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1.  Innledning 
 

Bakgrunn 

Kommunereformen innebærer et utredningsansvar for alle kommuner i Norge. Arbeidet skal 

danne grunnlag for kommunestyrenes vurderinger og vedtak om kommunestruktur innen 

1.juli 2016. Dokumentet tar for seg dagens Ås kommune og beskriver ulike deler av 

organisasjonens ansvar for å se hvordan den er rustet til å stå alene i fremtiden.    

 

Utredning av alternativer i Follo 

Follorådet bestilte våren 2015 en ekstern utredning av felles kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlag om kommunereformen i Follo fra Agenda Kaupang. Ås kommunestyre 

ønsket ikke å gå aktivt inn i en slik felles utredning med Follokommunene. Hele Follo er 

imidlertid omfattet av utredningen og Ås spilte administrativt inn etterspurt informasjon i 

prosessen. Ifølge utredningen fra Agenda Kaupang er det særlig kommunene Ås, Ski og 

Oppegård som vil ha de største effektene ved etablering av ny kommune. En slik 

sammensluttet kommune vil kunne gi betydelige gevinster gjennom samordnet areal- og 

samferdselsplanlegging og bedre regional næringsutvikling. Disse kommunene kan danne 

en regional kjerne som de øvrige kommunene kan slutte seg til, om de ønsker det.  

 

Kommunestyret har nedsatt et politisk kommunereformutvalg som består av formannskapet 

utvidet med de partiene som ikke er representert der. Som en del av kommunens 

utredningsansvar har Ås kommune vært med i et større utredningsarbeid sammen med 

Enebakk, Ski og Oppegård der kommunereformutvalgene har hatt mange felles samlinger og 

der ordførere og rådmenn sammen har jobbet fram en rapport. Ordførerne i Frogn, 

Nesodden og Ås bestilte i tillegg en mindre administrativ utredning.  Begge disse legges fram 

samtidig. 

 

Innbyggerundersøkelser og annen dokumentasjon 

Det ble gjennomført en innbyggerundersøkelse våren 2015 (NIVI analyse AS) og det er 

planlagt en ny i april 2016. All dokumentasjon fra disse arbeidene vil også være en del av 

beslutningsgrunnlaget til kommunestyret.  

Kommunen har god dokumentasjon gjennom egne KOSTRA-rapporter, årsmeldinger 

tertialrapportering og handlingsprogram. Alt dette gir et bilde av kommunen i dag.   

Kommuneplanen sier noe om fremtidens prioriteringer. Alt samlet gir et helhetlig bilde som 

bidrag inn i beslutningsprosessen. 
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2. Framtidsutsikter 
 

Trender som påvirker samfunnet 

Kommunereformutvalget har vært invitert med i en scenarioprosess sammen med 

tilsvarende utvalg i Enebakk, Oppegård og Ski. Der tenkte en 15 år fram tid og kom fram til at 

de sikreste trendene fremover som kommunen må forholde seg til er:  

 Krig og migrasjon – en mer urolig verden 

 Strammere økonomi i Norge og behov for omstilling 

 Voksende befolkning i Norge - og Follo 

 Eldre befolkning med nye behov 

 Økende ulikheter i befolkningen  

 Høyere krav til kompetanse 

 Krav om grønt skifte 
 
En vurdering av Ås kommune som egen kommune fremover kan også ses i lys av disse 

trendene.  

 

Ås som regionby 

Oppgaveporteføljen i en kommune er stor. Kommunen deltar i en rekke regionale samarbeid 

i Follo og i Oslo og Akershus. Mange oppgaver løses sammen med de andre 

Follokommunene. Den regionale dimensjonen blir stadig viktigere, både for Ås og alle 

kommuner rundt Oslo. Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus har 

pekt ut Ås som en av 5 regionbyer i Akershus. Befolkningsprognosene viser at Ås vil ha en 

langt høyere prosentvis vekst enn de øvrige Follokommunene og høyere enn gjennomsnittet 

i Akershus.  

Den forventede befolkningsveksten gir muligheter, men kan for mange også oppleves som 

en trussel. Den vil, uavhengig av kommunereform, føre til store endringer i kommunen. Det 

samme vil utvidelsen av NMBU med stor økning av antall studenter og mange nye 

arbeidsplasser. Når Follobanen åpner, vil Ås være ennå tettere på hovedstaden og 

attraktiviteten som bokommune vil øke ytterligere. God styring av byutviklingen vil være 

nødvendig for å ivareta stedets kvaliteter i veksten. Dette er den nærmeste fremtid – 

reformen omfatter også det som kommer i langt fremover i tid. 

 

Velge på tross av usikkerhet 

Uansett utredninger kan ingen si noe sikkert om fremtiden. Det handler om å ta et valg, noe 

kommunestyret er gitt myndigheten til.  Uavhengig av kommunereform står alle kommunene 

foran endringer i oppgaveløsning, nye tunge oppgaver som tillegges kommunene, 

teknologiens/digitaliseringens påvirkning på arbeidet, økonomiske rammevilkår og 

bemanningsutfordringer og i vårt område, stor arbeidsinnvandring og befolkningsvekst. 

De siste15 årenes digitale utvikling på flere av kommunens kjerneoppgaver var det få som 

forutså, og omstillingstempoet øker. Hvilken kompetanse er det kommunen trenger i 

fremtiden? Hvilke stillinger trengs som ingen kjenner i dag, hvilke arbeidsoppgaver forsvinner 

og hvordan bruker vi kompetansen til våre flerkulturelle innbyggere på en god måte? 
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3. Økonomiske rammer 
 

 Økonomiske nøkkeltall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås kommune hadde driftsinntekter på 1 278 mill. kroner i 2015. 885 mill. kroner av dette er 
skatte- og rammetilskudd. Driftsutgiftene utgjorde ca. 1 171 mill. kroner (eks. avskrivninger). 
Det meste av utgiftene var lønn og sosiale utgifter som utgjorde om lag 64 % av de samlede 
driftsutgiftene. 

 
Utdrag fra rapporten fra Agenda Kaupang: 

«På et overordnet nivå kan vi konstatere at det er relativt små forskjeller mellom kommunene 
når det gjelder netto driftsutgifter pr. innbygger, hvilket tyder på at kommunene har omtrent de 
samme forutsetningene for å gi innbyggerne likeverdige tjenester.»  

«Vi ser imidlertid at det er noen ulikheter mellom kommunene i hvordan de prioriterer de ulike 
tjenesteområdene. De største ulikhetene finner vi innenfor undervisning, pleie og omsorg.»  

 «Det vil selvsagt fortsatt være noen lokale variasjoner i hvor mye ressurser som vil brukes pr. 
innbygger, særlig når det gjelder ressursbruk til de mer stedbundne tjenestene slik som skole, 
barnehage og hjemmebaserte tjenester til eldre og andre med pleie og omsorgsbehov.» 

Kommunebarometeret1 

I Kommunebarometeret får Ås kommune en god plassering både totalt og på 

kommuneøkonomi isolert. Dette skyldes blant annet at vi har økt fondsreservene og redusert 

andel lånegjeld i forhold til driftsinntekter de senere årene. Positive driftsresultater og et lavt 

investeringsnivå har bidratt til dette. Dessuten har Ås kommune i motsetning til mange andre 

kommuner ikke akkumulert opp en ekstra pensjonsforpliktelse som følge av inntektsføring av 

premieavvik som må dekkes i kommende år. Dette korrigerer kommunebarometeret for, noe 

som gir bedre økonomisk resultat for Ås kommune.  

                                                           
1
 Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 

nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi en oversikt over hvordan kommunene drives. 

 

Drifts-
inntekter 

1 278 mill.kr 

Driftsutgifter 

1 171 mill.kr 

Netto finans 

60 mill.kr 

Netto 
driftsresultat 

47 mill.kr 

3,7 % 

Lånegjeld 

1 209 mill.kr 

Disposisjons-
fond 

96 mill.kr 

8 % 

Kommune-
barometeret 

2014: 

nr 7  
i Norge 
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Det er positivt at Ås kommune har en god kommuneøkonomi ut fra kommunebarometeret. 

Samtidig er det viktig å understreke at kommunen står ovenfor store investeringer som vil 

bidra til økt lånegjeld. Dette vil medføre at kommuneøkonomien blir mer utfordrende i 

kommende år. Gode investeringer, som legger til rette for effektivt drift, vil være avgjørende 

for å sikre en robust kommuneøkonomi også i fremtiden. 

 
 
Status økonomi - lånegjeld 

Ås kommune var for noen år tilbake gjennom en periode med høy gjeldsgrad, men denne 
har avtatt de senere årene i påvente av nye store investeringer. Det er nå vedtatt store 
investeringer i Handlingsprogram 2016-19 som vil medføre at kommunens relative lånegjeld 
vil øke betydelig.  Kommunen har også endret prinsipp for betaling av avdrag fra og med 
2015. Den nye modellen gir en bedre sammenheng mellom langsiktig gjeld og størrelsen på 
avdragene. 

