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1   INNLEDNING  
Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger og tiltak i handlingsprogram (HP) og  
økonomiplan 2008 – 2011, vedtatt i kommunestyret 12.12. 2007. Årsmeldingen er bygd opp 
etter samme struktur som handlingsprogrammet. I årsmeldingen rapporteres det på følgende:  
 
• Fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2008. 
 
Kommunens økonomiske situasjon 
Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi.  
I opprinnelig budsjett for 2008 var netto driftsresultat minus 1,4 prosent. 
Pga at avkastningen av e-verksmidlene ble negativ er resultatet for 2008 blitt ytterligere svek-
ket og for 2008 er netto driftsresultat minus 3,2 prosent av driftsinntektene. Det negative resul-
tatet for 2008 er dekket inn med bruk av fond. Dette har medført at midler på disposisjonsfond 
er redusert i betydelig grad i løpet av 2008.   
 
Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre 
tjenestetilbudet. Innsparinger som er blitt vedtatt har i all hovedsak blitt realisert. Imidlertid har 
man ofte måttet konstatere at de økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere. Dette skyl-
des blant annet at inntektene til Ås kommune ikke har økt så mye som for kommunesektoren 
generelt fordi skatteinntektene ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.  
 
Den økonomiske analysen for 2008 viser imidlertid at vi er på rett vei når det gjelder drifts-
kostnadene. Ås kommune har lykkes å gjøre innsparinger gjennom fast økonomistyring. Tidli-
gere har utgiftsnivået vært høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og 
Akershus, men utgiftsnivået er nå litt lavere. Imidlertid har Ås kommune er gjeldsbelastning 
som er større, og et inntektsnivå som er lavere enn for sammenliknbare kommunegrupper. Det-
te betyr at Ås kommune må ha en del lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akers-
hus også i tiden framover. 
 
Betydelig befolkningsvekst 
Ås hadde den største befolkningsveksten i Follo i 2008, med hele 3,5 % vekst eller 539 nye 
innbyggere. I HP for 2008 ble det lagt til grunn en prognose som viste 3,0 % vekst, så utvik-
lingen stemmer forholdsvis godt med prognosen. Med ferdigstillelse av flere store boligpro-
sjekter i Ås sentrum, Granheimtunet og på Nesset er det ikke uventet at veksten ville bli stor. 
For å møte økningen i folketallet er det en utfordring å legge til rette for tjenestetilbudet. Sko-
lekapasiteten er anstrengt på enkelte skoler, men anses å være tilstrekkelig. Barnehagedekning-
en er en utfordring. 
 
Veterinærhøgskolen kommer til Ås 
Stortinget vedtok i april 2008 å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. Dette 
gir Ås nærmere 720 nye arbeidsplasser og 790 nye studenter. Samlokaliseringen av NVH og 
VI med UMB har et omfang som krever at utbyggingen gjennomføres i medhold av godkjente 
planer etter plan- og bygningsloven. Ås kommune som planmyndighet samarbeider med Stats-
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bygg som ivaretar byggherrerollen for samlokaliseringen. Avklaring av hvor VI og NVH skal 
lokaliseres vil være et viktig tema i 2009.  
 
Kommunedelplan for Vinterbro  
Kommunestyret vedtok 15.10.08 å legge forslag til kommunedelplan for Vinterbro ut til høring 
og offentlig ettersyn. Bakgrunnen for planarbeidet er Steen & Strøm sitt ønske om å videre-
utvikle Vinterbro som handels- og opplevelsesdestinasjon, gjennom en utvikling som knytter 
handelssenteret nærmere opp mot de aktivitetene som finnes på Tusenfryd. Det er tenkt gjen-
nomført med følgende tiltak på sørsiden av RV 156 via en bro over denne:  
� Innendørs skibakke for alpint og skitunnel for langrenn og skiskyting  
� Hotell med konferansesenter, SPA-avdeling og badeanlegg 
� Utvidet handel med plasskrevende varegrupper 
 
I forbindelse med høringen kom det inn 35 uttalelser til planforslaget. Av statlige og regionale 
myndigheter var det kun Fylkestinget som var overveiende positiv til planforslaget. Statens 
vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse. Planforslaget er over-
sendt Riksantikvaren til vurdering.  
 
Interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og 
Gjersjøen  
Gjennom vannforvaltningsforskriften er EU’s vannrammedirektiv gjort gjeldende i Norge.  
PURA-prosjektet er en oppfølging av EU’s vannrammedirektiv og omfatter Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget. Målsetting med prosjektet er å oppnå god økologisk og  
kjemisk tilstand innen 2015. Prosjektet er et interkommunalt samarbeid mellom Nesodden, 
Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Oslo kommuner. 
 
PURA har i 2008 utarbeidet en tiltaksanalyse som skal inngå i en forvaltningsplan for hele 
vannregionen. Forslag til denne forvaltningsplanen legges på høring i 2009. Endelig  
forvaltningsplan medfører lokale tiltaksplaner for kommunene tilknyttet PURA. 
 
Moer sykehjem er i drift 
Sykehjemmet har nå vært i bruk en god stund, og utearealet er opparbeidet. I slutten av 2008 
startet 1 års befaringer hvor bygningsmessige feil registreres og utbedres. Kommunestyrets 
vedtak om salg av 10 plasser i 2008 ble ivaretatt fram til og med 2.tertial. Ski kommune  
avsluttet sine kjøp i begynnelsen av 3. tertial, og på tross av aktiv markedsføring i Akershus, 
Oslo og deler av Østfold og Buskerud lykkes det ikke å selge alle plassene. 
 
NAV-Ås etablert 
I 2008 ble NAV-leder ansatt og prosjekt om etablering av NAV-kontor i Ås igangsatt. Innenfor 
en meget kort tidsramme lykkes det å etablere kontoret og i oktober flyttet NAV-Trygd, NAV-
arbeid og Ås kommune inn i Moerveien 2, og etablerte den lokale arbeids- og velfedsforvalt-
ningen. Kontoret hadde offisiell åpning i desember. 
 
Barnehagekapasiteten utfordres 
Mangel på barnehageplasser har vært en utfordring i 2008. Tunveien barnehage åpnet 1.  
desember og ble planlagt og ferdigstilt på bakgrunn av mangel på plasser etter hovedopptaket 
2008. Med tilbudet i Tunveien har kommunen fått ca.100 nye barnehageplasser. Ca. 50 barn 
under 3 år begynte i Tunveien i løpet av desember. 
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Brannstasjon på Haug Nordre 
I januar vedtok kommunestyret å utarbeide intensjonsavtale med eier av Haug gård om leie av 
lokaler til brannstasjon. Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av 
brannstasjonen. Både Fylkesmannen og Fylkesrådmannen frarådet dispensasjon. Etter møte 
med fylkesmyndighetene ble det gitt aksept for dispensasjon på strenge vilkår. Hovedvilkårene 
var at området skulle reguleres og at bygningsmassen ikke skulle økes utover det som var vist i 
foreløpige planer. Området er under regulering. 
 
Det er gitt rammetillatelse til bygget innenfor de rammer som er satt i dispensasjonen fra 
kommuneplanen. Det er videre gitt igangsettingstillatelse til grunnarbeider og arbeider under 
grunnen. Disse arbeidene er utført. Kommunen hadde ved årsskiftet ikke mottatt søknad om 
igangsettings-tillatelse for arbeider over grunnen. 
 
Medarbeiderundersøkelse gjennomført 
I desember 2008 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Dette gjøres hvert annet år.  
Undersøkelsen viser at ansatte i Ås kommune er godt fornøyd med arbeidsmiljøet, trives godt 
med arbeidet og med sine kollegaer. Ansatte har også et godt forhold til sin nærmeste leder, 
men mange ønsker seg mer tilbakemelding på arbeidet de utfører. De fleste er stolte over job-
ben, føler den innholdsrik og viktig, men er ikke fullt så fornøyd med lønns- og arbeidstidsord-
ninger. Mange føler også at tida er for knapp til å utføre den jobben de skal. 
 
Det er ingen overraskende funn når det gjelder organisasjonen som helhet, men undersøkelsen 
har like fullt betydelig verdi på detaljnivå for å avdekke hvor det bør iverksettes tiltak og sam-
tidig lære av enheter med de beste resultatene. Undersøkelsen, som er utarbeidet av KS, gjør at 
vi kan sammenligne oss med andre kommuner som gjennomfører tilsvarende undersøkelse. 
Sammenlignet med andre kommuner ligger kommunen i all hovedsak på gjennomsnittsnivået. 
  
Det er verdt å merke seg at ansatte i norske kommuner generelt er meget godt fornøyd med 
innholdet i jobben. De trives svært godt sammen med kollegaer og de er stolte over arbeids-
plassen sin. De har også en opplevelse av at brukerne er fornøyde med den jobben som utføres. 
 
Kvalitetskommuneprogrammet – arbeidsmiljø og friskvern 
Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres for å fremme god helse blant ansatte og gjennom 
dette øke nærvær og redusere fravær. Tiltaksområdene er forebyggende tiltak knyttet til  
arbeidsmiljø og tiltak definert som helsefremmende. Disse er nedfelt i Helseplaner for de  
enkelte enheter i pleie og omsorg, skole og barnehage som er utarbeidet gjennom prosesser på 
arbeidsplassene. I tillegg er det utarbeidet en Helseplan for kommunen som helhet. Det er av-
satt prosjektmidler til en 50% stilling som prosjektmedarbeider med hovedoppgave å bistå 
Friskvernombudene og lederne i arbeidet med deres planer og i arbeidet med gjennomføring av 
den overordnede helseplanen.   
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2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER 

2.1 Økonomiske analyse 
 
2.1.1 Negativt netto driftsresultat tærer på reservene i betydelig grad 
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Figur 1: Netto driftsresultat de fire siste årene for Ås kommune. 
 
Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Netto 
driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, minus netto renteutgifter og avdrag. Netto 
driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. Det er denne 
indikatoren som sier noe om handlefriheten til en kommune.  
 
I opprinnelig budsjett var netto driftsresultat minus 10,0 mill. kroner. 
For 2008 ble netto driftsresultat minus 24,4 mill. kroner eller minus 3,2 prosent av driftsinntek-
tene. Det betyr at netto driftsresultat ble 14,4 mill. kroner dårligere enn opprinnelig budsjettert. 
Av dette beløpet skyldes 13,6 mill. kroner differansen mellom opprinnelig budsjett og faktisk 
avkastning for e-verksmidlene. Det negative netto driftsresultatet for 2008 er dekket inn med 
bruk av disposisjonsfond. Dette har medført at midler på disposisjonsfond er redusert fra 33 til 
6,4 mill. kroner i løpet av 2008.   
 
Netto driftsresultat er lavt både i forhold til tidligere år og fylkesmannens anbefaling om et 
netto driftsresultat på minst 3 prosent. Fra 2007 til 2008 blir netto driftsresultat 39,3 mill. kro-
ner dårligere. Om lag 2/3 av dette skyldes at netto finansutgifter øker fra 39,6 til 66,4 mill. kro-
ner. Økningen i netto finansutgifter skyldes både økt rentenivå, negativ avkastning for e-
verksmidlene og økte rente- og avdragsutgifter grunnet økt gjeldsnivå. Lav skatteinngang bidro 
også at netto driftsresultat ble dårligere, jf. 2.1.6. Lav skatteinngang ble delvis kompensert 
gjennom økt rammetilskudd. Nettoeffekten av lav skatteinngang tilsvarer et beløp på om lag 5 
mill. kroner.  
 
Oversikten nedenfor viser at netto driftsresultat for Ås kommune er lavere enn for andre kom-
muner i Follo og Akershus. Tallene for Follo og Akershus er gjennomsnittstall, og det er bety-
delige forskjeller mellom de ulike kommunene.  
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2.1.2 Økonomistyringen samlet sett  
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Figur 2: Avviket den enkelte etat har mellom regnskap og revidert budsjett  
 
Totalt sett er det et mindreforbruk på etatene med 1,9 mill. kroner eller 0,4 prosent av de totale 
driftsutgiftene. Dette må anses å være tilfredsstillende sett ut fra at etatene ikke fikk kompen-
sert 4,5 mill. kroner av lønnsveksten for 2008.   
 
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Beløpet er i samme størrel-
sesorden som det som står igjen på konto for tilleggsbevilgning og som ikke er blitt fordelt ut 
på etatene. 
 
Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på 6,8 mill. kroner. Av dette beløpet er 3,8 mill. kro-
ner knyttet til skjønnsmidler barnehager. Tidligere har slike beløp blitt satt av på bundet drifts-
fond og redusert mindreforbruket tilsvarende. Fra staten kom det en ny presisering på slutten 
av 2007 om hvilke midler som må settes av på bundet driftsfond. Dette medførte at det ikke 
lenger blir satt av skjønnsmidler til bundet driftsfond. En annet område hvor det er et mindre-
forbruk av en viss størrelse er voksenopplæringen. Mindreforbruket er på 1 mill. kroner og 
betyr at kommunens netto driftsutgifter for 2008 er på samme nivå som andre kommuner.  
 
Helse og sosial har et merforbruk på 5,4 mill. kroner. Etableringen av NAV medførte utgifter 
som ble omtalt i tertialrapport, men som ikke ble tatt med i påfølgende budsjettregulering. 
Manglende budsjettdekning er på 1 mill. kroner. I budsjettet er det lagt til grunn at salg av sy-
kehjemsplasser ville gi 4 mill. kroner. Det lyktes ikke å selge antall plasser som forutsatt, og 
mindreinntektene på dette området er 1 mill. kroner. Forsterket enhet står for en stor del av det 
resterende merforbruket. Enheten ble åpnet i mai 2008, og det var planlagt at den øvrige be-
manningen på sykehjemmet skulle dekke denne enheten på natt. På grunn av meget ressurskre-

Ås kommune     - 3,2 prosent 
Andre Follo-kommuner      1,4 prosent 
Gjennomsnitt for Akershus      1,1 prosent 
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vende brukere var det ikke mulig å ha felles nattbemanning. Merforbruket må også ses i lys av 
at det har vært mange ubesatte stillinger som krever kvalifisert personell noe som har medført 
utstrakt bruk av overtid og innleie fra vikarbyråer.  
 
Teknikk og miljø har et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette skyldes blant annet at sektoren 
Vann, avløp og renovasjon fikk større nettoavsetninger enn budsjettert. Kapitalkostnadene for 
denne sektoren beregnes ut fra rentenivået på treårig statsobligasjon. På grunn av finans- og 
kredittkrisen har rentenivået på statsobligasjoner vært vesentlig lavere enn rentenivået for 
kommunens innlån.  
 
2.1.3 Avkastningen for e-verksmidlene var minus 0,4 prosent 
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Figur 3: Avkastningen av e-verksmidlene i prosent de fire siste årene. 
 
Ås kommune plasserte 170 mill. kroner i aktiv kapitalforvaltning i 2001 etter salget av e-
verket. I tillegg kommer midler avsatt på bufferfond. Samlet avkastning for midlene var minus 
0,4 prosent i 2008. E-verksmidlene har nå blitt forvaltet i åtte år. En alternativ plassering ville 
være å nedbetale lån. Gjennomsnittlig avkastning for hele perioden har vært 1 prosentpoeng 
høyere enn rentenivået på kommunens låneportefølje. For de siste fire årene har tilsvarende tall 
vært 0,5 prosentpoeng høyere. For 2008 har avkastningen vært 5,8 prosentpoeng lavere enn 
rentenivået på kommunens låneportefølje. 
 
Oversikten nedenfor viser at 87,2 prosent av midlene var plassert i rentemarkedet pr. 31.12.08.  
 
Aksjer*)  12,8 prosent 
Rentepapirer 87,2 prosent 

*) Over halvparten av aksjeplasseringen var i utlandet  
 
Figur 3 viser at avkastningen av e-verksmidlene varierer en del selv om aksjeandelen er lav. 
Den dårlige avkastningen i 2008 har tæret på bufferfondsmidlene i betydelig grad. Buffer-
fondsmidlene var pr. 31.12.08 på 2,6 mill. kroner. Tilsvarende tall året før var 16,2 mill. kro-
ner.  
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2.1.4 Lavere investeringsnivå enn tidligere år 
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Figur 4: Investeringer målt i prosent av driftsinntektene de fire siste årene for Ås kommune.  
 

Ås kommune har tidligere hatt et investeringsnivå som har vært høyere enn andre kommuner i 
Follo og Akershus. Figuren viser at 2008 er året med lavest investeringsutgifter i perioden. 
Dette skyldes at investeringene i nytt sykehjem for den stor del ble gjennomført i 2006 og 
2007.  
 
Oversikten nedenfor viser at investeringsnivået i 2008 var lavere enn både gjennomsnittet av 
de andre kommunene i Follo og Akershus.    
 
Ås kommune  12 prosent 
Andre Follo-kommuner 16 prosent 
Gjennomsnitt for Akershus 15 prosent 
 
 
2.1.5 Ås kommune har høy lånegjeld 
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Figur 5: Utviklingen for kommunens langsiktige lånegjeld ekskl. startlån i prosent av driftsinntektene de fire siste 
årene. Låneopptaket for 2008 ble gjennomført i begynnelsen av 2009, men inngår i tallet for 2008.  
 

Lavt netto driftsresultat fører til lav egenfinansiering av investeringer. Kommunen har derfor 
de siste årene finansiert en stor del av investeringene gjennom lån, noe som har ført til at låne-
gjelden har økt betydelig. Ås kommune har 910 mill. kroner i lånegjeld, medregnet låneopptak 
for 2008. Av lånegjelden er 300 mill kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende pro-



 10 

sjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter motsvares av inntekter fra tilskudd 
eller avgifter.  
 
Pr 31.12.08 var andelen fastrente for lån ekskl. selvfinansierende prosjekter 45 prosent.  I hen-
hold til reglement for finansforvaltning, jf k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i interval-
let 20-80 prosent. 
 
E-verksmidlene bidrar til at Ås kommune har en betydelig arbeidskapital som kan sees opp 
mot total lånegjeld, jf. 2.1.3. Oversikten nedenfor viser lånegjeld minus arbeidskapital i prosent 
av driftsinntektene i 2008. 
 
Ås kommune  89 prosent 
Andre Follo-kommuner 74 prosent 
Gjennomsnitt for Akershus 58 prosent 

 
Tabellen sier noe om den faktiske gjeldsbelastningen til kommunen når det tas hensyn til ar-
beidskapitalen. Jo lavere tallet er desto bedre vil situasjonen for kommunen være. Ås ligger 
høyere enn gjennomsnittet både for de andre kommunene i Follo og Akershus, men avstanden 
har minket noe i 2008 som følge av at de andre kommunene har fått høyere gjeldsgrad. 
 
2.1.6 Ås kommune er på rett vei i forhold til utgiftsnivå, men har en dårlig utvikling i 
skatteinntektene 
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Figur 6: Netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås og gjennomsnitt for andre kommuner i Follo og Akershus. 
 

Figuren viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbygger i 2008 som var lavere 
enn gjennomsnittet for de andre kommunene i Follo og Akershus. Netto driftsutgifter pr inn-
bygger er korrigert for at kommunene har ulike utgiftsbehov og inntekter fra momskompensa-
sjon generert i investeringsregnskapet. Differansen i 2008 mellom Ås og de andre kommunene 
i Follo var om lag 700 kroner pr. innbygger, mens den var om lag 1.300 kroner til Akershus. 
Tilsvarende tall i 2007 var henholdsvis 500 og 250. Tidligere har Ås kommune hatt et utgifts-
nivå som har vært høyere enn i Follo og Akershus. Utviklingen i utgiftsnivået sammenholdt 
med de andre kommunene er i tråd med de innsparingstiltakene som er blitt gjennomført de tre 
siste årene.    
 
Selv om Ås kommune nå har et utgiftsnivå som er lavere enn andre kommuner i Follo og 
Akershus, må forskjellen økes ytterligere når man sammenholder den med utviklingen i skatte-
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inntektene. I 2008 var skatteinntektene pr. innbygger i Ås 94,0 prosent av landsgjennomsnittet. 
Dette er en reduksjon på hele 3,5 prosentpoeng i forhold til 2007. Andre kommuner i Follo og 
gjennomsnittet for Akershus har hatt en positiv utvikling i forhold til landsgjennomsnittet. 
Skatteinntektene pr. innbygger ligger vesentlig over for disse to kommunegruppene, jf. over-
sikten nedenfor.  
 

 
 
 
 

I Akershus er det fire kommuner med folketall og skatteinntekter pr. innbygger som har vært 
på samme nivå som Ås kommune: Vestby, Nesodden, Sørum og Rælingen. Alle disse fire 
kommunene hadde et utgiftsnivå i 2008 som var lavere enn i Ås. I gjennomsnitt lå utgiftsnivået 
2,4 prosent lavere mot 4 prosent året før. I tillegg hadde alle disse fire kommunene et nivå på 
skatteinntektene pr. innbygger som var 2,4 prosent høyere.  
 
Den økonomiske analysen for 2008 viser imidlertid at Ås kommune er på rett vei. Kommunen 
har lykkes i å gjøre innsparinger, og utgiftsnivået er nå lavere enn i resten av Follo og Akers-
hus. Imidlertid har Ås kommune ikke bare lavere skatteinntekter, men også høyere gjeldsbe-
lastning enn disse kommunegruppene, jf omtale under 2.1.5. Dette betyr at Ås kommune må ha 
en del lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover.  

 

2.2 Befolkningsutvikling 
Ås hadde den største befolkningsveksten i Follo i 2008, med hele 3,5 % vekst eller 539 nye 
innbyggere. I 2008 hadde kommunen en prognose som viste 3,0 % vekst. Tabellen viser  
befolkningsveksten fra 2000 – 2008, samt befolkningsprognosen for 2008. Som figuren viser 
stemmer veksten noenlunde med det vi da antok. Dette innebærer at befolkningsveksten i 2008 
ikke burde utfordre tjenestekapasiteten knyttet til barnehage, skole og pleie- og omsorg  
vesentlig mer enn det som vi antok ved inngangen til 2008.  
 
         
         Prognose Statistikk. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 Diff. 
0 218 168 195 189 185 163 210 205 191 210 19 
1-5 1040 1053 1027 1015 993 1006 965 1046 1083 1086 3 
6-12 1544 1581 1608 1603 1559 1538 1552 1529 1543 1533 -10 
13-15 516 556 585 633 696 707 703 703 710 707 -3 
16-19 573 618 616 672 720 754 830 910 932 945 13 
20-29 1758 1737 1739 1672 1651 1564 1620 1721 1883 1904 21 
30-39 2322 2364 2319 2251 2245 2246 2225 2236 2289 2263 -26 
40-66 4421 4492 4645 4768 4862 4973 5130 5277 5428 5473 45 
67-79 1077 1078 1064 1059 1101 1114 1149 1201 1217 1229 12 
80-89 314 343 385 410 407 407 426 433 442 444 2 
90+ 55 47 44 51 53 58 63 63 68 69 1 
Sum befolkning 13838 14037 14227 14323 14472 14530 14873 15324 15786 15863  
  199 190 96 149 58 343 451 462 539  
Vekst i %  1,44 1,35 0,67 1,04 0,40 2,36 3,03 3,01 3,52  

Tabell 1: Tabellen viser befolkningsveksten fra 2000 – 2008, samt befolkningsprognosen for 2008. 

Ås kommune         94,0  prosent 
Andre Follo-kommuner      109,5  prosent 
Gjennomsnitt for Akershus        134,3  prosent 
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Det er først og fremst ferdigstillelse av flere store boligprosjekter i Ås sentrum, Granheimtunet 
og på Nesset som har bidratt til at veksten har blitt stor.  

 

2.3 Felles målkart 
Rapporteringssystemet til kommunen skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et 
grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målkart som inneholder 
de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Disse fokusområdene 
viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Under hvert av disse er 
hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.  
 
De kritiske suksessfaktorene viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hoved-
målene. Måleindikatorene viser hva som skal måles ved for eksempel spørreundersøkelser og 
statistikk. Til hver kritisk suksessfaktor defineres et resultatmål som sier noe om hva som er 
forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene: 
� Bedre enn forventet     
� Godt nok      
� Svakere enn forventet    
 
For å nå de resultatmålene som er fastsatt, må det settes i verk tiltak. Dette gjelder særlig på de 
områdene hvor resultatene er svakere enn forventet. 
 
Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene er delt i 
tre kategorier og gjennomføres med foreskjellige intervaller etter kategori: 
� innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)  
� brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder 
� medarbeiderundersøkelser, hvert andre år 

 
Resultatene fra undersøkelsene rapporteres gjennom tertialrapporter og årsmelding. I tillegg 
følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og 
tiltak synliggjøres. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i november/desember 
2008. Resultatet av undersøkelsen er gjengitt i kapittel 5 medarbeidere. Det ble gjennomført 
brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder i 2008: 
� Servicetorget 
� Tjenester til personer med funksjonshemninger 
� Sosialtjenesten 
� Grunnskolen 
 
Resultatene av undersøkelsene rapporteres i kapittel 3 og 4.  
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Felles målkart 
 
Fokusområder Samfunn         Brukere  Medarbeidere Økonomi 
Kommuneplanens 
hovedmål 
Hva vi vil oppnå? 

-Ås kommune har en bære-
kraftig samfunnsutvikling som 
sikrer livskvalitet. 
 
-Ås kommune forvalter areal-
ressurser, eiendommer og 
teknisk infrastruktur på en 
bærekraftig måte  

-Barn og unge har et 
variert oppvekst- og 
læringsmiljø som gir 
trygghet og utford-
ringer 
 
-Voksne som har 
behov for kommunale  
tjenester har et selv-
stendig og verdig liv.      

-Kommunen har kompe-
tente medarbeidere og 
en hensiktsmessig orga-
nisasjon 

-Kommunen har en 
økonomi som gir 
handlefrihet 

Kritiske suksess-
faktorer (KSF) 
Hva må vi lykkes 
med? 

S1 God fysisk og psykisk 
helse blant innbyggerne 
S2 Gode sosiale og fysiske 
miljøer 
S3 Bærekraftig forvaltning av 
arealer og teknisk infrastruk-
tur 

B1 Tilstrekkelig tje-
nestetilbud med riktig 
kvalitet 
B2 Korrekt og bruker-
tilpasset informasjon 
til rett tid 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medar-
beidere 
M4 Fleksibel organisa-
sjon 
M5 Effektive og anvend-
bare støttesystemer og 
verktøy 

Ø1 Tilfredsstillende 
netto driftsresultat 
Ø2 God økonomisty-
ring 
Ø3 Effektiv tjeneste-
produksjon 
Ø4 God forvaltning 
av aktiva 

Måleindikatorer  
(MI) 
Hva skal vi måle? 
 

S1.1 Levekårsindeks  
 
S2.1 Andel barn/unge under 
25 år som er medlem i en 
forening  
S2.2 Antall utlån av alle 
medier på biblioteket 
S2.3 Antall åpne arrange-
menter i kulturhuset 
S2.4 Tilfredshet med kom-
munens nettsider 
S2.5 Utarbeide næringspoli-
tisk handlingsplan for Ås 
S2.6 Andel innvilgede søk-
nader til nærmiljøtiltak 
S2.7 Turnover på utleieboli-
ger  
 
S3.1 Antall dispensasjoner 
fra kommuneplanen  
S3.2 Vannkvalitet i Årungen-
vassdraget mhp meter sikt-
dyp 
S3.3 Andel avfall til restavfall 
S3.4 Energiforbruk pr m2 i 
kommunale bygg  

S3.5 Antall miljøsertifiserte 
virksomheter i Ås 

B1.1 Brukertilfredshet 
med tjenestene 
B1.2 Dekningsgrad for 
tjenester 
B1.3 Resultat fra 
nasjonale prøver  
B1.4 Andel elever 
under kritisk grense i 
lesing og regning 
B1.5 Antall brukere av 
de kommunale fritids-
tilbudene for ungdom 
B1.6 Saksbehand-
lingstid/ svartid 
B1.7 Antall påklagde 
vedtak som er omgjort 
av fylkesmannen 
B1.8 Omløpshastighet 
på korttids- 
/avlastnings- opphold  
 
B2.1 Brukertilfredshet 
med informasjon og 
dialog 

M1.1 Medarbeider-
tilfredshet 
M1.2 Sykefravær 
M1.3 Andel som går av 
med pensjon 
 
M2.1 Medarbeider-
tilfredshet med lederne 
 
M3.1 Organisasjonens 
kompetanse målt ifht. 
behov. 
M3.2 Andel fagstillinger 
som er besatt med rett 
formell kompetanse  
 
M4.1 Organisering ifht 
oppgaver 
M4.2 Organisasjonens 
endringskompetanse 
 
M 5.1 Tilfredshet med 
støttesystemer og -
verktøy  
 

Ø1.1 Netto driftsre-
sultat  
 
Ø2.1 Avvik i forhold 
til budsjett 
Ø2.2 Stabilitet i øk. 
rammer 
 
Ø3.1 Netto driftsut-
gifter pr innbygger 
 
Ø4.1 Vedlikeholds-
/rehabiliteringsmidler 
ifht bygningsmasse, 
veganlegg m.m. 
Ø4.2 God forvaltning 
av aktiva  

Tabell 2: Felles målkart 
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3   FOKUSOMRÅDE SAMFUNN 
Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet: 
� Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. 
� Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bære- 

kraftig måte 
  

På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette 
under tabellen.  
 

