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Utv.sak nr 8/08 
NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅS KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Vidar Valvik Arkivnr: 144 U01  Saknr.:  07/2516 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 57/07 28.11.2007 
Formannskapet 8/08 30.01.2008 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Prosjektplan med framdriftsplan datert 11.1.2008 vedlagt saksfremlegget legges til grunn for 
arbeidet med næringspolitisk handlingsplan.  
 
Rådmannen i Ås, 23.01.08  
 
 
Ellen Grepperud  
Fung. 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
• Vedtak av Kommuneplanen 20.6.2007  
• Vedtak om oppslutning av hovedtrekkene i Strategisk næringsplan for Follo 5.9.2007 
• Vedtak om avklaringer av føringer før prosjektplan, framdrift og medvirkning for 
næringspolitisk handlingsplan 28.11.2007 

• Vedtak av Handlingsprogrammet 2008-2011, 12.12.2007 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedlegg 1 Prosjektplanen 
Vedlegg 2 Framdriftsplanen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Strategisk næringsplan for Follo vedtatt i Follorådet. 
• Vedtak om oppslutning av hovedtrekkene i Strategisk næringsplan for Follo 5.9.2007 
• Vedtak om avklaringer av føringer før prosjektplan, framdrift og medvirkning for 
næringspolitisk handlingsplan 28.11.2007 

• Vedtatt Handlingsprogram 2008-2011, 12.12.2007 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn: 
Arbeidet med næringspolitisk handlingsplan er forankret i vedtak av Handlingsprogrammet 
12.12.2007, og vedtak av Kommuneplanen 20.6.2007. Begge disse dokumentene beskriver 
behovet for å styrke arbeidet med næringsutvikling i kommunen og at det utarbeides en 
næringspolitisk handlingsplan. Vedtak om tilslutning til hovedtrekkene i Strategisk nærings-
plan for Follo i kommunestyret for Ås kommune 5.9.2007 gir også regionale føringer for 
arbeidet. Vedtak i formannskapet 28.11.2007 gir føringer for innholdet i prosjektplan og 
framdrift for den næringspolitiske handlingsplanen. 
 
Hva planen skal avklare: 
I vedtak i formannskapet 28.11.2007 gis det føringer for hva næringspolitisk handlingsplan 
skal avklare. 
 
Mål 
I prosjektplanen er det søkt å kvittere ut de målene som formannskapet ønsket i vedtak av 
28.11.2008. Forøvrig vises det til den vedlagte prosjektplanen. 
 
Hva vil resultatet av et vellykket prosjekt være etter at planarbeidet/ prosjektet er avsluttet? 

• Kommunen har fått en helhetlig næringslivspolitikk som gir næringslivet forutsigbare 
rammebetingelser. 

• Kommunens rolle i næringslivsarbeidet er klart definert  
• Dialogen med næringslivet er styrket. 
 
Hva skal prosjektet levere i prosjektperioden? 

Næringspolitisk handlingsplan som avklarer: 
- Kommunens spesielle fortrinn og forutsetninger i næringsutviklingen. 
- Hvilke roller kommunen skal ha i næringslivsarbeidet. 
- Hva slags type næring det skal tilrettelegges for i Ås og hvilke behov det er for nye 
næringsarealer. 

- Hvordan utvikle Ås internasjonale engasjement gjennom EU-programmer. 
 
Utarbeidelsen av næringsplanen skal sees i sammenheng med utarbeidelsen av klima- og 
energiplan. Næringsplanen skal støtte opp under visjonen om å gjøre Ås til en 
foregangskommune innen miljø og fornybar energi. Næringspolitisk handlingsplan skal være 
godt forankret i kommunen, næringslivet i Ås og på UMB. 
 
Framdrift og politisk medvirkning 
I framdriftsplanen er det forsøkt å involvere det politiske apparat i større grad enn bare som 
vedtaksinstans. Formannskapet er politisk styringsgruppe. Det arrangeres to dialogmøter med 
Formannskapet. Forslag til næringspolitisk handlingsplan sendes alle partigruppene for 
uttalelse. Kommunestyret behandler det endelige forslaget til næringspolitisk handlingsplan. 
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Dato Politisk medvirkning 
28.11.07 Formannskapet har behandlet forslag om å lage prosjektplan og milepælplan 

plan for arbeidet med en næringspolitisk handlingsplan for Ås 
30.1.08 Dialogmøte i Formannskapet der forslag til prosjektplan og milepælplan 

presenteres og behandles. 
27.8.08 Forslaget til handlingsplanen er sendt ut til formannskapet som et grunnlag for 

dialogmøtet, sammen med en invitasjon med program. 
10.9.08 Dialogmøte med formannskapet med en presentasjon av og diskusjon om 

forslag til næringspolitisk handlingsplan for Ås kommune er gjennomført. 
15.10.08 Forslag til næringspolitisk handlingsplan er sendt partigruppene og 

referansegruppen. 
15.11.08 Innspill fra partigruppene og referansegruppa er oppsummert og vurdert 
14.1.09 Formannskapet har behandlet forslag til Næringspolitisk handlingsplan 
28.1.09 Kommunestyret har behandlet forslag til Næringspolitisk handlingsplan 
5.2.09 Oppdatert næringspolitisk handlingsplan er sendt ut til referansegruppen og 

styringsgruppene og er lagt ut på kommunens nettside. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
Arbeidet med næringspolitisk handlingsplan organiseres som et prosjekt med en 
styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. I dette arbeidet skal UMB og næringslivet 
og politikere trekkes aktivt med. Styringsgruppen vil være formannskapet, og det vil underveis 
i arbeidet bli arrangert flere dialogmøter.  
 