I figuren nedenfor er Ås kommunes utvikling i lånegjeld sammenlignet med Follo (Egen 

kommunegruppe), Akershus og kommunegruppe 82 
 

 

Figur 1. Viser utviklingen i langsiktig gjeld sett opp mot kommunens inntekter. Ås kommune sammenlignet 
med egen kommunegruppe(Follokommunene), Akershus og Kostragruppe 8 (andre sammenlignbare 
kommuner på tvers av fylkesgrenser). Kilde: KOSTRA. 

 

Status økonomi - disposisjonsfond 

Ås kommune har i løpet av de siste årene bygd opp et disposisjonsfond som sikrer at vi i 
noen grad kan møte uforutsette utgifter og finansiere deler av nye investeringer med 
egenkapital. Disposisjonsfondet er på 96 mill. kroner ved utgangen av 2015, og utgjør ca.  
8 % av driftsinntektene til kommunen.  

                                                           
2
 SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er 

samlet i samme kommunegruppe. Ås kommune har de senere årene tilhørt gruppe 8, men fra 2014 er Ås kommune plassert i 

gruppe 7. Vi har ikke fått oppdatert våre kostrarapporter for dette, men vil bli endret i framtidige rapporteringer. 
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Utviklingen i kommunens disposisjonsfond fra 2003 til 2014 fremkommer i figuren nedenfor. I 
tillegg kommer resultatet for 2015 som vil styrke disposisjonsfondet ytterligere opp til ca. 8 %.  

 

Figur 2. Viser utviklingen i disposisjonsfond sett opp mot kommunens inntekter. Ås kommune sammenlignet 
med egen kommunegruppe(Follokommunene), Akershus og Kostragruppe 8 (andre sammenlignbare 
kommuner på tvers av fylkesgrenser). Kilde: KOSTRA. 

 

Status økonomi - driftsutgifter 

 

Figur 3. Viser utviklingen i netto driftsutgifter per innbygger. Ås kommune sammenlignet med egen 
kommunegruppe(Follokommunene), Akershus og Kostragruppe 8 (andre sammenlignbare kommuner på 
tvers av fylkesgrenser). Kilde: KOSTRA. 
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Figuren viser at Ås kommune på lik linje med gjennomsnittet for Follo kommunene, har lave 
driftsutgifter per innbygger.   Dette indikerer at kommunene er kostnadseffektive. 
Kostnadseffektiviteten vil variere noe mellom de ulike kommunene i Follo, men i snitt er 
kostnadene omtrent som for Ås.  

 
Fremtidige investeringer 

Ås kommune har stor befolkningsvekst og det er innenfor de aldersgruppene som i størst 
grad krever kommunale tjenester som øker mest (6-15 og 80+). Det er et stort 
investeringsbehov for å møte denne veksten. Kommunen er derfor avhengig av å gå med 
overskudd og slik at det settes av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer. 
Dette vil kreve strenge prioriteringer og stram økonomistyring i kommende år.  Samtidig gir 
nye investeringer rom for strukturelle endringer og nye måter å levere tjenester på.  
 
 
Mulige effekter av forslag til nytt inntektssystem fra 1.1.2017: 

Hvor mye kommunen får i rammeoverføringer avhenger blant annet av hvordan 
inntektssystemet for kommunesektoren er bygd opp. Endringer i inntektssystemet skjer 
normalt hvert fjerde år. I år har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lagt ut et 
forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsforslaget presenterer blant annet et 
opplegg for å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper.  

Endringer i inntektssystemet kan brukes som et politisk virkemiddel for å få gjennomført ulike 
reformer eller oppgaver. I denne sammenheng har KMD foreslått endringer i 
inntektssystemet for å øke insentivene for kommesammenslåing gjennom 
inndelingstilskuddet. KMD foreslår endringer som vil gjøre det mindre attraktivt å være en 
liten kommune. Slik endringene i inntektssystemet er foreslått vil Ås kommune i liten grad blir 
rammet av reduserte inntekter ved å stå alene.  Det er således mindre kommuner enn Ås 
som får reduserte inntekter med nytt inntektssystem.  

Kommunene som velger å slå seg sammen får beholde tilskudd som om de fortsatt var to 
eller flere kommuner i 15 år etter sammenslåingen. Deretter trappes det ned over fem år. 

 

Endringer i balanseregnskap 

Ved en evt. kommunesammenslåing vil kommunene måtte utarbeide nye felles 
balanseregnskap. Kommuner som ikke har håndtert premieavvik på en like god måte som Ås 
kommune kan potensielt belaste den nye kommunen med store forpliktelser som kan 
medføre store kostnader de nærmeste årene.  Samtidig har Ås kommune en høy lånegjeld 
på grunn av store investeringer som vil belaste en eventuell ny sammenslått kommune.  
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Oppsummering – økonomiske rammer 

Forslagene til endringene i inntektssystemet har isolert sett liten betydning på Ås 
kommunens inntekter hvis kommunen velger å stå alene. Inntektene vil kunne bli noe lavere 
med endringene i nytt inntektssystem, men det er relativt sett små utslag sett i forhold til 
kommunens totale inntekter.  Det kan imidlertid ikke forventes at Ås kommune vil få større 
økonomiske overføringer fremover.  
 
Ås kommune står ovenfor store investeringer for å møte befolkningsveksten. I 
handlingsprogrammet 2016-2019 skisseres det derfor behov for stram økonomisk styring 
fremover. Det må forventes at årlige kostnader til renter og avdrag vil utgjøre en større andel 
av kommunens driftsutgifter fremover. Dette ligger inne i rammene i Handlingsprogram 2016-
19 og forventes å fortsette de kommende 10-15 år. Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til 
kommunens inntekter i en 15 års periode. Grunnen til dette er at Regjeringens økonomiske 
opplegg for kommunesektoren justeres årlig. 
 
Det ble i januar 2014 nedsatt et ekspertutvalg til å bistå regjeringen i å foreslå kriterier som 
har betydning for oppgaveløsningen i kommunen. Deretter fikk de et tilleggsmandat hvor de 
skulle vurdere om det er behov for tilleggskriterier for å kunne overføre nye oppgaver til 
kommunen. Ekspertutvalget er nedsatt av regjeringen og har skrevet rapport om både 
kriterier for god kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene.    
 
Ved å bestå som egen kommune, vil kommunen ikke ta del i den merinntekten som ligger i 
reformstøtten. Alle nye sammenslåtte kommuner vil få reformstøtte, uavhengig av 
innbyggertallet i den nye kommunen, men utregnet etter en gitt modell. Reformstøtten er 
imidlertid ikke en inntekt som skal gå til tjenester, men en støtte for å dekke de 
omstillingskostnadene reformen medfører. 
 
Det kan forventes at Ås kommune, med foreslåtte endringer i inntektssystemet, vil måtte 
forberede seg på noe trangere økonomiske rammer ved å bestå som egen kommune. Det er 
imidlertid viktig å presisere at de samlede økonomiske effektene er usikre og at de foreslåtte 
endringene i inntektssystemet har mindre betydning for Ås kommune sammenlignet med 
andre mindre kommuner.  
 
Samlet sett vil kommunens rammetilskudd reduseres med mellom 200 000 kr og 2,7 mill. kr 
med forslag til nytt inntektssystem. I 2016 har kommunen til sammenligning et anslag på frie 
inntekter på ca. 910 mill. kr (rammetilskudd på 415 mill. kr og skatteinntekter på 495 mill. kr). 
En nedgang på 2,7 mill. kr medfører da en reduksjon i kommunens frie inntekter på 0,3 %.  
 
Rådmannen vurderer dessuten at med den usikkerheten som er knyttet til det nye 
inntektssystemet og at inntektssystemet er under stadig endringer gjør at 
langtidskonsekvensene er høyst usikre.  
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4. Befolkningsutvikling inkludert alderssammensetning 2010 – 2019 
 

Ås kommune har hatt stor befolkningsvekst de senere år. Fra 2005 til 2016 har befolkningen 

i Ås økt fra 14.472 til 18.992 (pr 31.12). Dette er en økning på 31,2 % og de siste 5 årene har 

veksten vært på nærmere 16 %. 

 

SSBs befolkningsprognose viser at folkemengden i Ås i 2040 er anslått å kunne bli 28.222 

personer (middelalternativet). Dette gir en vekst på 57 % i perioden 2014-2040. Dette er 

langt høyere prosentvis vekst enn noen av de andre Follokommunene og høyere enn 

gjennomsnittet i Akershus (Tabell 1). 