Resultatmål 2008 Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) Bedre enn forventet  Godt nok 

 

Rapport 2008 

S1 God fysisk og 
psykisk helse 
blant innbyggerne 

S1.1  
Levekårsindeks 
  

Registrering ved 
SSB 

3,4   3,5  3,71 

S2.1 Andel 
barn/unge mellom 
5-25 år som er 
medlem i en fore-
ning. 

Registrering ved 
kommunen 

71 % 70 % 72% 
 

S2.2 Antall utlån  
av alle medier fra 
folkebibliotek per 
innbygger  

Registrering ved 
KOSTRA 
 

5,6 pr  
innbygger 

5,5 pr 
innbygger 

5,2 pr. innbygger2 
 

S2.3 Antall åpne 
arrangementer i 
kulturhuset 

Registrering ved 
kommunen  

25 arrangementer 20 arrange-
menter 

33 arrangementer 
 

S2.4 Tilfredshet 
med kommunens 
nettsider 

Registrering ved  
Norge.no 

6 stjerner  5 stjerner  4 sterner3 

S2.5 Utarbeide 
næringspolitisk 
handlingsplan for 
Ås 

Registrering ved 
kommunen 

Vedtatt i 2.tertial 
2008 

Vedtatt i 
3.tertial 
2008 

Ikke vedtatt4 

S2.6 Andel nærmil-
jøtiltak som er 
gjennomført ihht 
plan 

Registrering ved 
kommunen 

100 % 80 % 40%5 

S2  Gode sosiale 
og fysiske miljøer 
 

S2.7 Turnover på 
utleieboliger 
(nyinnflyttinger) 

Registrering ved 
kommunen 

20 ny-innflyttinger  15 ny-
innflyttinger 
 

26 nyinnflyttinger 

S3.1 Antall dis-
pensasjoner fra 
kommuneplanen  

Registrering ved 
kommunen  

5 dispensasjoner 10 dispen-
sasjoner 
 

2 dispensasjoner 

S3.2 Vannkvalitet i 
Årungenvassdra-
get indikert ved 
siktedyp meter 

Registrering ved 
kommunen  

2 meter 1,5 meter 1,0m 

S3.3 Andel avfall til 
restavfall 

Registrering ved 
Follo ReN 

45% 50% 45% 

S3  Bærekraftig 
forvaltning av 
arealer og teknisk 
infrastruktur 
 

S3.4 Energiforbruk 
pr m2 i  kommuna-
le bygg  

Registrering ved 
kommunen  

180 Kwh/m2 190 
Kwh/m2 

164 Kwh/m2 
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Resultatmål 2008 Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) Bedre enn forventet  Godt nok 

 

Rapport 2008 

S3.5 Antall miljø-
sertifiserte virk-
somheter i Ås 

Registrering ved 
kommunen 

1 kommunal virk-
somhet 

5 bedrifter 06 

Tabell 3: Målkart for fokusområdet samfunn 
 
1SSBs levekårsindeks viser spredningen mellom kommunene for 7 sentrale indikatorer som sosialhjelp, dødelighet, uføretrygding, 
attføring, vold, arbeidsløshet og overgangsstønad. Skalaen varierer mellom 1 (beste levekår) og 10 (vanskeligste levekår). I 2007 
var indeksen for Ås kommune 3,5. Indikatorene Ås scorer dårligere på i 2008 er knyttet til arbeidsledighet og utdanning.  
 

2 Økt åpningstid har ført til en økning av utlånet i forhold til 2007. Likevel har kommunen ikke nådd sitt mål, noe som kan skyldes 
en  reduksjon av bokbudsjettet. 
 

3 Det er igangsatt et eget prosjekt med mål om ny internettside. 
 
4 Av ressursmessige årsaker har det ikke vært mulig å prioritere arbeid med denne planen. 
  
5 Kun ett anlegg er gjennomført. Det ble ikke gitt spillemidler til øvrige anlegg. Tiltakene ble ikke fullfinansiert og derfor ble de ikke 
gjennomført. 
 
6 Arbeidet med å sertifisere Søråsteigen barnehage startet opp i 2008 og vil bli avsluttet i 2009. I 2008 var det ingen private be-
drifter i Ås som henvente seg til kommunen for å bli miljøsertifisert og kommunen var av ressursmessige årsaker ikke en pådriver 
for å få miljøsertifisert flere bedrifter.  

 

3.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne 
 
Folkehelse 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Etablere en tverrsektoriell nettverksgrup-
pe for folkehelse og få den til å fungere 

Det er etablert en tverrsektoriell nettverksgruppe og utarbeidet et mandat for 
gruppas arbeid. Gruppa har hatt 3 møter. 

Kartlegge tiltak i kommunal regi som 
bidrar til å bedre innbyggernes psykiske 
og fysiske helse 

Den tverrsektorielle nettverksgruppa for folkehelse har kartlagt tiltak i kommunal 
regi som bidrar til å bedre innbyggernes psykiske og fysiske helse. 

Initiere nye tiltak som kan bidra til bedre 
folkehelsen     

Kartleggingen nevnt over er et grunnlag for hvilke tiltak som initieres i regi av 
nettverksgruppa.  

Samarbeide med lag, foreninger og 
arbeidsliv om tiltak som kan bedre inn-
byggernes fysiske og psykiske helse. 

Den tverrsektorielle nettverksgruppa for folkehelse har foreløpig ikke etablert 
samarbeid med lag og foreninger. Det skjer imidlertid samarbeid som ikke er i 
regi av nettverksgruppa, bl a samarbeid med Kiwanis om Varmtvannstilbudet Ås 
bad og interkommunale idrettstilbud, i samarbeid med Akershus idrettskrets, for 
fysisk og psykisk funksjonshemmede. 
 
Frivillighetssentralen samarbeider med lag og foreninger om mange tiltak som 
fremmer folkehelse, bl a:  
• Sorggruppe for voksne, og for barn og ungdom. Sanitets- 

 foreningen og Kvinne og familieforbundet gir økonomisk 
 støtte. 

• Antrozoologi, dyreassistert terapi på sykehjem 
• Følgevenn til sykehus eller lege  
• Besøksvenn  
• Turvenn  
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Friluftsliv, nærmiljø og idrett 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Sette opp infotavle om turveier i  
kommunen 

Infotavler om turstier er satt opp. 

Merke turveier Skiforeningen har ansvaret for å merke skiløyper og har foretatt noe merking i 
2008. Det er merket turstier i hele kommunen og disse er vist på infotavler satt 
opp ved 5 innfallsporter. 

Bygge ballbinge ved Rustad skole og Ås 
ungdomsskole 

Ikke utført pga manglende finansiering. 

Etableres isanlegg i Ås sentrum Ikke utført pga manglende finansiering. 
Bygge innendørs treningshall ved Ås 
stadion i samarbeid med fotballgruppa 

Det ble søkt om spillemidler til tiltaket i 2008, men det ble ikke gitt spillemidler til 
tiltaket i 2008. Ny søknad om spillemidler er sendt for 2009. 

 

3.2 Gode sosiale og fysiske miljøer   

Kulturliv 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Følge opp tiltakene i Plan for frivillighet i 
Ås 

Ihht Plan for frivillighet er følgende tiltak gjennomført: 
• Frivilligprisen for 2008 er delt ut til Moerhjemmets venner. 
• Adresselister over lag og foreninger oppdateres jevnlig via Servicetorget. 
• Frivillighetssentralen tilbyr lag og foreninger å informere om aktiviteter på 

sentralens nettsider.  
• Frivillighetssentralen driver oppsøkende virksomhet med foredrag for lag og 

foreninger, samt rådgivende tjeneste for de samme. 
• Utredning om frivillighetssentralens rolle er gjennomført og behandlet i for-

mannskapet. 
• Det informeres om frivillig aktivitet på kommunens nettside for å gjøre  

kommunens egne virksomheter og innbyggerne mer kjent med det frivillige 
arbeidet og hvilke muligheter det ligger der. 

• Det planlegges et seminar om frivillighet for ansatte i aktuelle kommunale 
virksomheter. 

• Ny natteravngruppe i Nordby område er etablert. 
• Frivillighetssentralen har i samarbeid med ungdomspresten på Nordby tatt 

initiativ til sorggrupper for ungdom.  
• Årlig kontaktmøte mellom velforeninger og teknisk etat/ordfører er gjennom-

ført. 
• Samarbeid internt i kommunen vedr frivillig sektor er blitt bedre ved at det 

arrangeres flere samarbeidsmøter som har resultert i gode samarbeidsformer 
og tiltak for beboere i for eksempel institusjon.  

 

Igangsette et forprosjekt som skal konk-
retisere hvilke kulturaktiviteter Ås kultur-
hus skal benyttes til og hvordan arealene 
kan utnyttes.  

Det er utarbeidet et forslag til hvordan huset på kort sikt skal benyttes. Mye av 
virksomheten og alle nye tiltak i bygget er avhengig av hva som skjer når det 
gjelder brannsikring.  
 

Øke samarbeidet med UMB og student-
samfunnet om kulturaktiviteter 

Åpningen av Uka i Ås ble gjennomført i sentrum. Ås kommune samarbeidet med 
studentsamfunnet om arrangementer under Uka rettet mot barn, ungdom og 
eldre og ga også økonomisk støtte til arrangementene. 
 
Ås kommune islegger Lillebrand for UMB. 
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Kulturliv 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Videreutvikle biblioteket til en sentral 
møteplass i tråd med de forventningene 
innbyggere har til et moderne folkebiblio-
tek 

Hovedbiblioteket utvidet åpningstidene med 5 timer pr.uke høsten 2008. 
Biblioteket har registrert et økt besøk på 2000 personer gjennom året. 
 
Det er gode erfaringer med bibliotekets trådløse nettverk.  
Brukerne har nå flere muligheter til å være på nett i biblioteket. Det har vært 2 
arrangement, ett forfattertreff og en Elias  
Blix-kveld arrangert sammen med Ås kirkelige kulturutvalg. 
Biblioteket har holdt åpent gjennom hele sommeren. 
 

 
 

Folkebibliotek - KOSTRA-tall  
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 269 250 254 239 262 238 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 
 

Kommentarer KOSTRA-tall 
Ressurser til folkebibliotek viser en synkende tendens gjennom de siste fire årene, og tilsvarer 
nå gjennomsnitt for Akershus, men ca. 9 % under gjennomsnittet i Follo. 
 
  

Kultur - KOSTRA-tall   
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt Akers-
hus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Andre kulturaktiviteter           
Netto driftsutgifter til museer per innbygger. 
Enhet: kroner 6 5 5 4 7 15 
Netto driftsutgifter til kunstformidling per 
innbygger. Enhet: kroner 5 10 8 7 39 61 
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter 
per innbygger (funksjon 385 og 386). Enhet: 
kroner 224 216 181 248 293 238 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer KOSTRA-tall 
Bak tallet drifttilskudd til muséer er kommunens tilskudd til Follo museum. Øvrige Follo-
kommuner gir fra 3 -5 kroner pr innbygger, mens kommunens tilskudd er på kr. 4 pr  
innbygger. Kunstformidling knytter seg til tilskudd til lokale arrangører som tilskudd og under-
skudds-garanti. Tilskuddsbeløpet har vært uendret over flere år. Funksjon 385, knytter seg i 
hovedsak til lønnsutgifter og trykkeutgifter for bygdeboka. Til tross for denne store satsingen 
siste år ligger kommunens driftutgifter på om lag som snittet for Akershus, og tydelig under 
snittet for Follo. 
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Medvirkning og dialog 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Styrke dialogen og samarbeidet mellom 
kommunens politikere og administrasjon, 
innbyggere og frivillige 
organisasjoner, næringsliv og UMB i 
utviklingen av lokalsamfunnet, gjennom 
aktiv bruk av folkemøter og andre arena-
er hvor disse aktørene kan møtes. 

Plankonferansen med kommunestyret ble arranger i mai.  
Det ble arrangert folkemøte i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for 
Vinterbro og utearealplan for Ås sentrum. I tillegg har det vært arrangert flere 
åpne møter i forbindelse med reguleringsplaner og kommunaltekniske saker. 
Kommunen har gjennomført 3 brukerundersøkelser i 2008.  
  

Styrke dialogen med brukerne, foresatte 
og pårørende i utviklingen av kommu-
nens tjenester, bl.a. gjennom bruk av 
brukerundersøkelser 

Det er gjennomført brukerundersøkelse i Kajaveien, i sosial- 
tjenesten og på servicetorget. Resultatet fra undersøkelsen på servicetorget var 
godt nok. Resultatet fra undersøkelsen i Kajaveien og i sosialtjenesten var  
svakere enn forventet.  

Utnytte mulighetene i Selvbetjeningspor-
talen i IKT- Follo, og utvikle dette til et 
verktøy for en døgnåpen forvaltning 

Videreutvikling av selvbetjeningsportalen har stoppet litt opp p.g.a. vakante 
stillinger både på drift i IKT Follo og webredaktør i Ås. 

Utnytte mulighetene til kontakt med 
politikerne i Politikerportalen som etable-
res i IKT- Follo  

Prosjektet med Politikerportal (nå kalt demokratiportal) er blitt forsinket.  Frogn 
kommune prøver nå ut portalløsningen.  

Videreutvikle servicetorget med sikte på 
å øke servicetorgets tilbud av tjenester 

Ikke igangsatt på grunn av trange lokaler.  

Ta i bruk verktøy som viser antall hen-
vendelser til servicetorget og oppfølging 
av disse. 

Blir først gjennomført i 2009. 

Aktivt bruke lokalmedier som Ås Nytt, 
Follo TV, ØB og Ås Avis 

Annonsering i Ås nytt, Ås avis og ØB. For øvrig er det mange enheter som aktivt 
bruker media i profileringen av tjenestene.  

Utarbeide en informasjonsstrategi.  Strategiarbeidet er påbegynt, men ferdigstilles først i 2009. 
 
 

Arbeidsliv og næringsliv 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Følge opp næringslivsstrategien for Follo 
ved å utarbeide en næringspolitisk hand-
lingsplan for Ås 

Det er tidligere utarbeidet en prosjektplan og en framdriftsplan for arbeidet med 
en næringspolitisk handlingsplan for Ås. Av ressursmessige årsaker har det ikke 
vært mulig å prioritere dette arbeidet. 

Fullføre arbeidet med en kommune-
delplan for UMB og være pådriver for et 
mer formalisert samarbeid 

Stortinget vedtok i april 2008 å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet 
til Ås. Dett gir Ås nærmere 720 nye arbeidsplasser og 790 nye studenter. Ås 
kommune som planmyndighet samarbeider med Statsbygg som ivaretar bygg-
herrerollen for samlokaliseringen. Avklaring av hvor VI og NVH skal lokaliseres 
vil være et viktig tema i 2009. Valg av utbyggingssted har betydning for om det 
skal utarbeides en kommunedelplan eller om det er tilstrekkelig med en  
reguleringsplan.  
 
Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres årlige strategimøter mellom 
formannskapet og styret ved UMB. 

Styrke Ås sentrum som et bolig-, 
nærings-, service- og kultursenter 

- Plan for utearealene i sentrum er behandlet første gang i HTM. Høringsutta-
lelser er innhentet. Planen behandles andre gang våren 2009. 

- Det er gitt rammetillatelse for utbygging i Hotellkvartalet. Tiltakshaver har 
utsatt søknad om igangsettingstillatelse. 

- Det er startet regulering av brannstasjonstomta 
- Ny regulering i sentrum nord er startet. 
- Det er gitt brukstillatelse for nybygg i sentrum øst 
- E-verkshagen er utvidet. 
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Arbeidsliv og næringsliv 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Styrke Vinterbro handelssenter som et 
lokalsenter ved å bidra i arbeidet med en 
kommunedelplan for Vinterbroområdet 

Kommunestyret vedtok 15.10.08 å legge forslag til kommunedelplan for Vinterbro 
ut til høring og offentlig ettersyn. Bakgrunnen for planarbeidet er Steen & Strøm 
sitt ønske om å videreutvikle Vinterbro som handels- og opplevelsesdestinasjon, 
gjennom en utvikling som knytter handelssenteret nærmere opp mot de  
aktivitetene som finnes på Tusenfryd. Det er tenkt gjennomført med følgende 
tiltak på sørsiden av RV 156 via en bro over denne:  
- Innendørs skibakke for alpint og skitunnel for langrenn og skiskyting  
- Hotell med konferansesenter, SPA-avdeling og badeanlegg 
- Utvidet handel med plasskrevende varegrupper 
 
I forbindelse med høringen kom det inn 35 uttalelser til planforslaget. Av statlige 
og regionale myndigheter var det kun Fylkestinget som er overveiende positiv til 
planforslaget. Statens vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling har 
fremmet innsigelse. Planforslaget er oversendt Riksantikvaren til  
vurdering.  
 

 
 
Samferdsel 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Samarbeide med de andre Follokommu-
nene om å bedre tog- og busstilbudet i 
Ås og Follo 

Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og 
Ruter AS er representert jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. 
I Follorådets uttalelse til Nasjonal Transportplan er det spesielt fokusert på 
dobbeltspor Ski-Oslo og hyppigere togavganger sør for Ski. I tillegg er det fokus 
på bedret kollektivtilbud i Ås og Follo i prosjekt Samordnet kommuneplanrullering 
i Follo. 

Bidra i arbeidet med utrede alternative 
traseer for framtidig E18 fra Østfold 
grense til Vinterbro. 

Ås har vært representert både administrativt og politisk i en referansegruppe for 
arbeidet med en konseptvalgutredning for E18 fra Østfold grense til Vinterbro. 
Utredningen har vært til politisk behandling i Ås.   

Påvirke Statens vegvesen til å gjennom-
føre en helhetlig vurdering av RV 152 
mellom Holstad og Korsegården 

Gjennom kontaktmøter med Statens vegvesen er det fremmet et behov for å 
gjennomføre en helhetlig vurdering av RV 152 mellom Holstad og Korsegården 

Bedre parkeringsmulighetene ved Korse-
gården, Holstad, Nygårdskrysset og 
Vinterbro 

Gjennom kontaktmøter med Statens vegvesen er det fremmet et behov for å 
bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og 
Vinterbro. Statens Vegvesen vurderer nå dette. 

Påvirke Statens vegvesen til å gjennom-
føre tiltak som kommunen har prioritert i 
trafikksikkerhetsplanen 

Vedtak om tiltaksplan for trafikksikkerhet er oversendt Statens Vegvesen og 
Akershus Fylkeskommune. Enkelttiltak er tatt opp med Statens vegevesen  
gjennom året. 

 
 

 M. Samferdsel  - KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo Gj.snitt Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 

Prioritering            
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, 
samferdsel i alt 474 537 587 583 458 554 
Dekningsgrad       
Personbiler. Antall pr. 10 000 inn- 
byggere 4 292 4 327 4 369 4 261 4 883 5 109 
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 M. Samferdsel  - KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo Gj.snitt Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 

Produktivitet       

Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, 
komm. veier og gater i alt  Enhet : Kroner 537 179 280 327 576 512 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal 
vei og gate 

71 
257 93 171 89 394 91 584 115 716 140 447 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Driftsutgifter per innbygger er høyere i Ås enn i Follo og Akershus, mens driftsutgifter per km 
vei er lavere. Dette kommer av at kommunen har mer vei per innbygger. Brutto driftsutgifter pr 
km kommunal vei omfatter utgifter til strøm, drift og vedlikehold av veilysanlegg (2,0mill.kr) 
og asfaltering av veier (0,6 mill.kr). Tas disse utgiftene ut av beregningsgrunnlaget, er totale 
driftsutgifter til vei 52 870 kr/km vei. Med vei menes både kjørevei og gang- og sykkelvei. 
 
 
Eiendomsforvaltning 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Effektiv ressursutnyttelse slik at eiendom-
mene ikke forfaller, men beholder sin verdi. 

Årlig vedlikeholdsplan oppgraderes fortløpende i forhold til uakseptabel 
bygningsmessige standard som avdekkes ved rutinemessige befaringer ol. 
Utbedring av akutte skader på bygninger prioriteres for å begrense det 
bygningsmessig forfallet. I tillegg er det utført større rehabiliteringstiltak i 
egen regi, bl a Åsgård skole pav. 2 og 3. 

Bedre samarbeidet mellom brukere av 
bygget og driftspersonalet. 

Det er en fortløpende kommunikasjon, enten ved mail eller ved møter, 
mellom brukerne av de enkelte bygg og vedlikeholds-leder / driftsteamene.  
Slik bedres kommunikasjon og samhandling. 

Effektivt og tilfredsstillende renhold. 2008 har vært ett krevende år. Pålagt innspring/nedbemanning på 4 årsverk 
er gjennomført. Tjenesten har i løpet av året fått en betydelig økning i  
arealer som skal renholdes. Moer sykehjem åpnet i januar, Kulturskolen i 
august og Tunveien barnehage i desember. Tilfredsstillende renhold er 
etablert i disse nye områdene uten stillingsøkning. Året har også vært 
preget av betydelig sykefravær og i noe grad kan dette knyttes til økt  
arbeidspress. Totalt sett er renholdet i kommunens bygninger utført innenfor 
budsjetterte rammer. 

Redusere tidsrommet utleiehus og leilighe-
ter står ledige. 

Nyinnflyttinger (turnover) i kommunale utleieboliger har økt fra 15 i 2006 til 
26 i 2008. Ordningen med startlån og boligtilskudd brukes aktivt for å bidra 
til at så mange som mulig av kommunens leietakere, får mulighet til å kjøpe 
egen bolig.  

Disponere utleieeiendommer som er best 
mulig egnet for de personene kommunen til 
en hver tid har et særskilt ansvar for. 

Det har i løpet av året vært foretatt en vurdering av og utarbeidet en oversikt 
over hvilke enkeltboliger som egner seg for salg.  Sak behandles politisk 1. 
kvartal 2009.  

Husleie for prostens lokaler i Sagaveien 3 
søkes delt med prostiets kommuner 

Ås kirkelige fellesråd har sondert terrenget overfor de øvrige fellesrådene i 
prostiet. Det er imidlertid liten forståelse å møte med den vanskelige  
økonomiske situasjonen som råder i alle fellesrådene. De argumenterer 
med at dette er utgifter som loven pålegger vertskommunen. Fellesrådet vil 
derfor prøve å få en dialog med bispedømmekontoret i Fredrikstad. Det vil 
forhåpentligvis ha en bedre effekt dersom bispekontoret sender ut en opp-
fordring til alle fellesrådene om at utgiftene til prostekontoret med rimelighet 
bør fordeles på fellesrådene etter innbyggertall.  
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Kommunal eiendomsdrift – KOSTRA-tall  
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt  
Akers-

hus 
År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 

Netto driftsutgifter for tjenesteområdene            

Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. 
innb. 2 236 3 127 3 223 3 334 3 320 3 745 
Energi       

Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto 
driftsutgifter 14,0 16,1 13,2 11,4 13,8 12,8 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter per innbygger er det samme i Ås som gjennomsnittet i Follokommunene. 
Tallet er sammensatt av utgiftstall for de enkelte typer bygg. Til barnehager og institusjons-
lokaler bruker kommunen mindre enn gjennomsnittet i Follo, for skoler nær gjennomsnittet og 
for administrasjonslokaler mer enn gjennomsnittet.  
 
Kommunens energiutgifter er omtrent som gjennomsnittet i Follo i prosent av brutto drifts-
utgifter. Det synes som Ås bruker noe mindre energi i 2008 enn tidligere år, men det skyldes 
ulik rapportering i 2006, 2007 og 2008. 
 
 
Samfunnssikkerhet 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Foreta en gjennomgang av kommunens 
retningslinjer og rutiner for beredskap 

Ikke igangsatt 

Påse at de virksomhetene som har behov 
for beredskapsnotat har det 

Ikke igangsatt 

Gjennomføre de beredskapstiltak som er 
anbefalt i risiko- og sårbarhetsanalysene  

Ikke igangsatt 

 

3.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur 

Arealforvatning 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Ta aktiv i bruk dataverktøyet N2000 for å 
sikre at kunnskap om biologisk mangfold 
tas i bruk som grunnlag for planarbeidet.  

Kommunen avventer ny versjon av N 2000 og har derfor ikke prioritert arbeid 
med å tilrettelegge for at berørte saksbehandlere kan ta dette i bruk.  

Vurdere å ta i bruk dataverktøy for å sikre at 
kunnskap om kulturminner og miljøer tas i 
bruk som grunnlag for planarbeidet.  

Ikke igangsatt. 

Iverksette prosjekt ”Virkemidler for sikring 
av LNF-områder med spesielle kvaliteter”. 

I forbindelse med samordnet kommuneplanrullering i Follo  
utarbeides det regionale føringer for hvordan verdifulle LNF-områder bør 
ivaretas. Disse føringene vil være et viktig grunnlag i arbeidet med sikring av 
LNF-områder med spesielle kvaliteter i Ås. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet med 
rullering av kommuneplanen.  
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Arealforvatning 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Vurdere å utarbeide en plan for deponier av 
rene masser i Ås med vekt på saksbehand-
lingsrutiner og oppfølgingsrutiner, samt 
følge opp Akershus fylkeskommunes arbeid 
med forprosjekt ”Forvaltning av byggmasser 
i Østlandsområdet”. 

Det er utarbeidet en veileder for saksbehandling for deponering av rene  
masser. Lokalisering av aktuelle deponier skal sees i en større sammenheng 
og er en del av Akershus fylkeskommunes prosjekt ”Forvaltning av byggmas-
ser i Østlandsområdet.”. 
 
Det er etablert lovlig massedeponi for kommunal virksomhet ved Bjørnebekk. 
Kommunen har søkt om massedeponi langs Rv 152 mellom Felleskjøpet og 
Ski grense. 

Regulere Dyster Eldor og bygge ut infra-
strukturen i hht kommunestyrets vedtak 
12.12.07 

Reguleringsarbeid er startet, og kommunestyrets vedtak følges opp så langt 
det er mulig.  

Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaks-
behandlingen 

Vikar for langtidssykemeldt er ansatt.  

Sikre god kvalitet på saksbehandlingen 
med sikte på å redusere antall klager. 

Saksbehandlerne er stadig på kurs for å være faglig oppdatert. Det er 
imidlertid flere faktorer enn kvaliteten på saksbehandlingen som påvirker antall 
klager.  Interessekonflikter, kvaliteten på søknaden, om politikerne følger opp 
med vedtak som er tilstrekkelig basert i lovverket, samt et fornuftig skjønn er 
blant faktorene. 

Oppnå effektiviseringsgevinst og større 
brukervennlighet via IKT Follo 

Selvbetjeningsportalen og matrikkelen driftes av IKT Follo. Det er påbegynt et 
arbeid for felles innkjøpsavtaler innfor IKT. 
 

Kommunal viltvakt konkurranseutsettes På grunnlag av viltvaktavtale vedtatt av kommunestyret i 2007 ble viltvakta 
konkurranseutsatt i 2008 og det ble inngått avtale med en ettersøksguppe om 
en døgnkontinuerlig viltvakt i kommunen.  