Det tas sikte på en sluttbehandling av Ås kommunes næringspolitisk handlingsplan januar 
2009. Planen skal fokusere på: 
• Kommunens spesielle fortrinn og forutsetninger i næringsutviklingen. 
• Hvilke roller kommunen skal ha i næringslivsarbeidet. 
• Hva slags type næring det skal tilrettelegges for i Ås og hvilke behov det er for nye 
næringsarealer. 

• Hvordan utvikle Ås internasjonale engasjement gjennom EU-programmer. 
 
Rådmannen anbefaler at prosjektplanen og framdriftsplanen legges til grunn for arbeidet med 
næringspolitisk handlingsplan. 
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Vedlegg 1 Prosjektplanen 
Prosjektplan - Næringspolitisk handlingsplan 

Organisering 
- Hvem er oppdragsgiver?  Kommunestyret  

- Hvem er oppdragstaker? Plan- og utviklingssjef  

- Hvem deltar i styringsgruppen? Politisk styringsgruppe: 
• Formannskapet 
 
Administrativ styringsgruppe er  
• Rådmannen  
• Plan- og utviklingssjefen  
• Økonomisjefen 

- Hvem er prosjektleder? Planrådgiver ved Plan- og utviklingsavdelingen 

- Hvem deltar i prosjektgruppa? • Planrådgiver ved Plan- og utviklingsavdelingen 
• Etablererrådgiver ved Etablerersentrene i Akershus avd. 

Follo  
• Landbrukssjefen for Follo  
• UMB Næringslivskontoret / Bioparken innovasjonssenter 

og inkubator 
• 2 næringslivsrepresentanter  
Prosjektleder: 30 % i gjennomsnitt i prosjektperioden - Hvor mye tid forventes det at 

prosjekt-leder og 
prosjektmedarbeidere nedlegger av 
arbeidstid? 

Hver prosjektmedarbeider:  
5 % i gjennomsnitt i prosjektperioden 

- Hvem er referansepersoner /-
gruppe? 

 

• Follorådet / prosjektdeltager i en av Follos 
næringsstrategigrupper  

• Fylkeskommunen ved næringsansvarlig 
• Plan- og næringssjef fra Skedsmo kommune 
• Ulike næringsbransjer i Ås 
• UMB / Bioparken / Studentsamskipnaden / 

Studentsamfunnet 
Tidsramme for prosjektperioden 
- Planlagt startdato? 30.01.2008 ved godkjenning av prosjektplanen i 

formannskapet 
- Planlagt sluttdato? 5.02.2009 ved vedtak i kommunestryret 

Bakgrunn 

- Hvor er planarbeidet/prosjektet 
forankret? 

• Kommuneplanen 2007 – 2019, vedtatt i kommunestyret 
20.06.07  

• Handlingsprogram 2008 – 2011, vedtatt i kommunestyret 
12.12.07 

• Strategisk næringsplan for Follo, vedtatt i kommunestyret 
5.9.2007. 



  Sak 8/08 

Prosjektplan - Næringspolitisk handlingsplan 

- Beskriv de viktigste grunnene for at 
planarbeidet/prosjektet skal 
gjennomføres? 

• Det er behov for en mer helhetlig næringspolitikk i 
kommunen som avklarer: 
- hvilke rolle kommunen skal ha i næringslivsarbeidet 
- hvilke type næring det skal tilrettelegges for i Ås og 
    behovet for nye næringsarealer.  

• Det er behov for å bedre dialogen med næringslivet.  
Mål 
- Hva vil resultatet av et vellykket 
prosjekt være etter at planarbeidet/ 
prosjektet er avsluttet? 

• Kommunen har fått en helhetlig næringslivspolitikk som 
gir næringslivet forutsigbare rammebetingelser. 

• Kommunens rolle i næringslivsarbeidet er klart definert  
• Dialogen med næringslivet er styrket. 

- Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 

• Næringspolitisk handlingsplan er vedtatt.  
• Handlingsplanen avklarer: 

- Kommunens spesielle fortrinn og forutsetninger i 
næringsutviklingen. 

- Hvilke roller kommunen skal ha i 
næringslivsarbeidet. 

- Hva slags type næring det skal tilrettelegges for i Ås 
og hvilke behov det er for nye næringsarealer. 

- Hvordan utvikle Ås internasjonale engasjement 
gjennom EU-programmer. 

Vedtak formannskapet 28.11.07 

• Næringsplanen støtter opp under visjonen om å gjøre Ås 
til en foregangskommune innen miljø og fornybar energi. 
Vedtak formannskapet 28.11.07 

• Utarbeidelsen av næringsplanen er sett i sammenheng 
med utarbeidelsen av klima- og energiplan. Vedtak 

formannskapet 28.11.07 
• Næringspolitisk handlingsplan er godt forankret i 

kommunen, næringslivet i Ås og på UMB. 
Rammebetingelser og avgrensning  
- Hva må vi lykkes med for at 
prosjektet/planarbeidet skal kunne 
realiseres? 

• Et godt samarbeid mellom kommunen, UMB og 
næringslivet i arbeidet med handlingsplanen. 

• At planen blir godt forankret i kommunen, UMB og i 
næringslivet på Ås.  

