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Utv.sak nr 24/07 
TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2007 
Saksbehandler:  Vidar Valvik Arkivnr: 145  Saknr.:  07/2089 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/07 26.09.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 20/07 26.09.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 79/07 27.09.2007 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 
Rådmannens innstilling: 

1. 2.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
2. Det opptas et midlertidig lån på 10 mill kroner knyttet til ny brannstasjon.  

 
Rådmannen i Ås, 17.9.2007 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalgene, formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendes samtidig til alle utvalg 19.09.07) 
2. tertialrapport 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rapporten publiseres på intranett og internett 
Plan- og utviklingsavdelingen 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd opp 
etter samme struktur som handlingsprogram 2007 - 2010. I tertialrapporten rapporteres det på 
følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
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Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene pr 2.tertial.  
 
Kommuneplanen er vedtatt 
Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2007. Planen omfatter en samfunnsdel 
med mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer og andre 
naturressurser. Kommuneplanen legger klare føringer på hvilke mål kommunen skal styres 
etter de nærmeste årene. Målene i kommuneplanen følges opp og gjøres mer operative i 
handlings-programmet.   
 
Grønn energikommune 
I juli utpekte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Ås kommune som Grønn 
energikommune. Ås blir dermed en av 22 kommuner som deltar i dette prosjektet. I sin 
begrunnelse for å utpeke Ås som grønn energikommune framhevet statsråden samarbeidet 
med Universitet for miljø og biovitenskap om utvikling av bioenergi som energikilde.  
 
Kommunene som er valgt ut, skal satse på energieffektivisering, fornybar energi og å få ned 
klimagassutslippene i sin kommune. Kommunene skal utvikle klimaarbeidet sitt videre og 
være et forbilde for andre kommuner. Det er etablert 5 klimanettverk i Norge. I Sør-Norge er 
nettverket Ås, Re, Lier og Ringerike. Kommunal- og regionaldepartementet har avsatt 30 
millioner kroner til prosjektet.   
 
Strategisk næringsplan for Follo 
Strategisk næringsplan for Follo er vedtatt i ordførermøtet 2.mai og tatt til etterretning i 
Follorådet 31.mai. Næringsplanen er sendt til behandling i alle Follokommunene, og den ble 
vedtatt i kommunestyret i Ås 5.09.07. Med denne planen er grunnlaget for en felles innsats i 
næringsutviklingen i Follo lagt mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøene. Strategisk 
næringsplan for Follo vil være et viktig grunnlag i arbeidet med en næringspolitisk 
handlingsplan for Ås. I 3.tertial er en næringspolitisk handlingsplan under oppstart. Det vil bli 
lagt stor vekt på medvirkning fra politikere og næringsliv. 
 
Søråsteigen barnehage 
Søråsteigen barnehage åpnet som planlagt i august med plass til ca 100 barn og med dette 
tilbudet har kommunen fått 50 nye barnehageplasser. Utearealene med lekeplass og parkering 
er under opparbeiding og vil etter planen stå ferdig i løpet av september. Den nye barnehagen 
er romslig og fin med store, lyse rom. Her er det tatt hensyn til god ventilering, og det er gjort 
tiltak i forhold til støynivået.  
 
Fjellveien 
Kommunen eier 24 småleiligheter i Fjellveien. Boligene har vært brukt til folk som har 
vansker med å skaffe seg bolig på det ordinære boligmarkedet, flyktninger, mennesker med 
liten boevne og andre. Boligene ble bygd som eldreboliger i 50-årene og oppfyller ikke dagens 
krav til boligstandard. Formannskapet har vedtatt at det skal innhentes tilbud på prosjektering 
av modernisering og rehabilitering av boligene for så å ta standpunkt til gjennomføring av 
tiltak.  
 
Kvalitetskommuneprosjektet 
Kvalitetskommuneprosjektet skal være et supplement til øvrig kvalitetsutviklingsarbeid. 
Hovedmålet med prosjektet er å redusere sykefraværet i pleie og omsorg og oppvekst og 
kultur.Arbeidet skal trekke på eksisterende kunnskap og forsterke og videreutvikle det gode 
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arbeidet som gjøres i kommunen for å redusere sykefraværet. Det er nedsatt en prosjektgruppe 
som består av tillitsvalgte, politikere og representanter fra administrasjon. 
 
Innsparingsprosjektet 
Kommunestyret gjorde vedtak i møtet den 20.06.2007:  
• Arbeidet med plan- og budsjettprosessen skal bidra til felles eierskap til kommunens 

hovedutfordringer og beskrive ytterligere tiltak som kan bidra til å nå målet om et netto 
driftsresultat på 3 % innen 2011.  