 
 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø – KOSTRA-tall 

Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt Akers-
hus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Produktivitet/enhetspris 

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø  
Brutto driftsutgifter til fysisk planleg-
ging, kulturminnevern, natur og nær-
miljø per innb. 585 662 723 700 652 750 
Fysisk tilrettelegging og planlegging, tjenesteindikatorer 

Saksgebyret for privat forslag til regu-
leringsplan, jf. PBL §30. 52 813 54 806 54 754 55 690 48 648 56 317 

Saksgebyret for oppføring av enebo-
lig, jf. PBL §93 pkt. a. 12 605 12 588 18 195 12 800 18 568 15 550 
Standardgebyr for kombinert kart- og 
delingsforetn., tilsvarende en bolig-
tomt 750 m2. 11 619 11 428 12 258 11 279 13 175 13 239 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
vedtatte reguleringsplaner (kalender-
dager) - 390 386 248 108 236 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
byggesaker (kalenderdager) 51 40 38 40 52 38 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
kartforretning (kalenderdager) 90 150 150 100 67 68 
Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år per 10 000 årsinnbygger i kommu-
nen 230 156 247 166 87 83 
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Fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø – KOSTRA-tall 

Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt Akers-
hus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Dekningsgrad      

Rekreasjon og og 360)      

Sykkel-, gangveier/turstier mv. 
m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 

23 14 29 26 23 22 

Ad notam: Utgifter for årene 2004, 2005 og 2006 er oppjustert til kostnadsnivå for 2007 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Saksbehandlingsgebyret for byggesaker er fortsatt blant de laveste i Follo. Saksbehandlings-
tiden er under gjennomsnittet i Follokommunene, og likt med gjennomsnittet for Akershus. 
Dette skjer til tross for at kommunen mottar langt flere søknader enn gjennomsnittet i Follo. 
Behandlingstiden for reguleringsplaner er lenger enn gjennomsnittstiden. Dette skyldes særlig 
to private reguleringsplaner som det faste utvalget for plansaker, flere ganger, har sendt tilbake 
til planlegger for ytterligere bearbeiding. 
 
 
Teknisk service og infrastruktur 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Opprettholde god drikkevannkvalitet og 
sikker vannforsyning. 
 

Ukentlige prøver og analyser av drikkevannskvaliteten viser forskriftsmessig 
godt drikkevann.  

Følge opp forskrift om rammer for vannfor-
valtningen ved pågående interkommunalt 
samarbeid om vannområdet Bunnefjorden, 
Årungen og Gjersjøen. 

PURA-prosjektet har oversendt sin del av forvaltningsplanen til vann-
regionmyndigheten (fylkesmannen i Østfold) i samsvar med fremdriftsplan.  
Forvaltningsplanutkastet er til høring. 

Oppfylle utslippstillatelsens krav Det gjennomføres et kontinuerlig arbeid med det kommunale avløpsnettet. Det 
er gjennomført kildesporing for feilkoplinger, overvannsprøver/analyser og 
utbedringstiltak. 

Følge opp påleggene om tiltak i spredt 
bolig- og fritidsbebyggelse 

Arbeidet pågår. Spredt bebyggelse i Årungens nedslagsfelt er gitt pålegg om 
utbedringstiltak innen utløpet av 2009. 

Redusere innlekking i ledningssystemene Omfatter det samme som under ”utslippskravene” ovenfor. 
Redusere arealavrenning fra jordbruket Det jobbes med å redusere arealavrenningen fra jordbruket. Målsettings- og 

strategiarbeidet blir gjort gjennom PURA-prosjektet. Ca 47 % økning fra 2007 i 
areal som ble lagt i stubb og dette er positivt for bekkenes vannkvalitets-
utvikling. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer. 

Oppnå de vannkvalitetsmål som er fastsatt 
for bekker, elver og vassdrag 

Kommunaltekniske tiltak følges opp i henhold til vedtatt tiltaksplan. Tiltak  
gjennomført på Kaja og dels på Campus ved UMB. Det gjenstår fortsatt tiltak 
på Campus. 

Sikre kapasiteten ved Nordre Follo Rense-
anlegg 

Utføres av NFR.  

Vurdere opprettelse av 2 stillingshjemler 
med ansvar for drift og vedlikehold av kom-
munaltekniske anlegg, samt investeringer i 
nye anlegg 

Dette ble vurdert i forbindelse med budsjettet 2008 – 2011, men ikke prioritert.  

Få vedtatt felles renovasjonsforskrift for 
Follo ReN-kommunene. 

Vedtatt av K-styre 25.04.2006 og er til videre behandling i Follo Ren.  

Gjennomføre ny renovasjonsordning. Er under utarbeidelse i Follo ReN 
Kildesortere alt husholdningsavfall, og øke 
bruk av hentesystemer hos den enkelte 
forbruker. 

Er under utarbeidelse i Follo ReN 

Øke ressursutnyttelsen i avfallet. Er under utarbeidelse i Follo ReN 
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 Vann – KOSTRA-tall 
Ås 
 

 Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            
Finansiell dekningsgrad - 112,7 141,6 101,8 99,7 91,7 
Produktivitet/enhetskostnad       

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporte-
ringsåret + 1 år)  1 466 1 479 1 526 1 400 3 030 2 373 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer KOSTRA-tall 
Forholdet mellom totale kostnader og inntekter i vannsektoren balanserer med en fonds-
avsetning på kr 292 173. Fondsavsetningen har sammenheng med høyere gebyrinntekter enn 
forutsatt i budsjettet, samt noe lavere driftsutgifter enn forutsatt.  Økte gebyrinntekter utgjør i 
alt ca 3,6 mill. kr, fordelt på ca 2,3 mill. kr i tilknytningsgebyrer og ca 1,3 mill. kr i årsgebyrer. 
 
Omlegging av hovedvannledning på Risjordet er dekket over driftsbudsjettet ved bruk av 
ovennevnte midler. 
 

Avfall og renovasjon – KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            
Finansiell dekningsgrad - avfall - 96,7 94,4 96,8 92,5 93,7 
Produktivitet/enhetskostnad       

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 1 818 2 028 1 954 2 280 2 000 1 788 
Utdypende tjenesteindikatorer       

Andel husholdninger med organisert 
hjemmekompostering (prosent) 4 2 - - 1 3 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Inntekter fra renovasjonsgebyrer er ca kr 270 000 lavere (2,1%) enn budsjettert. Dette ”tapet” 
må dekkes inn med tilsvarende beløp fra renovasjonsfondet. 
 
 

Avløp – KOSTRA-tall 
Ås 

 
Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt Akers-
hus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            
Finansiell dekningsgrad - 107,9 122,7 106,6 100,3 91,2 
Produktivitet/enhetskostnad       

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 471 2 515 2 698 2 555 3 597 3 299 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Inntekter i tilknytningsgebyrer (2,06 mill.kr) og årsgebyrer  (0,6 mill.kr) var i alt ca   
2,66 mill. kr mer enn budsjettert, og driftsutgiftene er ca 0,4 mill. kr lavere enn budsjettert.  
Dette fører til at avløpsfondet er tilført ytterligere ca 1,4 mill. kr fra 2008. 
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Klima og energi 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Deltakelse i prosjektet Grønne energikom-
muner som skal bidra til at:   
- en klima- og energiplan for Ås utvikles 
- konsesjon for drift av fjernvarmeanlegg 

i Ås sentrum blir gitt 
- samarbeidet med UMB og andre om 

nye energiløsninger styrkes 
- det tilrettelegges for nye energiformer i 

offentlige bygg, private næringsbygg 
og i private boliger og boligbyggean-
legg 

- energibruken i egen bygningsmasse 
blir redusert 

- Framdriftsplan for klima- og energiplanen er forskjøvet ca 1 måned som 
følge av nyansettelse av plan- og miljøvernrådgiver. Planen skal på 
høring i løpet av våren 2009 og vedtas i kommunestyret i juni. 

- Ås har deltatt på nettverkssamlinger i regi av Grønne  
energikommuner.  

- Det er fattet vedtak i rådmannskollegiet om å etablere et Klima- og  
energipolitisk nettverk i Follo. 

- Arbeidet med å redusere energiforbruk i kommunale bygg er påbegynt 
gjennom deltakelse på kurs i regi av Enova, samt å fremskaffe oversikt 
over energibruk i alle bygg. 

- Det er avholdt møter med UMB vedrørende fjernvarmeprosjektet. 
 

Bidra til at ansatte, innbyggere og nærings-
liv får kunnskap og informasjon slik at de 
stimuleres til bærekraftig produksjon og 
forbruk som reduserer klimautslippene 

I klima- og energiplanens tiltaksdel er det lagt opp til en omfattende involvering 
og mobilisering av innbyggere. 

Igangsette Miljøfyrtårnsertifisering av Ås 
kommune 

Plan- og miljøvernrådgiver har fått ekstern godkjenning som intern miljø-
fyrtårnkonsulent. Oppstartsmøte med Søråsteigen barnehage som er en pilot 
er gjennomført.  
 

Være pådriver i arbeidet med å miljøsertifi-
sere flere bedrifter i Ås  

Ås kommune har to ansatte som har ekstern godkjenning til å miljøsertifisere 
bedrifter i Ås etter Miljøfytrårnstandarden. Dette gir kommunen større mulighet 
til å være pådriver i arbeidet med å sertifisere flere bedrifter i Ås. 
 

 
 



 26 

4   FOKUSOMRÅDE BRUKERE 
Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til spesielle 
grupper, f eks barnehage, skole og pleie og omsorg. Dette fokusområdet skal sikre at barn, 
unge og voksne som har behov for kommunens tjenester tilbys tjenester i nødvendig omfang 
og kvalitet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.  
� Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer 
� Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.       
 
Følgende spørreundersøkelser er gjennomført i 2008:  
� Servicetorget 
� Tjenester til personer med funksjonshemninger 
� Sosialtjenesten 
� Grunnskolen 
 
På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette 
under tabellen.  
 

Resultatmål 
2008 

Rapport 2008 Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfakto-
rer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) Bedre enn 

forventet  
Godt nok 

 
 

Brukerundersøkelser    
Skole, elevundersøkelsen 
- Faglig veiledning 
- Medbestemmelse 
  

 
4 
4 

 
3,8 
3,0 

 
3,5 (7.tr) – 2,9(10.tr) 
2,2 (10.tr)1 

Tjenester til personer med funk-
sjonshemninger 

5,5  4,5 4,12 

Sosialtjenesten 4,1 4 3,83 

B1.1 Brukertilfreds-
het med tjenestene 
  

Servicetorget 
Internett 

5 4,5 4,8 
3,64 

Registrering ved KOMPAS    
Andel barn 1-5 år med barneha-
geplass 

90 % 
 

85 % 
 

90 % 
 

Institusjonsplasser i forhold til 
aldersgruppe 80 år + 

20 % 19% 19% 

B1.2 Dekningsgrad 
av tjenester 
 

Kulturskoleplasser i forhold til 
antall grunnskoleelever 

21 %  20 % 22% 

Registrering ved Utdannings- 
direktoratet 

Ambisjonsnivåene set-
tes i år 2009 som følge 

av resultater for år 2008 

 

5.trinn    

Engelsk - - Markant bedre enn 
landet. Tilsvarende 
fylket. 2008 tilsva-
rende 2007 

Lesing - - Noe bedre enn 
landet. Noe dårligere 
enn fylket. 2008 
dårligere enn 2007 

B1 Tilstrekkelig 
tjenestetilbud 
med riktig 
kvalitet   

B1.3 Resultat fra 
nasjonale prøver 
 

Regning - - Noe dårligere enn 
landet. Markant 
dårligere enn fylket. 
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Resultatmål 
2008 

Rapport 2008 Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfakto-
rer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) Bedre enn 

forventet  
Godt nok 

 
 

2008 betydelig 
dårligere enn 2007 

8.trinn    
Engelsk - - Betydelig bedre enn 

landet. Tilsvarende 
fylket. 2008 bedre 
enn 2007 

Lesing - - Betydelig bedre enn 
landet. Tilsvarende 
fylket. 2008 bedre 
enn 2007 

Regning - - Noe bedre enn 
landet. Markant 
dårligere enn fylket. 
2008 tilsvarende 
2007 

Registrering ved  
kommunen 

   

Regning 6 % 7 % Se note 5 

B1.4 Andel elever 
under kritisk grense 
i lesing og regning i 
2.trinn 

Lesing 15 % 18 % Se note 5 

B1.5 Antall brukere 
av de kommunale 
fritidstilbudene for 
ungdom (10 tom 15 
år) 

Registrering 300 
22 % bru-
kere 

240 
17 % bru-
kere 

Ikke registrert6 
 

Registrering ved  
kommunen 

   

Forvaltningsenheten 3 uker  3 uker 

 Sosial og barnevern 3 uker  3 uker 

B1.6 Saksbehand-
lingstid /svartid 
minst like god som 
lov krever 

 Byggesak/-søknad 12 uker  6 uker 
Registrering ved  
kommunen 

   

Forvaltningsenheten  0 1 0 

Sosial og barnevern  0 2 Barnevernet: 0 
Sosialtjenesten: 3 
1 sak opphevet og 2 
saker omgjort, etter 
skjønnsvurdering.  

B1.7 Antall påklag-
de vedtak som er 
omgjort av fylkes-
mannen 
 

Byggsak/-søknad 1 3 57 

Registrering ved kommunen    B1.8 Antall brukere 
pr. plass i løpet av 
et år. 

Korttids- /avlastnings- opphold 12 10 10,5 

Brukerundersøkelser    

Skole - foreldreundersøkelsen  4,5 4 Svarprosenten ved 
samtlige skoler var 
så lav at resultatet 
ikke vil gi indikasjon 
på brukertilfredshet 

B2 Korrekt og 
brukertilpasset 
informasjon til 
rett tid 
 

B2.1 Brukertilfreds-
het med informa-
sjon og dialog 

Tjenester til personer med funk-
sjonshemninger 

4,5 4 4,7 
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Resultatmål 
2008 

Rapport 2008 Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfakto-
rer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) Bedre enn 

forventet  
Godt nok 

 
 

Sosialtjenesten 4.0 3.8 3,7 
Servicetorget 5  4,5 4,5 

Tabell 4: Målkart for fokusområdet brukere 
 
1 Spørsmålet knyttet til faglig veiledning stilles både på 7. og 10. trinn. Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god 
veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Resultatene viser at Ås kommune 
ligger på omtrent samme nivå som landet og fylket. Området bør fortsatt prioriteres. 
Spørsmålet knyttet til medbestemmelse stilles kun på 10. trinn. Denne indeksen viser elevenes følelse av å få være med på å 
bestemme arbeidsmål, arbeidsplaner, arbeidsmåter og hva det skal legges vekt på ved vurdering. Resultatet viser at Ås  
kommune ligger på omtrent samme nivå som landet og fylket. Området bør fortsatt prioriteres. 
 

2Brukertilfredshet med tjenester til personer med funksjonshemninger fikk dårligere resultat enn forventet. Pårørende har svart på 
vegne av brukerne. Kun 10 avlagte svar gir noe dårlig svargrunnlag. Hovedårsak til resultat er misnøye med utførelse av  
vedtakenes tidsaspekt. Ressursene er nå omfordelt og avviket er korrigert. 
 
3Resultatet trekkes ned på grunn av misnøye med ustabilitet i saksbehandlergruppen, samt noe ustabilitet rundt overgangen til 
NAV. Det jobbes for å forbedre dette i NAV. 
 
4 Det er startet et prosjekt for å tilfredsstille nye krav fra Norge.no med LOS-struktur og universell utforming av internett-siden. 
 

5 Obligatoriske kartleggingsprøver for 2. trinn har gjennomgått en omfattende revisjon. De nye prøvene ble første gang 
gjennomført våren 2008. Dette gjør at sammenligning med tidligere prøver er lite hensiktsmessig. Formålet med obligatoriske 
kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Kartleggingsprøven 
skal blant annet brukes til å sette en kritisk grense som angir et bekymringsnivå. Denne grensa er satt til nivået definert av de  
20 % svakeste elevresultatene på prøvene. Prøvene som ble gjennomført våren 2008 viser at 2. trinnselevene i Ås kommune 
scorer betydelig bedre enn normen i lesing og markant dårligere enn normen i regning. 
 
6 Kommunestyret vedtok 16.12.08 at det skulle gjennomføres en evaluering og utredning av ungdomspolitikken i Ås. I dette  
arbeidet vil også bruken av de kommunale fritidstilbudene bli vurdert.  
 

7 I 2 saker har kommunen sagt nei til bygging i strandsonen, men fylkesmannen har omgjort vedtaket. De øvrige sakene er  
mindre prinsipielle. 
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4.1 Barn og unge 

Mestring og læring 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Gjennomføre Kunnskapsløftet og Ram-
meplan for barnehager  

Skole 
Kompetanseheving i forhold til innføring av Kunnskapsløftet er gjort i form av 
følgende tiltak: 
- Kurs i ulike fag arrangert av Ås PPS, Follonettverket LK06 og eksterne  

tilbydere (høyskoler, universitet) 
- Oppfølging og implementering på den enkelte skole 
- Studieturer, skolebesøk 
- Veiledning fra eksterne kompetansemiljøer 
- Veiledning fra Ås PPS 
- Erfaringsdeling på den enkelte skole 
- Erfaringsdeling i nettverk mellom skoler 
- Erfaringsdeling i interkommunale nettverk 
 
Barnehagene  
Barnehagenes årsplaner bygger på rammeplanens intensjoner og er utgangs-
punktet for gjennomføringen av arbeidet i barnehagen. 
Barnehagene arbeider systematisk og kontinuerlig med å sikre at barnehagens 
innhold er forankret i Rammeplan for barnehager.  
Alle ansatte har fått tilbud om utviklingstiltak knyttet til implementeringen av  
rammeplan. Følgende tiltak er gjennomført: 
-   Veiledning av nyutdannede førskolelærere  
-   Veiledning av førskolelærere med et års erfaring 
-   Kurs i grunnleggende innføring i rammeplan for nyansatt 
-   Kurs i barns medvirkning, språkmiljø og språkstimulering og pedagogisk-     
    ledelse for alle ansatte 
Noen barnehager har også valgt å ha spesielt fokus på enkelte av fagområdene i 
Rammeplanen, dette er utdypet i den enkelte barnehages årsplan. 
 

Sikre kompetente medarbeidere med 
kunnskap om bruk av IKT og varierte 
pedagogiske metoder  

Skole 
Mappevurdering, læringsstrategier og veiledet lesning har vært prioriterte  
områder ved mange skoler. IKT-verktøy er i utstrakt bruk, blant annet bruk av 
læringsplattformen It´s learning. Flere skoler benytter digitale tavler. 
 
Ungdomskolene i Ås gjennomførte digital eksamen og oppgavebesvarelse for 
første gang sammen med 200 andre ungdoms- og videregående skoler i Norge. 
 
Barnehagene 
De aller fleste ansatte bruker IKT som arbeidsverktøy og alle som trenger det får 
opplæring. Medarbeidere får tilgang til kurs innen data opplæring, prosjektarbeid 
og pedagogisk dokumentasjon. Barnehagene jobber kontinuerlig med å  
videreutvikle bruken av pedagogisk dokumentasjon som verktøy for kvalitets-
sikring og pedagogisk kompetanse hos personalet.  
Alle barnehagene legger ut informasjon og planer på barnehagens hjemmesider. 
Noen barnehager har egne dataprogram for informasjon samt dokumentasjon av 
barnehagens innhold og prosjekter på skjermer i barnas garderober.  
Barnehagene er Reggio Emilia inspirert og bruker varierte pedagogiske metoder. 



 30 

 
Mestring og læring 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Sikre reell medvirkning for barnehage-
barn, elever og foresatte ved å utvikle et 
aktivt og kompetent samarbeidsutvalg 
ved alle barnehager og skoler. 

Skole 
For å sikre reell brukermedvirkning har arbeidet med å utvikle Samarbeidsutvalg 
og Skolemiljøutvalg vært vektlagt. Det har vært varierende aktivitet ved de ulike 
skolene. Området kan fortsatt videreutvikles. 
 
Barnehagene 
Alle barnehager har gjennomført et eller flere Samarbeidsutvalgsmøter (SU-
møter) i løpet av året. Barnehagenes SU består av et likt antall representanter av 
foresatte og ansatte. SU har godkjent barnehagenes årsplaner, i noen barne-
hager har SU også vært med på prosessen med å utarbeide disse. Barnehagene 
har i tillegg foreldrearbeidsutvalg (FAU). Barnehagene har avholdt dugnader, 
juletrefester og sommerfester i regi av personalet og FAU. 
Barns rett til medvirkning er et satsningsområde. Barnehagene jobber med å 
sikre barns rett til medvirkning gjennom hverdagsaktiviteter og gjennom prosjekt-
arbeid. Barna har også fått mulighet til å være med i planleggingen av barne- 
hagens tradisjoner. 

Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i 
alle deler av kommunen.  

Tunveien barnehage med 100 plasser sto ferdig i desember. Dette bidrar til at 
sentrumsområdet er godt dekket. Det er ikke tilstrekkelig dekning i forhold til 
etterspørsel i Ås Nord området og beboere der blir tilbudt plasser i sentrums-
området. Det er de fleste som får tilbudet ikke fornøyd med. Det er planlagt 
utbygging av ny barnehage med ca 100 plasser ved Solberg skole i 2010/2011. 
Planene om økning av en avdeling i Togrenda bhg i 3. tertial ble skrinlagt pga 
kostnadene. 
Rustadskogen barnehage gjorde om en avdeling for barn fra 3-6 år til en avde-
ling for barn fra 1-3 år i august 2008. 

Med bakgrunn i undersøkelse, vurdere 
organiseringen av barnehagene med 
hensyn til åpningstider 

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2008. Undersøkelsen gikk ut til foresatte i 
kommunale barnehager og potensielle brukere via helsestasjonene. Det kom inn 
145 svar av 500 mulige. På bakgrunn av lav svarprosent og at få ønsket utvidet 
åpningstid, vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke endre åpningstiden. 

Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer 
at barnehageeier har kontroll på at all 
opplæring skjer i henhold til lov og for-
skrifter, kunnskap om barnehagens og 
skolens utvikling og resultater. 

Kvalitetssystemet er en del av kommunens kvalitetssystem. Prosess-
beskrivelsen for barnehage med tilhørende retningslinjer sikrer god kontroll på 
mange områder. Prosessen og enkelte retningslinjer er under revidering og vil bli 
ferdigstilt våren 2009. Ved behov lages nye retningslinjer og rutiner som inn-
lemmes i kvalitetssystemet. 

Ferdigstille kvalitetssystemet som sikrer 
at skoleeier har kontroll på at all opplæ-
ring skjer i henhold til lov og forskrifter, 
kunnskap om  skolen utvikling og resulta-
ter. 

Kvalitetssystemet er en del av kommunens kvalitetssystem. Prosess-
beskrivelsen for skole og voksenopplæring med tilhørende retningslinjer sikrer 
god kontroll på mange områder. Prosessen og enkelte retningslinjer er under 
revidering og vil bli ferdigstilt våren 2009. Ny retningslinje/rutine for tilsynsbesøk 
ved skolene ferdigstilles våren 2009. Ved behov lages nye retningslinjer og 
rutiner som innlemmes i kvalitetssystemet. Plan for kartlegging og resultat-
oppfølging er i tråd med nasjonale krav. 

Gjennomgang av SFOs tilbud og åp-
ningstider med tanke på økning av un-
dervisningstimetallet. 

SFO-tilbudet er vurdert. Nye åpningstider og nye vedtekter ble vedtatt  
høsten 2008 med virkning fra 01.08.2009 
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Barnehager – KOSTRA-tall  
 Ås 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering          
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 
 9 959 10 188 10 968 5 481 15 974 

14 907 
 

 
 
Dekningsgrader   

  
  

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 77,8 89,4 88,2 91,7 91,4 89,4 
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 63,8 76,4 78,0 83,0 82,0 78,9 
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer 
eller mer per uke  86,5 91,4 93,3 94,9 97,5 97,0 
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold 
til innbyggere 3-5 år  86,8 97,9 95,2 97,9 97,4 96,1 
Produktivitet       

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barne-
hager per korrigert oppholdstime (kr) 36 33 36 33 41 41 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Kommunen har god dekning for barn under 3 år, 83 % er over gjennomsnittet i Akershus og 
resten av landet. Kommunen har god dekning for barn over 3 år, 97,9 % er over gjennomsnittet 
i Akershus og resten av landet. Sammenlignet med resten av Follo og Akershus driver Ås 
kommune kostnadseffektive barnehager. Det ble åpnet en ny barnehage med 100 plasser i de-
sember 2008. 
 

Grunnskoleopplæring – KOSTRA-tall  
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            

Netto driftsutgifter til grunn- og spesialsko-
ler, per innbygger 6-15 år 64 046 69 546 71 405 70 755 68 573 68 573 
Timer spesialundervisning i prosent av 
antall lærertimer totalt 14,5 14,9 15,2 11,9 15,0 12,4 
Dekningsgrader       

Elever per kommunal skole 239 241 235 240 299 309 

Andel elever i grunnskolen som får spesial-
undervisning, prosent 4,1 4,2 4,4 4,9 6,4 5,6 
Antall elever per datamaskin 6,0 3,5 3,2 2,9 3,6 3,7 
Produktivitet / enhetskostnader       

Elever per årsverk 12,4 11,7 11,8 11,5 12,2 12,4 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 
7.årstrinn 14,6 14,4 14,4 13,5 15,5 15,6 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 
10.årstrinn 17,4 15,7 17,1 17,2 16,6 16,0 
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får 
skoleskyss 10 719 9 822 10 575 11 298 8 141 8 353 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 
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Kommentarer til KOSTRA-tall 
Ås kommune ligger fremdeles over gjennomsnittet i Follo og Akershus når det gjelder utgifter 
til grunnskole. Kommunen har imidlertid et lavere gjennomsnittelig elevtall pr skole enn i  
Follo og Akershus. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på barnetrinnet i Ås har holdt seg stabilt. 
På ungdomstrinnet er den gjennomsnittlige gruppestørrelsen i Ås nå høyere enn gjennomsnittet 
i Follo og Akershus.  
 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervising har økt, men er fortsatt lavere enn i  
Follo og Akershus. Mange elever står på venteliste for utredning ved pedagogisk-psykologisk 
senter. 
 
Driftsutgifter til skoleskyss per elev som får skoleskyss har økt og ligger over gjennomsnittet i 
Follo og Akershus. Dette er kommunale utgifter til skoleskyss, dvs at elever får skoleskyss 
etter vedtak i kommunen, på grunn av trafikkfarlig vei, mørke og ubrøytete veistrekninger om 
vinteren etc. Kostnadene på dette området vil bli gjennomgått i 2009 for eventuelt å få ned ut-
giftene.   
 
 
Skolefritidsordningen – KOSTRA-tall 
 

Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen pr 6-9 
år 4 913 2 992 4 147 1 878 2 432 2 637 
Dekningsgrader       
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 
SFO, prosent 72,3 70,7 70,1 76,3 75,0 73,9 
Produktivitet / enhetskostnader       

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsord-
ning, per komm. bruker 24 741 22 515 25 645 23 183 23 398 22 577 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i skolefritidsordningen er gått ned og ligger nå under gjennomsnittet for 
Follo og Akershus. Dekningsgraden har økt og ligger over gjennomsnittet for Follo og Akers-
hus. Flere undervisningstimer på de laveste trinnene medfører at mange foreldre ikke er av-
hengig av å ha full plass i skolefritidsordningen.  
 
 
Fritidstilbud og kulturskolen 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Videreutvikle tilbudet i ungdomshusene i 
samarbeid med ungdommene 

Saker legges fram i brukerstyrene og Ungdomsrådet. Det er fortsatt en stor 
utfordring å få ungdom engasjert i utviklingen av tilbudene. 

Legge til rette for egenorganiserte aktivi-
teter der det er mulig. 

Det var planlagt flere aktiviteter på ungdomshusene høsten 2008.  
Vakanse i stilling, samt forslag om nedleggelse av ungdomshusene gjorde at 
framdrift på gjennomføringen var lav. 
Solbergbua, som var et bandtilbud, er stengt for alle brukere på grunn av hær-
verk. Solberg-bua nedlegges og bandaktiviteten konsentreres til ungdoms-
husene. 

Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet 
om fritidstilbud til barn og unge. 

Positivt oppvekstmiljø er et tverrfaglig samarbeid om fritidstilbudet til barn og 
unge. 

Videreutvikle fritidsaktiviteter til barn og 
unge i samarbeid med foreldre, lag og 

Kulturskolen har et utstrakt samarbeid med Ås jente- og guttekorps, Nordby 
skolekorps og Ås barne- og ungdomskor om dirigenter og instrumentalopplæring. 
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Fritidstilbud og kulturskolen 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
foreninger og andre kommuner. Det er egne foreldrestyrer tilknyttet kulturskolens tilbud innen stryke- og trekk-

spillorkester, samt teaterverkstedet. 
Videreutvikle kulturskolens opplæringstil-
bud tilpasset elevenes behov og videre-
utvikle samarbeidet med de andre  
kulturskolene i Follo. 