- Hva er det prosjektet ikke skal 
befatte seg med (avgrensing)? 

• Planen skal ikke vurdere lokaliseringen av nye 
næringsarealer, men avdekke eventuelle behov.  

• Oppfølging av tiltakene i næringspolitisk handlingsplan.  
Budsjett 
- Hva er prosjektets/planarbeidets 
totale budsjett? 

Inngår i driften og er stimert til kr. 10 000,- som fordeler seg 
på innkjøp av Bolig- og Foretaksregister kr.6 000,- for 
næringsstrukturanalyse på grunnkretsnivå, og kr.4 000,- på 
forskjellige medvirkningsarrangementer.  

Milepælplan 
- Er det utarbeidet en milepælplan for 
prosjektet? 

Ja. Se vedlegg. 
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Vedlegg 2 Framdriftsplan Prosjekt: Næringspolitisk handlingsplan 
Milepæler Oppstart 
Dato Rapport  Medvirkning 
28.11.07  Formannskapet har behandlet forslag om å 

lage prosjektplan og milepælplan plan for 
arbeidet med en næringspolitisk 
handlingsplan for Ås 

14.1.08  Administrativ styringsgruppe har behandlet 
forslag til prosjektplan og framdriftsplan 

22.1.08  Det er orientert om prosjektet i leder-
gruppen. 

30.1.08  Dialogmøte i Formannskapet der forslag til 
prosjektplan og milepælplan presenteres og 
behandles. 

18.2.08 Prosjektgruppen og 
referansegruppen er etablert. 

 

18.2.08 Næringsanalyse for Ås er 
utarbeidet av prosjektleder og 
godkjent av administrativ 
styringsgruppe. 

 

1.3.08  Dialogmøte med adm. styringsgruppe, 
prosjektgruppa og referansegruppa er 
gjennomført. Tema for seminaret:  
- Presentasjon av prosjektet og 
næringsanalysen 

- Diskusjon om de temaene som planen 
skal avklare 

28.3.08 Kommunens spesielle fortrinn og 
forutsetninger i 
næringsutviklingen er avklart og 
vedtatt i administrative 
styringsgruppe som et grunnlag 
for dialogmøte med 
formannskapet. 

 

18.4.08 Kommunens rolle i 
næringsutviklingen er avklart og 
er vedtatt i administrative 
styringsgruppen som et grunnlag 
for dialogmøte med 
formannskapet. 

 

9.5.08 Kommunens tilrettelegging for 
type næring er vedtatt i 
administrative styringsgruppe 
som et grunnlag for dialogmøte 
med formannskapet. 

 

30.5.08 Kommunens internasjonale 
engasjement er avklart og vedtatt 
i administrativ styringsgruppe 
som et grunnlag for dialogmøte 
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Milepæler Oppstart 
Dato Rapport  Medvirkning 

med formannskapet. 
20.6.08 Forslag til Næringspolitisk 

handlingsplan er ferdig utarbeidet 
av prosjektgruppen, og er 
behandlet av adm. styringsgrp. 
Forslag til Næringspolitisk 
handlingsplan er et grunnlag for 
dialogmøte med formannskapet. 
Den avklarer: 
- Kommunens spesielle fortrinn 
og forutsetninger i 
næringsutviklingen? 

- Hvilke rolle kommunen skal 
ha i næringslivsarbeidet? 

- Hva slags type næring det skal 
tilrettelegges for i Ås og 
behovet for nye 
næringsarealer? 

- Hvordan utvikle Ås sitt 
internasjonale engasjement i 
Europa gjennom EU-
programmer? 

 

 
Milepæler Høringsrunder (dialogmøter) 
Dato Rapport  Medvirkning 
27.8.08  Forslaget til handlingsplanen er sendt ut til 

formannskapet som et grunnlag for 
dialogmøtet, sammen med en invitasjon 
med program. 

10.9.08  Dialogmøte med formannskapet med en 
presentasjon av og diskusjon om forslag til 
næringspolitisk handlingsplan for Ås 
kommune er gjennomført. 

15.9.08 Handlingsplanen er oppdatert i 
henhold til formannskapets 
innspill på dialogmøtet og forslag 
til plan er distribuert til 
referansegruppen med invitasjon 
til dialogmøte. 

 

20.9.08  Dialogmøte med referansegruppen med en 
presentasjon av og diskusjon om forslag til 
næringspolitisk handlingsplan for Ås 
kommune er gjennomført. 

26.9.08 Handlingsprogram er oppdatert 
ihht dialogmøte med referanse-
gruppen og er distribuert til adm. 
styringsgruppe. 
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Milepæler Høringsrunder (dialogmøter) 
Dato Rapport  Medvirkning 
10.10.08  Forslag til næringspolitisk handlingsplan er 

vedtatt av adm. styringsgruppe som et 
høringsforslag. 

15.10.08  Forslag til næringspolitisk handlingsplan er 
sendt partigruppene og referansegruppen. 

15.11.08  Innspill fra partigruppene og 
referansegruppa er oppsummert og vurdert 

 
Milepæler Utarbeidelse av endelig planforslag 
Dato Rapport  Medvirkning 
9.12.08 Prosjektgruppa har ferdig et 

forslag til næringspolitisk 
handlingsplan, og den er 
distribuert til administrativ 
styringsgruppe. 

