2006 fra 
Gjensidige til KLP. Dette gir en besparelse på personforsikring i 2006 med i underkant av 
200 000 kroner. Det er også grunnlag til å øke gebyrinntektene under økonomi med 100 000 
kroner. 
 
I tillegg er det behov for å flytte budsjettbeløp fra lønn til vikar- og konsulenttjenester under 
økonomi, jf. 1. tertialrapport 2006.  
 
Funksjon 100 
Utregningen av budsjettbeløp for støtte til politiske partier er basert på at hele den statlige 
støtten til partiene er innlemmet i rammetilskuddet jf. k-sak 26/06. Dette er feil, og budsjettet 
kan reduseres med 75 000 kroner. 
 
Det ble i 1. tertialrapport 2006 lagt til grunn at ledige lønnsmidler under revisjon skulle dekke 
kommunens tilskudd til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). I tillegg ble 
det i k-sak 33/06 vedtatt at ledige lønnsmidler fra revisjonsbudsjettet skulle sikre 
gjennomføring av prosjekt til forvaltningsrevisjon om anskaffelser i Ås kommune. Når disse 
forholdene er dekket er det fortsatt ledige lønnsmidler.  
 
Tabell 1 
Sentraladministrasjon   Oppr.budsj. Endring Rev.budsj.
F 120 Administrasjon Lønn 20 890 000 -521 000 20 369 000
F 120 Administrasjon Varer/tjenester 11 738 000 668 000 12 406 000
F 120 Administrasjon Inntekter -1 193 000 -100 000 -1 293 000
          
F 100 Politisk styring og kontrollorg Lønn 3 384 000 -247 000 3 137 000
F 100 Politisk styring og kontrollorg Varer/tjenester 794 000 93 000 887 000
F 100 Politisk styring og kontrollorg Til andre kom. institusjoner 0 154 000 154 000
F 100 Politisk styring og kontrollorg Til andre 230 000 -75 000 155 000
          
F 180 Diverse fellesutgifter Varer/tjenester 16 000 28 000 44 000
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VEDLEGG 
 
Oversikt over administrative budsjettreguleringer under sentraladministrasjonen 
 

Kontostreng Budsjett Endring Rev.budsjett   
Vikartjenester      

111401207000 0 -67 000 -67 000
19.06.200

6 

111401202709 0 67 000 67 000
19.06.200

6 
       
Fra fast lønn til overtid       

116001200400 30 000 70 000 100 000
18.08.200

6 

116001200490 4 000 8 000 12 000
18.08.200

6 

116001200900 657 000 9 000 666 000
18.08.200

6 

116001200990 879 000 12 000 891 000
18.08.200

6 

116001200110 5 073 000 -70 000 5 003 000
18.08.200

6 

116001200190 606 000 -8 000 598 000
18.08.200

6 

116001200900 666 000 -9 000 657 000
18.08.200

6 

116001200990 891 000 -12 000 879 000
18.08.200

6 
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Vedlegg 1 
 
DIALOGMØTE MED FORMANNSKAPET 13. 09.06 
 
 
PROGRAM  
 
 
INNHOLD 
Kort intro v/ rådmann 
• Arbeid med handlingsprogrammet 
• Økonomiske utfordringer og innsparingstiltak 
Samfunn  
• Forslag til tiltak i neste handlingsprogramperiode v/plan- og utviklingssjef  
• Diskusjon med utgangspunkt i spørsmål 1 og 2 
Barn og unge  
• Forslag til tiltak i neste handlingsprogramperiode v/rådmann 
• Diskusjon med utgangspunkt i spørsmål 1 og 2 
Eldre og brukere med særlige behov  
• Forslag til tiltak i neste handlingsprogramperiode v/helse- og sosialsjefen 
• Diskusjon med utgangspunkt i spørsmål 1 og 2 
Tekniske tjenester  
• Forslag til tiltak i neste handlingsprogramperiode v/teknisk sjef 
• Diskusjon med utgangspunkt i spørsmål 1 og 2 
Kort oppsummering v/rådmann 

 
 
Spørsmål til diskusjon 
1)  Er de foreslåtte tiltakene dekkende for det som skal stå 
      på dagsorden i neste handlingsprogram? 
 
2)  Hvilke tiltak skal vurderes for å oppnå besparelser/skape inntekter? 
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                                                                                                                      Vedlegg 2 

FORSLAG TIL TILTAK I HANDLINGSPROGRAM (2007 – 2010) 
 

 

FOKUSOMRÅDE SAMFUNN 

Tilfredshet med dialog og medvirkning  
• Gjennomføre kommuneplanrullering med sterkt fokus på dialog og medvirkning gjennom 

dialogmøter, folkemøter, informasjonsavis og internett  
• Sikre dialog og medvirkning gjennom aktiv bruk av arenaer som idrettskonferansen, årlig 

info-møte med velforeningene og frivillighetssentralen 
• Videreutvikle Web-sidene og sørge for at det legges inn interaktive funksjoner, slik at 

innbyggerdialogen stimuleres. 