• De foreslåtte innsparingstiltakene for grunnskolen skal gjelde fra 01.08.07.  
• De foreslåtte innsparingstiltakene for 2008 legges til grunn for kommende 

Handlingsprogram med økonomiplan. 
• Det påpekte inntektspotensialet søkes utnyttet. Inntektene settes inn i E-verksfondet, 

dersom det er mer lønnsomt enn å redusere gjeld. 
• Det fremmes sak til Hovedutvalg for oppvekst og kultur med vurdering av differensierte 

satser for kulturskolen (for de laveste inntektsgruppene) 
Med dette vedtaket har administrasjonen et grunnlag for det videre arbeidet med å nå målet 
om et netto driftsresultat på 3% innen 2011.  
 
Eksterne brukerundersøkelser 
Forbrukerrådet har vurdert servicen i alle landets kommuner. Til grunn for vurderingen ligger 
kommuners hjemmeside og kommuners håndtering av e-post henvendelser og 
telefonhenvendelser. Ås kom godt ut av undersøkelsen og lå blant de 25 % beste kommunene. 
Kommunen fikk et bedre resultat enn ved forrige undersøkelse. Kommunen vil likevel jobbe 
kontinuerlig for å bli enda bedre på service til innbyggerne.   
 
Utdanningsdirektoratet har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse for grunnskolen der 
svarprosenten var på høye 79 % i Ås. Resultatet for Ås viser at elevene trives godt på skolen.  
 
Nybrannstasjon 
 
Frogn og Ås kommuner har vedtatt å bygge felles brannstasjon på Brønnerud. Det er opprettet 
egen plankomite med ordføreren i Frogn som leder. Det er innhentet tilbud på prosjektering av 
stasjonen. Prosjektering og anbudsinnhenting vil foregå høsten 2007 med bygging i 2008. Det 
legges foreløpig inn 10 mill kroner til prosjektet.
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Utv.sak nr 25/07 
KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM  
- OPPNEVNING AV UTSMYKKINGSKOMITE 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 614 C40  Saknr.:  07/1653 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Ås Eldreråd 12/07 25.09.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/07 26.09.2007 
 

 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

1. Det avsettes 1.66 mill. kr. til utsmykking av Moer sykehjem 
2. Det søkes KORO (Kunst i offentlig rom) om tilkudd på inntil kr. 800 000.- 
3. Når rammen for utsmykkingsprosjektet er avklart, nedsettes komité etter Ås 

kommunes retningslinjer for utsmykking. 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 19.09.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 

• Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås. Vedtatt 
av kommunestyret 27.09.06, sak 53/06. 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

• Utskrift fra F. sak 14/06, 22.03.06, ”Kunstinnkjøp” 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I formannskapets møte 20.06.07, meldingssaker, ble følgene gitt som bestilling:  
 
1. Etter forslag fra Dag Guttormsen (H) ga formannskapet enstemmig sin tilslutning til at 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmodes om å sette ned et utvalg for utsmykking av Moer 

sykehjem, etter de retningslinjer for kunstnerisk utsmykking som tidligere er vedtatt. 

 
Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås ble vedtatt av 
kommunestyret 27.09.06, sak 53/06. 
Etter retningslinjene skal det avsettes 1% av prosjektkostnadene til kunstnerisk utsmykking. 
Imidlertid finnes det ikke noen slik avsetning når det gjelder Moer sykehjem. 
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Sykehjemmet var  kostnadsberegnet til kr. 246 mill. kroner. Pr. i dag ser det ut til at prosjektet 
kommer i havn med et budsjett på kr. 225 mill. kroner. Etter dette skulle det ha vært avsatt kr. 
2.25 mill. til utsmykking.  
 
I f. sak 14/06 ble det gjort vedtak om innkjøp av teppet ”I en steil og stille ro”, av Karin 
Sundbye. Billedveven henger midlertidig i rådhusets trappeoppgang. 
 
I retningslinjene som ble godkjent i kommunestyret 27.09.06, ble det i retningslinjenes  
§ 2 gitt følgende 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. Utsmykkingskomiteen 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 kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 

Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 
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2.4.  

utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 

 

2.5  

godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 

godkjent planen på faglig grunnlag. 

 

Kommentar til de enkelte punkt i retningslinjene: 
2.2. vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. 
 