 

16.12.08  Adm. styringsgruppe har behandlet forslag om 
næringspolitisk handlingsplan 

14.1.09  Formannskapet har behandlet forslag til 
Næringspolitisk handlingsplan 

28.1.09  Kommunestyret har behandlet forslag til 
Næringspolitisk handlingsplan 

2.2.09 Næringspolitisk handlingsplan 
er oppdatert ihht 
kommunestyrets vedtak. 

 

5.2.09  Oppdatert næringspolitisk handlingsplan er 
sendt ut til referansegruppen og 
styringsgruppene og er lagt ut på kommunens 
nettside. 

 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  Sak 9/08 

 

 
Utv.sak nr 9/08 
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING 
 
Saksbehandler:  Per Kierulf Arkivnr: X31  Saknr.:  07/596 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 9/08 30.01.2008 
Kommunestyret 1/08 30.01.2008 
Ås Eldreråd /  
Kommunalt råd for funksjonshemmede /  
 

 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo 
politidistrikt: 
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å 
beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor 
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige 
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo 
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet.   

 
Rådmannen i Ås, 23.01.08 
 
 
Ellen Grepperud 
fung. 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 16.01.08 orientering v/prosjektleder for Follo – fremtidens politi, Geir Krogh. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Eldrerådet  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Pga. høringsfristen 20.02.08 legges saken frem for formannskap og kommunestyret 30.01.08, 
deretter rådene 12.02.08. Dersom det er grunn til det kan formannskapet innarbeide rådenes 
uttalelse ved ny behandling 13.02.08 etter fullmakt fra kommunestyret. Det var ikke tid til å 
legge saken frem for ungdomsrådet.  
Formannskap/kommunestyre kan selv bestemme hvordan om/hvordan de vil håndtere saken. 
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Vedlegg som følger saken trykt:    (trykt i kommunestyrets innkalling 30.01.08) 
Vedlegg 1: Høringsbrev datert 22.11.2007 
Vedlegg 2: Oppsummering og føringer fra styringsgruppa, datert 12.11.2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Delrapport 1 – kartlegging av driftsenhetene 
Delrapport 2 – spørreundersøkelse 2007 
Arbeidsgrupperapporter: 
- A-Etterforskning 
- B-Ordenstjeneste 
- C-Sivil-og forvaltningsoppgaver 
- D-geografiske driftsenheter 

Delrapport 3 – Forslag på organisasjonsmodeller 
Hovedmilepæl 1 – Oppsummering og føringer fra styringsgruppa 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Follo politidistrikt, Pb 3390, 1402 Ski 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn  
Follo politidistrikt har sendt ut på høring et forslag til ny organisering av politidistriktet.  
Forslagene berører i stor grad kommunene i det polititjenestene sentraliseres, jf vedlegg 2.  
Høringsfristen er satt til 20.02.2008.  I høringsbrevet bes om særskilt tilbakemelding på 
spørsmål som er knyttet til sentralisering av polititjenestene, lokalisering, politiposter i 
kommuner som ikke lenger har lensmannskontor - for eksempel samlokaliseres med 
kommunens servicekontor - samt oppretting av politiråd sammensatt av politikere, 
kommunens ledelse og politiet. 
 
Hovedinnholdet av forslaget 
Målsettingen for omorganiseringsarbeidet har vært bl.a. å øke kvaliteten og effektiviteten 
innen etterforskingen, å få økte ressurser til vakt og beredskap, å få økt kvalitet og 
tilgjengelighet på publikumstjenestene innen sivil- og forvaltning og å bedre ressursutnyttelsen 
innen alle fagområder ved en samling av gjøremålene i store nok geografiske enheter slik at 
ressurser til administrasjon og ledelse reduseres. 
 
I den nye organisasjonsmodellen foreslås politidistriktet delt inn i tre omtrent like store 
geografiske driftsenheter med om lag samme befolkningsgrunnlag og tilnærmet lik bemanning 
til de oppgaver som skal løses distriktsvis. Distrikt øst består av de seks Østfold-kommunene 
med driftsenheten lokalisert til Askim.  Distrikt nord består av Enebakk, Oppegård og Ski med 
driftsenheten lokalisert i Ski.  Distrikt vest består av de øvrige Follo-kommunene: Frogn, 
Nesodden, Vestby og Ås.  I rapporten med forslag til organisasjonsmodeller er det ikke 
konkludert med hvor denne driftsenheten bør lokaliseres.  I forslaget til organisasjonsmodeller 
er det tatt utgangspunkt i en lokalisering i Drøbak, ved beregning av ressurser m.m., men 
høringsbrevet etterspør spesifikt synspunkter på denne lokaliseringen.  
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VURDERING 
Opprettholdelse av lokale lensmannskontorer 
Ås kommune har forståelse for behovet for en gjennomgang av organiseringen innen 
politidistriktet med sikte på bl.a. effektivisering slik at ressurser kan frigjøres både til 
prioriterte oppgaver og for å heve kvaliteten på tjenestene. 
 
Politiet får sine midler over statsbudsjettet via Politidirektoratet.  Ut fra de kriterier som legges 
til grunn for fordelingen mellom politidistriktene i landet, kommer Follo uheldig ut av flere 
grunner som eksempelvis nærhet til Oslo, beliggenhet ved hovedinnfartsåren til Europa m.m. 
Det er ikke etablert en ordning med en skjønnsmessig utjevning mellom politidistriktene av de 
økonomiske ressursene fra statens side slik som vi har for kommunene.  Det er etter Ås 
kommunes syn grunn til å vurdere en tilsvarende ordning for politidistriktene i landet.   
 