 

Region – 
Kommune/År 

2014 2020 2025 2030 2035 2040 Prosentvis vekst  
2014 - 2040 

Akershus 575757 624204 661983 696724 726658 752511 30,7 

Follo 134304 144677 153422 161476 168351 174250 29,7 

Vestby 15944 17650 19033 20302 21370 22287 39,8 

Ski 29542 31524 33249 34854 36236 37455 26,8 

Ås 17969 20458 22620 24693 26561 28222 57,1 

Frogn 15671 16566 17315 17967 18476 18891 20,5 

Nesodden 18297 19453 20416 21288 21995 22557 23,3 

Oppegård 26255 27846 29187 30400 31451 32354 23,2 

Enebakk 10626 11180 11602 11972 12262 12484 17,5 

Tabell 1. Befolkningsframskriving 2012-2040 for Follokommunene. Kilde: SSB. 

 
Tabell 2 viser befolkningsframskriving i Ås i 2014 og 2040 fordelt på aldersgrupper. Som 
tabellen viser, forventes en betydelig økning i de eldste aldersgruppene over 80 år og 
mellom 67-79 år. Det forventes også en betydelig økning i aldersgruppene 6-12 år og 13-15 
år.  
   

Alder/År 2014 2020 2025 2030 2035 2040 
Prosentvis vekst 
2014-2040 

90 år eller eldre 110 127 145 168 223 290 163,6 

80-89 år 536 593 714 906 987 1123 109,5 

67-79 år 1512 1766 1950 2207 2626 2965 96,1 

45-66 år 4714 5415 6013 6662 7424 8244 74,9 

20-44 år 6394 7235 7763 8177 8330 8404 31,4 

16-19 år 927 909 1065 1193 1323 1468 58,4 

13-15 år 702 750 902 958 1099 1155 64,5 

6-12 år 1573 1969 2166 2466 2602 2613 66,1 

1-5 år 1274 1424 1617 1674 1667 1675 31,5 

0 år 227 270 285 282 280 285 25,6 

Tabell 2: Befolkningsframskriving i Ås i 2014 og 2040 fordelt på aldersgrupper. Kilde: SSB. 

 

Det forventes at den største prosentvise veksten er blant barn under 15 år og eldre over 80 

år. I tillegg er det en uklar flyktningsituasjon som kan påvirke betydelig i årene fremover. 

Kommunen står foran store investeringsløft i innen bl.a. barnehager, skoler, 

helseinstitusjoner og omsorgsboliger. Den situasjonen ser ifølge prognosene ut til å vedvare. 

Kapasitet på renseanleggene må økes og det må store investeringer i infrastruktur for å 

håndtere vekst og håndtering av overvann/ økt nedbør ved fortetting av boområder.   
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5. Tjenestetilbud og myndighetsutøvelse  
Antall oppgaver som er overført til kommunesektoren har økt gradvis de siste årene og viktig 

statlige velferdsreformer, blant annet innen NAV og helse er iverksatt. Nye oppgaver og 

endringer preger også skolen. Samtidig har statlig (detalj)styring, kontroll og tilsynsomfang 

økt og det brukes mye tid for å tilrettelegge for dette. Bak utviklingen ligger et ønske om at 

alle innbyggere skal ha samme tilbud og stadig flere rettigheter og tjenester har blitt lovfestet. 

Kommunene skal følge opp lokalpolitiske vedtak og samtidig sette i verk nasjonal 

velferdspolitikk. Dette gir spenning mellom det lokale og det nasjonale demokratiet. Et mål 

med kommunereformen er å redusere statlig detaljstyring.  

 
Kommunebarometeret 2015  

Kommunen leverer i dag gode tjenester innenfor de økonomiske rammebetingelsene.  

Ås rangeres som nr. 7 i Norge i Kommunebarometerets totaltabell for 2015. 

Kommunebarometeret viste imidlertid noen utfordringer innen kompetanse bl.a lav 

bemanning i barnevernet, lav bemanning innen barnehagene, relativt få ansatte i SFO har 

relevant utdanning og dekningsgrad av psykiatrisk sykepleiere er under middels. 

(Kilde: Kommunebarometeret 2015) 

 
Dersom bare noen av Follokommunene går sammen, mens andre blir stående utenfor, 

hevder Agenda Kaupangrapporten det vil bli en kraftig ubalanse i Folloregionen. Dette kan 

skape betydelige konsekvenser for de kommunene som velger å stå utenfor en 

sammenslutning, særlig på næringssiden, der den største kommunen vanligvis framstår som 

klart mest attraktiv. Det er i tillegg et felles regionvedtak om satsing på bioøkonomi der 

universitetet i Ås spiller en sentral rolle. Ås kommune ønsker, i samarbeid med universitetet, 

å være en attraktiv kommune for næringslivet.  
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6. Lokaldemokrati og samfunnsutvikling 
Dette kapittelet beskriver nåsituasjonen for Ås kommune. Disse innspillene har politikere og 
administrasjon om styrker og svakheter i dagens organisering i en SWOT-analyse. 
 
Kommunereformutvalget og administrasjonen har vurdert muligheter og utfordringer (trusler) 
ved at Ås forblir en egen kommune videre. I det videre gjengis en oppsummering av de 
styrker og svakheter som er identifisert, inndelt i følgende temaområder: 

- Lokaldemokratisk arena 
- Samfunnsutvikling  
- Tjenesteyting  
- Myndighetsutøvelse 

 
 
Lokaldemokrati - demokratisk arena 
Valgdeltakelsen er et sentralt uttrykk for lokaldemokratiet. Deltakelsen i lokalvalg ligger 

erfaringsmessig lavere enn ved stortingsvalg og i Ås var deltakelsen på 59,7 % i 2015. Dette 

er lavt, tross i en velutdannet befolkning som vet betydningen av et sterkt lokaldemokrati. Er 

det utslag av manglende engasjement? For liten forskjell på de politiske partiene til at det 

betyr noe? Betyr det noe om Ås er alene eller inn i en større kommune? En større kommune 

vil ha flere stemmer bak hvert mandat og færre politikere pr. innbygger. 

 
Regjeringens ekspertutvalg skriver i sin delrapport fra mai 2015 at flere undersøkelser viser 

at valgdeltakelsen er høyest i de minste kommunene (under 5000 innbyggere) og lavest 

mellom 20-60000 innbyggere. De største byene ligger nær landsgjennomsnittet. Det er 

imidlertid betydelige sosiale forskjeller i valgdeltakelsen, og trekk ved velgermassen har 

betydelig større effekt enn kommunestørrelsen (Bjørklund 2013). Kommunaløkonomiske 

forhold ser også ut til å påvirke valgatferden. Jo rikere kommune, desto høyere 

valgdeltakelse og desto flere retter på listene ved valget. 

 

 
Politikerne  

Styrker 

 Levende lokalt folkestyre 

 Kort vei innbygger – politikere 

 Engasjerte lokalpolitikere som påtar seg verv 

 Tillit til lokalpolitikere- gjennomsiktighet 

 Åpenhet  

 Ombudsrollen / tillitsmannsrollen godt i varetatt 

 Fanger lett opp «folkemeninger»  

 Lett å kontakte politikere/Nærhet til innbyggerne 

 Politikere må stå til ansvar for sine beslutninger i «hverdagen» 

 Mulighet for påvirkning på eget lokalmiljø-/ samfunn 

 Fritidspolitikere – ikke «proffe» 

 Fornuftig oppgavedeling med hensyn til forvaltningsnivåene 

 Lett å involvere politikere i adm. prosesser 

  Gjennomsiktighet i beslutningssystemet 

 Kontroll med beslutninger 

Svakheter 

 Varierende lokal identitet 

 Vi er sentrumstunge allerede i dag 

  Politisk deltagelse kunne vært bedre  

 (men svekkes med økt størrelse)  

  Vanskelig og rekruttere politikere til 
lister 

 Lett å få stor innflytelse gjennom 
bekjentskap habilitet 

 Stort gjennomslag for små 
pressgrupper/aksjoner 

 Lite fokus på bygdeutvikling 
/muligheter 

 Avgjørelser tas av overordnede 
myndigheter 

 Politikere gjør saksbehandling 

 Mange eksempler med mindre politisk 
kontroll 
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Administrasjonen       

Styrker 

 Større engasjement og mangfold 

 Nærhet mellom velger og valgt 

 Transparent og gjennomsiktig 

 Nærhet til innbyggerne 

 Lokal kunnskap 

 «Overblikk» 

 Lokal identitet 

 «Kort vei til alle stedene i kommunen» 