Rundskriv, retningslinjer og søknadsskjema for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg,  
- nå endret navn til KORO – (Kunst i offentlige rom),  ligger i saksmappen. 
Av retningslinjene går det fram at det er to årlig søknadsfrister. Inneværende år er dette  
1. mars og 1. september. 
Det forutsettes at det er gitt økonomiske rammer fra oppdragsgiver på minst 2/3 av 
utsmykkingssummen.Utsmykkingsfondet, - på sin side, - kan gi tilskudd på inntil 1/3 av 
summen. 
Det kan gis tilskudd til offentlig uterom i tillegg til byggetets interiør. 
Med en ramme på kr. 2.25 millioner,  kan det søkes om et tilskudd på inntil kr. 750 000.- 
(1/3- del av totalbeløpet) 
 
2.3. oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomiteen 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 kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 

Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 

 
Det skal oppnevnes en utsmykkingskomité på 4- 5 medlemmer. 
En representant fra byggherren, - som er Ås kommune. Det er i retningslinjene ikke spesifisert 
om dette skal være en administrativ – eller politisk representant. 
Arkitekt for bygget er Nesodden arkitektkontor AS. 
Akershus kunstnersenter (AKS) vil oppnevne kunsnerisk konsulent. Når prosjektet overstiger 
en million kroner oppnevnes ytterligere en kunstnerisk konsulent. 
  

2.4. utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 

 

Når først planen er godkjent velges kunstner. Det er utarbeidet standardkontrakter som kan 
benyttes. 
 

2.5. godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 

godkjent planen på faglig grunnlag. 
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En utsmykkingsplan kan ha følgende innhold: 
• beskrivelse av bygget vedlagt et sett tegninger for bygget 
• hensikten med utsmykkingen i forhold til byggets art og bruk 
• begrunnelse for valg av type kunstverk og plassering av kunstverk     (forutsetningsvis 

i de deler av bygget som er tilgjengelig for almenheten) 
• beskrivesle av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse m.m.) 
• forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstners faglige bakgrunn 
• eget budsjett for utsmykkkingskostnader og finasieringskilder 

 
Punktene 2.4 og 2.5 vil først være aktuelle på et senere tidspunkt. Det er viktig å merke seg at 
hovedutvalget både skal utforme kontrakten, - i tillegg til å godkjenne selve 
utsmykkingsplanen. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
I første omgang er det viktig å få avklart omfanget (rammen) i utsmykkingsprosjektet, dvs. 
hvilke økonomiske rammer prosjektet skal ha. 
Deretter er det nødvendig å få en avklaring av om en vil søke Utsmykkingsfondet. Første 
mulighet vil ikke være før tidlig i 2008. 
Det er viktig å merke seg at fondet kan ikke støtte prosjekt der kunstverk allerede er innkjøpt, 
eller der en har gjort avtale med kunstner. Imidlertid er det mulig å starte planleggingen før 
saken er behandlet i fondet. 
 
Oppnevning av representantene i komitéen er en administrastiv oppgave. 
Etter retningslinjene skal oppvekst- og kultursjefen ha sekretariatfunksjonen. 
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Vedlegg 

 
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 1 % av prosjektkostnadene til 
kunstnerisk utsmykking. 
 
1.3  
Dersom prosjektkostnadene er under 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. Utsmykkingskomiteen 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 kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 
Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 
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2.4.  
utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 
 
2.5  
godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 
godkjent planen på faglig grunnlag. 
 
§ 3 UTSMYKKINGSKOMITEENS 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  
Utsmykkingskomiteen har ansvaret for å iverksette utsmykkingsplanen og godkjenne 
utsmykkingen når den er ferdig. 
 
3.5  
Utsmykkingskomiteen 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. 
 
§ 5  
Kommunen skal ha et oppdatert register over kunstverk og utsmykninger i kommunale bygg 
og på kommunal grunn. 
Rådmannen har ansvar for at en kommunal stilling får tillagt ansvar for oppfølging og tilsyn 
av kunstverk og utsmykninger. Det innebærer også ansvar for at utsmykninger blir tatt 
forsvarlig hånd om ved større vedlikeholdsarbeider, ombygginger eller riving. 
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Utv.sak nr 26/07 
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST- OG KULTUR AUGUST 2007 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  07/1819 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/07 26.09.2007 
 

 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Budsjettreguleringer vedtas ihht tabell 1 i saksfremlegget. Bruk av fond knyttet til 
Kunnskapsløftet på skolene budsjettreguleres etter behov.  
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 07.09.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelingen 
Etatsjef for oppvekst- og kultur 
 
 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det er behov for noen budsjettregueringer innenfor oppvkest og kultur. 
 
Nye Søråsteigen startet opp 01.08.07 med flere barn og ansatte. Budsjettbeløp til lønn, 
varer/tjenester, salgsinntekter og refusjoner oppjusteres i henhold til dette. Økningen ser ikke 
ut til å medføre økte utgifter for kommunen.             
 