Med utgangspunkt i det forslaget til organisasjonsmodell som er anbefalt, vil kommunen 
understreke det behovet befolkningen har for et synlig og nært politi som basis for trygghet i 
lokalsamfunnet.  En omorganisering av polititjenestene som ikke ivaretar dette hensynet, vil 
bidra til mer utrygghet i befolkningen og svekke folks tillit til statens overordnede ansvar for 
borgernes ”ve og vel”. 
 
 Den foreslåtte sentraliseringen kan føre til en slik svekkelse.  Det er tradisjon i Norge for et 
stedlig lokalt politi.  Ås kommune sitter med inntrykket av at det er en faktisk 
underfinansiering av Follo politidistriktet som i dette tilfelle leder til at befolkningen i 
kommunene kan miste sitt lokale politi. Det er i så fall en utvikling kommunen ikke ønsker. 
 
Endret organisering innen politidistriktet 
Det foreslås en tredeling av politidistriktet med en del fellesfunksjoner lagt til ”kammeret” i 
Ski.  En slik inndeling synes hensiktsmessig. 
 
Ved en hver sentralisering av tjenestetilbud, blir lokaliseringen av de gjenværende 
tjenestestedene viktigere enn før.  Innenfor store geografiske distrikter vil reiseavstand være en 
vesentlig faktor ved valg av lokalisering.  Der hvor dette hensynet ikke gjør seg særlig 
gjeldende, bør lokalisering til hovedferdselsårer innen distriktet veie tungt ved valg av 
tjenestested.  For den vestlige driftsenheten vil dermed lokalisering i nærheten av jernbane og 
E6 være viktig av hensyn til tilgjengelighet for publikum.  Korsegårsområdet i Ås peker seg ut 
som et naturlig sentralt punkt i vestre distrikt. Ås er i samarbeid med Frogn i ferd med å søke å 
etablere brannstasjon samlokalisert med ambulansetjeneste i dette området. Det er naturlig å 
vurdere å knytte politilokaliseringen til samme sted og høste naturlige synergier av å samle 
brann, redning, ambulanse og polititjenester i et felles prosjekt. 
 
De nåværende lokale lensmannskontorene har i alle år bidratt til en nærhet til det lokale 
politiet ikke bare for publikum, men også for kommunen.  Ved en eventuell sentralisering må 
denne nærheten kompenseres ved ulike tiltak.  Kommunen er derfor positiv til et mer 
formalisert samarbeid mellom politiet og kommunen gjennom et politiråd som antydet.  Et 
slikt samarbeidsforum kan fokusere på felles utfordringer.  Det er særlig viktig at samarbeidet 
om barn og ungdom fortsetter bl.a. representert ved barneverntjenesten og skolene – særlig 
ungdomsskolene, og i utvalget for ”positivt ungdomsmiljø” (tidl. SLT) I dette samarbeidet er 
det viktig at politiet har lokal kunnskap om ungdomsmiljøet. Det er dessuten viktig at 
kommunens fagpersoner har personlig kjennskap til tjenestemennene for å trygge best mulig 
samhandling. Dette antas å bli betydelig vanskeligere med den foreslåtte 
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organiseringsmodellen. For Bjørnebekk asylmottak med 150 beboere pr. i dag og en mulig 
vekst til 270 beboere, vil en eventuell endring få konsekvenser for utlendingssaker. Alle 
vedtak fra UDI eller UNE, går i dag via Follo Politikammer (Ski) til Ås hvor de skal 
forkynnes. Alle søknader i forhold til opphold, familiegjenforeninger, pass og andre ID-papirer 
går også via lensmannskontoret i Ås til Ski og så til UDI eller PU (politiets utlendingsenhet). 
Dette innebærer et betydelig samarbeid hvor det forutsettes personlig oppmøte. Denne 
virksomheten er et eksempel på at nærhet til kollektiv transport er grunnleggende viktig da 
nesten ingen av asylsøkerne har bil. Utlendingsenheten ville det derfor fra Ås kommunes side 
vært ønskelig at ble lagt til Ski.  
 
For publikum er det også viktig med kompenserende tiltak.  Utvidede åpningstider i de 
sentraliserte enhetene kan være et egnet virkemiddel.  Dersom Ås kommune mister den 
stasjonære polititjenesten, bør en forutsetning være at det opprettes ”politipost” tilknyttet 
servicetorget.  Innholdet av de oppgaver som kan og bør legges til en slik ”politipost”, bør 
avklares i en dialog mellom partene. 
 
For øvrig har kommunen merket seg at ordenstjenesten blir vesentlig styrket gjennom det 
forslaget som er lagt fram.  Dette gir grunnlag for bl.a. mer synlig politi på kveld og natt; noe 
kommunen finner udelt positivt.    
       
3. KONKLUSJON 
 
Høringsuttalelse fra Ås kommune til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo politidistrikt: 
 

1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å 
beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor 
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige 
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo 
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet.  
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Utv.sak nr 10/08 
LÅNEOPPTAK SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG 
 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: 253  Saknr.:  08/210 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 10/08 30.01.2008 
Kommunestyret 9/08 30.01.2008 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 
renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt inkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt. 
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak settes 
til 40 mill. kroner.         