 Lokalkunnskapen blant politikerne 

 Lokalidentitet  

 Kort avstand innb./politikere 

 Innbygger involvering 

 God lokalkunnskap 

 Stort lokalt engasjement 

 Politikerne har god oversikt og lokalkunnskap om 
kommunen 

 Mindre interessegrupper blir hørt før avgjørelse blir 
tatt 

 Større sjanse for at små lokalsamfunn blir ivaretatt 

 Kort vei mellom innbyggere og politikere         

Svakheter 

 Særinteresser får for stor plass 

 Lokal patriotiske inhabilitet 

 Sårbarhet 

 Politikerne blir for tett på 

 Stoler mer på lokal politikere 

 Kort avstand innb./politikere 

 Habilitet 

 Tenker lokalt (ikke regionalt) 

 Alle demokratiske arenaer blir ikke benyttet fullt ut 

 Nærheten gjør at man er lite prinsipiell 

 Blir for demokratisk og lar seg i for stor grad styre 
av «små» interessegrupper 

 Nærheten gjør at politikerne styrer mer på følelser 
enn på fakta 

 Beslutnings vegring 

 Detaljstyring 

 Politikere med mange roller 

 Lav kompetanse i forhold til politiske oppgaver 

 
Ås kommune fikk i 2012 Europarådets utmerkelse for godt styresett som en av ti norske 

kommuner det året. KS lokaldemokratiundersøkelse ligger til grunn for vurderingen av 

kommunene. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter 

demokratiet i egen kommune. Det er noen kjennetegn som særlig trekkes frem ved 

kommunene som mottar utmerkelsen, nemlig: 

 At de er gode til å informere innbyggerne om forholdene i kommunen 

 At innbyggerne opplever at de kan stole på løfter fra politikerne 

 At innbyggerne ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt 

 Og aller mest at innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud 

Europarådets strategi for godt styresett på lokal nivå i norske kommuner består av 12 
prinsipper som omfatter de grunnleggende verdier i et europeisk demokrati og hvilke krav 
som må oppfylles for godt demokratisk styresett.  (Kilde: KS bedre kommune) 
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Samfunnsutvikling  

Kommunen bestemmer over egen utvikling i nåværende kommune. Som egen kommune er 
det imidlertid fortsatt viktig med et samarbeid med regionen rundt oss. Det er nødvendig for 
en helhetlig utvikling av Follo.  
 
Arealene i Follo er små. For fortsatt å ha gode bo- og rekreasjonsmuligheter i regionen, vil 
det være nødvendig med et samarbeid om hvor en bygger boliger, hvor en bygger for næring 
og hvor det skal være «grønne lunger». Det er noe krevende med dagens grenser. Om disse 
opprettholdes, må forpliktelsen til et mer regionalt samarbeid styrkes. Det er viktig at 
kommunene i Follo står samlet om å utvikle et bærekraftig utbyggingsmønster, ikke minst i 
forhold til regionale og statlige myndigheter som har hovedansvar for transport-
investeringene. Det er viktig å få til et godt samarbeid mellom myndighetene som kan bidra til 
en god samordning mellom areal- og transportutviklingen.  
 
Tilhørighet er ifølge KS- rapport « Kommunestørrelse og lokaldemokrati» fra 2014, viktig for 
deltakelse og engasjement. Denne tilhørigheten bygger imidlertid gjerne på andre former for 
stedsidentitet – som for eksempel det fysiske miljøet eller de sosiale relasjonene man finner i 
et sted. «Koplingene til kommunesammenslåingsspørsmålet synes ganske åpenbar; 
mennesker som er følelsesmessig knyttet til sin bostedskommune kan samtidig ha 
funksjonelle tilknytninger til nabokommunene gjennom arbeidssted, handel, offentlige og 
private tjenester, idrett og kulturopplevelser, rekreasjonsområder etc. Spørsmålet er om de 
følelsesmessige relasjonene er knyttet til kommunen som sådan. Vil det gjøre noen forskjell 
om stedet er en egen kommune eller del av en større kommune?»  Et steds identitet og 
menneskers tilhørighet til stedet er både en del av den demokratiske arena, men berører 
også kommunens rolle som samfunnsutvikler. 
 
Det er ikke gjennomført noen lokal spørring om betydningen av eventuelt å miste noe av 
administrasjonen i kommunen, men en nasjonal undersøkelse (Frisvoll og Almås 2004) viser 
at mange er opptatt av å få kommunesenteret i en ny kommune til sin gamle kommune. I Ås 
er det en tydelige todelingen i befolkningen som viser at mange innbyggere nord i 
kommunen  har større tilhørighet til Follo enn Ås. Det er derfor usikkert om innbyggerne i Ås 
er veldig opptatt av hvor kommunesenteret i en eventuell ny kommune ligger. Det viktigste er 
at det er et sted der det administrative apparatet kan treffes på de gamle 
administrasjonsstedene. I hovedsak kommuniserer innbyggerne av i dag digitalt eller på 
telefon med kommunen. For mange betyr  det mer  at skoler, barnehager og ulike 
institusjoner blir værende der de er i dag. 
 
Stedstilhørighetene kan også være en viktig drivkraft i forhold til innsatsen i det lokale 
fellesskapet. Imidlertid er den sjelden knyttet til kommunen som administrativ enhet, men 
mer mot nærmiljøet. En fragmentert identitet kan utfordre fellesskapsfølelsen. I deler av Ås 
kommune er Folloidentiteten allerede sterkere enn kommuneidentiteten jfr resultat av 
innbyggerundersøkelsen 2015. Mange innbyggere opplever nabokommunen som sitt 
nærmiljø og har all aktivitet rettet mot Ski. Ås kommune er en del av et større integrert bo- og 
arbeidsmarked i Follo/Oslo. Det er omtrent like mange som pendler ut og inn til kommunen 
daglig. 
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Politikerne   

Styrker 

 Kan kontrollere vår egen vekst og hvor vi vil ha den 

 Attraktive for næring og bolig pga sentral plassering / NMBU 

 Nærhet og lokal kunnskap gjør at vi kan videreutvikle det som 
er bra 

 God areal kompetanse + samarbeid 

 Vi har funksjonelle arealer og befolkningsstørrelse for utvikling 

 Kontroll over næringsutviklingen 

 God oversikt over eget areal – godt kjent 

 Kan «verne» alle ønskede områder og styre vekst. 

 God lokalkunnskap hos adm + politikere 

 Engasjerte innbyggere 

 Nærhet innbygger / politikere 

 Politikere som er glad i folk, landskap, næringsliv, og har og 
tar omsorg for dette. 

 Kjennskap, kunnskap om lokalsamfunn 

 Oversiktlig samfunn gir skaper trygghet 

 Lokale kvaliteter som kulturlandskap, mangfold etc. 

 NMBU, internasjonalt forskningsmiljø 

Svakheter 

 Grenseproblematikk mot Ski + Drøbak 

 Samarbeidet på tvers i fylket / Oslo kan 
bli bedre 

 For fragmentet planlegging av boliger, 
næring, skoler, mm infrastruktur over 
kommunegrensene 

 Lite reell 
påvirkning 
på de store  
samfunnsutviklingsdriverne 

 Må løse alle oppgaver i egen kommune 

 Avhengig av at alle samarbeidende 
kommuner sier det samme 

 Fokus på at adm.grenser er funksjonelle 

 Fragmenter areal – og 
transportplanlegging 

 Ser ikke bo- og jobbmarked i 
sammenheng 

 Kapasitet og spesialkompetanse 

 
Administrasjonen  

Styrker 

 Større eierskap til 
beslutninger 

 «Små» saker når fram i 
stor grad 

 NMBU – kompetanse/ 
forskning 

 Flerkulturelt 

 Bedre lokalkjennskap/ 
Bedre oversikt 

 Sterkt jordvern 

 Vekst kommune 

 Sentral beliggenhet 

 Lokalkunnskap 

 Små lokalsamfunn vil 
bli opprettholdt med 
tjenester der folk bor  

 God lokalkunnskap på 
individ- og arealnivå 

Svakheter 

 Gå på bekostning av helhet 

 Manglende utrednings- og oppfølgingskapasitet 

 Sentrale myndigheter/føringer 

 For lite forpliktende samarbeid 

 Arealutvikling 

 Litt små i forhold til samarbeid m/NMBU 

 Kompetanse + oversikt i forbindelse med flerkulturelle – behov for mer 

 Arealknapphet: Fysisk samfunnsutvikling 

 Lite samordning m/nabokommuner 

 Liten ift store samfunns aktører og kommersielle aktører 

 Liten påvirkning i forhold til regionale 

 og nasjonale spørsmål 

 Helhetstenking i infrastruktur 

 Forsvinner (skoler, institusjoner) 

 Lite spesialistkompetanse, smalt fagmiljø, mangler bredde  

 Økonomisk handlefrihet 

 Lite kapasitet på samfunnsutvikling 

 Fare for inhabilitet 

 Sterkt jordvern 

 Kapasitet ifht. skole, barnehager, sykehjem……… 

 Fragmentert geografisk pr. i dag  

 Relevant og tilstrekkelig kompetanse – trenger større fagmiljøer 

 Uheldig arealutvikling fordi man ikke ser utover egne grenser – spredt utbygning 

 Uheldig i forhold til samferdsel – man samordner ikke areal og transportutvikling 

 Vanskelig å ta upopulære avgjørelser Saker går utover kommunegrensen 
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Tjenesteyting 
Tjenestene har jobbet målrettet med tjenesteutvikling og kompetansebygging i en årrekke. 