PPS har tildelt 10%-midler for andre halvår etter søknad. De kommunale barnehagene tilføres 
midler ved budsjettregulering. Dette gjøres mellom kontogruppe 3 Kjøp av tjenester og 0 Lønn 
og sosiale utgifter. Da beløpet overstiger 500 000 som er rådmannens fullmakt til 
administrativ regulering må dette vedtas i hovedutvalget for oppvekst- og kultur. 
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Voksenopplæringssenteret mottar i 2007 prosjektmidler på 350 000 kroner fra staten. Dette 
skal i hovedsak benyttes til lønn. Beløpet budsjettreguleres.  
Voksenopplæringssenteret ønsker å disponere fondsmidler knyttet til oppgradering og sikring 
av lokalene sine. En antar at dette totalt vil utgjøre 200 000 kroner. Beløpet budsjettreguleres. 
 
PPS har et underforbruk på lønn på om lag 0,1 mill kroner. Disse midlene ønskes avsatt til 
fond for bruk til kompetanseheving/opplæringstiltak innen avdelingen. PPS har, for å møte de 
utfordringene en svært presset arbeidssituasjon gir, startet en endringsprosess. De trenger å 
bygge ut kompetanse med tanke på systemarbeid og ulike metoder for veiledning. Det er 
ønskelig å avsette midlene til fond da tiltakene kan gå over år.  
 
Sagalund barnehager har fått småbarnsavdeling fra 1.august 2007. I den forbindelse må det 
kjøpes inn noe utstyr og leker, samt at det er behov for en stilling som pedagogisk leder. Dette 
utgjør totalt 0,28 mill kroner for høsten 2007, og finansieres med skjønnsmidler barnhage.  
 
To SFO har elever med behov for ekstraressurser. Etatsjefen har i august innvilget tilførsel av 
50% assistentstilling for skoleåret 2007/08 etter søknad (0,17 mill kroner - for høsten 2007 
utgjør det 0,08 mill kroner). I tillegg tilføres en SFO 0,06 mill kroner til ekstraressurser. 
Midlene tilføres fra midler avsatt til spesialundervisning for skoleåret 2007/2008.  
 
Kulturskolen har grunnet vakanser våren 2007 et mindreforbruk på lønn. Det ønskes 
omdisponert 0,13 mill kroner til oppgradering av programvare, kjøp instrumenter og 
brannvakter ved paviljong 2 Åsgård.  
 
SFO har avsatt ubrukte kost-penger fra foreldre til fond. Flere SFO’er ønsker å disponere dette 
i årets budsjett. Beløpene budsjettreguleres. Likeledes ble ubrukte midler i 2006 i forhold til 
Kunnskapsløftet på skolene avsatt til fond – 0,9 mill kroner. Flere skoler vurderer å disponere 
disse i høst, men dette er ikke helt avklart på nåværende tidpsunkt. Det foreslås at beløpene 
budsjettreguleres ettersom skolene melder behovet.   
 
Det foreslås at budsjettreguleringer gjennomføres i henhold til tabell 1 nedenfor (neste side).  
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Tabell 1   Budsjett Endring Rev.budsjett 

F.211 Styrket tilbud førskolebarn Kjøp av varer og tjenester  1 739 000 -565 000 1 174 000 

F.211 Styrket tilbud førskolebarn Lønn  2 524 000 565 000 3 089 000 

       

F.213 Voksenoplæring Bruk av fond 0 -200 000 -200 000 

F.213 Voksenoplæring Kjøp av varer og tjenester 322 000 200 000 522 000 

F.213 Voksenoplæring Lønn 6 099 000 330 000 6 429 000 

F.213 Voksenoplæring Kjøp av varer og tjenester 322 000 20 000 342 000 

F.213 Voksenoplæring Refusjoner -1 783 000 -350 000 -2 133 000 

       

F.201 Førskole Lønn 27 867 000 1 730 000 29 597 000 

F.201 Førskole Kjøp av varer og tjenester 1 726 000 349 000 2 075 000 

F.201 Førskole Salgsinntekter -6 742 000 -514 000 -7 256 000 

F.201 Førskole Refusjoner -17 926 000 -1 565 000 -19 491 000 

       

F.215 Skolefritidsordning Lønn 12 545 000 134 000 12 679 000 

F.202 Grunnskole Lønn 109 265 000 -134 000 109 131 000 

       

F.215 Skolefritidsordning Bruk av fond 0 -50 000 -50 000 

F.215 Skolefritidsordning Kjøp av varer og tjenester 1 700 000 50 000 1 750 000 

       

F.383 Kulturskole Lønn 6 411 000 -130 000 6 281 000 

F.383 Kulturskole Kjøp av varer og tjenester 345 000 85 000 430 000 

F.383 Kulturskole Salginntekter -1 330 000 45 000 -1 285 000 

       

