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Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. 
 
 

 

  
 

Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som 
lokalsamfunn. 

 

 
 

Byggingen av nytt sykehjem er startet, og den skal etter planen være 
 ferdig desember i 2007 og tas i bruk januar 2008. 

 



Ås kommunes visjon: 
 
 

Ås er mulighetenes kommune,  
der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum. 

 
 
 
Som en videreføring av kommunens visjon formulerer kommuneplanen hovedmålene for 
kommunens langsiktige utvikling: 
 
 
• Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen, og som 

sikrer prioriterte tjenesteområder. 
• Kommunen skal videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig 

endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet. 
• Kommunen skal videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, 

kreativitet, omsorg og trygghet. 
• Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne skal kunne klare seg selv best mulig, 

og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte. 
• Ås kommune skal videreutvikles på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for 

framtidige generasjoner 
• Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og       

virksomheter. 
• Kommunen skal sikre innbyggerne et godt fysisk og sosialt bomiljø med et tilstrekkelig 

tjenestetilbud innenfor et helhetlig miljøperspektiv. 
 
 
 
Koblingen mellom kommuneplanens langsiktige del, handlingsprogram og årsmelding: 
 

Rulleres hvert år:
Handlingsprogram og
økonomiplan
-Målekart
-Resultatmål
-Ressurser for gjennomføring

ÅRSMELDING
•Resultatvurdering
•Endringssignaler

REGNSKAP

ÅRSBUDSJETT

12-års perspektivet
Rulleres hvert 4. år:
Kommuneplanen  
- Samfunnsdel
- Arealdel

4-års perspektivet
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1 Innledning og vurdering 
Handlingsprogram og økonomiplan gir en oversikt over kommunens prioriteringer, mål og 
tiltak i et 4-årsperspektiv fram mot 2010. Programmet bygger på de forutsetninger som er 
lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende 
handlingsprogram og økonomiplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. 
Dokumentene bygger på den prosessen som startet med kommunestyrets plankonferanse i 
mai 2006, og som ble videreført med dialogmøter med hovedutvalgene og formannskapet. 

1.1 Kommunen som politisk institusjon 
Kommunen skal utgjøre en god demokratisk arena der innbyggerne i Ås skal ha en aktiv 
rolle som formgivere av sin egen hverdag. Deltaking skal sikre integrasjon og forme et 
felleskap. Dette vil bidra til at innbyggere ikke bare retter oppmerksomheten mot seg selv 
og sine rettigheter, men mot fellesskapet. Et slikt fellesskap innebærer mer enn å yte gode 
og effektive tjenester. Det innebærer også at flest mulig gis anledning til å ta del i den 
politiske og sosiale utformingen av Ås som lokalsamfunn. Det er viktig at alle får 
muligheten til å forme sin egen hverdag både som innbygger og bruker av kommunens 
tjenester. Innbyggere har på denne måten både plikter og rettigheter.  
  
Å utøve en politisk samfunnsrolle dreier seg om å være aktiv i samfunnsdebatten og legge 
premissene for hvilke mål som skal ligge til grunn for de politiske vedtak som fattes i 
kommunen. For å få gode politiske prosesser er det viktig å gi alle muligheten til å delta. 
Deltakelsen må oppfattes av innbyggerne som en meningsfull aktivitet. Det må være 
romslig åpenhet i saker som behandles og innbyggerne må få gode muligheter for innsyn.  
 
Ås er hjemkommune for et av Norges seks universitet og har mange frittstående 
forskningsinstitutter. Ås har mange og tette forbindelser med forskningsmiljøer både 
nasjonalt og internasjonalt. Her ligger mange muligheter. Det må være en viktig målsetting 
å utvikle Ås videre til et spennende sentrum for forskning og undervisning, og i å skape et 
sentrum for kunnskapsbasert næringsutvikling. Dette krever et nærmere samarbeid  
mellom Ås kommune og UMB. 
 
1.2 Fra kommuneplan til program for handling 
Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver 
virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver 
hvordan disse målene tenkes realisert på kort sikt.  Ås kommune er en stor, mangfoldig og 
sammensatt virksomhet med mer enn 1100 ansatte og et driftsbudsjett på over 660 mill. 
kroner. Kommunen skal utøve roller som forvalter av statlig lovverk, leverandør av 
tjenester til innbyggerne, samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. 
Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal 
konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det 
viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene. Handlingsprogrammet definerer 
fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet: 
• kommunen som samfunn,  
• kommunen som tjenesteleverandør 
• kommunens økonomi  
• kommunens medarbeidere 
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Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer 
oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører 
oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha 
• effektiv ressursbruk 
• riktig kvalitet på virksomheten 
• kompetente og friske medarbeidere 

 
Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man 
lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging 
og handlekraft kan kommunen sikre fokus på de reelle utfordringene til beste for Ås 
kommunes innbyggere. 