Noen tjenesteområder opplever at de er på høyde med forventet nivå på alle områder i egen 

enhet. Flere av tjenesteområdene opplever at kommunen nå er «akkurat passe» størrelse, 

og med den forventede befolkningsveksten er man «mer enn stor nok» på mange områder. 

Samtidig vet alle at veksten endrer dette bildet raskt. Andre områder opplever kritisk på 

kompetanse og kapasitet og det skal lite til før de utfordres på å levere tjenester, tøyler frister 

etc.   

 

Politikere  

Styrker 

 God kompetanse 

 Lett å rekruttere fagfolk, +/- beholde 

 Tilstrekkelig kapasitet  

  Ås leverer kvalitet i tjenestene sammenliknet 
med andre kommuner 

 Effektiv drift, har oppnådd 
effektiviseringspotensiale (15 000 – 20 000 
innbyggere) 

 Håndterer bedre utfordringer med 
lokalkunnskap og nærhet 

 Små forhold styrker muligheter for lokal 
tilpasning   

 God kulturskole 

 IKS fungerer OK på løpende drift, ikke ved 
endringer 

 Oversiktlig kommune (adm. og tjenester) 

 Ikke økt byråkrati 

Svakheter 

 Dårlig utnyttelse av ressurser i IKS’er - et 
tillegg til kommuneadministrasjon på teknisk 
og helse 

 IKS er lite politisk styrt   

 Vanskelig å få store beslutninger i IKS’er alle 
kommunene må gjøre helt like vedtak 

 Tilbudet henger etter befolkningsvekst 

 Deler av tilbudet lider av underbemanning 
(barnevern, til dels barnehage) 

 Lite konkurransedyktighet mht. ressurser 

 Liten valgfrihet 

 Små fagmiljøer på små tjenesteområder 

      

Administrasjon   

Styrker 

 Nærhet til egen tjeneste 

 God oversikt over egen 
kompetanse 

 «skreddersy» tjenestetilbud i 
større grad. 

 Lettere å kjenne til de ulike 
tjenestene tverrfaglig og 
tverretatlig 

 Oversiktlig, kort veg mellom 
tjenestene 

 God lokalkunnskap i 
tjenesteapparatet 

 Lett å komme i kontakt med 
riktig person fort 

 Tilpasser tjenester ved 
spesielle behov. 

 Oversikt og god kontroll på 
eget utstyr som vedlikeholdes 

Svakheter 

 Ikke tilstrekkelig tjenestetilbud til små utsatte grupper- grunnet 
knappe ressurser både personalmessige og økonomiske 

 Kan fort bli personavhengig. 

 For god kjennskap til innbyggere/lokalmiljø, inhabilitet 

 Få mennesker må romme og kunne mye om «alt» - liten 
mulighet til å lage spesialiserte mindre  tiltak 

 Botilbud til brukere – kan ikke spesialisere etter f.eks. 
diagnose. Har noen behov for bemannet bolig, må de få den 
plassen vi har. 

 Sårbart, få som kjenner rutiner og spesifikke 
tjenester/områder/brukere. 

 Kan bli for personlig og for mye tilpasset på grunnlag av 
personlige meninger. 

 Lite fagmiljø. Merkes spesielt ved utarbeidelse av for 
eksempel veinorm og graveinstruks. 

 Mangler ressurser som mannskap og maskiner. 

 Mangel på økonomi gjør at vi ikke kan utføre det som kreves 
for å ivareta kommunens verdier.  
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godt.(bevaring av eget utstyr) 

 God kompetanse på 
fagområde og utnyttelse av 
hverandres kunnskap og 
kvaliteter. 

 God kjennskap til kommunen 
og historisk hva som har 
skjedd/utviklet seg. 
Lokalkunnskap. 

 Kunnskap og samarbeid på 
tvers internt i kommunen. 
Oversiktlig. 

 Kjenner brukere 

 Kommunen er liten nok til å 
være oversiktlig organisatorisk 

 Korte linjer mellom de ulike 
tjenestene 

 Felles møtepunkter 

 Til dels felles retning å styre 
etter 

 Et argument, nødvendigvis 
ikke så sterkt, fordi vil 
avhenger av fremtidig 
organisering av 
eiendomsvirksomheten, er 
verdien av lokalkunnskap 

 Tydeligere felles strategi på tjenestenivå 

 Avklare forventninger Hva er en kommunal oppgave? Hva er 
ikke en kommunal oppgave? Kommunisere dette tydeligere 
for våre innbyggere.  

 Kommunikasjonsstrategi 

 Journalføring på tvers av enheter som ivaretar pasientens 
behov på best mulig måte 

 Fastlegenes rolle ifht kommunens behov - avklare forvent-
ninger og tilgjengelighet (mange enkeltmannsforetak 
reduserer tilgjengeligheten for pasienter og samarbeids-
partnere) 

 Lite fagmiljø på flere områder (økt oppgaveomfang, flere 
spesialiserte oppgaver,  økte tekniske krav medfører behov 
for større fagmiljøer som vil øke kvaliteten på leveransen). 

 På enkelte områder er vår kapasitet og kompetanse på et 
minimum. Stor risiko for at det oppstår feil som kan få 
betydelige konsekvenser.  

 Lovgivningen blir mer krevende, - mangler vesentlig juridisk 
kompetanse «inhouse.» 

 Selv om vi per i dag utnytter ressursene effektivt, har vi i Ås 
Eiendom ingen stordriftsfordeler.  

 Mye detaljstyring fra politikere som gjør at mye ressurser går 
med til å besvare deres «irrasjonelle» henvendelser.   

 Små fagmiljøer, gjør det vanskeligere å rekruttere nødvendig 
kompetanse. Ikke konkurransedyktig på visse stillinger.  
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Myndighetsutøvelse  

I henhold til Ekspertutvalgets rapport3, som gjengitt tidligere, er 15-20.000 innbyggere i en 
kommune tilstrekkelig for å sikre rettsikkerhet og likebehandling i saksbehandlingen. 
Imidlertid melder en del tjenesteområder om små fagmiljø med fare for mindre effektivitet og 
inhabilitet. Det dreier seg om spesialiserte tjenester og fagområder der hver kommune har få 
med samme kompetanse. Dette kan føre til kapasitetsproblemer, gi saksbehandlingsfeil og 
lang behandlingstid.  I et sterkere og sterkere rettighetssamfunn med økt kontroll, er juridisk 
kompetanse i kommunen et tydelig område der kommunen har svakheter. Det er stadig en 
økning av bruker/pårørende som nyttiggjør seg juridiske tjenester i forhold til rettigheter eller 
krav om tjenester fra kommunen. I tillegg er det sterk økning i høringer på forskrifter o.a. som 
krever saksbehandlingskapasitet. 
 
Utover det oppleves at kommunen har god kompetanse og evne til å ivareta rettsikkerhet og 
likeverd i store enheter. 
 

 
Politikerne 

Styrker 

 Gjennomsiktighet i beslutninger / transparent 

 Effektiv saksbehandling, ikke byråkratisk 

 God lokalkunnskap  

 Stabil stab, lav turnover 

 God kompetanse 

 Tilstrekkelig distanse 

 Oversikt 

 Saksbehandlere ol. er generalister i positiv forstand 
(ser helheter og har oversikt i organisasjonen) 

 Kort vei til tjenestene 

 Kort avstand bruker og forvaltning 

 Tilstrekkelig kapasitet- holder frister på lovpålagte 
oppgaver 

 Ivaretar innbyggernes rettigheter og likebehandling 
etter lovverket 

 Nærhet gir lokal kunnskap                                  

 Fungerer i dag 

Svakheter 

 Juridisk kompetanse 

 Ulovlighetsoppfølging 

 Gjennomsiktighet mht befolkning som kan påvirke 
tjenestene 

 Manglende kompetanse 

 For lite avstand mellom myndighet og bruker/klient    

 For få saker for å bygge nok kompetanse innen 
spesialiserte områder 

 Habilitetsproblemer ved manglende distanse 
mellom politikere og innbyggere 

 Mange IKS’er som krever enighet fra deltakende 
kommuner 

 

 
  

                                                           
3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte 3. januar 2014 ned et ekspertutvalg som på fritt 

faglig grunnlag skulle foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene. Utvalget 
leverte 31. mars 2014 delrapporten Kriterier for en god kommunestruktur. 
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Administrasjonen 

Styrker 

 Lokal kunnskap 

 God oversikt over organisasjonen  

 Helhetsforståelse 

 Mindre byråkrati 

 Lettere å få oversikt over organisasjonen 

 Korte avstander mellom ulike 
etater/avdelinger 

 Lettere å fange opp nye behov for å styrke 
avdelingene 

 Breddekompetanse 

 Oversiktlig, kort avstand adm./innb. 