Kulturskolens undervisningstilbud er bygget opp på bakgrunn av søkernes  
ønsker, behov i lokalmiljøet samt hensynet til helhetlige undervisningstilbud og er 
i kontinuerlig utvikling og tilpasning. 
Det er fortsatt lange ventelister til kulturskolens tilbud (128 elever ved siste  
hovedopptak). Dette er hovedsakelig søkere til instrumentalopplæring. Pågangen 
til skolekorpsene er stor og kulturskolens elevplasser innen blåse- og slagverks-
instrumenter disponeres nå til korpsets virksomhet som følge av forpliktelsene i 
samarbeidsavtalen. Det blir for tiden ikke tatt opp nye elever på blåse- og slag-
verkinstrumenter utover de som forplikter seg til å spille i skolekorpsene.  
Det samarbeides med de øvrige kulturskolene i Follo om tiltak rettet mot ungdom 
og viderekommende elever. Follo ungdomsorkester og felles 
seminarer rettet mot ulike instrumentgrupper er et resultat av dette  
samarbeidet.  
I november holdt kulturskolene i Follo et fellesarrangement, Kudramuda, i Kolben 
kulturhus. Mange av kulturskolens elever og lærere deltok ved dette arrange-
mentet. 
I september flyttet kulturskolen inn i nyrehabiliterte Åsgård. I den forbindelse ble 
det avholdt åpningsuke med mange arrangementer med elever, lærere, tidligere 
elever og gjester. 

 
 

Kultur – KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 

Musikk og kulturskoler m.m.            
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per 
innbygger 6-15 år 2 560 2 445 2 604 2 241 1 426 1 680 
Ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskoler 
m.m.       

 
  

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge 
per innbygger 236 232 233 225 172 192 

Antall årsverk ved kommunale fritidsklubber, ferie-
klubber, MC-senter, musikkverksted m.m. 8,2 4,7 4,7 3,7 5,5 6,0 

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner          

Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd - - - 23 50 38 
Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 
 

Kommentarer til KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til kulturskolen ligger over snittet for både Akershus og Follo. Noe av for-
klaringen er at kostnader knyttet til korpsavtalene ligger innen dette budsjettområdet. 
Utgifter under aktivitetstilbud barn og unge knytter seg til drift av ungdomshusene, samt drifts-
tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Her ligger kommunens tall over snittet både for 
Follo og Akershus. Tallene for antall lag som mottar kommunale driftstilskudd er lavt, og  
tydelig under snittet. Dette forklares med at kommunen kun gir driftstilskudd til lag og  
foreninger med medlemmer under 20 år. Øvrige kommuner gir støtte til grupper som også har 
voksne medlemmer. 
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Barnevern 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Skape stabile og trygge voksenrelasjoner 
for barn ved å bidra til nettverksbygging 
og foreldreveiledning. 

Barnevernet har gjennomført 2 nettverksmøter og barnevernets familieveileder 
har fulgt opp 7 familier med veiledning i 2008. 

Ha kompetente medarbeidere med opp-
datert kunnskap. 

Opplæringsplan er utarbeidet, og fulgt opp i 2008. Tiltak videreføres i  
opplæringsplan for NAV Ås i løpet av 1. tertial 2009. 

Videreutvikle og styrke faglig kompetan-
se i barnevernet i forhold til foreldrevei-
ledning og nettverksbygging. 

Fokus på kompetanse i nettverksmøter og familierådslag som metode. Vellykket 
og lærerik studietur gjennomført i 2008. 

Utvikle gode samarbeidsmodeller mellom 
barnevernstjenesten, sosialtjenesten, 
psykisk helse, forvaltningsenheten og 
andre kommunale og statlige instanser, 
for å sikre at barn får riktig hjelp. 

Barnevernet flyttet i 3 tertial inn i NAV-Ås. Siste del av 2008 har dermed gått med 
til å ”komme på plass”, og etablere gode rutiner og samarbeid i nytt bygg og i ny 
enhet.  
Team for sammensatte saker barn og unge (0-18 år) i Ås kommune ble etablert. 
Faste deltakere er fagleder for barnevernet, representanter fra forvaltnings-
enheten, fagteamet på Ski (Statens barnevern), BUP, helse-stasjonen 
m.fl. Teamet møtes ved behov. 
Fagleder for barnevernet har deltatt i en tverrfaglig prosjektgruppe, med det 
formål å utrede behov for bolig, arbeid og annen sysselsetting på dagtid for 
ungdom over 16 år, med langvarige behov for tjenester. I forbindelse med  
prosjektet er det etablert et tverrfaglig møte, hvor bl.a. Barne- og ungdoms-
psykiatrien (BUP) deltar. Formålet med møtet er rådslagning i enkeltsaker, etter 
samtykke, for å finne gode løsninger/tiltak.  
Fagleder for barnevernet har invitert samarbeidspartnere til ”frokostmøter”, for 
gjensidig informasjonsutveksling også i 2008. 
Barnevern- og sosialtjeneste har hatt faste møter, for utvikling av  
tjenesten/fokus på kompetanse. Samarbeid mellom tjenestene fremgår av ISO- 
prosesser. 
Fylkesmannen og helsetilsynet gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten, 
sosial- og helsetjenesten, vedr samarbeid rundt utsatte barn. (Landsomfattende 
tilsyn i 2008). Det ble ikke avdekket avvik i forhold til dette samarbeid, men  
samarbeidet var i noen saker utilstrekkelig dokumentert. Avviket er lukket. 

Økt samarbeid innad i tjenesten og med 
aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte 
ressursene på best mulig måte. 

Barnevernkonsulenter har deltatt i ungdomsteamet og tverrfaglig helse-stasjon, 
som er tilgjengelig en dag i uken. Fagleder for barnevernet har også deltatt i 
arbeidsgruppen for Positivt oppvekstmiljø. 

Beholde og utvikle fagkompetansen i 
forhold til målgruppen i tjenesten 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler, opplæringsplan og fokusert på et godt 
arbeidsmiljø i barneverntjenesten i 2008. 

 
 

Barnevern – KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt Akers-
hus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            

Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barneverntjenesten 4 194 4 210 3 895 3 598 4 737 4 212 

Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 
252) pr. barn i barnevernet 126 925 116 661 108 258 104 725 89 390 87 006 
Dekningsgrader             
Andel barn med barneverntiltak ift. 
innb. 0-17 år 2,8 2,4 2,5 2,1 3,1 3,8 
Produktivitet             
Barn med undersøkelse eller tiltak 
per årsverk 19,1 18,4 21,0 15,3 19,2 22,4 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 
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Kommentarer til KOSTRA-tall 
• Netto driftsutgifter pr innbygger har gått ned blant annet som følge av at næromsorgstiltak, 

et kostnadskrevende tiltak i hjemmet, er redusert til et minimum og overført til en annen 
enhet i kommunen. 

• Netto driftsutgifter pr barn ligger over gjennomsnittet både for Follo og Akershus, og kan 
forklares med at barnevernet i Ås har forholdsvis få barn i tiltak, hvorav hovedtyngden av 
kostnader går til dekning av utgifter til barn plassert i fosterhjem og institusjon. Gjennom-
snittet blir derfor høyt. 

• Barnevernet har færre barn i barneverntiltak sammenlignet med gjennomsnitt i Follo og 
Akershus. En forklaring på dette er at Ås har etablert flere lavterskeltiltak, hvor også  
barnevernet deltar uten at det opprettes barnevernsak. Noen av de familiene som benytter 
disse tiltakene ville sannsynligvis ha kontaktet barnevernet, dersom lavterskeltiltakene ikke 
fantes. 

 
 
Tjenester til barn med funksjonshemning 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Nedsette en prosjektgruppe som skal 
utrede behov for bolig, arbeid og annen 
sysselsetting på dagtid for ungdom over 
16 år. 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2008, og vil integreres i Temaplan for helse og omsorg 
2009-2015. 

Økt samarbeid innad i tjenesten og med 
aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte 
ressursene på best mulig måte. 

Målet er at dette blir realisert som et resultat av prosjektet. 
I dag får Ljungbyveien hjelp av ansatte i Solfallsveien til å få alle barna opp og til 
skole på morgenen. 

Beholde og utvikle fagkompetansen i 
forhold til målgruppen i tjenesten. 

Tjenesten har hatt stabil personalgruppe. Det har vært gjennomført work-shop i 
forhold til oppgaver og utfordringer rundt en bruker, arrangert fagdag for hele 
miljøarbeidertjenesten og ansatte har deltatt på ulike kurs og  
seminar. Personale fra enheten har holdt kurs og forelesninger i målrettet miljø-
arbeid og psykisk helsearbeid for andre i kommunen. 

 
Forebyggende og helsefremmende tiltak 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Etablere PIS-grupper (samlivsbrudd) i 
ungdomsskolene  

Tilbudet er etablert i to barneskoler i 2008.  Grupper har vært etablert fort-
løpende. 10 % stilling har vært avsatt til dette arbeidet. 

Etablere ”Godt samliv –grupper” som fast 
tiltak 

Gjennomført et kurs våren- 2008 og enheten fikk gode tilbakemeldinger fra  
deltakerne på evalueringsskjemaet.  

Øke personalressursene i familieteamet 1/1-08 økte teamet med 30 % stilling til 180 %. Se beskrivelse av Familie- og 
nettverksteam under rapportering på tiltaket Bidra til å skape gode nettverk for 
barnefamiliene i kommunen. 

Sikre et godt samarbeid på tvers av fag 
og etater i kommunen om det forebyg-
gende og helsefremmende arbeidet. 

Enhetsleder har i 2008 sittet i:  
- Arbeidsgruppen for positivt oppvekstmiljø  
- Team for sammensatte saker 
- TSF-flyktninger 
- Folkehelsegruppa 
 
Andre forum for samarbeid i 2008:  
Tverrfaglig helsestasjon hver uke i samarbeid med barnevernstjenesten, psy-
kisk helse og pps.    
Ansvarsgrupper etablerers ved behov på tvers av fag og etater.  
Ungdomsteam hver mandag på ungdomskolene i samarbeid med familie - og 
nettverksteam, pps og barnevern. 
Fastlege samarbeid hvor det er utarbeidet og godkjent retningslinjer for  
samarbeid mellom fastleger, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
Aksjon ”Stopp langingen” er gjennomført av flere etater og avdelinger samt 
Ungdomsrådet i regi av gruppen for Positivt oppvekstmiljø. 
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Forebyggende og helsefremmende tiltak 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 

Det tverrfaglige arbeidet om de utsatte barna bør ytterligere styrkes i 2009. 

Drive et godt forebyggende arbeid på de 
arenaer hvor ungdommene og barnefa-
miliene er, spesielt i forhold til 
innvandrere. 

Det er i 2008 utarbeidet en brosjyre på engelsk om tjenestene ved Enhet for 
forebyggende helse, i sammenheng med å opprettholde det gode samarbeidet 
med Bjørnebekk asylmottak. 
 
 
 
Til smittevernarbeid har det vært avsatt 20 % helsesøsterstilling, og innenfor 
dette området har det i 2008 vært tilbudt: 
- Influensavaksinering til befolkning over 65 år som bor i Ås kommune to  

ganger i året. 
- Tuberkulintesting av alle nye studenter til UMB, oppfølging og 

henvisning videre. 
- Miljøundersøkelse hvis det er tuberkulose pasienter i kommunen. Mye  

samarbeid med Diagnosestasjonen, Ullevål SH., tlf./møter 
- Reisevaksinasjonstilbud til befolkningen hver uke. 
Til dette har tjenesten i 2008 måtte prioritere og omfordele ca 50 % ressurs. 

Fange opp trendene i barn og unges 
helseutvikling og arbeide målrettet i 
forhold til det 

- Ved helsestasjon for ungdom (HFU) i Ås sentrum er det i 2008 brukt  
prosjektmidler til å øke bemanningen og utvide åpningstiden. Helsestasjon for 
ungdom er også på Nordby for å tilby tjeneste til de som bor i dette området. 
HFU har hatt 1200 konsultasjoner i 2008, som er en økning på 170  
konsultasjoner sammenliknet med 2007. 

- Fokus på område ernæring og fysisk aktivitet i barneskolen i samarbeid med 
skolelege og fysioterapeut. 

- Gjennomført gruppsamtaler for elever på 8. trinn hvor gruppa får generell 
informasjon og blir kjent med helsesøster.   

- Gjennomført stand på Ås videregående skole i forbindelse med Verdensdag i 
psykisk helse og Temadag for russen.  

Støtte og veilede voksne i foreldrerollen. - Åpen helsestasjon etablert i april-08, et tilbud hvor foreldre kan komme uten 
timeavtale.  

- Se tiltaket om Godt samlivskurs. 
- Etablert samarbeid mellom Ungdomsteamet og familie- og nettverks-team 

som bidrar til å gi et helhetlig tilbud til brukere. 
Bidra til å skape gode nettverk for barne-
familiene i kommunen. 

- Familie- og nettverksteamet har jobbet med dette gjennom -08  ved å være et 
frivillig lavterskeltilbud. Foreldre ringer direkte og kan gjøre avtaler. Ungdom 
har vært på flere turer med teamet, de følger opp brukere på hjemmearenaen 
og på fritid. De arrangerer 1. juledag middag for brukere i samarbeid med Ås 
kvinnelagsstiftelse med stor suksess.  

-  Helsestasjonen arrangerer barseltreff og ”Åpen helsestasjon”   
Befolkningsveksten i kommunen har økt 
presset på tjenester ved helsestasjonene 
og i skolehelsetjenesten. En bør vurdere 
om helsesøsterressursene bør økes i 
perioden. 

- Økning av helsesøsterressurs med 80% på videregående skole med fylkes-
kommunalt tilskudd i 4 år fra skolestart i aug.-08. 

- Vurdere bruken av skolelege ressurs innen utgangen av -08 
- Vurdere økning av helsesøsterressurser på helsestasjonsteamet, spe- og 

småbarn 2009/2010, på bakgrunn av blant annet følgende argumentasjon og 
erfaringer i løpet av 2008:  
-  Det har ikke vært tilført ressurser til denne tjenesten på mange år.  
- Vi har daglige og ukentlige problemer med å finne nok timer til  
brukere, da mange brukere krever mer tid og oppfølging enn tidligere.  

- Vi har mange fremmedspråklige brukere som kreves at det er tolk tilstede 
for å gjennomføre konsultasjonene, doble timer. 

- Vi er pålagt å bruke andre arbeidsmetoder for å gjennomføre for eksempel 
2- og 4 års konsultasjoner, SATS og SPRÅK 4. Dette er programmer som 
krever både dokumentasjon på papir og elektronisk, samt å regne ut 
poengsum for deretter å bli arkivert.  
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Forebyggende og helsefremmende tiltak 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 

- Helsesøstrene i Ås som arbeider med spe- og småbarn, har også ansvar 
for hver sin barneskole. Skolehelsetjenesten krever tettere oppfølging og 
krav om tilstedeværelse. Helsesøstrene er en del av det helhetlige tjenes-
te-tilbudet sammen med lærere og andre pedagoger. 

Helsestasjonen er blitt det lavterskeltilbudet vi har jobbet for at det skal bli.  
Brukere henvender seg ofte, før evt. fastlege. Vi opplever at helsestasjonen er et 
viktig samlingspunkt for beboere i Ås kommune. Mange nyinnflyttede til både 
Nordby- og Ås har lite nettverk og er hyppige brukere av helsestasjonstilbudet. 
Helsestasjonene har hatt 1065 svangerskapskonsultasjoner i 2008, sammen-
liknet med 930 i 2007. 

 

Kommunehelse – KOSTRA-tall Ås 
Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt Akers-
hus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering           

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommune-
helsetjenesten 1 280 1 222 1 236 1 276 1 202 1 366 
Dekningsgrad             
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelse-
tjenesten 5,2 7,6 7,4 7,7 8,2 8,0 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommu-
nehelsetjenesten 8,8 8,5 7,2 9,1 9,1 9,4 

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetje-
neste. Funksjon 232       

  

    
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 
232 102,3 106,8 105,7 110,2 82,1 83,9 
Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helse-
vern mm.). Funksjon 233       

  
    

Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 
Diagnose, behandling og rehabilitering. Funk-
sjon 241       

  
    

Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og 
turnuskandidater. Funksjon 241 37,3 38,4 25,2 39 40,1 34,5 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Ås kommune har styrket fysioterapitilbudet i 2008 ved opprettelse av nye hjemler / driftstil-
skudd. Ås kommune har styrket skolehelsetjenesten ved den videregående skolen i 2008, med 
midler fra Fylkeskommunen. Kommunen har også et utvidet tilbud i helsestasjon for ungdom 
(HFU) opp til 25 år, for å favne studenter ved UMB. Andre kommuner har kun opp til 20 år. 
Midler til dette dekkes av Helsedirektoratet. Familie- og nettverksteamet, og tverrfaglig helse-
stasjon ligger også inn under funksjon 233, men finansieres av øremerkede psykiatrimidler. 
Derav økningen i årsverk i forebyggende tjeneste, samt forskjellen mellom Follokommune-
ne/Akershus og Ås kommune. 
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4.2 Voksne 

Pleie og omsorg 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Sikre god overføring til nytt sykehjem og 
etablering av nye rutiner. 

Innflyttingen var vellykket, men enheten har stått ovenfor noen utfordringer etter 
innflytting. Det er i 2008 jobbet kontinuerlig med utarbeidelse - og revidering av 
rutiner. I første tertial pågikk det utbredt opplæring i de nye systemene i nytt 
bygg. 

Utarbeide en temaplan for helse- og 
omsorgstjenester 2008-2018. 

Utsatt til 2009 pga arbeidet med innflytting i nytt sykehjem og kvalitets-
kommuneprogrammet. 

Etablere en god balanse mellom syke-
hjemsplasser, hjemmetjenesten og om-
sorgsboliger. 

Tett og godt samarbeid mellom forvaltning og tjenesten har bidratt til at alle 
behov har vært innvilget innen rimelig tid. 

Gjennomføre tiltak som gjør at eldre og 
brukere med behov for tjenester kan bo 
hjemme lengst mulig. 

Hjemmesykepleien har hatt 487 brukere i 2008, mot 398 i 2007, og dermed en 
økning på 89 tjenestemottakere. 139 personer har mottatt praktisk  
bistand/hjemmehjelp i 2008, mot 122 i 2007. 
Ergoterapitjenesten opplever også i 2008 å mangle ressurser for å kunne opp-
fylle de behov for tjenester som kreves for at brukere skal kunne bo hjemme, og 
ventelistene er lange. Da spesielt i forhold til boligtilpasninger og forebyggende 
tiltak i forhold til hjemmeboende demente, samt oppfølging av denne bruker-
gruppen. Tjenesten hadde 438 nye henvendelser i 2008, mot 378 i 2007. Vente-
tiden har økt fra 3 mnd i 2006, til 6 mnd i 2007 og opp til 9 mnd i 2008. Det er 
også en økning i utdeling av hjelpemidler. 
 
Arbeidet med å etablere et tverretatlig boligteam ble igangsatt i 3 tertial 2008 i 
samarbeid med teknisk etat.  
 
Tilbud om matombringning bidrar til at eldre kan bo hjemme lenger. 125 personer 
mottok dette tilbudet i 2008 mot 58 i 2007. 
 
God rullering på korttidsplasser er en forutsetning for at brukere kan bo hjemme 
lengst mulig.  Vi ser et økende behov for korttidsplasser og opplever at brukerne 
ikke alltid får korttidsopphold når behovet er der. Da det i 2008 ikke ble tilført 
midler til økt bemanning fører dette til en meget streng prioritering av oppgaver 
for på denne måten å kunne gi våre dårligste brukere en best mulig tjeneste. Det 
er i 2008 var 334 korttidsopphold, mot 229 i 2007.  

Sikre en sykehjemsdekning på 20 %. Kommunen har i 2008 hatt en dekning på tilnærmet 19 %.  
30 nye personer har fått vedtak om langtidsopphold i 2008. 
Pleie og omsorg har levert tjenester til 110 institusjonsplasser i 2008, mot 94 i 
2007. 10 av plassen har vært estimert solgt til andre kommuner. 
I 3. tertial lykkes det ikke å få solgt alle plassene. I tillegg disponerer hjemme- 
tjenesten omsorgsboligene i Dr. Sødringsvei 8 og 10 med til sammen 6 årsverk. 
Dermed har det vært bemanning tilstedet store deler av døgnet i 2008.  

Videreutvikle det tverrfaglig/tverretatlig 
samarbeid slik at eldre med spesielle 
behov får et helhetlig tilbud. 

Aktivitørene har arbeidet i bogruppene og laget mange arrangementer som 
beboerne nyter godt av. 
Ergoterapitjenesten har det siste året ikke vært inne med et fast tilbud til beboere 
i sykehjemmet grunnet manglende ressurser. 
Fysioterapitilbud, har gitt rådgivende hjelp i forhold til trening/ behandling for 
beboere i sykehjemmet. 
Etter at hjemmesykepleien i Sør i 2008 flyttet inn i Moer sykehjem har de fått ett 
tettere samarbeid og økt dialog med ansatte i beboergruppene enn tidligere. 
Dette har bidratt til et mer helhetlig tilbud for brukeren, bedre ut-nyttelse av  
ressurser, og økt forståelse for hverandres hverdag. Det er gjennomført regel-
messige tverrfaglige samarbeidsmøter hver 14. dag. 

Sikre god dialog og godt samarbeid med 
brukere og pårørende. 

Sykehjemmet 
Det er avviklet beboermøter hvor pårørende og brukere deltar på alle langtids-
avdelingene. Moerhjemmets venner har også deltatt. Det har vært mange  
formelle og uformelle samtaler med pårørende etter innflytting. 
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Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Hjemmetjenestene Sør 
Hjemmetjenesten Sør har årlig dialogmøte med brukere og deres pårørende. Alle 
brukere blir skriftlig invitert. Referat blir sendt ut i etterkant til brukere av  
tjenesten. Sist møte ble avviklet i april 2008. Avdelingen har primærkontakt-
system. Dette innebærer at hver bruker har en kontaktperson. 
Hjemmetjenesten Nord 
Avdelingen har primærkontaktsystem. Tjenesten har høy grad av tilgjengelighet i 
forhold til telefonisk kontakt. 

Etablere et lavterskeltilbud for demente. Sykehjemmet/hjemmetjenestene. 
I 2008 budsjettet ble det fremmet ønske om midler til demensteam, som et lav-
terskeltilbud slik at pårørende og fastleger / hjemmesykepleie kunne ta kontakt 
ved mistanke om demens, men dette ble ikke prioritert. Det er i dag et samarbeid 
med forvaltningsenheten og hjemmesykepleien hvor tjenestene går sammen på 
hjemmebesøk så langt man klarer det i forhold til den daglige drift i bokollektivet. 
Det er også et samarbeid med hjemmesykepleien med hospitering og  
undervisning i demens. 
Distrikt Nord har en kontaktperson (sykepleier) i.f.t hjemmeboende  
demente. Kontaktpersonen har vært på utredningskurs 1 dag og hospitert på 
Moertunet bokollektiv 3 dager samt holdt internkurs i avdelingen.  

Sikre kompetanse for å ivareta brukere 
som trenger forsterket skjermet tilbud. 

Avdelingen ble tatt i bruk 1. mai, og har økt antall brukere i løpet av 2008. 
31.12.08 ivaretok enheten 3 fastboende brukere og 1 som rullerte, som trenger 
forsterket skjerming. Avdelingen har hatt store utfordringer med å rekruttere 
bemanning til avdelingen. I tillegg til utstrakt bruk av eget personale har avde-
lingen måttet leie inn nødvendig hjelp fra vikarbyråer i 2008. Det har vært jobbet 
kontinuerlig med å få ansatt tilstrekkelig og kompetent personale. 

Vurdere hvordan dagavdelingen i det nye 
sykehjemmet kan tilrettelegge for tilbud til 
personer med demens i påvente av at 
dagavdeling 2 kan tas i bruk. 

Det er ikke gjennomført endring i driften som tilbyr spesielle dager kun til  
personer med demens. Aktivitetssenteret har hatt 75 personer med vedtak om 
dette tilbudet i 2008, mot 47 i 2007. 

Rekruttere og beholde riktig fagpersonale 
og videreutvikle kompetansen. 

Rekruttere og beholde riktig fagpersonale 
 
Ergo- og fysioterapitjenestene 
Det har i 2008 vært stort behov for ergoterapitjenester til barn og voksne. Barne-
gruppen er i stor vekst uten at det er økning i ressursene på ergoterapitjenesten. 
Kommunen har også mange voksne innbyggere med varig behov for oppfølging 
av ergoterapeut. Målet om at eldre skal bo lengst mulig hjemme gir flere 
oppgaver til ergoterapitjenesten. Ventelistene er lange i denne tjenesten. 
Barnefysioterapitjenesten har også fått flere brukere i 2008. Man ser også  
utfordringen ved at flere barn ikke får tilbud om assistenter i barnehage og skole, 
grunnet manglende statlige overføringer. Dette gjør det vanskelig å tilfredsstille 
disse barnas behov for daglig trening med dagens ressurser. 
 
Sykehjemmet: 
Det har i 2008 kontinuerlig vært forsøkt rekruttering via flere kanaler og annonser 
uten at dette har gitt tilfredsstillende resultater. Ved inngang til sommer-
avviklingen måtte mange vakter dekkes opp av vikarbyråer for å sikre en  
forsvarlig drift. Rekruteringssituasjonen bedret seg noe i løpet av 3. tertial. 
 
Hjemmetjenesten nord/sør: 
Hjemmesykepleien:  
Har bra kontinuitet og høy andel av fagfolk i løpet av ukedagene.  
Problematisk å rekruttere til helgestillinger, men har mange dyktige  
ekstravakter som går ekstra helger eller kun løse helgevakter etter eget ønske. 
Det har vært jobbet aktivt med å rekruttere til helgestillinger og  
vikarer til natt. 
Hjemmehjelpstjenesten: 
Har i 2008 hatt stor turnover og en del sykdom grunnet slitasjeskader og alvorlig 
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Pleie og omsorg 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
sykdom, samt senioransatte som har ønsket å redusere stillingene sine. 
Utfordring å rekruttere vikarer som er stabile over tid. Det har vært brukt diverse 
rengjøringsfirmaer i vanskelige periode i 2008. Firmaet Renholdspartner AS er 
engasjert til å utføre enkeltoppdrag. 
 
Videreutvikle kompetansen 
Opplæringsplan for 2008 for ansatte i helse- og sosial ble utarbeidet, samt at 
kompetansehjulet i Follo arrangerer kurs for ansatte i pleie- og omsorgs-
tjenestene. Det ble igangsatt intern kompetanseheving i demensomsorg høsten 
2008. 
 
Sykehjemmet 
Det er vanskelig å sende ansatte på kurs/utdanning fordi det ikke er vikarbudsjett 
til dette, og fordi vi må prioritere en forsvarlig drift. Det er heller ikke kompetente 
vikarer tilgjengelig i stor nok grad. Tjenesten har likevel forsøkt å prioritere  
videreutvikling og kompetanseutvikling. I bokollektivet avsluttet 4 medarbeidere 
videreutdanning i demens, primo juni i 2008. Tre pleieassistenter avsluttet  
hjelpepleier utdanning høsten 2008. 
 
Distrikt Nord: 
Mange ansatte er interessert i kurs og kompetanseutvikling og en ser en økende 
interesse generelt for dette, hvilket er veldig positivt. Vi har fått til noe  
kompetanseutvikling innenfor budsjettets rammer i 2008. 
 
Distrikt Sør 
Hjemmetjenesten har opplevd et økende behov for kunnskap om, og tilbud til 
brukere med demens sykdom i 2008.  