1.3 Økonomisk situasjon 
Kommunen har i flere år effektivisert tjenestene, forenklet arbeidsformer, rutiner og 
omorganisert for å utnytte ressursene og sikre tjenestetilbudet. Dette er og vil være et 
kontinuerlig arbeid. 
 
I fjorårets handlingsprogram ble det påpekt at ”situasjonen har blitt vesentlig mer alvorlig i 
løpet av siste år.” Ved utarbeidelsen av handlingsprogram og økonomiplan 2007- 2010 
vurderes situasjonen å ha blitt kritisk. Selv om det legges til grunn en permanent 
effektivisering anses det ikke mulig å konkretisere innsparinger i den størrelsesorden som 
det vil bli behov for i planperioden uten å foreta omfattende grep som innebærer tunge 
politiske valg. Disse valgene knytter seg til en vurdering som skiller mellom kommunens 
MÅ -oppgaver og kommunens BØR - oppgaver, samt en nøye gjennomgang for å definere 
hva som er tilstrekkelig kvalitet på kommunens tjenester. Det kan ha som konsekvens at det 
må foretas nedbemanning. Tilsvarende berettiger situasjonen å se på inntekstpotensialet 
med nye øyne. Når den økonomiske virkelighet kan innebære å redusere kvalitet og 
nedlegge tjenester, anses det sannsynlig at drøfting av eiendomsskatt, eiendomssalg og 
realisering av e-verksmidler vurderes i et nytt perspektiv. 
 
Det er derfor utfordrende å opprettholde føringen i gjeldende plan som ved siden av det 
økonomiske målet har følgende formulering: 
”primært søkes målet oppnådd uten redusert kvalitet på tjenestene til kommunens 
innbyggere og uten oppsigelser”. Fortsatt effektivisering og utnyttelse av alle 
inntektsmuligheter vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig til å unngå nedbemanning og 
innskrenkning av virksomhet. 
 
Bakgrunn, status og nye forutsetninger 
Den økonomiske situasjonen Ås kommune står i kan være vanskelig å forstå i lys av den 
nye regjeringens fokus på økte overføringer til kommunene, med siktemål flere hender i 
pleie og omsorg og flere lærere pr. elev. Det er i seg selv en stor utfordring å møte det 
forventningspress staten skaper. Den faktiske situasjonen for Ås kommune er at de økte 
statlige overføringene demper utfordringene fra å være uhåndterlige til å bli kritiske. 
 
Et kort tilbakeblikk forklarer status: 
Da arbeidet med gjeldende handlingsprogram og økonomiplan startet i juni 2005, hadde 
fylkesmannen kommet med entydige signaler overfor Ås kommune. Fylkesmannens så 
meget alvorlig på kommunens økonomi. Situasjonen krevde en målbevisst iverksettelse av 
tiltak for å unngå å havne i ROBEK - registeret. (Register om betinget godkjenning og 
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kontroll). Omstillingen som kommunen må foreta er så omfattende at fylkesmannen 
aksepterer at dette vil ta tid.  
 
I gjeldende handlingsprogram og økonomiplan er det lagt til grunn en vekst i kommunens 
inntekter som samsvarer med signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen. Det er også 
beskrevet innsparingstiltak for 2006 på til sammen kr.10,8 mill. Disse besparelsene er stort 
sett i rute, bortsett fra noen elementer under pleie- og omsorg som er forsinket og først slår 
ut med full effekt i 2008. 
 
Med plankonferansen tidligere i år ble det fastslått at det fremover fremdeles lå inne en 
uspesifisert innsparingsbehov på kr.19,2 mill. for 2009 for at kommunen skulle kunne nå 
målet om et netto driftsresultat på 3 %.  
 
Tiden etter dette har avdekket ytterligere utfordringer: 
Statsbudsjettet i oktober avdekket at Ås kommune tilføres midler som forutsatt i gjeldende 
økonomiplan. Altså ingen nye, friske midler utover det vi anslo i gjeldende plan i fjor. 
 