Innbyggernes kjennskap til tjenestene 
• Avklare fremtidig lokalisering av utvidet servicetorg 
• Utarbeide tjenestebeskrivelser for de tjenestene som ikke har slike beskrivelser 
• Ansvarliggjøre velforeninger og idrettslag i vedlikehold av friområder 

Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører 
• Gjennomføre kommuneplanrulleringen med de andre Follokommunene 
• Bidra til et tydeligere og mer resultatorientert Follosamarbeid 
• Bidra i arbeidet med kommunedelplan for UMB. Planen skal inneholde en samfunnsdel 

som skal vise UMBs rolle som aktør i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og som  
samarbeidspartner med kommunen. Målet er å videreutvikle samarbeidet mellom  
kommunen og UMB. Arealdelen skal vise UMBs framtidige arealdisponeringer på sine 
eiendommer. 

•  Styrke samarbeidet og dialogen med næringslivet gjennom utarbeidelse av en 
næringsstrategi sammen med de andre Follokommunene 

• Følge opp tiltakene i Plan for frivillighet 
• Ansvarliggjøre velforeninger om drift av friområder 
• Samarbeide med idrettslagene om utvikling og drift av idrettsanlegg  

Tilfredshet med tettstedsutviklingen 
• Følge opp Rapport om framtidig bruk av kulturhus inklusivt kinolokalet 
• Vurdere administrasjonens framtidige behov for kontorlokaler 
• Utarbeide en arealplan for utearealene i Åsgårdkvartalet  
• Følge opp samarbeidet i Ås sentrumsutvikling 

Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse 
• Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysene 
• Oppdatere beredskapsplanen 
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Tilfredshet med oppvekstmiljø 
• Videreutvikle ungdomsrådet slik at ungdom har innflytelse i saker som angår barns og 

ungdoms oppvekstmiljø 

Bruk av rusmidler blant ungdom 
• Videreutvikle arbeidet med positivt ungdomsmiljø gjennom forum for positivt 

oppvekstmiljø 

Bevare biologisk mangfold og kulturverdier 
• Vurdere bruk av virkemidler i områder som har viktige natur-, landbruks- eller 

friluftlivsverdier 
• Oppdatere biologisk mangfold dataene i Natur 2000 og utarbeide rutiner for hvordan disse 

dataene skal brukes 
• Integrere kulturminneplanen og kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett i 

kommuneplanen  
• Rapportere alle dispensasjonssaker fra kommuneplanen i tertialrapporter og årsmelding. 
• Gjennomføre tiltak som reduserer utslipp fra kommunal kloakk, spredt boligbebyggelse og 

landbruk, slik at Årungen får badevannskvalitet i 8 av 10 somre innen 2010 

Miljøvennlig drift  
• Etablere miljøfyrtårnbedrifter/virksomheter 

 

FOKUSOMRÅDE BRUKERE 

Barn og unge 

Barnehagen 
• Sikre tilstrekkelig kapasitet 
• Vurdere barnehagestrukturen og barnehagestørrelsene for å få et brukervennlig og      

kostnadseffektivt barnehagetilbud 
• Sikre et godt innemiljø i barnehagene 
• Skape trygge lekeplasser med utstyr som fremmer kreativitet 
• Barnas foresatte får informasjon og systematiske tilbakemeldinger 
• Barna får systematisk språk- og begrepsopplæring 
• Barna opplever et inspirerende og utforskende barnehagemiljø   
• Barna i barnehagene får et fleksibelt og tilpasset tilbud 

Grunnskolen  
• Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud 
• Gjennomføre ny læreplan; ”kunnskapsløftet” på alle trinn i grunnskolen (1.10.-trinn) 
• Grunnskolen skal følge gitte retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet for 

skolemåltidet 
• Legge til rette for elevenes ferdigheter i å bruke digitale verktøy blir bedre enn i 2006. 
• Elevenes ferdigheter i å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne uttrykke seg 

skriftlig, å kunne regne er over landsgjennomsnittet. 
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• Legge til rette for at elevene opplever et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og 
rasisme 

• Alle elever får systematiske tilbakemeldinger 
• Rapportere kunnskapsnivået i skolene iht. resultatene fra nasjonale prøver og 

elevinspektørene 
• Vurdere skolegrensene mellom Brønnerud og Åsgård. Eventuelt nye kretsgrenser mellom 

Åsgård og Brønnerud skoler vil gjelde for barn som starter i 1. klasse fra høsten 2007. 
• Vurdere skolestruktur og skolestørrelse 
• Tilpasse lokalene til nye undervisningsformer i skolen 
• Skape trygge leikeplasser med utstyr som fremmer kreativitet 
• Utarbeide et system for avdekking av forhold som er i strid med Opplæringsloven. 