 Kjennskap til innbygg./organisasjon 

 Nærhet til tilbudene og lettere å holde oversikt 
og henvende seg til kommunen for 
innbyggere 

 Kort avstand innb./politikere 

 Gode på systemer 

 Nettverk 

 Kompetanse 

 Bestiller / Utøver – modell 

 Intern kontroll 

 Lokal kunnskap 

 Generalkompetanse 

 God lokalkunnskap 

 Mulighet til å være mer løsningsorientert 

 Kjenner sakene 

 Veldrevet i dag, åpen, oversiktlig 

Svakheter 

 Manglende juridisk kompetanse/-bistand 

 Manglende mulighet for å spisse kompetanse 

 Mangler bredde i kompetanse 

 Mangler spesial kompetanse 

 Fare for lite objektivitet i saksbehandlingen 

 Mange generalister, men økende behov for 
spesialister 

 Færre saker, mindre trening 

 Kjenner mange, man blir for nær i mange 
saker 

 Få folk i administrasjon på avdelingene. 

 Små fagmiljøer 

 Både utøver og forvalter 

 Kort avstand innb./politikere 

 Egen fare for inhabilitet og interessekonflikter 

 Mindre handlingsrom: Innkjøp, hjelpe verktøy 

 Tilstrekkelig kapasitet 

 Tilstrekkelig og relevant kompetanse 

 Tilstrekkelig distanse 

 Mindre prinsipiell 

 Vi vil fortsatt være en delt kommune 

 Kan bli for involvert/ kjennskap/vennskap 
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7. Ås kommune som egen kommune videre  
Kommunereformutvalget og administrasjonen har vurdert muligheter og utfordringer (trusler) 
ved at Ås forblir en egen kommune videre. Kapittelet innledes med betraktninger om 
rekruttering og kompetanse. Videre gjengis en stikkordsvis oppsummering av muligheter og 
trusler som er identifisert, inndelt i følgende temaområder: 

- Tjenesteyting i Ås kommune videre 
- Myndighetsutøvelse i Ås kommune videre 
- Samfunnsutvikling i Ås kommune 
- Lokaldemokratisk arena 

 
 

Rekruttering og kompetanse 

En viktig samfunnsoppgave fremover er bedre bruk av den ressursen mangfoldet ved å være 

en flerkulturell kommune innebærer. Befolkningsveksten, investeringstakten, overføringer av 

ressurskrevende oppgaver fra andre forvaltningsnivåer og økte individuelle rettighetsbaserte 

tjenester er forhold som påvirker og utfordrer dagens organisasjon. Behov for kompetanse, 

dvs. rekruttere flere medarbeidere (eks. fag-/juridisk kompetanse og annen 

spisskompetanse, ledere), samt beholde og utvikle kompetanse. Tjenestene som skal ytes, 

vil i større grad kreve spisskompetanse og/eller høyere utdanning. I tillegg effektiviseres, 

automatiseres og endres en rekke tjenester i takt med den teknologiske utviklingen. Det kan 

derfor se ut til at det i fremtiden blir mindre etterspørsel etter ufaglærte assistenter og mulig 

også fagarbeidere enn i dag. Allerede i dag er denne kompetanseendringen merkbar innen 

administrasjonen og omsorgstjenestene. 

Ås kommunes utfordring fremover vil være å sikre/beholde tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet både faglig og administrativt for å kunne gi innbyggerne de tjenester de har rett på. 

Særlig vil kommunen ha økt behov for kompetanse og antall årsverk innen helsestasjons-

tjenester, barnehage, skole og eldreomsorg, stabstjenester samt innen teknikk og miljø. 

Generelt sett er deler av organisasjonen såpass stramt bemannet at sårbarheten er stor ved 

sykdom og turnover – noe som lett gir seg til utslag i at enkelte oppgaver skyves ut i tid. 

 

Det kan tenkes at det vil være rekrutteringsfremmende å beholde kommunestrukturen som 

den er i dag, med en styringsmodell og arbeidsgiverpolitikk som er forutsigbar. Den geo-

grafiske plasseringen og nærhet til utdanningsmiljøer, bl. a NMBU er et rekrutteringsfortrinn. 

Ås vil om få år ha et betydelig større universitets- og forskningsmiljø og godt over 20.000 

innbyggere. Utbyggingen og utvidelsene på NMBU vil trolig gi positive ringvirkninger også til 

Ås kommunes organisasjon ved at flere familier flytter hit når arbeidsplasser flyttes til Ås.  

Det går foreløpig greit å skaffe kvalifisert arbeidskraft til de fleste tjenesteområdene, men 

også vi har mangelpersonell bl.a. innen visse grupper helsepersonell og i barnehagene. 

Flere tjenesteområder scorer lavt på kommunebarometeret som følge av dette. Generelt vet 

vi at det utdannes for få innen helse og barnehagesektoren. Innenfor tekniske tjenester 

henger i stor grad tilstrekkelig kompetanse på noen få seniorer i hver enhet. Dersom 

seniorkompetansen forsvinner, er den faglige formalkompetansen varierende og ofte ikke 

tilfredsstillende. Omfanget av dagens virksomhet i kombinasjon med at rekruttering av faglig 

kompetente medarbeidere er krevende, kan føre til at det blir ansatt medarbeidere uten 

optimal/ønskelig faglige sammensetningen. 
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Dersom Ås kommune fremstår som attraktiv arbeidsgiver for de som er i kommunen og for 

potensielle kvalifiserte nye arbeidstakere, er det grunn til å tro at kommunen kan dekke sitt 

rekrutteringsbehov også i tiden fremover. Endring i oppgaveløsning og kompetansebehov 

avgjør. Det er derfor viktig at kommunen har godt omdømme og gode arbeidsgiverpolitiske 

virkemidler som støtter opp under dette. Om andre kommuner rundt slår seg sammen og blir 

store, kan disse kommunene etter at reformarbeidet er over, bli attraktive arbeidsgivere for 

de som ønsker større fagmiljø. Dette kan medføre kompetanselekkasje om en står utenfor. 

 

Kommunen forsøker i dag å utnytte stordriftsfordeler der det er mulig. Fordelene vil muligens 

kunne utnyttes i enda større grad i en ny storkommune. Dette kan også jobbes fram i et 

interkommunalt samarbeid, men det er mye mer ressurskrevende å følge opp. 

Det vil fortsatt være behov for eksisterende samarbeid (IKS`er) og det vil sannsynlig komme 

ytterligere nye oppgaver til kommunene, som er så kompetansekrevende at samarbeid vil 

lønne seg. Det første nye området er «utrulling» av samhandlingsreformen innenfor rus og 

psykiatri fra 2017.  

Med de små avstandene mellom kommunesentraene i Follo, bør økt beredskapssamarbeid 

planlegges. 

På flere områder blir vi små. Ås kommune har selv med nye hjemler for prosjektledere ikke 

kapasitet til å gjennomføre alle våre investeringsprosjekter fremover.  En minimumsstab som 

nå vedtatt, med tre prosjektledere og en prosjektcontroller, gir et lite fagmiljø. Miljøet vil ikke 

være robust og vil være tjent med et fortsatt aktivt samarbeid med innleide prosjektledere. 

Muligheten for å rekruttere erfarne og kompetente prosjektledere, til et såpass lite miljø, er 

avhengig av at privat markedet ikke er for ekspansivt. Fremtidig investeringsportefølje er ikke 

stor nok, og med for liten kontinuitet, til at det er forsvarlig å bygge en større og mer robust 

prosjektavdeling.Det blir mer driftsfokus enn innovasjon og utvikling i tjenestene.  

Større felles maskinpark på teknisk vil gi flere muligheter for å gjøre oppgaver selv og kunne 

redusere behovet for innleie.  

 

De minste enhetene er generelt sårbare ved personellutskiftninger og fravær. Dette medfører 

at oppgaver blir utsatt og tar lengre tid. Kapasiteten på kritiske funksjoner er kun tilstrekkelig 

med dagens organisering og oppgaver, men kommunens servicenivå til innbyggerne kan 

variere.    