 
Rådmannen i Ås, 23.01.08 
 
 
Ellen Grepperud 
fung. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
                                           Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Søndre Follo renseanlegg 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
I forbindelse med bygging av hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo renseanlegg, er 
det nødvendig med opptak av lån. Det er utført et forprosjekt med et kostnadsoverslag på 5,1 
mill. kroner. Formålet med bygging av hygieniseringsanlegg er at slammet ved dette 
imøtekommer kravene i slamforskriften. Slammet kan dermed brukes til jordbruksformål, 
grøntarealer og jordproduksjon, noe det ikke er godkjent for i dag. Slammet har de siste fire 
årene blitt levert til private firmaer for viderebehandling, noe som koster renseanlegget ca.1,8 
mill. kroner pr. år. 
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Lånegjelden ved Søndre Follo renseanlegg er ved utgangen av 2007 i overkant av 34 mill. 
kroner. Etter nytt låneopptak vil total lånegjeld beløpe seg til ca. 40 mill. kroner. 
I selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg er rammen for låneopptak satt til 20 mill. 
kroner. Det foreslås at dette punktet i selskapsavtalen endres til at rammen for låneopptak 
settes til 40 mill. kroner.  
 
Konklusjon:  
1. Ås kommune vedtar opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 
renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt inkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt. 
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak settes 
til 40 mill. kroner.
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Utv.sak nr 11/08 
KOMMUNESTYRETS VEDTAK FOR BUDSJETT 2008 - OPPFØLGING 
 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: 145  Saknr.:  08/200 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 11/08 30.01.2008 
 

 
Rådmannens innstilling: 
Saksframstillingen om oppfølging av budsjett 2008 legges til grunn for arbeidet med de 
innsparingene som skal gjennomføres i 2008. 
 
Rådmannen i Ås, 23.01.08 
 
 
Ellen Grepperud 
Fung. 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Ledergruppa 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Innledning 
Kommunestyret vedtok budsjett 2008 i k-sak 70/07. Rådmannen ønsker å gi noen 
kommentarer til hvordan administrasjonen har tolket vedtaket og hvordan man har tenkt å 
følge det opp. I henhold til kommunestyrets vedtak vil rådmannen utarbeide en egen 
prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens 
økonomiske mål i 2011. Dette vil bli fremmet overfor formannskapet i februar.   
 
Generelt 
Kommunestyrets vedtak innebærer en innstramming i etatenes nettorammer på 4,9 mill. kroner 
i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. I tillegg er anslaget for renteutgifter redusert 
med 1,6 mill. kroner med begrunnelse i innsparinger. Ser man bort fra økninger som ble lagt 
inn gjennom den politiske prosessen, ligger det inne en reell reduksjon i etatenes rammer på 
6,5 mill. kroner utover rådmannens opprinnelige forslag.  
 
Etter kommunestyrets vedtak blir etatenes nettorammer 444,5 mill. kroner for 2008. 
Tilsvarende tall var 421,3 mill. kroner for 2007. Dette gir en tilsynelatende sterk vekst fra 2007 
til 2008. Det vil imidlertid bli både en relativt sterk befolkningsvekst og kostnadsvekst fra 
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2007 til 2008. I tillegg vil det være en del andre faktorer som det må korrigeres for. 
Rådmannen har foretatt beregninger som tilsier at det vil bli en reell tilstramming i etatens 
budsjettrammer rundt 1,3 prosent fra 2007 til 2008. Sett ut fra at Ås kommune har foretatt 
innstramminger over flere år, må denne innstrammingen kunne anses å være betydelig. Til 
sammenligning ville tilsvarende tall basert på rådmannens opprinnelige forslag tilsi en reell 
tilstramming rundt 0,4 prosent. Rådmannen ser at det har vært ønskelig å foreta 
innstramminger utover rådmannens opprinnelige forslag for å redusere gapet mellom 
driftsinntekter og driftsutgifter for 2008. 
 
Kommentarer til enkelte endringer i budsjett 2008 
(Tallendringene er i forhold til rådmannens forslag.) 
 
Sentraladministrasjonen 
1.1100 – reduksjon bevertning med 50.000 kroner. Rådmannen foreslo opprinnelig at 
budsjettposten for bevertning ved møter/utvalg skulle styrkes med 43.000 kroner som følge av 
at restauratør sluttet i 2007. Restauratøren gjorde en del forberedelser samt etterarbeid knyttet 
til bevertning som i dag løses på en måte som er vanskelig å videreføre over tid. Rådmannen 
ser behov for å få endret dagens situasjon i løpet av våren, og regner det som sannsynlig at 
dette kan medføre noen utgifter.  
 
1.1100 – bevilgning til flyktningeguide Røde Kors med 50.000 kroner. Rådmannen ønsker å 
legge oppfølgingen av dette til Voksenopplæringssentret/flyktningetjenesten.  
 
1.1504 – reduksjon av lønn seniorpolitisk tiltak med 500.000 kroner. Rådmannen oppfatter det 
slik at det her er snakk om et lavere anslag på hvor mange som fortsetter etter 65 år. En 
eventuell endring av tiltakene vil først skje etter at det er gjort en evaluering i 2008, jf. omtale 
av tiltak på side 45 i handlingsprogrammet.  
 
Helse- og sosialetaten 
1.3420 – reduksjon av lønn med 300.000 kroner. Rådmannen legger til grunn at bemanningen i 
det nye sykehjemmet fortsatt skal skje i henhold til rådmannens budsjettforslag. Det tas sikte 
på å dekke beløpet gjennom omfordeling av midler som følge av bortfall av en PU-klient.  
 