Systemet skal videre sikre at tiltak blir satt i verk for å bøte på denne lovstridigheten. 

Skolefritidsordningen   
• Vurdere konsekvenser av de innsparingstiltak som ble gjennomført i 2006. 

Barnevernstjenesten  
• Nye kostnadskrevende tiltak i hjemmet (næromsorgstiltak) legges frem for sosialutvalget 

til behandling. 
• Ved behandling av nye saker/meldinger vurderes det om kommunens egne tjenester kan 

nyttes før næromsorgsarbeidere leies inn (for eksempel psykisk helsetjeneste, Familie- og 
nettverksteamet, sosialtjenestens rus- og tiltaksteam).  

• Barnevern; juridisk bistand – vurdere å ansette en jurist i stedet for å leie konsulentbistand 

Forebyggende helsetjenester for barn og unge  
• Videreføre forebyggende lavterskeltilbud til barn og unge som tverrfaglig helsestasjon, 

familie- og nettverksteamet og ungdomsteamet. 
• Følge opp statlig satsing på psykisk helse.  
• Familie- og nettverksteam; gi et eget tilbud i Nordby i samarbeid med ungdomsteamet der 
• Etablere helsestasjon for ungdom i Nordby; evt. dele ressursene mellom Ås og Nordby 

helsestasjon 

Helse- og sosialtjenester til barn og unge med spesielle behov 
• Møte økte behov for avlastning. 
• Beholde og øke fagkompetansen i tjenesten til barn og unge. 
• Utvikle gode tiltak for barn med atferdsproblemer. 
• Familie- og nettverksteam  bør kunne gi veiledning til ungdommer/familier med ADHD og 

Asberger syndrom 
• Ås kommune tar initiativ overfor Follorådet vedr. 2.linjen sin plass i tjenesteytingen/ 

/behandlingen 
• Dialog bruker/pårørende: samstemme forventninger mellom bruker/pårørende og 

tjenesteyter; gi god informasjon og utarbeide gode serviceerklæringer 

Kulturskolen  
• Gjennomgang av tjenestetilbudet for å vurdere tilbudet og kostnadene 
• Legge tilrette for fordypning/spesialisering - et nivå 3-i kulturskolen og i samarbeid med 

andre kulturskoler i Follo. 



   

Side 13 av 25 

• Opprette en mer formalisert foreldregruppe omkring teater for å bidra til å styrke og 
supplere opplæringstilbudet. 

• Videreutvikle ungdomsrettede opplæringstilbud med spesielt fokus på visuelle kunstfag. 

Kommunale fritidstilbud til barn og unge  
• Videreutvikle mediaverkstedet. 

 

Eldre og brukere med særlige behov 

Forvaltningstjenesten 
• Målsettingen for 2006 er at antall påklagde vedtak som tas til følge er mindre enn 30.%. 
• Registrere antall påklagde vedtak totalt. 
• Presise vedtak om hvilke tjenester som skal gis. 
• Gi bruker realistisk informasjon om hva kommunen kan tilby. 
• Tett dialog med bruker, fastlege og sykehus. 
• Frivillighetssentralen oppdaterer heftet ”velferdsjungelen”. 

Pleie og omsorg  
• Sikre sykehjemsplass til 20% av eldre over 80 år. 
• Økt innsats i hjemmebaserte tjenester. 
• Ivareta behov for rehabiliterings- og korttidsopphold ved å opprettholde antall plasser til 

målgruppen. 
• Gi tilstrekkelig avlastningstilbud. 
• Økt samarbeid mellom avdelinger/distrikter for å utnytte ressursene best mulig. 
• Møte det stigende behovet for hjelpemidler. 

Forebyggende helsetjenester for eldre og brukere med særlige behov  
• Gi tilbud om influensa- og pneumokokkvaksine til risikogruppene.  
• Opprette en 100% stilling for eldrekontakt 
• Øke ergoterapiressursene med 100% stilling 
• Sikre tilstrekkelig legedekning og god tilgang til fastlege og legevakt. 

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten  
• Utvikle introduksjonsprogrammet videre 
• Finne varige løsninger når det gjelder pedagogenes arbeidstid for å kunne gjennomføre 

introduksjonsprogrammet 

Sosial omsorg  
• Omstilling pga NAV-reformen; samordning av Arbeids- og velferdsetaten og  

sosialtjenesten 
• Planlegge felles lokaler til disse tjenestene 
• Oppfølging av rusmisbrukere etter utskriving fra behandlingsinstitusjon eller fra soning 
• Videreføre oppfølgingen av bostedsløse ved blant annet å finne alternative boliger som er 

tilpasset målgruppen. 
• Brukere med sammensatte behov skal tilbys individuell plan 
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Psykisk helsetjenester  
• Økt kompetanse om psykiske problemer kombinert med rus. 
• Dokumentere sammensatte tjenester for brukere med psykisk utviklingshemning og 

brukere med psykiske lidelser 
• Oppfølging av brukere i egen bolig/samlokaliserte boliger i Nordby.  
 