 
 

 Pleie og omsorg – KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Pleie- og omsorgstjenestene samlet            
Prioritering            

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten i kroner 8 863 8 442 9 126 9 070 8 215 9 621 
Produktivitet / Enhetskostnader             

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker 
av kommunale pleie og omsorgstjenester - - 307 615 286 825 283 692 282 504 
Hjemmetjenester             
Prioritering             

Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tje-
nester pr. innbygger - - 2 992 2 767 3 517 4 300 
Dekningsgrader             

Antall mottakere av kjernetjenester til 
hjemmeboende, pr. 1000 innb. 0-66 år - - 13 15 14 16 
Antall mottakere av kjernetjenester til 
hjemmeboende, pr. 1000 innb. 80 år og 
over.   - - 343 337 282 303 

Produktivitet/enhetskostnader for 
hjemmetjenester       

  
    

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemme-
tjenestemottaker i kroner - - 125 641 122 297 159 520 154 208 
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 Pleie og omsorg – KOSTRA-tall 
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Institusjoner for eldre og funksjons-
hemmede       

  
    

Prioritering             

Netto driftsutgifter, institusjon pr innbyg-
ger 80 år og over (f253+f261) 166 638 162 466 155 090 180 719 135 767 132 722 

Plasser i institusjon i prosent av mottake-
re av pleie- og omsorgstjenester - - 20,7 23,8 18,6 21,3 
Dekningsgrader             

Plasser i institusjon i prosent av innbyg-
gere 80 år over 23,3 23,0 21,9 26,9 19,1 19,4 
Andel beboere på institusjon under 67 år - - 20,0 16,4 14,4 12,7 
Andel beboere 80 år og over i institusjo-
ner - - 58,2 59,5 68,2 69,6 

Produktivitet/Enhetskostnader kom-
munale institusjoner       

  
    

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 
pr. kommunal plass 812 826 825 564 1 066 682 762 510 782 155 785 826 

Aktivisering av eldre og funksjons-
hemmede       

  
    

Prioritering             

Netto driftsutgifter til aktivisering pr. inn-
bygger 67 år og over 6 502 4 664 4 424 4 181 4 073 4 076 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2007 

 
Kommentarer til KOSTRA-tallene: 
Ås kommune har totalt sett en effektivisering med nedgang i utgifter pr plass/mottaker i 2008, 
men en økning i antall plasser. Plasser i institusjon i prosent er inkludert de 10 plassene som er 
solgt til andre kommuner i 2008. Kommunen har lavere utgifter pr. plass/tjenestemottaker enn 
Follokommunene for øvrig, men høyere netto driftsutgifter. Dette har årsak i at plassene i  
Solfallsveien 27 og i Ljungbyveien, og deler av de øremerkede psykiatrimidlene her er  
inkludert. 
 
 
Driftstjenester 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Sikre gode rutiner og opplæring i nye 
produksjonsmetoder. 

Det er utarbeidet et eget opplæringsprogram i samarbeid med leverandør som 
startet opp i januar. Opplæringsprogrammet har pågått i hele 2008. 

Rekruttere og beholde riktig fagpersonale 
og videreutvikle kompetansen. 

I opplæringsplanen for 2008 er det å rekruttere og behold arbeidskraft et viktig 
tema og planen er fulgt opp. 

Bidra til god dialog og godt samarbeid 
med brukere, pårørende og avdelinger i 
sykehjemmet om riktig kostholdet. 

Det er i 2008 gjennomført beboer- og personalmøter hvor kjøkkensjefen deltar. 
Enheten sender kokkene ut på bogruppene 1 – 2 ganger i uka for å få direkte 
tilbakemelding fra beboerne. Dette har vært vellykket. 

Medvirke til at beboere og hjemmeboen-
de brukere får riktig sammensatt mat. 

Det har vært utarbeidet sesongmenyer for å prøve å ivareta råvarer fra de for-
skjellige sesonger/ årstider. Tilbud om matombringning bidrar til at eldre kan bo 
hjemme lenger, enn uten blant annet dette tiltak. 125 personer mottok dette 
tilbudet i 2008 mot 58 i 2007. 

Sørge for at de med behov for hjelpemid-
ler får dette levert og montert så raskt 
som mulig. 

Det ble i 2008 gjennomført 1890 hjemmebesøk vedrørende hjelpemidler, som er 
en økning fra 2007. Det er også i 2008 gjennomført et eget prøveprosjekt i 
samarbeid med Hjelpemiddelsentralen. Prosjektet gikk ut på at vi skulle merke 
hjelpemidlene selv, slik at vi ikke trenger å sende de inn for merking. Målet er at 
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Driftstjenester 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 

hjelpemidler kommer raskere ut til brukerne og vi slipper utlån fra lokalt lager. 
Dette prosjektet blir videreført inn i 2009. Målet er å få en mer effektiv tjeneste. 
184 trygghetsalarmer har vært driftet i 2008, mot 179 i 2007. 

 
 
 
Forvaltningstjenester 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Videreføre den integreringen som er 
påbegynt og det samarbeidet som er 
etablert mellom forvaltningsenheten og 
sosialkontoret om tjenester til rusmisbru-
kere, og andre samarbeid. 
 

Ved tilsyn gjennomført av fylkesmannen i 2007 ble det gitt avvik på at det ytes 
praktisk bistand og opplæring, uten at det alltid fattes vedtak på 
tjenesten. Avviket var rettet mot sosialtjenestens oppfølging av rusmiddelmis-
brukere. Avviket er lukket. Ved utgangen av 2008 er det fattet 32 vedtak på ialt 
27 brukere. Søknadene har vært saksbehandlet av Forvaltningsenheten, i  
samarbeid med sosialtjenesten. Dette er en ordning som har fungeret godt. 
Funksjonen er i 2008 blitt integrert i forvaltnings-enheten. 
Pr.31.12.08 er det registrert 67 individuelle planer(lovpålagt) og 88 ansvars-
grupper i kommunen.    
 
Vedr individuelle planer: 

• Pr. 01.01.08 ble det innført at det skal være vedtak på individuell plan; 
søknaden stiles forvaltningsenheten; her blir det gjort en vurdering om det 
er reelt behov for en IP, eller om tilbudet kan samordnes på annet vis. 
Prosessen gjelder for barn, ungdom og voksne med langvarige og  
sammensatte funksjonsvansker, hvor tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
er nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud. Bruker har da et rettskrav på  
individuell plan og at en tjenesteyter har hovedansvar for oppfølgingen.  

• Leder i forvaltningsenheten har ansvar for at prosessbeskrivelsen  
evalueres og oppdateres.  

• Forvaltningsenheten fatter vedtak og utpeker hvem som skal være  
koordinator og skal ha oversikt over alle brukere med individuelle planer 
og hvem som er koordinatorer. 

• Saksbehandler i forvaltningsenheten saksbehandler og fatter vedtak på IP 
• Pr.d.d. er ansatte i forvaltningsenheten koordinator for ca. 20 planer. 

Vedr. ansvarsgrupper: 

• Enhet for forvaltningstjenester har ansvar for å føre en oversikt over antall 
grupper og hvem som er koordinator. 

• Den som, etter avtale med sin leder og enhet for forvaltningstjenester, tar 
initiativ til etablering av ansvarsgruppe er ansvarlig for at det velges en 
koordinator. 

• Koordinatoren for ansvarsgruppen har ansvar for å gi melding til enhet for 
forvaltningstjenester når en ansvarsgruppe blir opprettet eller avviklet.  

• Forvaltningsenheten informerer og veileder vedr ansvarsgrupper, både 
ved etablering og i de forskjellige enhetene. 

Saksbehandlere i forvaltningsenhetene er også koordinator i noen ansvars-
grupper (ca. 20). 
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Sosialtjenester 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Etablere et NAV-kontor i kommunen 
innen utgangen av 2009 med en fullver-
dig IKT-løsning. 

Ås kommune hadde D-dag for åpning av NAV kontoret 21.10.2008. På tross av 
at Nav Ås hadde meget kort tid til etablering, ble prosjektet gjennomført til-
fredsstillende og i tide. Offisiell åpningsmarkering ble gjennomført 2. desember 
2008. Kontoret hadde etter åpning utfordringer i forhold til kompetanse på noen 
områder, men nådde likevel måltallene for kvalifiseringsprogrammet i 2008. 
Fullverdig IKT-løsning er etablert. 

Forebygge bostedsløshet og bidra til å 
avskaffe fattigdom slik at alle i Ås har en 
akseptabel levestandard. 

Prosjektet bostedsløse, boligsosialt arbeid og kommunalt arbeid med rus-
middelmisbrukere ble gjennomført i 2008. Prosjektet kartla og beskrev: 
•       oppfølging av kommunale krav 
•       opplæring i forhold til bostøtte og andre boligvirkemidler 
•       kartlegging av sosialtjenestens brukere 
•       oversikt over kommunale boliger 
•       forberedelse til Nav (rutiner, kartlegging av arbeidsevne hos brukere,  

  individuelle planer, vedtak om oppfølging m.v.) 
• opplæringsplan utarbeidet. 

Bidra til at rusmisbrukere reduserer 
bruken av alkohol og narkotiske stoffer. 

Tiltaket ble innarbeidet i temaplan for rusmiddelpolitikk som ble vedtatt i 1. tertial 
2008. Temaplan er i 2008 blant annet fulgt opp i Positivt oppvekstmiljø. 

Bygge boliger for personer med lav 
boevne 

Sosialtjenesten har bidratt til å ferdigstille prosjekt for de med lav  
boevne/bostedsløse i 2008. Planlegging fortsetter i 2009. 

 
 
 Sosialtjenesten – KOSTRA tall 
 

Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

  2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Prioritering            

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbyg-
ger 20-66 år 1 181 1 181 1 342 1 642 1 883 2 227 

Netto driftsutg. til råd, veiledning og 
sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år 455 461 471 689 670 1 075 

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr 
innbygger 20-66 år 595 645 672 799 1 047 1 065 
Dekningsgrader             

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innbyggerne 20-66 år 2,5 2,2 2,0 2,1 2,7 2,6 
Produktivitet             
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i 
kroner 53 750 62 785 73 579 86 830 76 352 93 552 
Utdypende tjenesteindikatorer             

Andel mottakere med sosialhjelp / introduksjons-
stønad som hovedinntektskilde 35,9 37,9 38,5 43,9 42,9 40,7 
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak             

Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak 
pr. innbygger 20-66 år 38 94 145 136 247 112 

Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2007 

 
Kommentarer til KOSTRA-tallene: 

• Sosialhjelpsutgiftene i Ås har økt, men ligger fortsatt godt under gjennomsnittet for Follo 
og Akershus. Økningen skyldes bl.a. at boutgiftene har økt og at flere sosialhjelpsmottakere 
har hatt sosialhjelp som eneste inntektskilde over lengre tid enn tidligere. Sosialtjenesten i 
Ås har lagt vekt på å bidra til at sosialhjelpsmottakerne utredes i forhold til alternativ til  
sosialhjelp, og vilkår om arbeidstrening er benyttet, noe som sannsynligvis fører til lavere 
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utgifter. En benytter også økonomisk rådgivning og disponering av trygdeytelser der dette 
er aktuelt, noe som også bidrar til lavere sosialhjelpsutbetalinger. 
 

• Vedr netto driftsutgifter til råd og veiledning, ligger Ås over Follokommunene, men under 
Akershus gjennomsnittet. Ås mottok prosjektmidler fra Husbanken, og Sosial og helse-
direktoratet, til tiltak for personer med rusproblemer og bostedsløse. Disse midlene ble 
brukt til stillinger, og derav en høyere registrerte driftsutgifter. 

 
• Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker har økt, og ligger nå over gjennomsnittet i  

Follo, men under snittet for Akershus. Ås har flere langtids sosialhjelpsmottakere enn  
tidligere, mens totalt antall sosialhjelpsmottakere er forholdsvis stabilt. Dette fører til større 
utbetalinger pr sosialhjelpsmottaker. 

 
 
 
Psykiske lidelser 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Bygge opp psykiatritjenesten og kompe-
tansen i takt med de utfordringer som 
kommer som følge av kortere behand-
lingstid i spesialisthelsetjenesten. 

Det ble fattet 107 nye vedtak om psykisk helsetjeneste i perioden 1.1 til 
31.12.2008. Til sammen er det 129 vedtak i tjenesten.  
Vedtakene er fordelt på 106 personer. I forbindelse med varslede utskrivinger 
fra Gaustad, ble det påbegynt prosess for utbygging av personalfasilitetene i 
Tunveien 1, og planlegging av behov for ytterligere bemanning. 

Legge forholdene til rette for brukermed-
virkning. 

Leder har hatt jevnlig i kontakt med brukerorganisasjonen Mental helse – indre 
Follo. 

Sørge for at de ulike tjenestene rundt  
brukeren samordnes og oppleves som 
hel-hetlige. 

Alle brukere som fyller kravene til Individuell plan får tilbud om det. Ellers sam-
arbeides det ved behov, med brukers fullmakt. Samarbeidet gjelder både Aker 
systemet og kommunale tjenester. Samarbeidet med Gaustad i forbindelse ved 
varslede utskrivninger har fungeret bra i 2008. 

 
 
Tjenester for personer med funksjonshemninger 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Økt samarbeid innad i tjenesten og med 
aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte 
ressursene på best mulig måte. 

Ansattes spisskompetanse har vært brukt på tvers av enhetene og på fagdag i 
form av undervisning og faglig veiledning. Også i 2008 har det vært samarbeid 
på tvers av enhetene ved morgenstell og akuttsituasjoner. 

Beholde og utvikle fagkompetansen i 
forhold til målgruppen i tjenesten 

Det har vært arrangert 2 fagdager. Fagdag med tema helserett og  
seksualitet hos utviklingshemmede, og fagdag med tema brukermedvirkning. 
Sistnevnte har resultert i jevnlige husmøter som skal innlemmes i planlagt  
brukerråd. Gjennomført årlige kurs i målretta miljøarbeid. Ansatte har deltatt på 
ulike kurs som førstehjelpskurs, veilederkurs, SOR-konferansen, NAFO-
seminar, 4A, Kurs i avvikssystemet, Sansestimulering, Inspirasjonskurs osv 

Utvikle individuelt tilpasset arbeid og 
øvrig dagtilbud 

Prosjektarbeid for ungdom m/behov for tiltrettelagte tjenester, bolig og/eller 
arbeid er sluttført. Planen anbefales innlemmet i Temaplan for helse og omsorg 
2009-2015. 

Øke utlån og utleie av Dagtilbudets loka-
ler for optimal ressursutnyttelse 

Det er en fast leieavtale med Follo barne- og ungdomsskole. Av  
kommunale tjenester har Helsestasjonen (familieteamet, babymassasje, sam-
livskurs), Frivillighetssentralen (sorggruppe for barn), Voksen-
opplæringssenteret (arbeidstrening, introduksjonsprogrammet), Kaja, barne-og 
avlastningsbolig (kveld/helg), Sosialtjenesten, Frydenhaug bh og Rustad barne-
skole brukt våre lokaler. 
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Voksenopplæring og flyktningtjenesten 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Satse på tverrfaglig samarbeid for bruke-
re med sammensatte behov. 

Det har vært gjennomført nærpersonmøter for alle elever med sammensatte 
behov. Det har ikke blitt utarbeidet nye individuelle planer for brukere med lang-
varige og sammensatte behov. Etableringen av NAV-kontor i Ås har foreløpig 
ikke medført økt samarbeid om felles brukere i 2008.   

Beholde og rekruttere kvalifiserte  
medarbeidere. 

Det har i 2008 ikke vært rekrutteringsproblemer ved VO. VO har klart å  
rekruttere kvalifiserte medarbeidere ved behov, og har gjennom rekruttering fått 
en noe bredere alderssammensetning i personalgruppen. Det er, og vil i  
stigende grad bli en utfordring at 2/3 av lærerkollegiet er over 55 år jfr behovet 
for å beholde medarbeidere. I tillegg vil VO i løpet av få år ha store  
rekrutteringsbehov.  

Mer fleksible og mindre kostnadskreven-
de opplæringsformer for norsk med 
samfunnskunnskap. 

Gruppestørrelsen har økt i 2008 på de fleste nivåene slik at opplærings-
kostnadene pr deltaker har blitt noe mindre. 
God informasjon til deltakere om mulighet for selvstudium på web har i liten 
grad medført at mange utnytter denne muligheten fullt ut.  

Etablere gode rutiner for gjennomføring 
og kvalitetssikring av saksbehandlingen 
av søknader om norskopplæring. 

VO har i 2008 startet opp med nytt saksbehandlingsprogram. På grunn av  
begrensninger i kommunens IT-kapasitet får enheten foreløpig ikke utnyttet 
dette godt nok.   

Styrke det interkommunale samarbeidet. Vi har i 2008 videreført samarbeid med Follo og indre Østfold om samfunns-
kunnskapskurs for nyankomne innvandrere. Det har også blitt etablert et faglig 
samarbeid om kompetanseheving og skoleutvikling, der lærere fra VO deltar i 
fagpedagogiske samlinger og har to felles, årlige plandager for lærere i voksen-
opplæringen i Follo.   

Bedre boligtilbudet til flyktninger. Flyktninger har fått mulighet til å kjøpe leiligheter i Brekkeveien 23 med en 
ramme på kr. 900.000,-.  I 2008 er fire boenheter kjøpt. Det vil være behov for 
ytterligere 10 boliger dersom boligtilbudet skal bli like godt som i 2005.  
Flyktningtjenesten fortsetter dette arbeidet i 2009. Ved nyanskaffelser bør det 
fortsatt vektlegges små, sentrumsnære boenheter.  

 
 

Grunnskoleopplæring - KOSTRA-tall  
Ås 
 

Gj.snitt 
Follo 

Gj.snitt 
Akershus 

År 2005 2006 2007 2008 2008 2008 
Produktivitet / enhetskostnader            

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for 
voksne, per innbygger i kroner 336 286 256 92 183 85 
Ad notam: Utgifter for årene 2005, 2006 og 2007 er oppjustert til kostnadsnivå for 2008 

 
Kommentarer til KOSTRA-tall 
Grunnskoleopplæringen for voksne omfatter grunnskoleopplæring og spesialundervisning for 
voksne samt norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Netto driftsutgifter er  
lavere enn fjoråret, og er også lavere enn gjennomsnittet for Follo og Akershus. Dette skyldes 
at det i 2008 var færre minoritetsspråklige som deltok i grunn-skoleopplæring for 16-20 år. 
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5 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE  
Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og med-
arbeidere. Kommunen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet. 
 
� Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon 

 
 

Resultatmål 
2008 

Rapport 
2008 

Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle 
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler 
 
(Målemetoder) Bedre enn 

forventet  
Godt nok 

 
 

M1.1 
Medarbeidertilfredshet 

Medarbeiderundersøkelse 4,5 
 

4 
 

Se egen tabell 

M1.2  
Sykefravær 

Registrere 7 % 7,5 % Se note 1 

M1  
Godt arbeidsmiljø                         
 

M1.3 
Andel som går av med 
pensjon 65 år eller eldre 

Registrere 60 % 50 % 39 % 

M2  
God ledelse       

M2.1  
Medarbeidertilfredshet 
med lederne 

Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Se egen tabell 

M3.1  
Organisasjonens kompe-
tanse målt ifht. behov. 

Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Se egen tabell 

Registrere     

Andel styrere og pedago-
giske ledere i barnehager 
med godkjent førskole- 
lærerutdanning   

80 % 76 % 77% 

Andel årsverk i pleie og 
omsorg i brukerrettede 
tjenester m/ fagutdanning 
fra høyskole/universitet   

36 % 35 % 34 % 
 

M3  
Kompetente 
medarbeidere 

M3.2 
Andel fagstillinger som er 
besatt med rett formell 
kompetanse 
 

Andel alle årsverk i pleie 
og omsorg i brukerrettede 
tjenester m/ fagutdanning.  

66% 65% 66% ( 9%) 
 

M4.1 
Organisering ifht oppga-
ver 

Medarbeiderundersøkelse 4,5 
 

4 Se egen tabell M4  
Fleksibel organisa-
sjon 
 M4.2  

Organisasjonens end-
ringskompetanse 

Medarbeiderundersøkelse 4,5 4 Se egen tabell 

M5 
Effektive og 
anvendbare støtte-
systemer og 
verktøy 

M 5.1 
Tilfredshet med støtte-
systemer og – verktøy 

Medarbeiderundersøkelse 
 

4,5 4 Se egen tabell 

1Sykefraværsprosenten for 2008 er registrert til 9,0 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn for 2007. Ås kommune tok i 
bruk et nytt lønns- og personalsystem i 2008. Det har tatt tid å forstå rutinene rundt fraværsregistreringen fullt ut noe som har 
påvirket kvaliteten på fraværsstatistikken. Rapportene om fraværsstatistikker er gjennomgått og kontrollert. Det må likevel kunne 
antas at tallet for 2008 er beheftet med en viss usikkerhet. 
Tabell 5: Målkart for fokusområdet medarbeidere 
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Tabellen under viser hovedtall fra medarbeiderundersøkelsen 2008. På alle områder er 4  
definert som godt nok, mens 4,5 er ønskelig. 
 
Tema i medarbeiderundersøkelsen Ås Snitt land1 
Organisering av arbeidet 4,5 4,4 
Innhold i jobben 4,9 4,9 
Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,1 
Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5,0 
Mobbing, diskriminering og varsling 4,8 4,7 
Nærmeste leder 4,4 4,5 
Medarbeidersamtale 4,6 4,6 
Overordnet ledelse 3,9 3,8 
Faglig og personlig utvikling 4,3 4,2 
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,7 
Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,6 
Helhetsvurdering 4,4 4,5 

Snitt totalt: 4,4 4,4 
199 kommuner i snittet 
Tabell 6: Hovedtall fra medarbeiderundersøkelsen 2008 

For kommunen som helhet er resultatene tilfredsstillende. Sammenlignet med andre kommuner 
ligger kommunen i all hovedsak på samme nivå. Det er ingen overraskende funn når det 
gjelder organisasjonen som helhet. Ved at kommunen har benyttet KS sin medarbeider-
undersøkelse kan vi sammenligne oss med andre kommuner, men denne gang kan vi 
ikke sammenlikne resultatene med resultater fra foregående undersøkelser. 

Ansatte i Ås kommune er rimelig godt fornøyd med arbeidsmiljø, trives godt på arbeid og med 
sine kollegaer. Ansatte har også et godt forhold til sin nærmeste leder, men mange ønsker seg 
mer tilbakemelding på arbeidet som er utført. De fleste er stolte over jobben, føler at den er 
innholdsrik og viktig, men er ikke fullt så fornøyd med lønns- og arbeidstidsordninger. Mange 
føler også at tida blir for knapp til å utføre den jobben de skal. 
  
Det er verdt å merke seg at ansatte i norske kommuner er meget godt fornøyd med innholdet i 
jobben. De trives svært godt sammen med kollegaer og de er stolte over arbeidsplassen sin. De 
er også overbeviste om at brukerne er fornøyde med den jobben de gjør.    
  
  



 48 

5.1 Godt arbeidsmiljø 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Følge opp resultatet fra medarbeiderun-
dersøkelsen i 2007, avklare og iverkset-
te tiltak 

67% av medarbeiderne svarte på medarbeiderundersøkelsen i 2008. Dette er litt 
over gjennomsnittet for de 99 kommunene som har benyttet bedrekommune-
undersøkelsen i 2008.  Medarbeiderundersøkelse er gjennomført ihht malen i 
www.bedrekommune.no. Malen er ikke helt identisk med tidligere spørreskjema og 
målekartet for fokusområdet medarbeidere. Neste medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres i 2010.  
 

Arbeide systematisk i den enkelte enhet 
for å redusere sykefravær og med spe-
sielt fokus på arbeidsrelatert sykefra-
vær. Foreta kontinuerlig opplæring i 
sykefraværsarbeid (forebygging, tilrette-
legging, avklaring, eksterne stønadsmu-
ligheter etc.) Kartlegge aktuelle tiltak for 
langtidsfriske for å forebygge sykefra-
vær.  

Sykemeldte følges opp kontinuerlig i henhold til kommunens rutiner. Det er lagt til 
rette for faste månedlige møter for gjennomføring av de lovpålagte dialogmøtene 
mellom sykemeldt arbeidstaker, leder, BHT, lege og org.-og personalavdeling. 
Leder melder fortløpende opp sykefraværssaker som skal opp i dialogmøtet. Alle 
ledere har fått opplæring i ny sykmeldingsordning (ny blankett - vurdering av  
arbeidsmulighet/sykmelding). 
Samarbeid mellom org.- og personalavdelingen, kvalitetskommuneprosjektet, 
Storebrand, NAV og BHT er vektlagt for å sikre konsistens mellom kvalitets-
kommuneprosjektet og kommunens øvrige arbeid innen arbeidsmiljøområdet.  
I kvalitetskommuneprogrammet er tiltak kartlagt i alle enheter i pleie og omsorg, 
skole og barnehager. Se eget avsnitt. 
Lovpålagte helseundersøkelser er gjennomført i tråd med BHT-plan. 
Kommunen har fått innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV til sykefraværs-
forebyggende tiltak. Dette omfatter både strukturell, gruppevis og individuell til-
rettelegging. Fokus i arbeidet har vært mer forbygging, innsatsteam og aktiviteter i 
de enkelte enheter. Arbeidet videreføres i 2009.  
 

Etablerte seniorpolitiske tiltak følges opp 
og iverksettes fortløpende. Tiltakene 
evalueres i 2008. 

Det er positive tilbakemeldinger ifht tiltakene. Ved utgangen av 2008 var det 43 
senioravtaler.  27 hadde seniortillegg og 15 hadde avtale om redusert stilling. 
Tiltak følges opp fortløpende etter melding fra ansatte/leder. Seniorsamling for 
ansatte fylt 57 år gjennomført i juni. Årets seniortur for ansatte 65 år + er  
gjennomført i september, og dette er et populært tiltak. 
Pga vakanser i administrasjonen er evaluering av seniortiltakene utsatt til våren 
2009.  

Utarbeide en plan for helsefremmende 
og trivselsskapende tiltak for ansatte 
innenfor alle etater 

Helseplan for hele organisasjonen og helseplan for alle enheter i pleie og omsorg, 
skole og barnehager er utarbeidet. Det er utpekt Friskvernombud i de samme 
enhetene. 

Årlig vurdere søknad om støtte fra pen-
sjonsselskapet 

Kommunen har vært i kontakt med Storebrand ifht kvalitetskommuneprogrammet 
og fått positive signaler om støtte til prosjektet.  

 

5.2 God ledelse 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Videreutvikle fellesskapskulturen i Le-
derforum, drive kontinuerlig lederutvik-
ling og utvikle gode ledelsesverktøy. 

Dette følges opp med temaer i Lederforum (ca 53 ledere). Det er gjennomført 3 
Lederforum i 2008. 

Sikre et godt samspill mellom politisk og 
administrativ ledelse. 

Kvalitetskommuneprogrammet forutsetter et godt samarbeid mellom  
administrasjon, tillitsvalgte og politikerne. Et såkalt trepartssamarbeid. 
Rådmannen og ordfører har jevnlige møter. 

5.3 Kompetente medarbeidere  

Tiltak i Handlingsprogram  2008-2011 Rapport 2008 
Utrede behovet for å rekruttere og be-
holde kompetente arbeidstakere 

I oppvekst- og kultur er det utredet og etablert stimuleringstiltak for å rekruttere 
førskolelærere. Tiltaket består av stipendordning for assistenter som vil ta før-
skolelærerutdanning. Det har i 2008 vært en utfordring å finne godt kvalifiserte 
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Tiltak i Handlingsprogram  2008-2011 Rapport 2008 
lærere og rekruttere og beholde fagpersonell i pleie- og omsorg (spesielt syke-
pleiere og vernepleiere).  

Profilere organisasjonen som en attrak-
tiv arbeidsplass 

Barnehagene har hatt stand på Høyskolen i Oslo, oppsøkt høyskolen i Halden og 
hengt opp oppslag på flere høyskoler. Rustad skole blir omtalt i media som en 
spennende arbeidsplass, og har rekruttert nye medarbeidere på omdømmet. Deler 
av kvalitetskommuneprogrammet, berører dette området. Kommunen profileres via 
media og internett. 

Utvikle bedre metoder og systemer for 
målrettet kompetanseutvikling 

Første fase i et nytt kompetanseregistreringssystem er igangsatt, jfr HTA 2008. 
Utvikling av systemet foregår i fellesskap med de 3 øvrige samarbeidskommunene 
i Follo, i IT-systemet Agresso Lønn og Personal. 

 

5.4 Fleksibel organisasjon 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Sikre tverretatlig og tverrfaglig samar-
beid for effektiv og rasjonell utnyttelse 
av ressursene til beste for brukerne 

Det søkes aktivt samarbeid i sammensatte saker. Kommunen har egne prosess-
beskrivelser for samarbeidet. Det er gjennomført opplæring av ansatte for å sikre 
effektivitet i samarbeidet. 