1.3470 og 1.3480 – reduksjon av lønn med til sammen 740.000 kroner. Rådmannen oppfatter 
det slik ut fra ansvarsområdene at det her er snakk er hjemmebaserte tjenester. Reduksjonen på 
dette området er såpass stor at det vil være nødvendig å heve terskelen for hvilke tjenester som 
vil bli gitt. Rådmannen mener at tjenestetilbudet fortsatt vil være forsvarlig, men vil ikke 
utelukke at tilstrammingen vil medføre klager til fylkesmannen.  
 
1.3710 – Ås eldresenter – reduksjon av budsjettpost med 150.000 kroner. Budsjettbeløpet er 
økt fra 350.000 kroner for 2007 til 450.000 kroner for 2008. Utgiftene på dette området er lønn 
selv om beløpet budsjetteres under posten ”Kjøp fra andre private”. Økningen skyldes i 
hovedsak at vedkommende som nå har hovedstillingen på 75 prosent ble overtallig i en annen 
stilling og har en avlønning som er høyere enn det forrige person hadde. Rådmannen legger 
opp til å dekke 100.000 kroner av reduksjonen gjennom andre midler.  
 
Teknisk etat 
Innstramminger utenom selvkostområdene VAR og bygningsvesen er på 1.188.000 kroner. 
Rådmannen legger opp til å dekke deler av beløpet ved å endre beregningsgrunnlaget for 
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byggegebyr. Rådmannen mener at noe av kommunens utgifter til kart og oppmåling kan legges 
inn i grunnlaget for selvkostberegningen for byggegebyr. Kommunens utgifter til kart og 
oppmåling er for 2008 budsjettert til 3.500.000 kroner. Av dette beløpet er det budsjettert med 
1.400.000 kroner i salgsinntekter, noe som tilsvarer 40 prosent av utgiftene. Resterende dekkes 
av kommunen. Rådmannen mener at kommunen fortsatt bør finansiere en del av kartutgiftene, 
men at en del av utgiftene kan inngå i selvkostberegningen for byggegebyr. Dersom 20 prosent 
av utgiftene dekkes på denne måten vil det tilsvare 700.000 kroner. Dette er et beløp som de 
neste årene kan dekkes gjennom midler som er avsatt på fond. Pr. 31.12.06 hadde kommunen 
4.398.000 kroner i byggegebyr som var avsatt på bundet driftsfond. Rådmannen ønsker å 
bruke et beløp på 700.000 kroner som en del av grunnlaget for beregning av selvkost også i 
forbindelse med regnskapsavslutningen for 2007.  
 
1.6800 Kommunalteknisk – reduksjon av lønn 300.000 kroner. Rådmannen tolker vedtaket 
slik at forslaget om opprettelse av en 50 % stilling under selvkostområdet VAR-sektoren ble 
godkjent. Bakgrunnen for denne tolkningen er at tilsvarende forslag om en opprettelse av en 
60 % stilling under selvkostområdet bygningsvesen ikke ble godkjent.   
 
Investeringsbudsjettet 
Beløp på 4 mill. kroner knyttet til tiltak bostedsløse er tatt ut. Rådmannen oppfatter det likevel 
slik at det vil være mulig å fremme ny sak om dette når tomtespørsmålet er avklart.  
 
I rådmannens forslag var det forutsatt boligsalg på til sammen 42 mill. kroner i perioden 2009-
2011. Salg av Åslund og brannstasjon kommer i tillegg. Kommunestyrets vedtak innebærer en 
økning av boligsalget med 20 mill. kroner, og at 5 mill. kroner av dette salget skal 
gjennomføres i 2008.  
 

Formannskapets vedtok følgende i f-sak 12.12.07: 
1) Fjellveien 10 rives. 

2) Det startes et reguleringsplanarbeid for Fjellveien 6,8 og 10 med sikte på økt 

tomteutnyttelse og ivaretakelse av kommunens framtidige boligbehov 

 

Rådmannen forholder seg til dette vedtaket, men vil peke på at riving av Fjellveien 10 ikke 
ligger ikke inne i budsjettet for 2008. Det er anslått at utgiftene til riving, sortering og transport 
til godkjent mottak kan beløpe seg til 0,6 mill. kroner. Brenning av boligen vil neppe bli 
godkjent verken av bygningssjef eller brannsjef. Rådmannen mener at beløpet må tas fra et 
annet investeringsprosjekt, og vil vurdere hvordan beløpet bør finansieres etter at 
investeringsregnskapet for 2007 er avsluttet. 
 
Rådmannen vil fremme en sak i løpet av februar for å avklare hvilke premisser som skal legges 
til grunn for reguleringen av området. Riving av boligene i Fjellveien og salg av andre deler av 
boligmassen vil trolig medføre at vi får en periode på der vi må finne alternative boliger 
og/eller redusere mottaket av nye flyktninger. Rådmannen vil foreta en grundigere vurdering 
av dette i samme sak. 
 