Psykisk utviklingshemmede 
• Økt samarbeid mellom boligene/dagtilbud for å utnytte ressursene på best mulig måte. 
• Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i boligene 
• Øke dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede eller brukere som faller utenfor andre 

tiltak på dagen slik som Åspro og voksenopplæringen. 
 

Tjenester for alle 

Bibliotektjenesten  
• Stimulere spesielt barn og unge til lesing gjennom gode opplevelser. 
• Utvide tilbudet til fremmedspråklige brukere  
• Sikre biblioteket som et kulturelt møtested. 
• Styrke bibliotekets IKT-kompetanse 

Andre kulturtiltak (kino, museer, kulturaktiviteter)  
• Alle elever får tilbud om aktiviteter knyttet til den kulturelle skolesekken.  
• Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås. 
• Legge til rette for lokale kunstnere og kulturutøvere. 
• Styrke kommunens identitet ved å ta vare på og synliggjøre viktige kulturminner, 

kulturlandskap og kulturmiljøer. 

Kommunaltekniske tjenester  
• God vannkvalitet for riktige kostnader 
• Gjennomføre kloakksaneringsplanen og tiltak i spredt bebyggelse 
• Sikre kontinuerlig drift av veilys 
• Vedlikehold og utskifting av lekeplassutstyr 
• Holde Breivoll ryddig og attraktiv 
• Gjøre kysten langs Bunnefjorden tilgjengelig 
• Fortsette turvei langs Årungens østside 
• Sette i gang forpliktende forhandlinger med Follo REN for å få til en forsøksordning med 

kildesortering i et område i Ås kommune. 
• Utarbeide plan for merking av 3 turstialternativer i nærområde til Ås sentrum  

Byggesak, oppmåling og regulering 
• Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandlingen. 
• Ha en så stor kvalitet på saksbehandlingen at ingen klager er berettiget etter loven. 
• Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT Follo. 
• Møte utfordringene i ny delingslov. 



   

Side 15 av 25 

Eiendomsforvaltningen  
• Videreutvikle sentral driftsstasjon (SD-stasjon). 
• Øke omløpshastigheten i utleieboligene. 
• Drive effektiv ENØK. 
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Vedlegg 3 
 
REFERAT FRA HOVEDUTVALGENES DIALOGMØTER 16.08 og 17.08  
OM TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET 
 
 
HOVEDUTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ 
 
Gruppeoppgave 
På bakgrunn av gjennomgangen på møtet av vedlagte dokumentasjon, samt målsettingen om å 
styre mot et netto driftsresultat på 3% innen 2009: 
 
1)  Er tiltakene i gjeldende handlingsprogram (vedlegg1) innen Kommunen som 
      samfunn og Tjenester for alle dekkende for det som skal stå i neste 
      handlingsprogram eller skal noen tiltak byttes ut med nye? 
2)  Hvilke tiltak skal vurderes for å oppnå besparelser? 
 
 
Gruppe 1 
 
Oppgave 1 
Tilfredshet med dialog og medvirkning: 

• Ønsker bedre medvirkning i neste fase i kommuneplanprosessen. 
• Benytte statlige støtteordninger som generelt kan gi besparelse, for eksempel ENØK. 

Ellers er punktene OK. 
 
Innbyggernes kjennskap til tjenestene: 
Nytt punkt: 

• Ansvarliggjøre velforeninger og idrettsforeninger i vedlikehold av friområder. 
Servicetorg ”går ut”. 
 
Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører. 
7. og 8. kulepunkt skiftes ut med: 

• Samarbeide om idrettsanlegg 
• Videreutvikle frivillighetsarbeidet 

 
Tilfredshet med tettstedsutviklingen: 
1. kulepunkt endres til: 

• Prioritere og gjennomføre ”Åsgårdsprosjektet”. 
2. kulepunkt utgår eller inngår i 1. avsnitt om kommuneplanarbeidet. 
 
Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse: 
1. kulepunkt justeres: 

• Videreføre risiko- og sårbarhetsanalysen. 
• 2. og 3. kulepunkt utgår. 

  
Ellers OK. 
 