F.201 Førskole Lønn 27 867 000 183 000 28 050 000 

F.201 Førskole Kjøp av varer og tjenester 1 888 000 100 000 1 988 000 

F.201 Førskole Overføringer -38 726 000 -283 000 -39 009 000 

       

F.201 Førskole Refusjoner -17 759 000 -92 000 -17 851 000 

F.201 Førskole Kjøp av varer og tjenester 1 888 000 92 000 1 980 000 

F.202 Grunnskole Refusjoner -1 239 000 -186 000 -1 425 000 

F.202 Grunnskole Kjøp av varer og tjenester 9 735 000 186 000 9 921 000 

F.202 Grunnskole Lønn 109 265 000 -100 000 109 165 000 

F.202 Grunnskole Avsetning til fond 0 100 000 100 000 

       

    236 003 000 0 236 003 000 
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Utv.sak nr 27/07 
FASTSETTELSE AV PRIS FOR BYGDEBOK FOR ÅS 
aksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 233 C86  Saknr.:  07/2034 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/07 26.09.2007 
 

 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Utsalgsprisen for bygdebøkene settes til kr. 500.- pr. bok. 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 19.09.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret, sak 0063/01, 26.09.2001 
Notat av 08.03.06, ”Bygdebokarbeidet – status og framdrift” 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunerevisor 
Servicetorg 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret gjorde vedtak i møtet den 26.09.2001 om at  
den generelle bygdehistorien fra 1850 - 2000 skulle utgis. Det er hovedutvalg for oppvekst og 
kultur som har fikk ansvaret  med å følge opp bygdebokarbeidet, når det gjelder framdrift og 
opplegg. 
Dette har hovedutvalget gjort ved flere anledninger, fra bygdebokarbeidet startet. 
Imidlertid er ikke utsalgspris for bøkene vært tema, verken i 2001 eller ved senere 
anledninger. Det er heller ikke budsjettert med inntekter av bygdeboksalget. 
 
             

Utgivelsen av bind 1, som tidsmessig strekker seg fra 1850 til 1940,  vil bli utgitt ca. 
1.desember 2007. 
Stoff og bilder er oversendt trykkeriet. Opprinnelig skulle omfanget av hver bok være  
ca. 350 sider, - dette har økt til drøyt 450 sider inkl. bilder og illustrasjoner, når det gjelder den 
første boka. 
Budsjettet for trykking av boka er kr. 300 000, - pr. bok, - i alt 600 000.- (for to bind) 
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Bøkene vil bli trykket som innbundet bok, i stivbind, med preg på rygg og front. Bøkene 
leveres med smussomslag. Det betyr at dette er holdbare bøker som forventes å vare en stund. 
Øvrige kostnader for bøkene vil beløpe seg til kr. 2.3 mill. – 2.4 mill kroner, hovedsakelig 
lønnsutgifter til forfatter gjennom 4. 5 år på fulltid. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Totale kostnader  ser ut til å bli ca. 1. 5 mill. kroner pr. bind. 
Bøkene trykkes i et opplag på 3000 eksemplarer. Prismessig er det gunstig å ha en stort 
opplag, – istedet for å trykke nye opplag ved en senere anledning. 
 
Kostnadene til utgivelsen av bøkene vil bli dekket om en tar en en pris pr. bind på kr. 500.- 
 
Vi har ingen erfaringstall som sier hvor mye en bok vil selge, men det kreves en innsats 
gjennom bruk av lokalpresse og annonsering. Hvor godt boken vil bli mottatt vil også ha sitt å 
si for salgstallene. 
Salget totalt på nåværende tre bind,(Gårdshistorie I, gårdshistorie II og bygedhistorien fram til 
ca. 1850),  ligger på 15 - 20 eksemplarer pr. år.Det foventes at dette vil bli nivået på salget på 
de nye bøkene, etter en  periode med høyere salgstall i starten. 
Det kan derfor ta mange år før opplaget er utsolgt. 
Nåværende bygdebøker  koster i utsalg kr. 500.- for bygdehistorien og kr. 450 – for hvert av 
bindene av gårdshistorien. 
 
Ved søk på internett ser vi at prisene på bygdebøker bok varierer fra 4 til 600 kroner, litt 
avhengig av tidspunkt for utgivelse og omfang av boka. 
For eksempel  koster Frogn kommunes relativt nye bygdebøker kr. 395.- pr. bok. 
 
Boken vil bli solgt gjennom lokal bokhandel og kommunens servicetorg. Andre kanaler og 
salgsmåter vil bli vurdert. Vi har også under vurdering en  rabattordning om en binder seg til å 
kjøpe begge bøkene. 
Vi gjør oppmerksom på at det vi snakker om er utsalgsprisen. 
Som tidligere må vi gjøre avtale med lokal bokhandel om provisjon for bygeboksalget. 
Salg gjennom andre kanaler, for eksempel som dugnadsinnsats ved ”dør til dør”- salg gjennom 
en lokal forening, vil også bety at inntektene vil bli redusert, da en må legge inn kostnadene 
for dugnaden. 
 