Innenfor oppvekst og kultur vurderes det at kommunen ikke er stor nok til å klare og prioritere 

tilstrekkelig ressurser til barn og unge med utfordringer. En større kommune ville i større grad 

ha mer bredspektret kompetanse. For skolene vil kommunereform ellers ha liten betydning. 

Imidlertid er det jobbet målrettet med tjenesteutvikling og få et fellesskap på tvers av skolen. 

Med nye skoler inn vil det måtte jobbes for å få dette fellesskapet.   

 

Når det gjelder barnehager, så er de kommunale barnehagene svært samkjørte – noe det 

har vært jobbet med i mange år. Barnehagene er effektive og har svært god 

pedagogdekning. Det vil på samme måte som for skole kreve mer samkjøring ved å slå seg 

sammen med andre kommuner. 

 

Imidlertid må en tenke at tjenesteyting vil endres, spesielt vil fysisk tilgang på en del tjenester 

i større grad betjenes digitalt. Det er synlig allerede på flere av kommunens fagfelt. Dette vil 
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forsterkes. Stab/ støttefunksjonene er tilpasset kommunens driftsoppgaver, men også her er 

det krevende med videreutvikling. IKT Follo er et samarbeid som ville vært mer kraftfullt i en 

stor kommune, trass i at en nå samarbeider om flere systemer og avtaler. Koordinering er 

ressurskrevende. I hovedsak er det de administrative funksjonene som vil måtte omstille seg 

sterkest de neste årene uavhengig av kommunereform.    

 
I det videre gjengis også hvordan kommunereformutvalget og administrasjonen har vurdert 
muligheter og utfordringer (trusler) ved at Ås forblir en egen kommune videre. 
      

 

Tjenesteyting i Ås kommune videre 

Politikerne  

Muligheter 

 Utvikle bedre tilbud i takt m/vekst 

 Videreutvikle skole/barnehage/ utifra lokale 
utfordringer 

 Bedre på brukertilpasning og dialog 

 Styrke lokalt tilbud for idrett og aktiviteter (forhindre 
sentralisering) 

 Vi får mange nok skoler + eldrehjem ++ i perioder 

 Styrke lokalt tilbud / grendeutvikling  

 Styrke politisk medvirkning og samordning i IKS 

 Nye og mer fleksible tjenester 

 Oversikt 

 Nærhet til bruker 

Trusler 

 Krevende å følge veksten mht. tjenestetilbud 

 Justerte inntektsmodeller for kommuner 

 Kutt i statlige overføringer (mindre) 

 Vekst > tilbud = ikke bra 

 Kommunesammenslåing 

 Miste kontroll (demokratisk) på IKS – ene 

 Dårlige rammebetingelser 

 Flere oppgaver som må leses med samme midler 

 Manglende egen dynamikk for innovasjon og 
omstilling 

 Greier ikke omstilling til digitalisering, (grønt skifte i 
økonomien og nye innbyggere) 

 

Administrasjon    
Muligheter 

 Nærhet mellom tjenestetilbudet og innbyggerne 

 Kan gi bedre oversikt 

 Enklere med tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid?? 

 Lettere å ha oversikt over tjenestene 

 God lokalkunnskap 

 Nærhet mellom tjenestetilbudet og innbyggerne 

 Kan gi bedre oversikt 

 Enklere med tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid?? 

 Beholde lokalkunnskapen og samarbeidet på 
tvers i organisasjonen. 

 God kontroll på maskinparken 

 Økt elektronisk samhandling både internt og 
eksternt 

 Liten nok kommune til å felles finne felles gode 
løsninger for innbyggerne, men stor nok til å 
ivareta anonymitet og objektive vurderinger 

 Nærhet til tjenestene 

 Større mulighet for påvirkning/deltakelse i 
beslutningsprosesser. Gir økt eierforhold til 
beslutningene som  fattes. 

 

Trusler 

 Må ofte prioritere lovpålagte tjenester framfor tjenester 
som ikke er lovpålagte, MEN som er like viktige i forhold 
til tjenester til den enkelte innbygger. Spesielt innen 
forebyggende tiltak. 

 Sterk befolkningsvekst- ikke i takt med behovet for økte 
ressurser. 

 Nødvendig å redusere tjenestetilbudet 

 For god kjennskap til innbyggere/lokalmiljø, inhabilitet 

 Få mennesker må romme og kunne mye om «alt» - liten 
mulighet til å lage spesialiserte mindre tiltak 

 Botilbud til brukere – kan ikke spesialisere etter f.eks. 
diagnose. Har noen behov for bemannet bolig, må de få 
den plassen vi har. 

 Ås blir liten om vi skal tilby tjenester som skal være like 
mangfoldige og gode som større kommuner rundt oss.  

 Liten kommune som kan bli veldig sårbar og ikke kan 
opprettholde det gode tilbudet vi har til brukere pga 
«trykk» fra større kommuner.  

 Stå utenfor i forhold til felles kompetanseheving og 
bevilgninger. 

 Fortsatt lite fagmiljø. 

 Klarer vi å møte veksten og endring av behov i en stadig 
voksende befolkning?   

 Kan gammel organisering møte nye behov? Endring i 
organisering må kanskje iverksettes. 

 Rekruttering av riktig kompetanse. 

 Beholde og videreutvikle rett kompetanse 
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Myndighetsutøvelse i Ås kommune videre 

Politikere   

Muligheter 

 Det kan være spennende å jobbe i en kommune 
der du ikke kun har ansvar for en liten del av et 
smalt fagfelt. 

 Mulighet for å se resultat av påvirkning 

 Styring kan profesjonaliseres / mer overordnet 

 Økt befolkning gir muligheter for profesjonalisering 
og bedre tjenester 

Trusler 

 Nye krav 

 Ulik behandling av like saker innen Follo 

 Vanskelig å rekruttere kompetanse til faglige 
stillinger 

 For små til å bygge kompetanse / fagmiljø på 
spesialiserte område (jus mm) 

 Økt behov for innleie av konsulenter for 
spesialiserte områder? 

 Liten slagkraft mot overordnede myndigheter 

 Mindre politisk kontroll pga vekst i antall IKS’er 

 

Administrasjon    

Muligheter 

 Vedtak truffet på et bredt lokal grunnlag 

 Relativt raske beslutningsveier (administrativt) 

 Mulighet for samhandling mellom enhetene. 

 Tettere samarbeid med NMBU 

 kompetanse 

 forskning 

 Interkommunalt samarbeid 

 Fordel å være større med tanke på å tiltrekke 
kompetanse 

 Enkelt å inngå samarbeid - Kortere linjer mindre 
byråkrati 

 Brukerundersøkelse 

 Informasjonsflyt 

 Økt utnyttelse av eksisterende systemer 

 Kan ha videre perspektiv 

 Bedre brukertilpasning 

Trusler 

 Habilitet 

 Manglende rettssikkerhet 

 Beslutningsvegring knyttet til nærhet (nabo) 

 For svake fagmiljøer 

 Habilitet 

 Ikke mange nok til å ha en god beredskap 

 Saksbehandlingsfeil 

 Fare for liv og helse 

 Dårlig beslutningsgrunnlag 

 Fare for inhabilitet, adm/politisk 

 For lite juristkompetanse 

 Manglende kompetanse 

 Økende arbeidsmengde >Raske avgjørelser / 
snarveier 

 Krav til effektivitet 

 Manglende rutiner på hvem som gjør hva 

 Mer rigid og prinsipiell 

 Økt distanse 

 Fatter feil beslutninger pga knappe ressurser og 
mindre kompetanse 

 For stor nærhet mellom innbygger og 
beslutningsenhet 

 Ikke attraktive for gode ansatte 

 Likebehandling utfordrende 

 Få ansatte, sårbart 
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Samfunnsutvikling i Ås kommune 

Regjeringens og ekspertutvalget signaler er «En helhetlig og samordnet 

samfunnsplanlegging er et av Stortingets mål med kommunereformen». Den nylige vedtatte 

«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» er et viktig verktøy. Den er ikke 

juridisk bindende, men vil, sammen med statlige styringssignaler, legge sentrale føringer for 

arealutviklingen i Akershus i mange år fremover. Utfordringen ved å stå alene, er at den 

helhetlige samfunnsplanleggingen for regionen blir tyngre å gjennomføre da mange 

kommunestyrer skal bli enige. Mulighetene til å ta helhetlige grep om tettstedsutvikling og 

grøntområder på noe Follos vegne reduseres.  

 Politikere        

Muligheter 

 Styrket kollektivsatsing om alle roper høyt 
sammen? 