Oppgave 2: 
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OK slik det er beskrevet i eksisterende handlingsprogram 
 
 
Gruppe 2 
 
Oppgave 1 
Følgende punkter/emner ble diskutert/foreslått (det ble ikke votert eller prioritert mellom 
punktene, under er ført opp alt som kom fram under drøftingene): 
 
Gjennomgående bør HP i større grad bygges opp hierarkisk.  Pr. i dag er noen kulepunkter 
overordna andre uten at dette går fram av oppbyggingen av HP. 
 
Planer: 
Alle planer bør samles og systematiseres.  Det må påføres hvilke utvalg som har fagansvar for 
dem og rulleringstidspunktet påføres.  På denne måten blir det mulig med en overordna 
prioritering mellom planene, og å ta stilling til om noen kan slås sammen/tas inn i andre 
planer. 
 
HTM: 
Det bør vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å dele utvalget, og hvordan det evt. kan 
gjøres. 
 
Rehabilitering og vedlikehold representerer store verdier for Ås kommune. 
 
Partnerskap: 
Eksempel på partnerskap kan for eksempel være samarbeid om tilrettelegging for og innføring 
av vannbåren varme og annen energifleksibilitet.  Dette kan være en del av næringsstrategien.  
HTM bør jobbe mer konkret med næringsstrategien, gitt at HTM er fagansvarlig for 
næringssaker. 
 
Foreslåtte prioriteringer: 

- medinnflytelse 
- trafikksikkerhet 
- næring 
- drift 

 
Oppgave 2 
Reduksjoner betyr omorganisering.  Det må gjøres tidlig, før situasjonen er blitt helt prekær. 
 
Sjukefravær er kostnadsdrivende.  Viktig å skape godt og stabilt arbeidsmiljø, og å sørge for 
motiverte arbeidstakere. 
 
Effektivisere gjennom regionalt samarbeid om tiltak.  Mulig å effektivisere samtidig som å 
bygge kompetanse.  Viktig å bevare og utvide egenkompetanse. Eksempel her er geodata/ 
oppmåling. 
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HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 
 
Gruppeoppgave 
På bakgrunn av gjennomgangen på møtet av vedlagte dokumentasjon, samt målsettingen om å 
styre mot et netto driftsresultat på 3% innen 2009: 
 
1)  Er tiltakene i gjeldende handlingsprogram (vedlegg1) innen Kommunen som 
      samfunn og Eldre og brukere med spesielle behov dekkende for det som skal stå i neste 
      handlingsprogram eller skal noen tiltak byttes ut med nye? 
2)  Hvilke tiltak skal vurderes for å oppnå besparelser? 
 
 
Gruppe 1 
 
Oppgave 1 
    
Barn og unge 
Øke innsatsen av forebyggende arbeid ved: 

 
Familie- og nettverksteam; lavterskeltilbud 
• gi et eget tilbud i Nordby i samarbeid med ungdomsteamet der 
• kompetanse og ressurser til også å kunne gi tilbud til noen av de som i dag har 

næromsorgstilbud i regi av barnevernet 
• kunne gi tilbud til ungdommer/familier med ADHD og Asberger syndrom 
   
Etablere helsestasjon for ungdom i Nordby; evt. dele ressursene på den i Ås med Nordby 
 
RUDOLF: er det hold i brukerundersøkelsen? 
- innflytelse fra ungdommene 
 
Fritid med bistand: ADHD, Asberger syndrom, barn og unge med psykiske lidelser 
 
Ås kommune tar initiativ overfor Follorådet vedr. 2.linjen sin plass i tjenesteytingen/ 
/behandlingen 
 
Dialog bruker/pårørende: samstemme forventninger mellom bruker/pårørende og tjenesteyter; 
gi god informasjon og utarbeide gode serviceerklæringer 
 
Eldre og brukere med spesielle behov 
Rusmisbrukere 
Mulighet å flytte brakkene fra Moer?  
- se på andre alternativer 
- se på boligmassen ved Bjørnebekk, ta kontakt med Fylkeskommunen 
- se på egne muligheter 

 
Korttids- og rehabiliteringsplasser brukes til korttidsopphold 
- primært 2 ukers opphold 
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Forebyggende arbeid for eldre: 
- ergoterapi-/fysioterapi 
- eldresenteret 
- dagtilbud 
- sikre at aktivitetssenteret i det nye sykehjemmet blir brukt til et aktivitetssenter 
- tilstrekkelig legedekning og god tilgang til fastlege og legevakt (fortsatt stå) 
 
Oppgave 2 
- redusere sykefravær; bruk av gulrøtter 
- redusere antall små prosentstillinger 
- oljeturnus, eks Bærum 
- investere i mer tid til de ansatte 
- teamjobbing i hjemmetjenesten 
- arbeidsforhold som gjør at folk blir; se på lønn og kompetanse 
- barnevern; juridisk bistand – vurdere å ansette en jurist i stedet for å leie konsulentbistand 