Utifra en totalvurdering foreslås en pris på kr. 500.- pr. bind. 
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Utv.sak nr 28/07 
VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM - KONSESJONSBETINGELSER  
- REVIDERING 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: C34  Saknr.:  07/2073 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28/07 26.09.2007 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Konsesjonsbetingelser for omsetning av film og videogram i Ås kommune, datert 26.09.07, 
vedtas. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kulturstyrets vedtatte konsesjonsbetingelser fra 15.06.88. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedtatte konsesjonsbetingelser fra 1988 (Vedlegg 2) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 
”Forskrift om film og videogram”, datert 20.12.99 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Servicetorget 
 
SAKSFREMLEGG: 
Fakta i saken: 
I lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21, Kapittel II, Løyveplikt og avgifter, §2, 
kommunal løyveordning siteres følgende: ”Framsyning og omsetning av film eller videogram 
i næring må ikkje skje utan løyve fra kommunestyret eller den kommunestyret har gitt. Det er 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur som er gitt denne myndigheten i Ås kommune, jf. 
Kommunale konsesjonsbetingelser av 15.06.88, og senere oppgavefordeling. 
 
Lovteksten; ”Lov om film og videogram, 1987” finnes i saksmappa. 
Tilsvarende gjelder for tilhørende forskrift: ”Forskrift om film og videogram”, datert 20.12.99. 
 
Nåværende konsesjonsbestemmelser er fra 1998, - og krever en revidering, da det er skjedd 
endringer i både lovverk og tilhørende forskrifter, senest fra 1. januar 2007. 
Generelt har utviklingen gått den veien at det har blitt mindre rom og muligheter for 
kommunene til å sette lokale vilkår, siden betingelsene ble vedtatt i 1988. 
Konsesjonsbetingelsene vil da følge den praksis som blir fulgt i dag. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
VIRKSOMHET SOM ER KONSESJONSPLIKTIG: 
Ingen næringsmessige visninger eller omsetning av film og videogram kan finne sted uten 
kommunal konsesjon. Unntatt herfra er salg eller utleie til videreomsetning. 
 
GENERELLE KONSESJONSVILKÅR: 
Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram og 
forskriftene til loven. Konsesjonshaverne skal især påse at det i næring kun vises filmer eller 
videogram som er sensurert av Statens filmkontroll, og omsettes filmer eller videogram som er 
registrert i videogramregisteret og merket. 
 
1. januar 2007 trådte endringer i loven i kraft. Bakgrunnen er endringene i den nye §100 om 
ytringsfrihet i Grunnloven, som i 4. ledd setter forbud mot forhåndssensur.  
Forhåndskontroll vil heretter bare være obligatorisk for film og video som skal framvises til 
personer under 18 år.  
Av samme årsak vil kommunene ikke lenger ha anledning til å fastsette konsesjonsvilkår om 
bredde i utvalget ved utleie av video. 
 
GYLDIGHET, OPPSIGELSE: 
Konsesjon gis for inntil 5 år. Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan trekke konsesjon 
tilbake hvis konsesjonsinnehaverne setter seg utover regler som følger av lov, forskrifter eller 
konsesjonsbestemmelser. Vedtak om dette kan påklages i formannskapet. 
 
Forslag til nye konsesjonsbetingelser følger vedlagt. 
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Utv.sak nr.  29/07  
HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTURS UNDERUTVALG - VURDERING 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 033 C83 Saknr.:  07/1998 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/07 26.09.2007 

 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Fra og med neste valgperiode nedlegges følgende underutvalg opprettet av hovedutvalg for 
oppvekst og kultur: 
Komité for kjøp av kunst 
Kontaktutvalget for samarbeid mellom folke- og skolebibliotek 
 
I tillegg velges ikke fast medlem og vara til:  
Foreningen Norden, Ås  
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 19.09.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyrets sak 31/07, av 20.06.07, ”Evaluering av den politiske styringsstrukturen.” 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 

• Kopi av utskrift K.-sak 31/07, av 20.06.07, ”Evaluering av den politiske 
styringsstrukturen. (Vedlegg 1) 

• Styrer, råd og utvalg 2003-2007 (Vedlegg 2) 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunestyret 
Biblioteket 
Skolene 
Foreningen Norden, Ås 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ved behandling av kommunestyrets sak 31/07, av 20.06.07, ”Evalueringen av den politiske 
styringsstrukturen”, ble hovutvalg for oppvekst og kultur bedt om å ta en vurdering av de 
underutvalg hovedutvalget har ansvar for, jfr. kommunestyrest vedtak i pkt. 8: . 
 
8. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmodes om å vurdere behovet for å opprettholde de 

underutvalg som fremgår av oversikten ”Styrer, råd og utvalg 2003 – 2007” pkt. 3. 

 

Hovedutvalget har følgende utvalg i nåværende valgperiode:  

3. REPRESENTANTER I UTVALG UNDER HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG 
KULTUR 

 
Ungdomsrådet     (Leder, nestleder sekretær valgt for skoleåret 06/07 i U-sak 1/06 

26.10.06,  06/2051) 

Skole: Medlemmer: Varamedlemmer: 
Nordbytun ungdomsskole Martin Lehmann  Fredrik Granlund 

Kristiansen 
 

 Wendy Ulseth Sekretær Hanne Sneis  
Ås ungdomsskole Hans Henrik 

Teigeland Holck 
Nestleder Eline Øverby  

 Guro Amundsen  Nora Tideman-Johanessen  
Ås videregående skole Monika Mielnik  Sara Helgesen Tawiq  
 Øyvind Langdalen Leder Kaja M. Stabursvik  
 Emilie U. Johansen  Steffen A. Aronsen  

 
Skolenes samarbeidsutvalg 

Skole: Medlemmer: Varamedlemmer: 
Brønnerud skole Grete Sandvik KrF Arne Hillestad FrP 
Kroer skole Hilde Kristin Marås H Øistein Larsen Sp 
Nordby skole Erland Røsten SV Bente Jønvik  KrF 
Rustad skole Morten Petterson A Malena Bakkevold SV 
Solberg skole Gro Haug H Eli Kolstad A 
Åsgård skole Odd Arne Dolmen V Ove Haslie FrP 
Sjøskogen skole Ivar Eikanger A Stein Johannessen FrP 
Nordbytun ungdomsskole Kristin H. Torgersen FrP Jan Sjølie SV 
Ås ungdomsskole Hilde Kristin Marås H Saroj Pal SV 
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De kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg 
Skole: Medlemmer: Varamedlemmer: 

Frydenhaug barnehage Arne Hillestad FrP Dag Guttormsen H 
Vinterbro barnehage Christian Hellevang H Eli Kolstad A 
Rustadskogen barneh. Harald Krag Rønne KrF Morten Petterson A 
Sagalund barnehage Lisbeth Sæstad FrP Odd Arne Dolmen V 
Søråsteigen barnehage Sigrun Borgersen SV Arne Kaldahl H 
Togrenda barnehage Torill Horgen FrP Gro Haug H 

 
De private barnehagenes samarbeidsutvalg 

Skoler: Medlemmer:   Varamedlemmer:   
Dysterlia barnehage Svend Kvarme Sp Hilde Kristin Marås H 
Kaja barnehage Christian Hellevang H Saroj Pal SV 
Knerten barnehage Helen Myksvoll Singh KrF Kim Skolmo H 
Steinerskolen barneh. Ellen Finstad H Jon Geir Dittmann KrF 
Tamburbakken barneh. Jan Sjølie SV    

 
Samarbeidsrådet for voksenopplæringssenteret 

Medlem: Vara: 
Bjørg Malmø KrF Olav Larsen SV 

 
Det interkommunale utvalg for Follo barne- og ungdomsskole 

Medlem: Vara: 
Torill Horgen FrP Saroj Pal SV 

 
Ås kommunes representant i Skoleutvalg for Ås videregående skole  

Kandidat:   
Frode Gundersen SV 

 
Kontaktutvalget for samarbeid mellom folke- og skolebibliotek 

Medlem: Vara: 
Jorunn Nakken V Arve Skutlaberg KrF 

 
Samarbeidsutvalg for Ås kulturskole 

Medlem:   Vara:  
Gro Haug H Bjørg Malme KrF 
Frode Gundersen SV Saroj Pal SV 

 
Komite for kjøp av kunst 

Medlem:   
Rakel Solberg A 
Ellen Syrstad Sp 
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Foreningen Norden 
Medlem:   Vara:   
Harald Kragh Rønne KrF Helge Skuterud Sp 

  
Stiftelsen Follo Museum - Representantskap 

Medlem:   Personlig vara:   
Ordfører A Varaordfører Sp 

 
Stiftelsen Follo Museum - Kandidater til styret (velges av representantskapet) 

Medlem:   
Nicolai Bjørneby Sp 

 

 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Oppvekst- og kultursjefen har foretatt en gjennomgang av listen over utvalg og har forslag til 
at følgende utvalg utgår i kommende valgperiode: 
 

Komite for kjøp av kunst 
Bakgrunnen for opprettelsen av komitéen var at det i budsjettet innen hovedutvalgets 
ansvarsområde var avsatt midler til innkjøp av kunst.Dette er ikke situasjonen lenger. 
I ”Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg” har 
hovedutvalget en viktig rolle, jfr. retningslinjenes § 2, og her vil det trolig komme midler 
framover. 
Nåværende komité har derfor utspilt sin rolle.  
 