Rådmannen oppfatter budsjettvedtaket når det gjelder Dyster/Eldor slik at kommunen ikke 
skal opparbeide området i egen regi, og at området skal selges i 2009. Rådmannen legger opp 
til at reguleringsarbeidet som er igangsatt fullføres innenfor de rammer som ble vedtatt av 
kommunestyret for handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011. Det vil bli fremmet en 
egen sak om dette i løpet av februar.  
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Utv.sak nr 12/08 
FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - HØRING   
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: A00 &13 Saknr.:  08/85 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 12/08 30.01.2008 
 

 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Ordfører i Ås, 23.01.08 
 
 
Johan Alnes 
 
 
Tidligere politisk behandling: Ingen 
 
Administrativ behandling:  Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Forslag til høringssvar fra Ås kommune utarbeidet av Ås KrF  
2. Høringsnotat av 05.12.07 fra Kunnskapsdepartementet  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Aktuelle lenker: 
 
Kortversjon av dommen i EMD 2007.06.29: 
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2002-015472-3-norge.html 
 
Dommen i sin helhet, EMD 2007.06.29: 
http://lovdata.no/cgi-wift/emdles?/avg/emd/emd-2002-015472-3.html 
 
Høringsdokumentene kan hentes ut på: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing--forslag-til-endringer-i-
opplarin-2.html?id=493556 
 
Høringsbrevet finnes på lenken: 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2007/200706054/Hoeringsbrev_med_adresseliste.p
df 
 
høringsnotat finnes på lenken: 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2007/200706054/Hoeringsnotat_om_religion_livssyn
_etikk.pdf 
 
Pressemelding etter dommen i EMD 29.06.07. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Den-norske-stat-domt-av-
Den-europeiske-m.html?id=475650 
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Pressemelding om endringen 07.12.07. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Foreslar-endring-av-KRL-
faget.html?id=493540 
 
Opplæringsloven: 
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html 

 
Utskrift av saken sendes til:  
postmottak@kd.dep.no  (Kunnskapsdepartementet) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur for referatsak 
  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
På grunn av den korte høringsfristen, har det ikke vært tid til administrativ utredning av 
høringsuttalelse og utvalgsbehandling. Høringsdokumentene ble registrert inn 31.12.07, 
høringsfristen er 04.02.08 og det er opplyst at det ikke vil bli gitt utsatt høringsfrist. 
 
Ås KrF v/gruppeleder ønsket likevel å ta initiativ til at kommunen avgir høringsuttalelse.  
KrF har derfor utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra Ås kommune. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Saken har vært lagt frem for rådmannen i samsvar med Ås kommunes reglementer punkt 6.10 
om ad hocutvalg.  
Ordfører legger saken frem for formannskapet for politisk behandling uten innstilling. 
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VEDLEGG 1 
 

 
 
HØRINGSSVAR forslag til endringer i opplæringsloven – undervisningen i 
KRL-faget og fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen  

 

 

Ås Kommune viser til forslaget fra Kunnskapsdepartementet om endringer i opplæringslovens 
§ 2-3 a vedr. fritak fra aktiviteter m.m i opplæringen, og i opplæringslovens § 2-4 vedr. 
undervisningen i KRL-faget.  
 
Forslaget til endringer i lovteksten er begrunnet i uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite 
av 3. november 2004 om utformingen av fritaksordningen og påstått religionsutøvelse i KRL-
faget,  og i dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) av 29 juni 2007 om 
KRL-faget, slik faget er presentert i læreplanene fra 1997.   
 
Ås Kommune viser til at fritaksordningen i KRL-faget allerede er endret som følge av 
uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite i forhold til den ordningen som gjaldt i 1997, og 
som EMD har vurdert.  Ås Kommune er enig med departementets foreslåtte presisering i 
opplæringslovens § 2-3a av skolens informasjonsplikt overfor foreldrene når det gjelder 
innholdet i opplæringen, og tar til etterretning at departementet med det legger til grunn at 
kritikken mot fritaksordningen fra 1997 i EMDs dom da vil være fullt ivaretatt i lovverket.  
 
Ås Kommune mener at undervisningen i KRL-faget, slik gjeldende opplæringslov presiserer, 
skal være av ikke-forkynnende art, at de samme pedagogiske prinsippene skal legges til grunn 
for undervisningen om de ulike tema og ulike religioner, og at de ulike religioner og livssyn 
skal presenteres ut fra sin egenart. Ås Kommune vil også vektlegge målsetningen i gjeldende 
opplæringslov om at undervisningen skal fremme forståelse, respekt og evne til dialog mellom 
mennesker med ulike livssyn og trosoppfatninger. Etter Ås Kommunes mening tilsier dette 
målet at elevene får anledning til å møte de store religionene også gjennom fortellinger og 
ulike sanseopplevinger.  
 
Ås Kommune vil også påpeke at kristendommen står i en særstilling blant de ulike religioner i 
Norge når det gjelder betydning for nasjonens og vår verdensdels historie og kultur, men også 
når det gjelder tilslutning gjennom medlemskap i trossamfunn. Ås Kommune mener at dette 
må tilsi at kristendommen har en særstilling i KRL-faget når det gjelder læringsmengde.  
Ås kommune ønsker derfor ikke et fag der kunnskapen om Kristendommen blir redusert. 
 
Gitt premissen om at undervisningen skal være ikke-forkynnende, og at de samme 
pedagogiske prinsipper skal benyttes for undervisningen i samtlige religioner og livssyn, kan 
ikke Ås Kommune se at dette kommer i strid med dommen i EMD.  
 
Ås Kommune deler fullt ut høringsnotatets konklusjon om at dommen i EMD av 29 juni 2007 
må være førende for lovtekst og læreplaner for KRL-faget, men kan ikke se at departementet i 
tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at de foreslåtte endringene i tittel og innhold i 
opplæringslovens § 2-4 er nødvendige for å ivareta dette hensynet.  
 