=  i utgangspunktet mener gruppa at det ikke er noe å spare i helse- og sosial 
 
 
Gruppe 2 
 
Oppgave 1 

Tilfredshet med dialog og medvirkning  
• Gjennomføre kommuneplanrullering med sterkt fokus på dialog og medvirkning gjennom 

folkemøter, informasjonsavis og internett  
• Sikre dialog og medvirkning gjennom aktiv bruk av arenaer som idrettskonferansen, årlig 

info-møte med velforeningene, frivillige organisasjoner og frivillighetssentralen 
• Styrke dialogen med næringslivet gjennom utarbeidelse av en næringsstrategi sammen 

med de andre Follokommunene og UMB. 
• Fortløpende videreutvikle Web-sidene og sørge for at det legges inn interaktive 

funksjoner, slik at innbyggerdialogen stimuleres. 

Innbyggernes kjennskap til tjenestene 
• Avklare fremtidig lokalisering av utvidet servicetorg i 2007.  

Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører 
• Gjennomføre kommuneplanrulleringen med de andre Follokommunene 
• Bidra til et tydeligere og mer resultatorientert Follosamarbeid 
• Reetablere og styrke dialogen med kompetansemiljøene knyttet til UMB for å aktivisere 

næringsutvikling og skape arbeidsplasser  
• Konkretisere prosjekter og tydeliggjøre gevinster av regionale partnerskap og samarbeid 
• Vurdere partnerskapsavtale, idrettsanleggsamarbeid med UMB 
• Avklare svømmehallprosjekt (er dette gjennomført eller menes det her Tusenfryd?) 
• Utarbeide frivillighetsmelding – strykes er gjennomført. 
• Stimulere fortsatt samarbeid mellom skolene og UMB 
• Legge fram en ideell modell for dialog mellom Ås kommune, UMB og forskningsinstitutt 

på Ås. Målet må være å utvikle et samarbeid om viktige felles saker som for eksempel 
arealbruk, kommuneplan, næringsutvikling og  tilrettelegging for Veterinærhøyskolen. 
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Tilfredshet med tettstedsutviklingen 
• Prioritere og gjennomføre ”Åsgårdprosjektet”  senest innen utgangen av 2007 
• I forbindelse med kommuneplanrulleringen avklare mål for tettstedsutviklingen i 

Nordby/Vinterbro-området og Solberg skolekrets. 

Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse 
• Regelmessig oppdatering av risiko- og sårbarhetsanalysene 
• Etablere kommunens beredskapsråd – strykes er gjennomført 
• Sikre fokuset ved rullering av kommuneplanen 

Tilfredshet med oppvekstmiljø 
• For å øke ungdoms innflytelse i saker som angår barn og ungdoms oppvekstmiljø må det 

arbeides for å finne egnede forum hvor unge kan få mulighet til medvirkning. – strykes er 
gjennomført. 

• Videreutvikle ungdomsrådet slik at ungdom har innflytelse i saker som angår barn og 
ungdoms oppvekstmiljø 

• Prosjektet ”Positivt ungdomsmiljø” evalueres. Intensjonen med prosjektet ivaretas i en 
tilsvarende form – strykes er gjennomført.    

Bruk av rusmidler blant ungdom 
• Oppfølging av prosjektet samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak – 

strykes 
Positivt ungdomsmiljø er en oppfølgingen av prosjektet Positivt ungdomsmiljø/SLT. 
Dette prosjektet startet i 2002 og ble avsluttet i 2006. 
Organiseringen av  det forebyggende arbeidet for barn og unge, går over fra prosjekt til permanent 
ordning.Overgangen fra  prosjekt til fast tiltak innebærer  mer enn navneendringen fra Positivt 
ungdomsmiljø  til samarbeidsforumet  
  

Bevare biologisk mangfold og kulturverdier 
• Videreføre arbeid med landskapsvernplanen i Nordby i samarbeid med lokale partnere 
• Rullere kulturminneplanen 
• Rullere kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett 
• Rapportere alle dispensasjonssaker fra kommuneplanen i tertialrapporter og årsmelding. 
• Gjennomføre tiltak som reduserer utslipp fra kommunal kloakk, spredt boligbebyggelse og 

landbruk, slik at Årungen får badevannskvalitet i 8 av 10 somre 

Miljøvennlig drift  
• Etablere miljøvennlige kontorrutiner tilsv. statens ”Grønt kontor” 
 

Redusere avfall fra husholdningene 
• Sette i gang forpliktende forhandlinger med Follo REN for å få til en forsøksordning med 

kildesortering i et område i Ås kommune. 
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Barn og unge 

Barnevernstjenesten  
• Utarbeide tiltaksplan for alle aktive saker. Er en kontinuerlig oppgave 
• Vurdere nivået på barnevernstiltakene -  strykes er gjennomført 
• Overholde frister i forhold til barnevernsloven – strykes - er overholdt 
• Nye kostnadskrevende tiltak i hjemmet (næromsorgstiltak) legges frem for sosialutvalget 

til behandling. 
• Ved behandling av nye saker/meldinger vurdere om kommunens egne tjenester kan nyttes 

før næromsorgsarbeidere leies inn (for eksempel psykisk helsetjeneste, Familie- og 
nettverksteamet, sosialtjenestens rus- og tiltaksteam).  