Gjennomføre en vurdering av oppgave-
fordelingen i organisasjonen 

Dette er vurdert ved årsskiftet og i tilknytning til innsparingsprosessen.  
Bemanningen er styrket på barnehageområdet og i tilknytning til helse- og sosial-
sjefsfunksjonen. Disse forhold er av rådmannen tatt opp i egne saker. 

Arbeide bevisst med kulturutvikling i 
organisasjonen 

Kvalitetskommuneprogrammet er også viktig her. Forøvrige er dette en av  
ledernes viktige oppgaver, inkludert Lederforum 

 

5.5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Sikre god støtte og rådgivning for leder-
ne fra stabs- og støttefunksjonene 

Det gis fortløpende rådgivning og støtte fra stabs- og støttefunksjonene.  
Opplæring er bl.a. gitt i ansettelsesrutiner, kvalitetssystemet, avvik- og  
forbedringssystemet, arbeidsmiljøkartlegging, budsjettering, IT-verktøy, saks-
behandlerverktøy etc. 

Sikre systematisk vedlikehold og opp-
gradering av eksisterende IT systemer 

Det er gjennomført regelmessig vedlikehold på alle systemer, servere og nettverk i 
kommunen. Ny lagringsplattform og ny terminalserverfarm er satt i drift. Dette er 
med på å bedre kapasiteten for lagring og gi bedre brukertilfredshet. I forbindelsen 
med oppgraderingen ble det foretatt en opprydding i serverparken, noe som vil 
redusere nedetiden og gi bedre driftsstabilitet. Den nye plattformen reduserer 
forbruk av strøm og behov for kjøling.  

Sikre tilstrekkelig kapasitet på alle om-
råder innenfor IT 

Det er etablert fiber til Nordby slik at flere kommunale enheter (Nordby skole, 
Norbytun, Norby bibliotek, Rudolf, Solberg skole og Solberg gård) har fått til-
strekkelig kapasitet og stabilitet i nettverket. Arbeidet med etablering av nettverket 
i sentrum er fullført. Det er kablet til Sagalund barnehage og etablert samband 
mellom Rådhuset og Sleipners vei (base for psykiatrien i Nordby). 
Begge ungdomsskolene har nå trådløst nett i alle undervisningsrom. Det er  
etablert trådløst på de mest sentrale møterom i sentrum, samt bibliotek.  
Oppgardering av arbeidsstasjoner og utskifting av skjermer skjer ved behov. Antall 
arbeidsstasjoner til voksne og barn i barnehagene har økt. Likedan er det   
utplassert mer utstyr til elevene i skolene.   

Sikre at IT blir et viktig hjelpemiddel for 
de ansatte i forbindelse med nytt syke-
hjem 

Det nye sykehjemmet ble utstyrt med nye og tilstrekkelig antall arbeidsstasjoner. 
Det ble videre satt inn nye printere og kopimaskiner. Disse er satt opp med tanke 
på å redusere papirbruket og skriver derfor ut med tosidig utskrift. Ansatte er 
fornøyde. 

Sikre at plan for drift og investering 
innenfor IT blir fulgt opp 

Planen for 2008 er fulgt opp, men det ble to store ekstra utfordringer på 
høsten fordi NAV kontoret ble etablert og Tunveien barnehage ble tatt i bruk. Dette 
var ikke med i planen. En annen stor utfordring for IT-teamet er å følge opp  
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Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
skolene. Det er stor slitasje og en del hæreverk på utstyret som fører til ekstra mye 
arbeid og ekstra utgifter. Gjennomføring av digitale tentamen/eksamen på ung-
domsskolene er også tidkrevende. 

Fordeler i forhold til kostnader ved  
videreføring av ISO-setifisering vurderes 

Rådmannens ledergruppe har drøftet dette i forbindelse med budsjettarbeidet 
høsten 2008. Konklusjonen ble en videreføring av kvalitetssystemet og dette ble 
innarbeidet i budsjettet for 2009.  
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6 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI 
God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset  
økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen 
og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette 
fokusområdet. 
� Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som  

sikrer prioriterte tjenesteområder. 
 

På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet kommenteres dette 
under tabellen.  
 

Resultatmål 
2008 

Rapport  
2008 

Hva vi må lykkes 
med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler.  
 
(Målemetoder) Bedre 

enn 
forventet  

Godt nok 
 

 

KOSTRA- og regn-
skapsdata 

   Ø1  Tilfredsstillende netto 
driftsresultat  

Ø.1.1 Netto driftsresul-
tat   

Netto driftsresultat  0,5 % 0 % -3,2 % 
Regnskapsdata    
Enhetenes avvik i for-
hold til budsjett 

0 % 
 

1 % 
 

0,6 % 
Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
 

Etatenes avvik i forhold 
til budsjett 

0 % 0,5 % 0,4 % 

Regnskapsdata    

Reduksjon i enhetenes 
nettobudsjetter i løpet 
av året 

0 % 2 % 0,9 % 

Ø2  God økonomistyring 
 

Ø 2.2 Stabilitet i øk. 
rammer 

Reduksjon i etatenes  
nettobudsjetter i løpet 
av året 

0 % 1 % 0,9 % 

KOSTRA- og regn-
skapsdata 

   Ø3  Effektiv tjenestepro-
duksjon 

Ø3.1 Netto driftsutgifter 
pr. innbygger (korrigert 
for utgiftsbehvov) Samlet netto driftsutgif-

ter pr. innbygger 
98 % Utgang-

spkt – 
Follokom 
gj.snitt 
100 % 

97,8 % 

Regnskapstall    Ø 4.1 Vedlike-
holds/rehabiliteringsmidl
er ifht. bygningsmasse, 
veganlegg m.m. 

Økning av vedlikeholds- 
og rehabiliteringsmidler 
i forhold til 2006 

20 % 
økning 

10 % 
økning 

19,9 % 
 
 

Ø4  God forvaltning av 
aktiva 
   

Ø 4.2 Avkastning ifht 
lånekostnader 

Avkastning de 4 siste 
årene i forhold til kom-
munens lånekostnad 

2%-
poeng 

1,75 %-
poeng 

0,5 % 
 

Tabell 7: Målkart for fokusområdet økonomi 
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6.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat 

Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
For 2008 bør netto driftsresultat være 
minst 0,5 prosent.  

Tiltaket ble satt ut fra et mål om et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene 
innen 2011. Regnskapet viste et resultat på minus 3,2 %, mens det  i opprinnelig 
budsjett var minus 1,4 %. Differansen skyldes i all hovedsak forskjellen mellom 
opprinnelig budsjett og faktisk avkastning for e-verksmidlene.  

Konsekvensene av foreslåtte bud-
sjettrammer for 2009 – 2011 utredes innen 
1. april 2008 

Sak om oppfølging av kommunestyrets vedtak ble lagt fram for formannskapet 
30. januar 2008.  

6.2 God økonomistyring  

Avvik i forhold til budsjett 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Videreføre ordningen med å overføre mer- 
eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhe-
tens/avdelingens budsjett 

Det ble tatt noen skjønnsmessige hensyn ved overføring av mer-eller mindrefor-
buk. Nettobeløpet som ble fordelt ut var 1,05 mill. kroner. 33 enheter fikk med 
seg et mindreforbruk og ni et merforbruk.  

Gi opplæring til enhetene/avdelingene i 
nytt økonomisystem samt styrke deres 
kompetanse til å tolke økonomiske data.  

Månedsrapportering i Agresso er etablert. Det er gitt løpende veiledning knyttet til 
dette.  

Styrke innkjøpsfunksjonen i samarbeid 
med andre kommuner i Follo 

Ny stilling ble lyst ut høsten 2008 og ble besatt i 2009. Innkjøpskontoret med to 
ansatte skal ligge i Vestby.  

 
Stabilitet i økonomiske rammer 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Hindre utgiftsøkninger gjennom god bud-
sjettering og rapportering 

Enhetene/etatene har i hovedsak vist tilfredsstillende økonomistyring og viser 
samlet sett et positivt avvik på 0,4 %.  

Realistisk budsjettering av skatt og ram-
metilskudd 

Ås kommune hadde en skatteinngang de ni første månedene i henhold til bud-
sjett. I siste kvartal var skatteinngangen svak noe som medførte av de inntektene 
fra skatt og rammetilskudd ble 5,5 mill. kroner lavere enn budsjettert.  

Midler avsatt på generelt disposisjonsfond 
bør være minst 20 mill. kroner   

Disposisjonsfondet utgjør 0,9 mill. kroner pr. 31.12.08. Fondet er redusert i hen-
hold til budsjettert bruk av fondet.  

6.3 Effektiv tjenesteproduksjon 

Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov) 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Gjennomføres innsparingstiltak slik at 
netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert 
for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere 
enn for gjennomsnittet i Follo  

Netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert lå på 97,8 prosent gjennomsnittet i 
Follo. Tilsvarende tall året før var 98,4. Det vil alltid være en viss usikkerhet ved 
slike beregninger, men differansen mellom Ås og resten av Follo er nå så stor at 
den må kunne antas å være signifikant.  

6.4 God forvaltning av aktiva 

Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Fortsatt økning av vedlikeholds- og rehabi-
literingsmidler 

Budsjettet økes hvert år.  

Vurdere salg av sentrumsnære kommuna-
le eiendommer 

Det er innhentet verdivurdering av brannstasjonen. Tomten er satt under regule-
ring med formål sentrum næringsutvikling. Åslund sykehjem er solgt, og Fjell-
veien er satt under regulering for høyere utnyttelse og salg.  
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Avkastning ifht lånekostnader 
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 Rapport 2008 
Gjennomgang av investeringsstrategi 
første halvår 2008 

Som følge av sykdom og vakanse ved økonomiavdelingen var det behov for å 
rokkere på ressursene ved avdelingen. Dette førte til at gjennomgang av inves-
teringsstrategi ikke ble gjennomført. 

Øke bufferfond avsatt på disposisjonsfond 
fra 8,5 til 16 mill. kroner.  

I k-sak 34/08 ble det vedtatt endringer som medførte at 6,3 mill. kroner av buf-
ferfond avsatt på investeringsfond kunne flyttes over til disposisjonsfond. Som 
følge av negativ avkastning på e-verksmidlene måtte dette bufferfondet tappes i 
betydelig grad ved regnskapsavslutningen for 2008.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak 
 
Kommunestyret (K) 
I kommunestyret i 2008 ble det satt opp 68 saker. 52 saker ble effektuert, 10 saker er under 
oppfølging, 1 sak er sendt tilbake til hovedutvalg for teknikk og miljø, 2 saker er sendt til  
formannskapet, 1 sak er behandlet 2 ganger og 2 saksnummer utgår. Det ble holdt 9 møter og 
ett møte ble avlyst. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
K-sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

  1. tertial  
1/08 30.01.08 Organisering av polititjenesten i Follo politi-

distrikt – høring 
Delegert til F med utvidet m. KrF. Se i F-sak 13/08, 
13.02.08. 

2/08  Planprogram for kommunedelplan for Vin-
terbro - sluttbehandling 

Effektuert. 

3/08  Brannstasjon – Haug nordre gård – Leie av 
lokaler 

Se F-sak  35/08 møte 23.04.08 og F-sak 61/08 møte 
27.08.08. 

4/08  Follo overformynderi – oppfølginga av k-sak 
61/07 

Effektuert 

5/08  Valg til styrende organer i interkommunale 
selskaper (IKS) 

Effektuert 

6/08  Valg av lagrettemedlemmer og meddom-
mere ved Borgarting lagmannsrett for peri-
oden 2008-2012 

Effektuert 

7/08  Valg av meddommere ved Follo tingrett for 
perioden 2008-2012 

Effektuert 

8/08  Valg av jordskiftemeddommere til jordskif-
teutvalget for perioden 2008-2012 

Effektuert 

9/08  Låneopptak Søndre Follo Renseanlegg Effektuert 
10/08 27.02.08 Kontrollutvalgets årsrapport 2007 Effektuert. 
11/08  Rapport om eierskapskontroll for Ås kom-

mune 
Under oppfølging.  

12/08  Søknad om endring i kommunal garanti – 
Haugtussa steinerbarnehage 

Effektuert. 

13/08  Samarbeid mellom Follokommunene og 
Aker Universitetssykehus styring av Follo 
legevakt 

Under oppfølging. 

14/08  Ny arbeids- og velferdsreform – samord-
ning av kommunale tjenester med NAV-
kontor 

Se K-sak 21/08. 
   

15/08  R-236- Reguleringsplan for et område ved 
Strandengveien 

Under oppfølging. Vedtaket er påklaget og sendt fyl-
kesmannen.  

16/08  Omlegging av hovedledning for vann ved 
Riisjordet finansiering 

Effektuert 

17/08 09.04.08 Uttalelse til rikspolitiske bestemmelser om 
kjøpesentre 

Effektuert. 

18/08  Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kom-
mune 

Effektuert. 

19/08  Retningslinjer – alkoholpolitikk i Ås kommu-
ne 

Effektuert. 
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K-sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

20/08  Suppleringsvalg til verv etter Thien Hai 
Huynhs(H) uttreden 

Effektuert. 

21/08  Ny arbeids- og velferdsreform – samord-
ning av kommunale tjenester med NAV-
kontoret 

Effektuert. NAV kontoret åpner 21.10.08.  

  2. tertial  
22/08 07.05.08 Tilbud om forvaltningsrevisjon av konsulent-

tjenester 
Under oppfølging.  Rapporten forventet ferdig i uke 41. 

23/08  Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning Effektuert og følges opp videre. 
24/08  Opprettelse av stillinger til ny barnehage Effektuert. 
25/08  Nordbytun ungdomsskole – rehabilitering 

og nybygg 
Effektuert. 

26/08  Tildeling av hjemler Effektuert. 
27/08  Åpningstider – Ås bibliotek Effektuert 
28/08  R -244 - Reguleringsplan for Kaja barneha-

ge 
Effektuert. 

29/08  R -245 - Ås videregående skole – endret 
reguleringsplan 

Effektuert. 

30/08  Diverse utvalg 2008-2011, valg av kandida-
ter til styrende organer i interkommunale 
selskapet (IKS) forts. 

Effektuert. 

31/08 11.06.08 Årsmelding 2007 Effektuert  
32/08  Tertialrapport 1. tertial 2008 Effektuert  
33/08  Ås kommunes regnskap for 2007 Effektuert. 
34/08  Budsjettregulering 1. tertial 2008 Effektuert. 
35/08  Saksnummer utgår  

36/08  Økning av administrative stillinger på bar-
nehageområdet 

Effektuert. 

37/08  Forslag til lokal forskrift – brannvernfore-
byggende tiltak 

Effektuert. 

38/08  Søknad om fritak fra kommunale verv – 
Morten Petterson (A). Nyvalg.  

Effektuert. 

  3. tertial  
39/08 10.09.08 Ekspropriasjon av veigrunn – Moerveien Effektuert 
40/08  Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien 

finansiering 
Effektuert 

41/08  R.246- Reguleringsplan for gang- og syk-
kelvei ved Ringnes 

Effektuert 

42/08  R-208- Reguleringsplan for et område ved 
Askehaugveien  

Effektuert 

43/08  Suppleringsvalg verv etter Astrid Pedersens 
(H) uttreden 

Effektuert 

44/08  Søknad om kommunal garanti – Kaja bar-
nehage 

Effektuert 

45/08  Follo Ren IKS – Årsmelding 2007 Effektuert 
46/08 15.10.08 Kommunedelplan for Vinterbro – høringsut-

kast 
Høringsutkast vedtatt av kommunestyret. 

47/08  Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009-2011 Effektuert 
48/08  2. tertialrapport 2008 Effektuert 
49/08  Gnr. 45, bnr. 5 – Vardåsen – antennemast 

og radiokiosk - mindretallsanke 
Saken skal til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

50/08  Samarbeidsavtale mellom NAV og Ås 
kommune 

Effektuert 

51/08  Lokal instruks for nedgravde oljetanker Utsatt, tilbakesendt til HTM 
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K-sak 
nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

52/08  Opprettelse av prosjektstilling knyttet til 
kvalifiseringsprogrammet i NAV Ås. 

Effektuert 

53/08  Budsjettregulering 2. tertial 2008 Effektuert 
54/08  Vinterbro barnehage – gjenstående arbei-

der 
Vedtatt. Under oppfølging. 

55/08  Saksnummer utgår  
56/08 26.11.08 Samordnet kommuneplanrullering i Follo – 

Felles planforutsetninger 
Effektuert 

57/08  Avtale om kontrolltjenester i h.h.t. alkohol- 
og røykeloven 

Effektuert 

58/08  Forvaltningsrevisjonsrapport om bruk av 
konsulenter i Ås kommune 

Vedtaket innebar at man skulle melde tilbake til kontroll-
utvalget innen 1. mars 2009. Dette har man ikke klart.  

59/08  Budsjett for kontroll og tilsyn for 2009 Effektuert 
60/08  Plan for selskapskontroll 2009-2011 Vedtatt, under oppfølging av kontrollutvalget 
61/08  Fordeling av aktiva og forpliktelser Effektuert 
62/08  Møteplan for formannskap og kommunesty-

re 2009 
Effektuert 

 29.10.08 Møtet ble avlyst  
63/08 10.12.08 Handlingsprogram med økonomiplan 2009-

2012. Budsjett 2009. 
Effektuert 

64/08  Plan for barnehageutbygging i Ås kommu-
ne 2009-2012 

Effektuert 

65/08  Reduksjon i foreldrebetaling i private bar-
nehager i Ås 

Effektuert 

66/08  Skyss fra SFO – Rustadtunet og Follo 
barne- og ungdomsskole 

Effektuert 

67/08  Fastsetting av valgdag – Stortingsvalget og 
sametingsvalget 2009 

Effektuert 

68/08  Sluttrapport – prosjekt bostedsløse og 
vanskeligstilte 

Vedtatt, under oppfølging. 

 
Formannskapet (F) 
I formannskapet i 2008 ble det satt opp 105 saker. 41 saker ble effektuert/avsluttet, 36 saker er 
videresendt for vedtak i kommunestyret, 2 saker er videresendt andre utvalg, 1 vedtak er om-
gjort, 5 saker er under oppfølging, 20 saker er behandlet flere ganger eller utsatt.  
Det ble holdt 19 møter. Ett møte ble avlyst. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  1. tertial   
1/08 16.01.08 Brannstasjon – Haug Nordre Gård –  

Leie av lokaler 
Se K-sak 3/08, kommunestyret 30.01.08.  
Oppfølging i F-sakene 35 og 61/08. 

2/08  Planprogram for kommunedelplan for Vin-
terbro - Sluttbehandling 

Se K-sak 2/08, 30.01.08. 

3/08  Høring – Sørheimutvalget – 
 Inntektssystemet for kommunene 

Rapporten ble tatt til orientering. 

4/08  Follo Overformynderi –  
Oppfølging av K-sak 61/07 

Se K-sak 4/08, 30.01.08.  
 

5/08  Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 
ved Borgarting Lagmannsrett  
for perioden 2008-2012 

Se K-sak 6/08, 30.01.08.  
 

6/08  Valg av meddommere ved Follo Tingrett for 
perioden 2008-2012 

Se K-sak 7/08, 30.01.08.  
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F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

7/08  Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteut-
valget for perioden 2008-2012 

Se K-sak 8/08, 30.01.08.  
 

8/08 30.01.08 Næringspolitisk handlingsplan for Ås kommu-
ne 

Saken ble trukket fordi planrådgiver sa opp.  
Temaet ble drøftet formannskapet 11.02.09, jf. notat 
av 05.02.09, lnr. 1815/09. Temaet følges opp i neste 
rullering av kommuneplanen. 

9/08  Organisering av polititjenesten i Follo Politi-
distrikt - Høring 

Se K-sak 1/08, 30.01.08, kommunestyret ga for-
mannskap, utvidet m. KrF, fullmakt til å gi endelig 
uttalelse. Uttalelse gitt i F-sak 13/08.  

10/08  Låneopptak Søndre Follo Renseanlegg Se K-sak 9/08, 30.01.08. 
 

11/08  Kommunestyrets vedtak for budsjett 2008 – 
Oppfølging 

Effektuert. Notat, jf. pkt. 2, ble lagt frem for formann-
skapet 09.04.08 i orienteringssak 4. 

12/08  Forslag til endringer i opplæringsloven – Hø-
ring 

Det ble vedtatt ikke å sende høringsuttalelse.  

13/08 13.02.08 Organisering av polititjenesten i Follo politidist-
rikt - Høring 

Effektuert.  
Se også F-sak 102/08 for uttalelse til nytt forslag. 

14/08  Fjellveien – Avklaring av reguleringssak Effektuert. Under oppfølging i R-132, se K-sak 
12/09,  04.03.09. Se for øvrig F-sak 60/08, 18.06.08. 

15/08  Søknad om endring i kommunal garanti – 
Haugtussa Steinerbarnehage 

Se K-sak 12/08, 27.02.08.  
 

17/08 27.02.08 Prosessbeskrivelse av innsparingstiltak Se F-sak 39/08, 07.05.08. 
18/08  Prosjektplan –  

Klima- og energiplan for Ås kommune 
Se F-saker 18/08 og 25/08, 12.03.08. 

19/08  Omlegging av hovedledning for vann ved 
Riisjordet – finansiering 

Se K-sak 16/08, 27.02.08  
 

20/08  Opptrappingsplanen for psykisk helse –  
Bruk av midler fra 2007 

Effektuert. 

21/08  Fastlegehjemmel – Nordbyområdet Notat til hovedutvalget (HHS) og F 12.03.08, jf. mel-
dingssak 7. F vedtok å sende saken tilbake til HHS, 
se HHS-sak 8/08. HHS-sak 8 ble mindretallsanket til 
formannskapet, se F-sak 44/08, 07.05.08.  

22/08  Klage på skyss Utsatt, se F-sak 28/08 og 31/08. 
23/08  Klage på vedtak/tildeling av tilskudd for barn 

m. nedsatt funksjonsevne,  Rustadporten 
barneh. 

Effektuert. 

24/08  Klage på vedtak/tildeling av tilskudd for barn 
m.  nedsatt funksjonsevne, Moerlia barnehage 

Effektuert. 

25/08 12.03.08 Prosjektplan –  
Klima- og energiplan for Ås kommune 

Under oppfølging.  
Vedr. pkt. 4: se fremdriftsplan i F-sak 42/08, 
07.05.08. 

26/08  Uttalelse til rikspolitisk bestemmelse om kjø-
pesentre 

Se K-sak 17/08, 09.04.08 

27/08  Opprettelse av midlertidige stillinger på Nord-
bytun ungdomsskole 

Effektuert. 

28/08  Klage på skyss Utsatt, se F-sak 31/08, 09.04.08. 
29/08 09.04.08 Utvidelse av barnehagekapasiteten Effektuert. Vedr. pkt. 4: fremdriftsplan for barnehage 

på Moer ble delt ut i F 23.04.08.  Se F-sak 59/08. 
30/08  Åpningstider – Ås bibliotek Effektuert. Se K-sak 27/08, 07.05.08 vedr. pkt. 2 om 

budsjett. 
31/08  Klage på skyss Effektuert. Se tilsvarende sak i F-sak 72/08 og ny 

ordning i F-sak 99/08. 
32/08  Tolking av forskrift om praktisering av fleksible 

inntaksgrenser – konsekvenser for små skoler 
Vedtaket ble omgjort, se F-sak 50/08, 28.05.08.  

33/08 23.04.08 Årsmelding 2007 Utsatt, se F-sak 38/08, 07.05.08. 
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F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

34/08  Nordbytun ungdomsskole –  
Rehabilitering og nybygg 

Se K-sak 25/08, 07.05.08. 

35/08  Brannstasjon – Haug Nordre – leieavtale 
 

Sendt Søndre Follo Brann- og redningsvesen for 
behandling. Se F-sak 61/08, 27.08.08.  

36/08  Diverse utvalg 2008-2011, valg av kandidater 
til styrende organer i IKS forts. 

Se K-sak 30/08, 07.05.08. 

37/08  Tilskudd til busstransport for ungdomstiltak Effektuert. 
  2. tertial   

38/08 07.05.08 Årsmelding 2007 Se K-sak 31/08, 11.06.08 
39/08  Innsparingsprosess   

Hvilke vedtatte innsparinger bør videreføres 
Se F-sak 53/08, 11.06.08. 

40/08  Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning Se K-sak 23/08, 07.05.08 
41/08  Opprettelse av stillinger til ny barnehage Se K-sak 24/08, 07.05.08 
42/08  Framdriftsplan for arbeidet med  

Klima- og energiplan for Ås kommune 
Effektuert. Klima- og energiplanen er under oppføl-
ging m. sikte på høring i april 09 og vedtak i kommu-
nestyret 17.06.09.  

43/08  Viltvaktordning Effektuert, jf. avtale lnr. 14529/08. 
44/08  Fastlegehjemmel - Nordbyområdet Se F-sak 48/08, 28.05.08. 
45/08 28.05.08 Tertialrapport 1. tertial 2008 Se K-sak 32/08, 11.06.08. 
46/08  Gnr. 100 Bnr. 5 Pukstad gård - søknad om 

deling. Klage på vedtak – uttalelse fra kom-
muneplanutvalget 

Se HTM-sak 122/08, 11.12.08.  

47/08  Søknad om fritak fra kommunale verv 
– Morten Petterson (A). Nyvalg. 

Se K-sak 38/08, 11.06.08. 

48/08  Fastlegehjemmel – Nordbyområdet F-sak 56/08, 11.06.08, for endelig vedtak. 
49/08  Budsjettregulering 1. tertial 2008 Se K-sak 34/08, 11.06.08. 
50/08  Omgjøring av vedtak i F-sak 32/08 om tolking 

av forskrift om praktisering av fleksible inn-
taksgrenser 

Effektuert. 

51/08 11.06.08 Ås kommunes årsregnskap for 2007 Se K-sak 33/08, 11.06.08. 
52/08  Økning av administrative stillingsressurser på 

barnehageområdet 
Se K-sak 36/08, 11.06.08. 

53/08  Utarbeidelse av handlingsplan og økonomi-
plan 2009 – 2012 

Dialogmøte 10.09.08. Se F-sak 90/08, 12.11.08. 

54/08  Tilbud om kjøp av tomt Effektuert. 
55/08  Deltakelse i den internasjonale kampanjen 

”Countdown 2010” for å stanse tapet av natu-
rens mangfold 

Effektuert. 

56/08  Fastlegehjemmel – Nordbyområdet Effektuert. 
57/08  Registrering av Ås kino som kommunal kino Effektuert. Pkt. 4 er under oppfølging. 
58/08 18.06.08 Nordbytun ungdomsskole  

– Valg av energiløsning 
Fulgt opp i Plankomitesak 19/08, 11.09.08. 

59/08  Kostnadsøkning  
– Tunveien barnehage på Moer 

Fulgt opp i Plankomitesak 16/08, 20.06.2008. 
Effektuert. 

60/08  Riving av Fjellveien 10 Følges opp i R-132, jf. K-sak 12/09, 04.03.09 og F-
sakene 8/09 og 10/09 der den ble utsatt. 
(jf. F-sak 31/07, 43/07, 68/07, 69/07). 

61/08 27.08.08 Brannstasjon – Haug Nordre - Leieavtale Effektuert. 
62/08  Arealdisponering til boliger på Nordre Moer Utsatt til F-sak 79/08. 
63/08  Vinterbro barnehage – Gjenstående arbeider Utsatt til F-sakene 76/08 og 82/08. 
64/08  Fjernvarme – opprettelse av aksjeselskap for 

produksjon, salg og distribusjon 
Under oppfølging. 

65/08  Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009 – 2011 Utsatt til F-sakene 77/08 og 81/08. 
66/08  Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien – 

finansiering 
Se K-sak 40/08, 10.09.08. 
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F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

67/08  Utredning av frivillighetssentralen i Ås sin rolle Under oppfølging. 
68/08  Bruk av festsalen – Åsgård Utsatt til F-sak 78/08. 
69/08  Søknad om kommunal garanti  

– Kaja barnehage 
Se K-sak 44/08, 10.09.08 

70/08  TV-aksjonen 2008 ”Blå Kors” Effektuert. 
71/08  Suppleringsvalg til verv etter Astrid Pedersens 

(H) uttreden 
Se K-sak 43/08, 10.09.08. 

72/08  Skyss fra SFO ved Follo barne- og ungdoms-
skole – Klage på vedtak 

Effektuert pkt. 1. Se F-sak 99/08 for pkt. 2.  