Foreningen Norden 
Oppvekst- og kultursjefen er ikke kjent med bakgrunnen for at hovedutvalget i sin tid startet 
valg av  representanter til denne foreningen.Vi har heller ikke funnet nedtegnet noe mandat 
eller beskrevet noen rolle for den valgte representanten i dette utvalget. 
Oppvekst- og kultursjefen innstiller på at valgt av representant i Foreningen Norden bortfaller 
fra neste valgperiode. 
 
Kontaktutvalget for samarbeid mellom folke- og skolebibliotek 
 
LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om folkebibliotek:  

§ 6. Samarbeid med skoler  
 Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale 

skolebibliotekene.  

Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt samarbeid.  

Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 7 (i kraft 1 mars 1997 iflg. res. 10 jan 1997).  
 

Loven sier at det skal være et organisert samarbeide, og gir veiledende retningslinjer for 
hvordan dette arbeidet kan organiseres.Imidlertid er det ikke noe krav om et slikt 
kontaktutvalg. 
Det har ikke vært noe aktivitet i dettet utvalget de siste 4- årsperiode. 
Situasjonen er også slik at både administrativt og politisk ligger folke- og skolebibliotekene 
under samme ansvarsområde.Om det skulle være behov for utvalg, både politisk og 
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administrativt, for å løse en bestemt oppgave som omhandler skole- og folkebibliotekene, kan 
dette evt. gjøres som en ad. hoc.-oppgave. 
Oppvekst- og kultursjefen ser derfor ikke at det er behov for dette utvalget lenger. 
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Utv.sak nr. 30/07 
RAPPORT FRA UNGDOMSRÅDET 2007 
Saksbehandler:  Hanne Dølheim Arkivnr: 033  Saknr.:  07/1467 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/07 26.09.2007 

 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Saken tas til etterretning. 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 19.09.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HOK 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ungdomsrådet har avholdt 5 møter i 2006 og 2007. Konstitusjonsmøte i oktober 2006.  
Rådet har behandlet 6 saker i 2006 og 4 saker i 2007. Det er blitt avholdt 8 orienteringer fra 
forskjellige saksbehandlere og enhetsledere i kommunen og rådet har selv fremmet saker til 
behandling. Rådet har avgitt uttalelse til kommuneplanen og ruspolitisk handlingsplan.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Gjennomføring av valg, fra elevrådene, var noe sendrektig og det viste seg at det tok noe mer 
tid enn planlagt å få valgt medlemmer til Ungdomsrådet, innen fristen, høsten 2006. Denne 
prosessen vil sannsynligvis bli lettere for neste skoleår, når Ungdomsrådet har virket et år og 
rammene for Ungdomsrådet er noe mer kjent.  
 
Ordfører, varaordfører, rådmann og oppvekst- og kultursjef har møtt i møter, samt flere 
enhetsledere og saksbehandlere. Dette er positivt begge veier. Ungdommene får innsikt i 
kommunens indre og ytre liv og kommunen får møte ungdommene direkte.  
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Etter hvert som Ungdomsrådet fikk satt seg, fant man frem til en møteform som passet 
ungdommene. Formen ble mer uformell og denne formen passet ungdommene bedre enn 
formelle rammer og streng møtestruktur.  
 
Ungdomsrådet meddelte at de mener at Ungdomsrådet har en funksjon, og at det har vært 
positivt, med å få innsikt i saker som de interesserer seg for. Ungdomsrådet nevnte selv at de 
kunne vært mer aktive med å løfte frem saker.   
 
Konklusjonen fra Ungdomsrådet var, at man ønsket å fortsette med Ungdomsråd i Ås 
kommune. Flere av ungdommene ønsket å fortsette med Ungdomsråd til neste år.  
 
Det vil bli etablert kontakt med elevrådene, etter skolestart, for å få valgt rådsmedlemmer så 
tidlig som mulig. Ungdomsrådet konstitueres hvert år i oktober.  
 
Rådet har også en funksjon for Ås kommune, for å få kontakt med flere ungdommer som kan 
uttale seg om saker vi arbeider med. For eksempel var det nyttig å gjennomgå 
kommuneplanen og ruspolitisk handlingsplan med Ungdomsrådet.   
 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at Ungdomsrådet fortsetter i sin nåværende form for året 
2007/2008 og at saken tas til etterretning.  
 
 
 
 
 