 

Forebyggende helsetjenester for barn og unge (funksjon 232) 
• Styrke og videreføre forebyggende arbeid blant barn og unge. 
• Videreføre forebyggende lavterskeltilbud til barn og unge, for eksempel tverrfaglig 

helsestasjon, familie- og nettverksteamet og ungdomsteamet. 
• Følge opp statlig satsing på psykisk helse.  
 

Helse- og sosialtjenester til barn og unge med spesielle behov 
• Møte økte behov for avlastning. 
• Beholde og øke fagkompetansen i tjenesten til barn og unge. 
• Utvikle gode tiltak for barn med atferdsproblemer. 
 

Brukere -  uavhengig av alder 

Forvaltningstjenesten 
• Målsettingen for 2006 er at antall påklagde vedtak som tas til følge er mindre enn 30.%. 
• Registrere antall påklagde vedtak totalt. 
• Presise vedtak om hvilke tjenester som skal gis. 
• Gi bruker realistisk informasjon om hva kommunen kan tilby. 
• Tett dialog med bruker, fastlege og sykehus. 
• Frivillighetssentralen oppdaterer heftet ”velferdsjungelen”. 

Pleie og omsorg  
• Sikre sykehjemsplass til 20% av eldre over 80 år. 
• Økt innsats i hjemmebaserte tjenester. 
• Ivareta rehabiliterings-, korttidsoppholds- og avlastningstilbudet. 
• Økt samarbeid mellom avdelinger/distrikter for å utnytte ressursene best mulig. 
• Møte det stigende behovet for hjelpemidler. 
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Forebyggende helsetjenester for eldre og brukere med særlige behov i planperioden er: 
• Gi tilbud om influensa- og pneumokokkvaksine til risikogruppene.  
• Opprette en 100% stilling for eldrekontakt 
• Øke ergoterapiressursene 

Sosial omsorg  
• Omstilling pga NAV-reformen; samordning av Arbeids- og velferdsetaten og 

sosialtjenesten 
• Planlegge felles lokaler til disse tjenestene 
• Oppfølging av rusmisbrukere etter utskriving fra behandlingsinstitusjon eller fra soning 
• Videreføre oppfølgingen av bostedsløse 
• Brukere med sammensatte behov skal tilbys individuell plan 

Psykiatri- og miljøarbeidertjenesten for eldre og brukere med særlige behov  
• Utrede mulighetene for å styrke psykiatritilbudet i Follo  - strykes er gjennomført. 
• Økt kompetanse om psykiske problemer kombinert med rus. 
• Dokumentere sammensatte tjenester for brukere med psykisk utviklingshemning og 

brukere med psykiske lidelser 
• Oppfølging av brukere i egen bolig/samlokaliserte boliger i Nordby.  
 
De viktigste tiltakene for tjeneste for brukere som er psykisk utviklingshemmede i 
planperioden er: 
• Økt samarbeid mellom boligene/dagtilbud for å utnytte ressursene på best mulig måte. 
• Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i boligene 
 
Oppgave 2 
 
På bakgrunn av de allerede betydelige innsparinger som er gjennomført i 
miljøarbeidertjenestene og pleie- og omsorgstjenestene ser hovedutvalget det som lite 
realistisk å foreta ytterligere innsparinger i 2007. 
 
Utvalget har merket seg de store utfordringer som etaten står overfor i de nærmeste årene. Jfr. 
vedlagte informasjon fra administrasjonen. 
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HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 
 
Gruppe 1 

Oppgave 1 

Barn og unge 

Barnehagetilbudet (funksjon 201,211,221) 
De viktigste tiltakene for barnehagene i planperioden er: 
• Sikre tilstrekkelig kapasitet 
• Sikre et godt innemiljø i barnehagene 
• Skape trygge lekeplasser med utstyr som fremmer kreativitet 
• Barnas foresatte får informasjon og systematiske tilbakemeldinger 
• Barna får systematisk språk- og begrepsopplæring 
• Barna opplever et inspirerende og utforskende barnehagemiljø   
• Barna i barnehagene får et fleksibelt og tilpasset tilbud 
 