73/08  Ledsagerbevis 2008 – Klage på vedtak Effektuert. 
  3. tertial   

74/08 10.09.08 Konseptvalgutredning for E18 fra Knapstad til 
E6 i Follo - Høring 

Effektuert 

75/08  Plan for utearealene i Ås sentrum – Til uttalel-
se 

Effektuert. 

76/08  Vinterbro barnehage – gjenstående arbeider Utsatt, se F-sak 82/08. 
77/08  Tiltakskplan for trafikksikkerhet 2009-2011 Utsatt, se F-sak 81/08. 
78/09  Bruk av festsalen – Åsgård Effektuert. 
79/08  Arealdisponering til boliger på Nordre Moer Under oppfølging. 
80/08 24.09.08 Kommunedelplan for Vinterbro – Høringsut-

kast 
Se K-sak 48/08, 15.10.08. 

81/08  Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009 – 2011 Se K-sak 47/08, 15.10.08. 
82/08  Vinterbro Barnehage – Gjenstående arbeider Se K-sak 54/08, 15.10.08. 
83/08  2. tertialrapport 2008 Se K-sak 48/08, 15.10.09.08. 
84/08  Budsjettregulering 2. tertial 2008 Se K-sak 53/08, 15.10.09.08. 
85/08  Habilitetsvurdering av rådmannen Effektuert. 
86/08  Fullmakt til ordfører Effektuert. 
87/08 29.10.08 Samordnet kommuneplanrulleringer i Follo – 

Felles planforutsetninger 
Se K-sak 56/08, 26.11.08 

88/08  Reservasjon mot uadressert reklame F vedtok å ikke ta uttalelse opp til politisk behand-
ling. 

89/08  Økt bevilgning for rehabilitering av Togrenda 
barnehage 

Se K-sak 63/08, 10.12.08. 

90/08 12.11.08 Handlingsprogram med økonomiplan 2009 – 
2012. Budsjett 2009. 

1. gang. Se F-sak 95/08.  

91/08  Sorterings- og biogassanlegg – mulige alter-
nativer for tomt. 

Effektuert. 

92/08  Anskaffelse av kommunale boliger øremerket 
bosetting av flyktninger. 

Effektuert, følges opp videre i 2009 innenfor bevilg-
ningen. 

93/08  Anmodning om økt bosetting av flyktninger 
2009. 

Under oppfølging. Bosettingen for 2009 gjennomfø-
res etter planen. 

94/08  Møteplan for formannskap og kommunestyre 
2009 

Effektuert / se K-sak 62/08, 26.11.08. 

95/08 26.11.08 Handlingsprogram med økonomiplan 2009 – 
2012. Budsjett 2009. 

Se K-sak 63/08, 10.12.08. 

96/08  Sluttrapport – Prosjekt bostedsløse og vans-
keligstilte 

Se K-sak 68/08, 10.12.08. 

97/08  Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 
2009 – 2012. 

Se K-sak 64/08, 10.12.08. 

98/08  Reduksjon i foreldrebetaling i private barneha-
ger i Ås. 

Se K-sak 65/08, 10.12.08. 

99/08  Skyss fra SFO – Rustadtunet og Follo barne- 
og ungdomsskole 

Se K-sak 66/08, 10.12.08. 

100/08  Flyktningeguide Under oppfølging, rekruttering starter i april 09. 
101/08  Avskriving av konstaterte tap Effektuert. 
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F-sak 
nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

102/08  Nytt forslag til organisering av Follo politidist-
rikt - Høring 

Effektuert. 

103/08  Gave i anledning av UMB's 150 årsjubileum Effektuert. 
104/08 04.12.08 Vurdering av salg av Åslund sykehjem Effektuert. Kontrakt underskrevet 17.12.08. 
105/08 17.12.08 Budsjettregulering. Vedtatt i hht. hasteparagrafen, Kl § 13. Referatsak i 

kommunestyret 28.01.09. Effektuert.  
 
Administrasjonsutvalget (ADM) 
I administrasjonsutvalget 2008 ble det satt opp 25 saker, 1 saksnummer utgår, 16 saker er  
effektuert, 6 saker er oversendt kommunestyret for vedtak, hvorav halvparten ble sendt via 
formannskapet, 2 saker ble utsatt/behandlet flere ganger. 1 sak er avgjort på sommerfullmakt.  
Det ble holdt 11 møter, hvorav ett møte var etter reglene om skriftlig saksbehandling.  
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
ADM-
sak nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  1. tertial   
1/08 17.01.08 Møteplan for administrasjonsutvalget 2008 Effektuert. 
2/08  Ny arbeids- og velferdsreform – Samordning 

av kommunale tjenester med NAV-kontoret 
Se K-sak 14/08, kommunestyret 27.02.08. 

3/08 14.02.08 Kvalitetskommuneprosjektet –  
Godkjenning av prosjektplan og milepælplan 

Effektuert. 

4/08  Godkjenning av utlysningstekst for helse- og 
sosialsjef. Oppnevning av intervju/innstillings-
gruppe. 

Effektuert. Se tilsetting i ADM-sak 11/08. 

5/08 12.03.08 Søknad om endring fra ansettelse til nærings-
drivende 

Utsatt. Se ADM-sak 9/08. 

6/08 24.04.08 Opprettelse av stillinger til ny barnehage Se F-sak 41/08 og K-sak 24/08, 07.05.08. 
7/08  Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning Se F-sak 40/08 og K-sak 23/08, 07.05.08. 
8/08  Søknad om forlenget permisjon - Ellen Syrstad Effektuert. 
9/08  Søknad om endring fra ansettelse til nærings-

drivende 
Effektuert. 

10/08  Saksnummer utgår  
11/08  Ansettelse av helse- og sosialsjef Effektuert. 

  2. tertial   
12/08 29.05.08 Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning 

- Kriterier for tildeling 
Effektuert. 

13/08  Omgjøring av stilling fra sekretær til bibliotekar Effektuert. 
14/08  Søknad om permisjon utover ett år Effektuert. 
15/08  Søknad om permisjon – anke på avslag Effektuert. 
16/08  Økning av administrative stillingsressurser på 

barnehageområdet 
Se F-sak 52/08 og  
K-sak 36/08, kommunestyret 11.06.08 

17/08 16.06.08* Uravstemning tariffoppgjøret 2008 *Avgjort i hht. sommerfullmakt. Effektuert 
18/08 28.08.08 Omgjøring av sekretær/konsulentstilling Effektuert. 
19/08  Søknad om permisjon utover 1 år Effektuert. 

  3. tertial   
20/08 25.09.08 Opprettelse av prosjektstilling knyttet til kvalifi-

seringsprogrammet i NAV Ås 
Se K-sak 52/08, 15.10.08. 

21/08  Søknad om permisjon utover ett år Effektuert. 
22/08 13.11.08 Handlingsprogram med økonomiplan 2009 – 

2012. Budsjett 2009. 
Se K-sak 63/08, kommunestyret 10.12.08 

23/08  Plan for drift og investering innenfor IT 2009 Effektuert. 
24/08 04.12.08 Kvalitetskommuneprogrammet 

- Midlertidig ansettelse av prosjektmedarbeider 
Møte ved skriftlig saksbehandling, men uten en-
stemmig vedtak. Saken måtte derfor opp i ekstraor-
dinært møte 08.12.08 
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ADM-
sak nr. 

Møte- 
dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

25/08 08.12.08 Kvalitetskommuneprogrammet 
- Midlertidig ansettelse av prosjektmedarbeider 

Effektuert. 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
I hovedutvalg for teknikk og miljø i 2008 ble det satt opp 126 saker.  
62 saker er effektuert, 17 saker er under oppfølging, 16 saker er oversendt kommunestyret for 
vedtaket og 1 sak oversendt formannskapet for vedtak, 10 saker ble utsatt, 3 saker er trukket og 
1 sak er utgått. 16 saker ble tatt opp til behandling flere ganger.  
Det ble holdt 11 møter og ingen møter ble avlyst. 
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 
HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

  1. tertial  
01/08 17.01.08 R-109/M-mindre vesentlig endring av reg. plan for 

Kirkerud -endring fra felles lekeområde til boligformål 
Sak utsatt, se sak 70/08, 12.06.08. 

02/08  Gnr 61 bnr 9-Johan Skanckesvei 3 - parkeringsplass Effektuert 
03/08  R-232-reg.plan med reg. best. for et område ved 

Kjærnesstranda-søknad om mindre vesentlig endring 
Effektuert 

04/08  Gnr 16 bnr 13-Drøbakvn 202- Søknad om deling-klage 
på delegert vedtak 

Se sak 31/08, 13.03.08. 

05/08 14.02.08 Møteplan HTM – 2 nye møter i 2008 Effektuert 
06/08  Omlegging av hovedledning for vann ved Riisjordet - 

finansiering 
Se F-sak 19/08 og K-sak 16/08, 27.02.08 

07/08  Søndre Moer - Søknad om dispensasjon fra rekkeføl-
gebestemmelsene 

Effektuert 

08/08  R-236-reg.plan for et område ved Strandengveien Se K-sak 15/08, 27.02.08., og sak 111/08 
09/08  Gnr 111 bnr 1-Kjærneslia boligfelt- søknad om deling Effektuert 
10/08  R-239-Reg.plan for området Nebba brygge – Oppe-

gård grense 
Under oppfølging 

11/08  Gnr 95 bnr 1- Krosser gård- Søknad om deling Effektuert 
12/08  Gnr 80 bnr 1-Sennebråte – riving av stabbur Effektuert 
13/08  Gnr 40 bnr 15- Syverudvn 70 – tilbygg til hytte- dis-

pensasjon 
Effektuert 

14/08  Gnr 42 bnr 69- Skogvn 16- Frydenhaug barnehage - 
utvidelse 

Effektuert 

15/08  Gnr 50 bnr 67-Granheimlia 47- tilbygg - enebolig Se sak 59/08, 29.05.08. 
16/08  Gnr 109 bnr 71-Steinaldervn. 9 – endring av takkonst-

ruksjon 
Effektuert 

17/08  Gnr 55 bnr 2 m fl. Ås sentrum øst-felt D endring av 
materialbruk i fasade mot fotgjengerundergang 

Effektuert 

18/08  Gnr 75 bnr 114-Kroervn 111 – Carport- melding om 
tiltak 

Effektuert 

19/08  Gnr 113 bnr 137-Orrelia-Flermannsbolig- Hus A - 
Klagesak 

Effektuert 

20/08  R-106/2M- Fålesloreåsen- mindre vesentlig endring av 
reg.plan-friområde lekeplass 

Sak utsatt, se sak 26/08, 13.03.08. 

21/08  R-106/3M- Fålesloråsen-mindre vesentlig endring av 
adkomstvei 

Se sak 75/08, 12.06.08. 

22/08 13.03.08 Pålegg om opprydding – Gnr 111 bnr 4 Sak utsatt 
23/08  Pålegg om opprydding – Gnr 52 bnr 16 Under oppfølging 
24/08  R-233-reg.plan med reg.best for Breivoll Se sak 117/08, 11.12.08. 
25/08  Gnr 16 bnr 1- Haug Nordre tilbygg. lokaler til Brann-

stasjon 
Se sak 46/08, 24.04.08. 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

26/08  R-106/2M-Fålesloråsen-mindre vesentlig endring av 
reg.plan-friområde lekeplass 

Se sak 98/08, 25.09.08. 

27/08  Gnr 19 bnr 2-Tokerud Nordre oppfylling/planering av 
jord-og steinmasser 

Se sak 43/08, 24.04.08. 

28/08  Gnr 74 bnr 129-Gamle Kroervei 115-Søknad om deling 
- Klage på vedtak 

Effektuert 

29/08  Gnr 100 bnr 5-Pukstad gård - Søknad om deling - 
klage på vedtak 

Sak utsatt, se sak 122/08, 11.12.08. 

30/08  Gnr 113 bnr 1- Aschehoug gård-søknad om deling-
klage på vedtak 

Effektuert 

31/08  Gnr 16 bnr 13-Drøbakvn 202-søknad om deling-klage 
fra statens vegvesen på vedtak i sak 04/08 

Se sak 14/09, 12.02.09. 

32/08  Gnr 61 bnr 92-Langbakken 58- tilbygg til enebolig Effektuert 
33/08  Vannkvalitetsovervåkning av Årungenvassdraget 

1977-2007 
Effektuert 

34/08  Vassdragsovervåkning i Ås kommune – Statusrapport 
2007 

Effektuert 

35/08 24.04.08 Årsmelding 2007 Sak utsatt, se sak 47/08, 29.05.08. 
36/08  R-244-reg.plan med reg.best.for Kaja barnehage Se K-sak 28/08, 07.05.08. 
37/08  R-245-Ås videregående skole-endret reg.plan Se K-sak 29/08, 07.05.08. 
38/08  R-246-Reg.plan for gang- og sykkelvei ved Ringnes Se sak 80/08, 28.08.08. 
39/08  Plan for utearealene i Ås sentrum Under oppfølging 
40/08  Gnr 114 bnr 16-Bølstadfeltet 13- Bruksendring, tilbygg Se sak 19/09, 12.02.09. 
41/08  Gnr 55 bnr 101-Moervn 4- Påbygg av ny toppetasje-

klage på vedtak i HTM 
Effektuert 

42/08  Gnr 90 bnr 3- Bjerkås Kroer- Søknad om deling Effektuert 
43/08  Gnr 19 bnr 2 – Nyvn.37- Nordre Tokerud-

jordplanering- klage på vedtak i HTM  
Se sak 112/08, 13.11.08. 

44/08  Gnr 104 bnr 31-Hydro Texaco- klage statens vegve-
sen- byggegrense 

Effektuert 

45/08  Gnr 102 bnr 398- Haugenvn.29 – industribygg-nybygg-
rammetillatelse- dispensasjon 

Se sak 76/08, 12.06.08. 

46/08  Gnr 16 bnr 1-Haug Nordre-tilbygg-lokaler til brannsta-
sjon 

Effektuert 

  2. tertial  
47/08 29.05.08 Årsmelding 2007 Se F-sak 38/08, 07.05.08., og K-sak 31/08, 

11.06.08. 
48/08  Tertialrapport 1. tertial 2008 Se F-sak 45/08, 28.05.08, og K-sak 32/08, 

11.06.08. 
49/08  Tilbud - deltakelse i viltvaktordningen Sak utgår, avtale inngått (l.nr 14529/08) 
50/08  Budsjettendring 2008 - veisektoren Effektuert 
51/08  Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg - Bølstad-

feltet 
Effektuert 

52/08  Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen EUs vann-
rammedirektiv 

Effektuert 

53/08  Forslag til lokal forskrift - brannvernforebyggende tiltak Se K-sak 37/08, 11.06.08. 
54/08  Tilbud om kjøp av tomt Se F-sak 54/08, 11.06.08. 
55/08  R-208 - reguleringsplan med reguleringsbestemmelser 

for et område ved Askehaugveien 
Sak utsatt, se sak 79/08 

56/08  Gnr 55 bnr 101 Moerveien 4 - Lesestedet Bokkafe - 
uteservering 

Effektuert 

57/08  Gnr 111 bnr 125 Kjærneslia 3 - tilbygg – fritidsbolig 
klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak 
nr. D 51/08 

Effektuert 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

58/08  Gnr 102 bnr Nordbyveien 72 - bruksendring - klage på 
vedtak 

Effektuert 

59/08  Gnr 50 bnr 67 Granheimlia 47 - tilbygg enebolig Effektuert 
60/08  R-176/1M – forslag til mindre vesentlig endring av 

reguleringsplan for Toveien 2-10 - klage på vedtak 
Effektuert 

61/08 12.06.08 Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien - finansiering Se F-sak 66/08, 27.08.08., og K-sak 40/08, 
10.09.08. 

62/08  Reguleringsplaner på Internett Effektuert 
63/08  Varsel om igangsatt regulering Effektuert 
64/08  Tiltaksplan for traffiksikkerhet 2009-2011 Se F-sak 81/08, 24.09.08, og K-sak 47/08, 

15.10.08. 
65/08  Bruk av bygningsrehabiliteringsmidler 2008 Effektuert 
66/08  Gnr 104 bnr 1 Nordbyåsen - radiokiosk og antenne-

mast 
Sak utsatt, se sak 99/08, 25.09.08. 

67/08  Gnr 45 bnr 5 Vardåsen - antennemast og radiokiosk Sak utsatt, se sak 100/08, 25.09.08. 
68/08  Gnr 42 bnr 1 Frydenhaug - antennemast og radiokiosk Sak utsatt, senere trukket 
69/08  R-23/1M - endring av reguleringsplan for Danskerud Effektuert 
70/08  Gnr 115 bnr 66 – fellesområde tilhørende Kirkerud vel Effektuert 
71/08  R-224/1M Moerveien 14 – forslag til mindre vesentlig 

endring av reguleringsplan  
Under oppfølging 

72/08  Gnr 78 bnr 1 Vestbråte - 9-hulls treningsbane for golf Effektuert 
73/08  Gnr 55 bnr 14 Brekkeveien 5 – bolig og forretnings-

bygg – rammetillatelse – dispensasjon 
Effektuert 

74/08  Gnr 96 bnr 1 Grøstad, Nordby – søknad om deling Under oppfølging 
75/08  R-106/3M Fålesloråsen – mindre vesentlig endring av 

adkomstvei – klage på vedtak 
Effektuert 

76/08  Gnr 102 bnr 398 Haugenveien 29 – industribygg – 
nybygg 

Effektuert 

77/08  Gnr 110 bnr 2 Kjærnesveien 83 C – søknad om deling 
– ny behandling 

Effektuert 

78/08  Gnr 110 bnr 2 Kjærnesveien 83 C – søknad om frade-
ling av to boligtomter 

Effektuert 

79/08  R-208 - reguleringsplan med reguleringsbestemmelser 
for et område ved Askehaugveien 

Se K-sak 42/08, 10.09.08. 

80/08 28.08.2008 R-246 – reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved 
Ringnes 

Se K-sak 41/08, 10.09.08. 

81/08  R-253 – forslag til endret reguleringsplan for del av 
Danskerud, gnr 75 bnr 18 

Under oppfølging 

82/08  R-198/1M – mindre vesentlig endring av regulerings-
plan for Nordre Moer – felt B1 og del av felt B2 

Effektuert 

83/08  R-5/1M – privat forslag til mindre vesentlig endring av 
del av reguleringsplanen for Dysterskogen: Sol-
fallsveien 22 

Effektuert 

84/08  R-52/1M – privat forslag til mindre vesentlig endring av 
reguleringsplanen for Nesset – Sjølyst, gnr 113 bnr 32 
og 24 

Sak trukket 

85/08  Gnr 55 bnr 97 – Gamle Hogstvetvei 9 – nybygg + 
ombygg 

Effektuert 

86/08  Gnr 74 bnr 30 – Gamle Kroervei 119 – nybygg garasje, 
klage 

Effektuert 

87/08  Gnr 95 bnr 22 – Vollholen – garasje, klage Effektuert 
88/08  Gnr 44 bnr 1 – Burum – søknad om deling – klage på 

vedtak 
Effektuert 

89/08  Gnr 102 bnr 386 – Israndveien 9 – ny bolig, klage Effektuert 
90/08  Gnr 54 bnr 370 – Moer gård – søknad om deling Effektuert 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

91/08  Ekspropriasjon av veigrunn, Moerveien Se K-sak 39/08, 10.09.08. 
  3. tertial  

92/08 25.09.2008 2. terialrapport 2008 Se F-sak 83/08, 24.09.08., og K-sak 48/08, 
15.10.08. 

93/08  Lokal instruks for nedgravde oljetanker Se K-sak 51/08, 15.10.08., under oppfølging 
94/08  Tilstandsvurdering av eiketrær ved Moer sykehjem Effektuert 
95/08  Grensesnittavtale – veilysanlegg Effektuert 
96/08  R-132 - endret reg. plan for Fjellveien 6, 8 og 10 Se sak 9/09, 12.02.09. 
97/08  R-52/1M – privat forslag til mindre vesentlig endring av 

del av reguleringsplan for Nesset 
Effektuert 

98/08  R-106/2M – Fålesloråsen – mindre vesentlig endring 
av reguleringsplan – friområde, lekeplass – klage 

Sendt fylkesmannen, under oppfølging 

99/08  Gnr 104 bnr 1 – Nordbyåsen – radiokiosk og anten-
nemast 

Sak trukket 

100/08  Gnr 45 bnr 5 – Vardåsen – antennemast og radiokiosk Se sak 13/09, 12.02.09. 
101/08  Gnr 66 bnr 12 – Tandbergåsen 11 – nybygg – garasje Effektuert 
102/08  Gnr 55 bnr 397 – Feltspatveien 39 – innredning av 2. 

etg og fasadeendring – dispensasjon 
Effektuert 

103/08  Gnr 111 bnr 140 – Strandengveien 48 – klage over 
godtatt melding 

Sendt fylkesmannen, under oppfølging 

104/08  Gnr 50 bnr 31 – Hogstvetveien 70 – terrasse – klage 
på utførte arbeider 

Sendt fylkesmannen, under oppfølging 

105/08 23.10.2008 Gnr 54 bnr 112 – Moerveien 14 – riving/endring fasa-
de/dispensasjon 

Effektuert 

106/08  Gnr 95 bnr 10 – Vollholen 3 – ny garasje Effektuert 
107/08  Gnr 102 bnr 395 – Haugenveien 5 – nybygg – tilbygg Sendt fylkesmannen, under oppfølging 
108/08 13.11.2008 Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012. 

Budsjett 2009  
Se F-sak 95/08, 26.11.08., og K-sak 63/08, 
10.12.08. 

109/08  R-250 – endret reguleringsplan med reguleringsbe-
stemmelser for brannstasjonstomta, gnr 55 bnr 55 m.fl. 

Under oppfølging 

110/08  R-199/2M – Søndre Moer – forslag til mindre vesentlig 
endring av del av reguleringsplan – felt B1 og B2 

Effektuert 

111/08  R-236 – reguleringsplan for et område ved Strandeng-
veien – klage på kommunestyrets vedtak 

Sendt fylkemannen, under oppfølging 

112/08  Gnr 19 bnr 2 – Nyveien 37 – Nordre Tokerud – jord-
planering, oppfølging av tidligere vedtak/stoppordre 

Under oppfølging 

113/08  Gnr 111 bnr 119 – Kollenveien 5 – søknad om bruks-
endring fra hytte til helårsbolig 

Effektuert 

114/08  Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven § 109 Se sak 1/09, 15.01.09. 
115/08  Fordeling av aktiva og forpliktelser Se K-sak 61/08, 26.11.09. 
116/08 11.12.2008 Møteplan for Hovedutvalg for teknikk og miljø 2009 Effektuert 
117/08  R-233 Regueringsplan med reguleringsbestemmelser 

for Breivoll 
Sak utsatt, se sak 11/09, 12.02.09. 

118/08  R-222 Endret reguleringsplan for Grenseveien 2 Sak utsatt 
119/08  R-224/2M Moerveien 14 – mindre vesentlig endring av 

reguleringsplan 
Effektuert 

120/08  Gnr 111 bnr 59 – bryggeanlegg langs Kjærnesveien – 
brygge F 

Under oppfølging 

121/08  Gnr 113 bnr 2 – breivoll – strandvei Under oppfølging 
122/08  Gnr 100 bnr 5 – Pukstad Gård – søknad om deling – 

klage på vedtak 
Under oppfølging 

123/08  Gnr 32 bnr 1 – Støkken Østre – søknad om deling Effektuert 
124/08  Omdisponering av bygnings- og rehabiliteringsmidler 

for 2008 
Effektuert 

125/08  Forskrift for vann og avløpsgebyrer – endringer Se K-sak 3/09, 28.01.09. 
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HTM 
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

126/08  Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Se K-sak 4/09, 28.01.09. 
 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) 
I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 2008 ble det satt opp 27 saker og ingen tilleggssaker. 11 
saker ble effektuert, 2 saker har HOK oppfølgingsansvaret for, 8 saker er videresendt  
kommunestyret for endelig vedtak, 3 saker ble utsatt (hvorav en sak fikk nytt saksnummer ved 
neste behandling), 1 sak ble trukket under møte og 2 saksnummer utgår. 
Det, ble holdt 7 møter og ett møte ble avlyst.  
 
Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
HOK-
sak nr. 

Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging 

  1. tertial   

 16.01.08  Møtet ble avlyst 

1/08 13.02.08 Navn – Broer i Nordby Effektuert 
2/08  Budsjettregulering oppvekst- og kultur – bruk 

av fond 
Effektuert 

3/08  Bruk av hus ved Moer sykehjem til barnehage Saken ble trukket under møtet 
4/08  Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune Se K-sak 18/08 i møte 09.04.08 
5/08  Åpningstider Ås bibliotek Vedtatt. Sak K-sak 27/08 for endelig vedtak av budsjett 

etter møte 07.05.08 
6/08 23.04.08 Årsmelding 2007 Utsatt, se HOK-sak 12/08  
7/08  Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen 

2008 
Effektuert 

8/08  Barnehage på Moer – navn Saken ble utsatt 
9/08  Utsmykking av Moer sykehjem – godkjenning 

av utsmykkingsplan 
Effektuert 

  2. tertial  
10/08  Utv.saksnr. utgår  
11/08 21.05.08 Skolepolitisk plan – diskusjonsmøte Oppfølging i HOK møte 18.06.08 
12/08 28.05.08 Årsmelding 2007 Se K-sak 31/08 i møte 11.06.08. 
13/08  Tertialrapport 1. tertial 2008 Se K-sak 32/08 i møte 11.06.08 
14/08  Barnehage på Moer – navn Effektuert. 
15/08  Valg av kommunale representanter – utvalg Effektuert. 
16/08  Kompetanseheving for personale ved kul-

turskolen i Ås 2006 
Effektuert. 

17/08 18.06.08 Skolepolitisk plan – diskusjonsmøte Ansvaret for oppfølging ligger hos HOK 
  3. tertial  

18/08 27.08.08 Driftstilskudd barne- og ungdomsorganisa-
sjoner – klage 

Effektuert 

19/08  Navnesak – Gultvet/Gultvedt – ny behandling Effektuert 
20/08  Utv.saksnr. utgår   
21/08 12.11.08 Handlingsprogram med økonomiplan 2009-

2012. Budsjett 2009 
Se K-sak 63/08, 10.12.08 

22/08  Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 
2009-2012. 

Se K-sak 64/08, 10.12.08 

23/08  Reduksjon i foreldrebetaling i private barne-
hager i Ås 

Se K-sak 65/08, 10.12.08 

24/08  Skyss fra SFO – Rustadtunet og Follo barne- 
og ungdomsskole 

Se K-sak 66/08, 10.12.08 

25/08  Vedtekter for skolefritidsordningene i Ås 
kommune – endring av gjeldende vedtekter 

Effektuert 

26/08  Valg av navn, tunnel-uttalelse Effektuert 
27/08  17. mai 2009 Utsatt, se vedtak HOK-sak 5/09 
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Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
I hovedutvalg for helse og sosial i 2008 ble det satt opp 43 saker. 25 saker ble effektuert, 12 
saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 3 saker er videresendt formannskapet 
for endelig vedtak, 2 saker ble utsatt og 1 sak er behandlet 2 ganger. Det ble holdt 8 møter og 
ingen møter ble avlyst. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 
HS-sak 
nr. 

Møte- 
Dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

  1. tertial   
1/08 16.01.08 Ny arbeids- og velferdsreform- overføring av 

kommunale tjenester til NAV-kontoret. 
Saken ble utsatt i påvente av administrasjonsutval-
gets behandling. Se Adm-sak 2/08, 17.01.08 og HHS-
sak 2/08, 13.02.08. 

2/08 1302.08 Ny arbeids- og velferdsreform- samordning av 
kommunale tjenester med NAV-kontoret. 

Se K-sak 14/08, 27.02.08 og K-sak 21/08, 09.04.08. 

3/08  Samarbeid mellom Follo-kommunene og Aker 
universitetssykehus-Follo legevakt. 

Se K-sak 13/08, 27.02.08 

4/08  Opptrappingsplan for psykisk helse  
- Bruk av midler fra 2007. 

Se F-sak 20/08, 27.02.08. 

5/08  Fastlegehjemmel Nordbyområdet. Se HHS-sak 8/08, 23.04.08. 
6/08 12.03.08 Temaplan for rusmiddelpolitikk. Se K-sak 18/08, 09.04.08. 
7/08  Retningslinjer- alkoholpolitikk. Se K-sak 19/08, 09.04.08. 
8/08 23.04.08 Fastlegehjemmel Nordbyområdet. Mindretallsanket, se F-sakene 44 og 48/08,  samt   

F-sak 56/08, 11.06.08 for endelig vedtak. 
9/08  Tildeling av hjemler, retningslinjer. Se K-sak 26/08, 07.05.08. 
10/08  Søknad salgsbevilling, vinmonopolet. Effektuert. 
11/08  Søknad salgsbevilling, Leif Rune Johannes-

sen. 
Effektuert. 