 Samarbeide sterkere i Follorådet  

 Påvirke overordnede myndigheter 

 Helhet i planlegging i et større område 

 Samarbeidet på tvers i fylket / Oslo kan bli bedre 

 Øke samarbeid m/nabokommuner 

 Øke satsing på næringsutvikling 

 Videreutvikle sitt særpreg 

 Lokal næringsutvikling i samarbeid. m/NMBU 

Trusler 

 Sektorer samarbeider ikke godt nok i fylket, 
regional plan får ikke innflytelse på arealutvikling 

 Regjering dementerer innsigelser om jordvern 

 Samarbeid mangler for hele regionen (Oslo, 
Østfold, Akershus) for samferdsel 

 Ruter + NSB nedprioriterer Follo 

 Fare for mer statlig regulering 

 Mer «overføring fra statlig/overordnede 
myndigheter 

 Bli overkjørt av overordnede myndigheter 

 Kommunesammenslåing i øvrige kommuner 

 Forsinkelser & kostnadsøkning ved 
utbyggingsprosjekter – flere k-styrer 

 Ikke helhetlig og langs. planlegging av bolig- og 
næringsarealer, tettsteder,  

 Samfunn naturvern & friområder 

 Etterskudd på innføring av ny teknologi 

 

 

Administrasjon    

Muligheter 

 Lokale hensyn 

 Kan være originale, men sære 

 NMBU som grunneier 

 Godt samarbeid i regionen/Follo 

 Regionby – bedre kommunal relasjon 

 Flere etablerer seg (næring) 

 Kortere beslutningslinjer 

 Mindre byråkratisk 

 Vekstkommune 

 Skatteinngang 

 Avklare forventninger mellom tjenesteyter og 
innbygger 

 Politikere og administrasjon må tydeliggjøre 
hverandres budskap 

Trusler 

 Blir små og «svake» sett opp i mot Oslo 

 Lokal beslutning kan bli regionalt kaos 

 Ineffektiv regional planlegging 

 Habilitet 

 Mindre påvirkningskraft ifht. Veier / transport etc. 
kommunikasjon 

 Dårligere økonomi 

 Arealkonflikt: jordvern 

 Miljøutfordringer: biologisk  

 Mangfold 

 Lite juridisk kompetanse til å forhandle 

 Liten mulighet til å inngå avtaler med europeiske, 
store nasjonale og globale aktører 

 Opprettholde et godt tjenestetilbud 
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 Forankring 

 Større sjanse for at små lokalsamfunn blir overtatt 

 Større mulighet til å styre lokalsamfunnsutviklingen 
i eget område 

 Større krav til effektivitet, som frigjør ressurser 

 NMBU – fagmiljø og næring 

 

 Uklare forventninger 

 Hvis kommunene rundt oss slår seg sammen vil Ås 
som egen kommune ha liten påvirkningsmulighet – 
penger til kollektivtilbud, næringsutvikling 

 Mindre ekstern utvikling 

 Små lokalsamfunn vil forsvinne, først og fremst på 
grunn av sentralisering av skolene 

 Større krav til effektivitet 

 Lite påvirkningskraft 

 Tidkrevende prosesser v/Samarbeid over 
kommunegrensene 

 Taper i kampen om ressurser 

 

Lokaldemokratisk arena 

Demokratiet lever også mellom valgene og deltakelsen mellom valgene har ifølge 

ekspertutvalget økt de siste årene. Egne nettsider, kommunen på sosial medier, lokalaviser 

som setter politiske saker på dagsorden og en aktiv frivillighet, er ressurser som øker 

sannsynligheten for deltakelse mellom valg. I tillegg å arrangere folkemøter. Det er lite 

innbyggerinitiativ, få interpellasjoner og innbyggerspørsmål til formelle organer i Ås 

kommune. Ås er en flerkulturell kommune. Bedre bruk av den ressursen det mangfoldet 

innebærer, er en viktig samfunnsoppgave i fremtiden. Erfaringsmessig vet en at folk fra 

andre kulturer er underrepresentert ved valgurnene. 

 

Politikerne    

Muligheter 

 Styrke lokal identitet 

 Styrke politisk deltakelse 

 Økt valgdeltakelse 

 Styring kan profesjonaliseres 

 Engasjere unge politikere / lokalsamfunn 

 Bedre involvering i samarbeid med NMBU (f.eks. 
bakketråkk) 

 Styrke kollektivt tilbud på tvers i bygda 

 Utnytte frivillighet bedre  

Trusler 

 Kommunesammenslåing 

 Mer statlig styring og svekket lokaldemokrati 

 Kan føre til flere IKSèr og svekket lokaldemokrati 

 «Skinndemokrati» ved lite økonomisk og reelt 
handlingsrom - detaljstyring 

 Korrupsjon – Lettere å skjule (oversiktlig samfunn) 

 Liten, ingen innflytelse på større beslutninger 

 
Administrasjon   

Muligheter 

 Utvikle gode lokale løsninger 

 Burde være lettere å få til 
innbyggerdialog 

 Tilpasse lokale tjenester 

 Større engasjement blant 
innbyggerne 

 Tettere samarbeid med NMBU 

 Kompetanse 

 Forskning 

Trusler 

 Folk stemmer på person, ikke på sak. 

 Fratatt myndighet 

 Habilitet 

 Større regionale grupper/myndighet 

 Politikerne for engasjert ift. personinteresser 

 Rolleforståelse 

 Snakker sin sak 

 Små forhold, enkelt å påvirke 

 Politisk effektivitet kan vær en trussel for den demokratiske 
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 «Spille hverandre gode» 

 Å få til effektive avgjørelser og gode 
demokratiske prosesser 

 Fremme de « riktige og viktige» 
sakene til politisk behandling 

 Små forhold, enkelt å påvirke 

 Større sjanse for at små 
lokalsamfunn blir overtatt 

 Blir tvunget til et mer forpliktende 
samarbeid med nabokommunene 

 

prosessen 

 Få kandidater til politiske verv 

 Demotiverende med lite politisk handlingsrom 

 Får mindre gjennomslag på regionalt og nasjonalt nivå 

 Mister det store bildet og det er lett å henge seg opp i detaljer – 
styrer mer på detaljer og mindre på det store bildet 

 Man får politikere som går til veldig på enkeltsaker (D6, 
Søråsjordet, Åsmåsan, utvidelse av Sjøskogen osv) 

 Mindre ekstern utvikling 

 Små lokalsamfunn vil forsvinne, først og fremst på grunn av 
sentralisering av skolene 

 Større krav til effektivitet 

 

  

Avsluttende betraktninger  

Dagens Ås kommune greier seg alene i dag. Det viser bl.a. eksterne evalueringer som 

Kommunebarometeret. På de fleste tjenesteområdene viser brukerundersøkelsene at 

brukerne er tilfredse. Kommunens tjenester drifter og har liten kapasitet til innovasjon og 

utvikling utover utviklingstiltak knyttet til ren effektivisering av tjenestene.   

 

Denne reformen handler om fremtiden -  om morgendagens voksne, mindre dagens. 

Strategiske valg for en ukjent fremtid, krever innsikt og klokskap i de utfordringene som skal 

løses.  En sterk befolkningsvekst, endrede rammevilkår, omstillingskrav, krav til innovasjon 

og utvikling på alle kommunens ansvarsområder, kan bli utfordrende.  Ås kommune er i dag 

en kommune med lave inntekter og skaffer seg ennå større gjeld. Sett hen til at Ås nasjonalt 

allerede er en relativ stor kommune, må det likevel forutsettes at det fra statlig hold gis 

rammebetingelser der kommuner på vår størrelse kan fortsette å yte gode tjenester til 

innbyggerne. Ås er en vekstkommune og trenger god planlegging i forhold til hvor 

befolkningen skal bo for å utnytte kapasitet på skoler og barnehager og ha en rasjonell drift. 

Det kreves nå store investeringer på flere tjenesteområder da kapasiteten er maksimalt 

utnyttet.   

 

Lengre frem kan konsekvenser av nytt inntektssystem og utfordringer med 

samhandlingsreformen og andre reformer og oppgaver som nevnt i St. Meld. 14(2014-2015), 

kreve samarbeid i store, økonomisk solide enheter. Varslede oppgaver for kommuner over 

15.000-20.000 er habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, statlige oppgaver tilknyttet 

fosterhjem og barneverninstitusjoner, hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne, 

arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor og virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling.  

Dette utredes videre. Interkommunale løsninger krever mye ressurser særlig ved endringer 

(eks avtaler i IKS’er), men også for å koordinere arbeidet – tid som i en samlet kommune 

hadde vært organisert annerledes og under mer direkte lokalpolitisk styring.  

 

Det er vanskelig å si hva konsekvensene blir av å ligge som enkeltkommune mellom en 

eventuelt sterk Indre Østfoldkommune, en stor Mossekommune med havn og flyplass og 

mulig andre sammenslåtte kommuner i Follo. Enkelte vil hevde at det svekker kommunens 

påvirkningsmulighet og regionens kraft, andre vil se det positivt at kommunen står på egne 

bein videre. 
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