Grunnskolen (funksjon 202,214,222) 
De viktigste tiltakene for grunnskolen i planperioden er: 
• Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud 
• Gjennomføre ny læreplan; ”kunnskapsløftet” på alle trinn i grunnskolen (1.10.-trinn) 
• Grunnskolen skal følge gitte retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet for 

skolemåltidet 
• Legge til rette for elevenes ferdigheter i å bruke digitale verktøy blir bedre enn i 2006. 
• Elevenes ferdigheter i å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne uttrykke seg 

skriftlig, å kunne regne er over landsgjennomsnittet. 
• Legge til rette for at elevene opplever et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og 

rasisme 
• Alle elever får systematiske tilbakemeldinger 
• Rapportere kunnskapsnivået i skolene iht. resultatene fra nasjonale prøver og 

elevinspektørene 
• Vurdere skolegrensene mellom Brønnerud og Åsgård. Eventuelt nye kretsgrenser mellom 

Åsgård og Brønnerud skoler vil gjelde for barn som starter i 1. klasse fra høsten 2007. 
 
 
• Tilpasse lokalene til nye undervisningsformer i skolen 
• Skape trygge leikeplasser med utstyr som fremmer kreativitet 
 

Skolefritidsordningen (funksjon 215)   
De viktigste tiltakene for skolefritidsordningen i planperioden er: 
• Vurdere konsekvenser av de innsparingstiltak som ble gjennomført i 2006. 

Kulturskolen (funksjon 383) 
De viktigste tiltakene for kulturskolen i planperioden er:  
• Gjennomgang av tjenestetilbudet for å vurdere tilbudet og kostnadene 
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Kommunale fritidstilbud til barn og unge (Funksjon 231, 234) 
De viktigste tiltakene for kommunale fritidstilbud i planperioden er: 
• Videreutvikle mediaverkstedet. 

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten (funksjon 213,242) 
De viktigste tiltakene for voksenopplæringen i planperioden er: 
• Utvikle introduksjonsprogrammet videre 
• Finne varige løsninger når det gjelder pedagogenes arbeidstid for å kunne gjennomføre 

introduksjonsprogrammet 
 

Tjenester for alle 

Bibliotektjenesten (Funksjon 370) 
De viktigste tiltakene for bibliotektjenesten i planperioden er: 
• Stimulere spesielt barn og unge til lesing gjennom gode opplevelser. 
• Utvide tilbudet til fremmedspråklige brukere  
• Sikre biblioteket som et kulturelt møtested. 
• Styrke bibliotekets IKT-kompetanse 
 

Andre kulturtiltak (kino, museer, kulturaktiviteter) (Funksjon 373, 375, 377, 385) 
De viktigste tiltakene innen andre kulturtiltak i planperioden er: 
• Alle elever får tilbud om aktiviteter knyttet til den kulturelle skolesekken.  

 
 

Oppgave 2: 
 
Forslag til innsparingstiltak: 
 

1. Skolestruktur: Utprøve alternativ D i forbindelse med Kroer skole (endring av 
fordelingsmodell) 

 
2. Vurdere rasjonalisering av barnehagedriften (større barnehager) 

 
 
Gruppe 2 
 
• Det må gjøres en ryddejobb i forhold til utførte oppgaver i gjeldende handlingsplan 
• Vi må følge opp med måleindikatorer når vi endrer tjenestenes ressurser, - med  annet enn 

kun brukerundersøkelser 
• Det bør utarbeides tjenesteerklæringer for de tjenester der en ikke har det, for at både 

kommune og bruker kan se tjenestens innhold og kvalitet 
• Bygge større (evt. bygge på nåværende) barnehager til erstatning for våre ”små” 

barnehager. På den måten kan vi opprettholde tjenesten/gi bedre tjeneste med mindre 
driftsressurser. 
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• Vi må se på vår barnehagestruktur, for å møte brukernes behov for geografisk 
barnehageplassering 

• Når Åsgård skole skal bygges på/om, må vi se på om det vil lønne seg å bygge en stor 
skole til erstatning for Åsgård, Kroer, Rustad og Brønnerud. Bygge en STOR skole 
(”Dyster Eldor-skolen”) 

• Handlingsprogrammet må sees i sammenheng med kommuneplanarbeidet, for å og retning 
og langsiktighet. 

• Hva slags kommune vil vi ha ? Hvilke kvaliteter ? Kroer , en del av Ås. Hvilke kvaliteter i 
Kroer-samfunnet vil gå tapt, om skolen legges ned ? 

• Vi ønsker ett sentrum for fellesskap(kulturbygg og kino er viktig).  
• Kvalitet i skole. Klarer vi å opprettholde dette med små skoler ? 
• Hvor og på hvilke arenaer dannes fellesskap/lokalsamfunn ? 
• Det er viktig at vi gir god og relevantrapportering når endringer skjer. 
 
 
 
 