12/08  Søknad skjenke- og serveringsbevilling, Lese-
stedet. 

Effektuert. 

13/08  Søknad salgsbevilling, Coop Prix, Ås. Effektuert. 
14/08  Søknad salgsbevilling, Coop Mega, Ås. Effektuert. 
15/08  Søknad salgsbevilling, Coop OBS, Vinterbro Effektuert. 
16/08  Søknad skjenkebevilling, Ås kaffe Migdadee. Effektuert. 
17/08  Søknad skjenkebevilling, Moer sykehjem. Effektuert. 
18/08  Søknad skjenkebevilling, Økonomibygn.  

UMB. 
Effektuert. 

19/08  Søknad skjenkebevilling, Studentsamfunnet. Effektuert. 
20/08  Søknad skjenkebevilling, Kafé Noi. Effektuert. 
21/08  Søknad salgsbevilling, Bunnpris- Ås matsen-

ter. 
Effektuert. 

22/08  Søknad skjenkebevilling, Ås restaurant. Effektuert. 
23/08  Søknad salgsbevilling, Kiwi, Ås Effektuert. 
24/08  Søknad skjenkebevilling, Galleri Texas. Effektuert. 
25/08  Søknad salgsbevilling, Akram AS, Vinterbro. Effektuert. 
26/08  Søknad skjenkebevilling, Den blinde ku.  Effektuert. 
27/08  Søknad skjenkebevilling, NT kiosk. Effektuert. 
28/08  Søknad skjenkebevilling, Noca Tours. Effektuert. 
29/08  Søknad skjenkebevilling, Tusenfryd. Effektuert. 
30/08  Søknad skjenkebevilling, Food Planet. Effektuert. 
31/08  Søknad ambulerende skjenkebevilling. Effektuert. 
32/08  Årsmelding 2007. Utsatt, se HHS-sak 33/08, 28.05.08. 

  2. tertial   
33/08 28.05.08 Årsmelding 2007 Se K-sak 31/08, kommunestyret 11.06.08. 
34/08  Tertialrapport 1. tertial 2008 Se K-sak 32/08, kommunestyret 11.06.08. 
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HS-sak 
nr. 

Møte- 
Dato 

Sakens tittel (evt. forkortet) Status for oppfølging  

35/08  Budsjettregulering helse- og sosial 1. tertial 
2008 

Effektuert. 

- 27.08.08 Ingen politiske saker. 
Presentasjon av ny helse og sosialsjef. 
Drøftingssak: Taushetsplikt, innsynsrett i 
dokumenter og inhabilitet. (utsatt fra 28.05.08) 

 

  3. tertial   
36/08 24.09.08 Samarbeidsavtale mellom NAV og Ås kom-

mune. 
Se K-sak 50/08, kommunestyret 15.10.08  

37/08  Tertialrapport 2. tertial 2008 Se K-sak 48/08, kommunestyret 15.10.08 
38/08 12.11.08 Handlingsprogram med økonomiplan 2009-

2012. Budsjett 2009. 
Se K-sak 63/08, kommunestyret 10.12.08 

39/08  Budsjettregulering helse- og sosial 2. tert. 
2008 

Effektuert. 

40/08  Avtale om kontrolltjenester iht. alk- og røyke-
lov. 

Se K-sak 57/08, kommunestyret 26.11.08 

41/08  Sluttrapport-prosjekt bostedsløse og  
vanskeligstilte. 

Se K-sak 68/08, kommunestyret 10.12.08 

42/08  Flyktningeguide Se F-sak 100/08, formannskapet 26.11.08 
43/08  Bruk av ULOBA til utvidet brukerstyrt personlig 

assistent i enkelt tilfelle. 
Effektuert. 
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Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer 
I hht. handlingsprogram 2008 – 2011 skal 7 nye planer utarbeides og 15 planer rulleres i 2008.  
 
NYE PLANER SOM FØLGER AV HP 2008 – 2011 Rapport 2008 
Fokusområde samfunn  
Klima og energiplan Planen sluttbehandles i 2009 
Næringspolitisk handlingsplan Planen er ikke prioritert av  

ressursmessige årsaker. 
Kommunedelplan for UMB Planen ble lagt på is i påvente av 

Stortingets behandling om  
lokalisering av NVH og VI.  
Arbeidet er foreløpig ikke  
gjenopptatt.  

Kommunedelplan for Vinterbroområdet Planen er sendt på høring 
Fokusområde brukere  

Temaplan for helse- og omsorgstjenester 2009-2015 Planen ble usatt til 2009 bl.a pga 
innflytting i nytt sykehjem. 

Temaplan for ungdom med behov for tilrettelagte tjenester 2009-2015 Planen ble utarbeidet og vedtatt. 
Har ført til nye tjenester for  
gruppen. 

Temaplan for barn og unge med langvarige og sammensatte  
funksjonsvansker 
 

Planen ble utarbeidet og inn-
lemmes i temaplanen for helse og 
omsorg i 2009. 

Fokusområde økonomi  
Fokusområde medarbeidere  
 
VEDTATTE PLANER som skal rulleres i 2008 Vedtatt Rapport 2008 
Fokusområde samfunn   
Fokusområde brukere   
Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009 2007 Plan for barne-

hageutbygging  
2009-2012 er vedtatt av 
HOK, FS og KS. 

Skolebruksplan med senere vedtak 1999 Utsatt til 2009 
Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) Ås kommune 1999 Utgår. Plan for SFO 

innarbeides som en del 
av planene ved den 
enkelte skole. 

Kompetanseutviklingsplan 2005-2008 ”Kunnskapsløftet” 2005 Vedtatt i HOK 23.04.08. 
(utv.sak 7/08) 

Barne- og ungdomsplan (erstatter plan for oppvekstmiljø i Ås)  Utsatt. Ny framdrift er 
ikke fastsatt. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2004/07 Planen ble etablert og 
vedtatt. 

Temaplan for psykisk helse 2007 Planen ble rullert og 
vedtatt. 

Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering av kommunale bygg  - Planen er ikke  
rullert 

Tiltaksplan vannforsyning 2007 Tiltaksplan revidert nov 
2007. Rev. 2008 med 
omlegging av vann-
ledning Risjordet 

Tiltaksplan avløp og vannmiljø 2007 Tiltaksplan revidert 
nov.2007.  
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VEDTATTE PLANER som skal rulleres i 2008 Vedtatt Rapport 2008 
Tiltaksplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett 2007 Tiltaksplan ikke rullert i 

2008, fordi det ikke er 
avsatt midler til gjel-
dende tiltak. 
 

Tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan 2006 Tiltaksplan revidert i 
2008. 
 

Fokusområde økonomi   
Reglement for finansforvaltning – finansstrategi 2004 Strategien er ikke rul-

lert, jf. omtale under 
punkt 6.4. 

Fokusområde medarbeidere   
Plan for drift og investeringer innenfor IT  2007 Rullert i 2008 
Ås kommunes lønnspolitikk 2006 Utsatt til 2009 
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Vedlegg 3: Kvalitetssystemet 
 
Generelt 
Kvalitetsarbeidet er forankret i kommunens styringsdokumenter: 
• Kommuneplan 2007-2019 
• Handlingsprogram 2008-2011. Kvalitetspolitikken fremgår av handlingsprogrammet. 
Oppfølging av tiltak i disse styringsdokumenter rapporteres i tertialrapporter og årsmeldinger. 
 
Kvalitetssystemet – ledelsen gjennomgåelse 
Henvisning: Prosess for ledelsens gjennomgang 

Ledergruppa har faste møter der kvalitetssystemet er tema og der bl.a. følgende behandles: 
• Forbedring av kvalitetssystemet oppbygging og innhold på intranett 
• Revisjonsrapporter 
• Avvik og forbedringssystemet 
• Undersøkelser og rapporter (bruker- og medarbeiderundersøkelser, sykefraværsrapporter 

etc) 
Status, forbedringer og tiltak innarbeides i årsmelding og neste rullering av handlingsprogram  
 
Forbedring av kvalitetssystemet på intranett: 
• Revisjon av følgende overordnede systemprosesser er foretatt:  

- Definisjoner i kvalitetssystemet 
- Forbedringsprosessen 
- Kvalitetssystemets oppbygging og vedlikehold 
- Ledelsens gjennomgang 
- Revisjon 

• Opprettet nye menypunkt: Kurs- og ”Det skjer”- fane  
 
Revisjoner 
Henvisning: Prosess for forbedring og prosess for revisjon  

• Ekstern revisjon er gjennomført i 2008 (var planlagt i november/desember 2007 men utsatt 
til februar 2008). 

• Ekstern revisjonsrapport fra februar 2008 er behandlet. Ingen avvik og 4 anbefalinger:  
1) Avviks- og forbedringsarbeid – hver enkelt etat/enhet anbefales å ”sette list” for define-
ring av avvik/hva skal rapporteres. 2) Vurdere metodikk knyttet til lukking av interne revi-
sjoner.          3) Klagebehandling – vurdere registrering av klager/sikre informasjon som et 
element i det kontinuerlige forbedringsarbeid. 4) Forebyggende forbedringsarbeid/tydligere 
arbeidsbeskrivelser. Alle anbefalinger er fulgt opp i løpet av 2008. 

• Intern revisjonsplan 2008 og revisjonsrapporter (4 revisjoner). Pga. drift på revisjonsstede-
ne og bemanningssituasjon for både revisjonsstedene og revisorene ble noen revisjoner ut-
satt til 2009. En planlagt revisjon utgikk. 

• Enhetslederes oppfølging (lukking) av forhold avdekket ved interne revisjoner.  
 

De interne revisjonene hadde tema: Avvik og forbedring/Forbedringsprosessen, Dokument-
oppdateringer. Legge inn dokumenter/linker (prosesser, rutiner og linker), Søkefunksjonen på 
intranett. 
 
Revisjonsrapportene viser at det er behov for opplæring av avvik og forbedringssystemet. Opp-
læring har blitt tilbudt og gjennomført ved behov. Det settes opp kurs jevnlig i 2009. Det er 
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enhetene som analyserer og gir tilbakemelding om hva som er gjort for forebygge/forbedre og 
å lukke avvik.  
 
Avviks- og forbedringssystemet 
Henvisning: Forbedringsprosessen og elektronisk system 
• I 2008 har det blitt tilbudt og gjennomført kurs ved behov. Det er gjennomført både eget 

kurs i avviks- og forbedringssystemet og lynkurs i kvalitetssystemet (generell opplæring av 
hele systemet også litt av avviks og forbedringssystemet). 

• Det er i 2008 registrert 256 avvik og forbedringsmeldinger.  
• Enhetsledere foretar oppfølging (lukking) av forhold som er registrert i avviks- og forbed-

ringssystemet. Ved årsskiftet var 219 behandlet og lukket, mens 37 ikke var lukket.  
Helse- og sosialetaten bruker avvik/forbedringssystemet aktivt, både for forbedring og for 
avvik. Registrerte avvik/forbedringsmeldinger totalt er i hovedsakelig innen helse- og sosi-
aletaten. De fleste registreringer innen helse- og sosial er stort sett knyttet til medikament-
feil, ressursmangel pga sykefravær, renhold og noen tekniske mangler/reparasjoner. For 
resterende etater er dette i hovedsak knyttet til mindre alvorlige avvik fra administrative 
prosesser, renhold og noen tekniske mangler/reparasjoner. Ifht økonomi er det svært få, 
men dette kan ha sammenheng med at alt som gjelder økonomirapportering foretas i egne 
IT-systemer (Agresso). Ifht teknisk etat/renhold/vaktmestertjenester er det også få, men 
dette kan også ha sammenheng med at det der er etablert egne meldesystemer. 

• Det er enhetene som analyserer mottatte meldinger/avvik og gir tilbakemelding om hva 
som er gjort for å redusere meldinger/avvik og om de kan dokumentere en forbedring etter 
at tiltak er iverksatt.  

 
Nøkkeltall til Kvalitetssystemet 
Tabell: Antall avviks- og forbedringsmeldinger 

Statistikkene er tatt ut fra avvik og forbedringssystemet og på bakgrunn av hendelsens dato 
(altså når avviket oppstod). Meldingene fordeler seg slik: 
 

  
 Type hendelse  
Etat Tjenester Organisasjon Økonomi Annet Totalt 
Helse og Sosialetaten 171 13 2 25 211 
Oppvekst og kulturetaten 6 17 0 3 26 
Teknikk og miljø 3 5 0 0 8 
Rådmannens stab og støtte-
funksjoner 5 5 1 0 11 
Totalt 185 40 3 28 256 
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Vedlegg 4: Likestilling i kommunen 
 
Ås kommune ivaretar likestilling ved at kommunen bl.a. har kjønnsnøytrale lønns- og arbeids-
vilkår, seniorpolitiske tiltak. Ansettelser og lønnsfastsettelse foretas i henhold til  
kvalifikasjoner og reguleres i tråd med hovedtariffavtalen. Arbeidsplassene er tilrettelagt  
uavhengig av kjønn. Av kommunens ansatte totalt er 77,5 % kvinner og 22,5 % menn. Av 
kommunens ledere er ca 72,2 % kvinner og ca 27,8 % menn. I teknisk etat er det kun mannlige 
ledere, og i helse- og sosialetaten er det hovedsakelig kvinnelige ledere. Også i oppvekst- og 
kulturetaten er det stort sett kvinnelige ledere. Jfr. Nøkkeltall, se egen tabell. For statistikk ifht 
sykefravær henvises til egen tabell. 
 
Tabellene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik  
gjennomsnittlønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i 
gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra 
sentral tariffavtale, den enkelte ansattes formell kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold 
og/eller stillingens innhold.  
Tabellene har kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere er ikke inkludert. 
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Tabell: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stilingsgrupper på høyskole- og akademikernivå. 
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Tabell: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stilingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå. 
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Vedlegg 5: Status for større investeringsprosjekter 

  
Konto Navn Rev. Bud-

sjett 2008         
Regnskap 
2008 

Kommentarer 

700.0601 Sjøskogen Skole byg-
getrinn II. 
 

126 
 

0 Ligger til rette til å kunne fremlegge slutt-
regnskap for politisk behandling med posi-
tiv margin i forhold til avsatt ramme. Gjen-
stående rest vil da bli foreslått overført til 
nødv. Styrkning av Frydenhaug barneha-
ge. 

0602 Ås Ungdomsskole 
– tilbygg og re-

habilitering 
 
 

66  
 
 
 

124 
 
 

EL-opplegg, kjeller vest, (priset til kr. 
68.380) var ikke med i opprinnelig prosjek-
tavsetn. Er nå utført og overskridelsen på 
avsatt ramme med kr. 58.320 er tenkt løst 
ved realiserte midler etter salg av matjord 
fra Moerjordet. Prosjektregnskap vil derfor 
kunne fremlegges for plankomiteen i ball-
lanse. 

0603. Norbytun U-skole,- 
Delprosjekt 3 - riving 
av eksisterende syd-
fløy å bygge ny fløy i 2. 
etasjer. 

21.470 456 Etter at all videre prosjektering ble lagt på 
is som følge av kommunestyrets vedtak 
3.12.06, ble 
Formannskapet påfølgende, i dets møte 
24.05.2008 sak 34/08, å fatte vedtak om 
full utbygging med aula og fysikkrom in-
nenfor ramme 43,4 mill kr. Som følge av at 
vedtaket også tok høyde for vedlikeholds-
arbeider, utgjør total avsatt ramme for 
prosjektet kr. 44 mill kr.  På bakgrunn av 
innhentede tilbud, fattet plankomiteen i 
dets møte 26.02.2009 sak 07/09, valg på 
entreprenører. Prosjektet framkommer 
etter dette å kunne gjennomføres innenfor 
avsatt ramme 44 mill. kr.  

0604 Helsestasjon Nordby 3.700 0 Henviser til Kom.styret tidligere vedtak i 
sak 78/05.  I henhold til formannskapets 
vedtak i sak 34/08, inngår helsestasjonen 
som integrert del av Delprosjekt 3, Nordby-
tun U-skole,  innbefattet i finansierings-
rammen for denne. 

7000.0605 Søråsteigen barneha-
ge 

              
2.952 
                    

2.540  Totalentreprenøren har fått sluttoppgjør.  
Som ledd i formell avslutning av prosjektet, 
vil sluttregnskap bli fremlagt som egen sak 
til plankomiteen med et mindreforbruk på 
ca. kr. 400.000. Gjenstående mangler er 
nå lukket av totalentreprenøren. Anlegget 
er avsluttet innenfor budsjettert ramme.. 

7000.0606 Vinterbro barnehage                  
151 
               

109 Garantibefaring vil bli kunngjort ovenfor 
totalentreprenøren for avholdelse våren 
2009. 
Gjenstår behov for utbedring av diverse 
mangler ved utomhusarealene. Spesielt 
bortledning av overflatevann. 

7000.0607 Kulturskolen (Bankvn. 
1). 

           
12.285                   

10.384 Avsatt ramme utgjorde opprinnelig 12,48 
mill. kr. Prosjektet fikk økt prosjektavset-
ningen med 4,7 mill. kr. Samlet prosjektav-
setning utgjør etter dette 17,18 mill. kr. Gr. 
Lavere endringskostn. enn forutsatt, vil 
dette medføre betydelig mindreforbruk. 
Sluttregnskap vil bli forelagt plankomiteen. 

7000.0608 Moer sykehjem 
 
 

23.688                
20.214 

Anlegget avsluttet. Sluttregnskap legges 
fram for plankomiteen når diverse krav om 
utbedringsarbeider er avklart. Formell 
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Konto Navn Rev. Bud-
sjett 2008         

Regnskap 
2008 

Kommentarer 

avslutning av prosjektet ved fremlegging av 
sluttregnskap overfor plankomiteen, bør 
kunne effektueres d.å. med ca. 11 mill. kr. I 
mindreforbruk enn opprinnelig prosjektav-
setning på 246 mill kr.  

7000.0609 Frydenhaug barnehage 18.273 5.751 Samlet prosjektavsetning utgjør 18,5 mill. 
kr.  Etter inngått entreprenørkontrakter 
viser forventede budsjettkostnader 25,2 
mill kr., slik at prosjektavsetning. må styr-
kes med nødvendige 6,7 mill kr.  Plankomi-
teens har fremmet innstilling til for-
mannsk./kom.styre. om nødvendig styrk-
ning av budsjettrammen. Nybygget vil bli 
ferdigstilt 26.05.2008 og gamlebygget 
ferdig rehabilitert 21.09.2009. 

06247 Solfallsveien 27B 
 

0 0 Tross påførte ekstrakostnader kr. 118.000 
grunnet branntekniske feilprosjektering i 
regi Statsbygg, kunne allikevel plankomite-
en i dets møte 11.09.2008 sak 17/08, av-
slutte byggeregnskapet i balanse. 

0213 Åsgård skole 
Paviljong 2 

  1 000   1 374 Overforbruk på kr 374 000 skyldes for-
sterkning av korridorgulv i østre del, 
samt  ekstra varme i toaletter å korridorer 

0214 Åsgård skole 
Paviljong 3 

  2 368   1 606 Rehabilitering /arbeidene er ledet av vedli-
keholdsavd. Branntekniske vurderinger er 
utført av Thermax. Maler- 
og gulvbelegg arbeider, Marius Wroldsen 
Elektriske utskiftinger Abildsø elektriske. 
Nytt gymsal gulv Parkett- og idrettsg. 
Prosjekt  0213 og 0214 sees i sammen-
heng 

0701 Bjørnebekk 
 

     400       403 Størstedelen av beløpet er drenering av 
hovedbygget 

0702 SD- systemer       733      652 Oppgradering av SD- systemene fortsetter 
i 2009  

0707 Speiderhytta Nordby       189 Speiderhytta er ferdig fra eiendomsavd. 
speiderne skal selv utføre innvendige  
arbeider. Overføring av midler fra speider-
ne skal utgjøre kr. 150 000 i løpet 
av en 3 års periode, regnet fra 1/1-08.   

0716 Ås ungdomsskole      370      289 Omlegging av taket ble betydelig dyrere  
en kostnads kalkylen. Dette skyldes rå-
teskader, sanering av ubrukelig ventila-
sjons overbygg, nye sluk og 
gesims kanaler.  

0723 Sleipnersvei 13 F 
” Base ” for hjemme- 
tjenesten 

     455      235 Ferdigstilt 1/7-08. 

0727 Nordby (Midlertidig) 
Helsestasjon 

           196 Nordby helsestasjon er plassert i Gamle 
Stua på Nordby skole inntil nytt adm. 
bygg står ferdig på Nordbytun ung. skole. 
Budsjett midler se i sammenheng med  
rehabilitering av fyrhus og omlegging av 
tak.  Total budsjett kr. 7 400     

0729 Rustadskogen barnh. 
Riving av utebod / 
Oppsetting av ny bod 

     280      256 Gjenstående arbeider er asfaltering  
mellom huset og boden, og langsmed  
boden ca. 8m2  pris ca. kr.5 500  prosjekt 
2036 og prosjekt 0729 sees i sammenheng 

0732 Tunveien Barneh.     14.900    16 107 Regnskap er ikke avslutte, arbeider som 
gjenstår, asfaltering av 2 parkerings plas-
ser og inngjerding av disse, støping 
av fundament til 1 utebod og oppsetting, 
maling av 2 stk. uteboder, skilt med kom-
munens logo og Tunveien barnehage, 
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Konto Navn Rev. Bud-
sjett 2008         

Regnskap 
2008 

Kommentarer 

utvendig planering og oppryding. 
Avslutte byggeregnskap med Skanska  

6800 Biler/maskiner 4 717 000 3 538 593  
6830 Asfaltering 1 031 000 1 000 045  
6830 Nedre Bekkvei 0 207 099 Refusjonssak 
6840 Idrett 100 000 0  
6840 Kunstgress Nordby 0 - 1 500 000 Spillemidler fra tidligere investering 
6950 Vann 8 805 000 3 559 571 Omlegging på Kaja I/II, Ås sentrum 
6970 Avløp 6 958 000 6 244 953 Omlegging Kaja I/II, Ås sentrum 
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Vedlegg 6: Sykefravær og friskvern 

 
Generelt 

• Administrasjonen arbeider kontinuerlig med å redusere sykefraværet, og det er etablert 
sentrale rutiner for dette som er tilgjengelig på intranett. Enhetene har god oversikt over 
fraværet og det gjøres gjennomgående mye tilrettelegging både før og underveis for ar-
beidstakere i Ås kommune.  

• Sykefraværet følges opp av leder i samarbeid med den ansatte, den ansattes lege, NAV, 
Bedriftshelsetjenesten (BHT), Arbeidslivssenteret og organisasjons- og personalavde-
lingen. Sykefraværsårsak avdekkes i hovedsak som ikke arbeidsrelatert. Ledere  
tilrettelegger i eller utenfor enheten så langt det er mulig også der sykefraværsårsak 
ikke er arbeidsrelatert. 

• BHT arbeider etter en aktivitetsplan som vedtas av AMU. 
• BHT deltar i dialogmøter og har gjennomført helsekontroller etter oppsatt plan, foretatt 

arbeidsplassvurderinger og individuelle vurderinger etter meldt behov fra ansatte eller 
leder.  

Felles sentrale tiltak  
• Opplæring i sykefraværsarbeidet (fra org.- og personalavdelingen og NAV Arbeidslivs-

senter), herunder fokus på rutiner, ny sykemeldingsblankett fra NAV og oppfølging av 
disse. Rutiner er tilgjengelig på intranett.   

• Forsterket fokus på dialogmøte (innen 12 ukers sykmelding); organisatorisk og faglig 
bistand fra org.- og personalavdelingen, NAV Arbeidslivssenter og BHT 

• Fokus på tilrettelegging og aktivt bruk av virkemidler i sykefraværsarbeider, tilpasning 
av arbeid (omdisponering av ressurser ved behov).  

• Økt fokus på mulige tilskuddsordninger fra NAV.  
• Bistand fra org.- og personalavdelingen i enkeltsaker og i prosesser. 
• Seniorpolitiske virkemidler slik som redusert stilling 
• Trimtilbudene (rabatt på treningsstudio, samt ”Forebyggende trim til musikk”) 
• Massasjestol tilgjengelig for ansatte – rulleres i organisasjonen. F.t. plassert i hjemme-

tjenesten Nord. 
Spesielle tiltak innen teknisk og rådmannens stabs- og støttefunksjoner 

• Slyngetrening Erik Johansenbygget. Veiledning fra Bedriftshelsetjenesten. 
• Veiledning i stoffkartotek/avfallshåndtering for renholdstjenesten. Veiledning fra BHT 

Spesielle tiltak i helse- og sosialetaten 
• Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres i etaten 
• Fokus på sykefraværsoppfølging i personalmøter 
• Massasjestol tilgjengelig for ansatte på en skole (+ en på rundgang) 
• Slyngetrening – sosial/barnevern. Veiledning fra BHT. 

Spesielle tiltak i oppvekst- og kulturetaten 
• Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres 
• Fokus på sykefraværsoppfølging i personalmøter 
• Hygieneprosjekt i en barnehage  
• Slyngetrening i to skole. Veiledning fra BHT. 
• Veiledning i stoffkartotek/avfallshåndtering for skoler. Veiledning fra BHT 

 
Se for øvrig målekart for fokusområde medarbeidere under M 1.2 Sykefravær. 
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Vedlegg 7: Antall medarbeidere 

        

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Antall ansatte *1) 1154  1153 1173 1168 1166 1187 
Antall årsverk *1) 832  820 831 822 877 880 
Antall ansatte pr. etat (årsverk i paren-
tes) 

      

Rådmann inkl stabsavd *2) 67    
(58)  

67 69 
(60,8) 

68 
(58,4) 

68  
(60) 

69 
(59) 

Oppvekst- og kulturetat 533  
(399) 

497 504 
(382,8) 

502 
(381,2) 

502 
(386) 

529 
(431) 

Helse- og sosialetat 443  
(279) 

464 474 
(290,5) 

470 
(284,2) 

470 468 
(290) 

Teknisk etat 103  
(90) 

117 118 
(89,1) 

118 
(90,9) 

118 
(96) 

115 
(94) 

Andre (Asylmottaket) 8      
(7,8) 

8 8 (7,8) 8 (7,6) 8 (7) 6 (6) 

Andel kvinner totalt  - % 78,8 78,5 79,5 75,6 77,1 77,5 
Andel menn totalt  - % 21,2 21,5 20,5 24,4 22,9 22,5 
Ledere – kvinner - % 72,9 74,5 72,7 72,7 72,7 72,5 
Ledere – menn - % 27,1 25,5 27,3 27,3 27,3 27,8 
Samlet sykefravær – gj.snitt i %       
Ås kommune, samlet sykefravær 9,2 8,6 8,4 8,1 8,3 *3) 

Antall gått av med hel uførepensjon 
(folketrygd) 

9 2,5 1 3 5 2 

Antall gått av med AFP 8 5,5 8 10 (4 
ved 62 
år, og 6 
ved 65 
år) 

10 (ved 
62-64 
år, og 1 
ved 65-
66 år) 

10 (8 
ved 62-
64 og  
2 ved 
65+) 

Antall gått av med ordinær pensjon 5 6 3 1 3 3 
Antall nye lærlinger – faktisk (budsjett) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (3) 
Tabell: Antall ansatte totalt og i de enkelte virksomhetene pr. 31.12.2008 (årsverk i parentes). 
 
*1) Statistikken er tatt ut av lønnssystemet, og det innebærer at også personer som er i permisjon med lønn er tatt med i til-
legg til vikaren. 
*2) I tallet er også revisjonen, lærlinger og frikjøpte tillitsvalgte. 
*3) Sykefraværsprosenten for 2008 er registrert til 9,0 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn for 2007. Ås kommune 
tok i bruk et nytt lønns- og personalsystem i 2008. Det har tatt tid å forstå rutinene rundt fraværsregistreringen fullt ut noe som 
har påvirket kvaliteten på fraværsstatistikken. Rapportene om fraværsstatistikker er gjennomgått og kontrollert. Det må likevel 
kunne antas at tallet for 2008 er beheftet med en viss usikkerhet. 
 