I foreløpig versjon lå det inne fire hovedpunkter som utgjorde nye forutsetninger ifht. 
gjeldende plan: 
1. Fylkesmannen har i brev av 03.07.06 gitt tilbakemelding på gjeldende økonomiplan for 

Ås kommune. Tilsvarende ble gjort i fjor, og bortsett fra kommuner i ROBEK- registret 
er det kun et fåtall av andre kommuner som får en slik tilbakemelding. Fylkesmannen 
fraråder sterkt å legge til grunn en realvekst på kr. 5 mill. i nye frie midler hvert år 
utover i perioden slik vi har gjort i gjeldende plan. Beløpet foreslås halvert til kr. 2,5 
mill. 

2. Befolkningsveksten som er lagt til grunn for beregning av rammetilskuddet viser seg å 
være for høy. Nedjustert i forhold til forventet befolkningsvekst reduseres 
rammetilskuddet med kr.3 mill. 

3. På utgiftssiden får kommunen en økning i driftsutgifter i forhold til gjeldende plan på 
ca. kr. 5,4 mill. Dette er i hovedsak knyttet til følgende: 
- Nytt tiltak med heldøgns omsorg: kr.1,1 mill 
- 2 nye stillinger i hjemmesykepleie kr. 0,8 mill 
- Ny brannordning   kr. 0,8 mill 
- Div. nye driftstiltak og økte utgifter 
 Jfr. vedlegg til Handlingsprogram kr. 2,7 mill 

4. Drift nytt sykehjem. 
I gjeldende økonomiplan på s. 40 beskrives at driftsutgifter til nytt sykehjem er beregnet 
i en foreløpig skisse til å være i størrelsesorden kr. 6,3 mill. utover det nivået 
kommunen har på Åslund. Ved nærmere konkretisering i utarbeidelsen budsjett for 
2007 viser det seg at beløpet må økes med kr. 4,3mill når alle plasser er tatt i bruk. 
Dette må forstås på bakgrunn av at fjoråret la til grunn en foreløpig og skissemessig 
tilnærming.  

 
For budsjettåret 2007 har man ikke oppnådd å konkretisere tiltak for å spare kr. 5 mill., slik 
gjeldende plan forutsetter. Besparelsen som er lagt til grunn i budsjettet er i vesentlig grad 
nådd gjennom ostehøvelreduksjoner, innføring eiendomsskatt på verker og bruk samt 
reduksjon av fem lærerstillinger fra 01.08.07. Flere av reduksjonene er av en art som ikke 
kan videreføres utover i planperioden. I all hovedsak videreføres aktiviteter og nivå i 
gjeldende plan. Det foreslås ingen nye investeringsprosjekter. Igangværende prosjekter 
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fullføres som planlagt, med unntak av rehabilitering/ombygging av Nordbytun 
ungdomsskole som fullføres innenfor et mer begrenset omfang enn forventet. 
 
Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak redusert den uspesifiserte innsparingen for 
2009 med kr. 16,4 mill. i forhold til foreløpig versjon. Fra 2008 og ut planperioden ligger 
det nå inne uspesifiserte innsparinger på kr. 12 mill. for hvert av årene.  
 
Ås sammenliknet med andre og prosessen videre 
Selv uten de nye forutsetningene var Ås kommunes økonomiske situasjon ved inngangen til 
dette økonomiplanarbeidet meget alvorlig. Når situasjonen ytterligere forverres, og det ikke 
avdekkes enkle forklaringer på situasjonen er det grunn til å tro at det må tas grep i forhold 
til kommunens generelle driftskostnader. Kommunen har høye driftskostnader 
sammenlignet med andre kommuner.  
 

33 000
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37 000

38 000

39 000

40 000

41 000

42 000

Ås Ås korrigert Follo

Brutto driftsutgifter pr.
innbygger 2004
Brutto driftsutgifter pr.
innbygger 2005

 
Fig.1 Brutto driftsutgifter pr. innbygger i Ås og gjennomsnitt for andre kommuner i Follo 
 
KOSTRA-tallene viser at Ås kommune har de høyeste brutto driftsutgiftene pr. innbygger i 
Follo i 2005. Tallene er korrigert for at Ås er vertskommune for PU, asylmottak og 
interkommunalt landbrukskontor samt en høy andel ressurskrevende brukere. Ås kommune 
bruker kr.1 300,- mer enn andre Follo-kommuner pr. innbygger. Figur 1 viser også at Ås 
kommune har hatt en sterkere vekst i brutto driftsutgifter enn andre kommuner i Follo i 
løpet av 2005. 
 
En av grunnene til at Ås kommune har høyere driftsutgifter pr. innbygger enn de andre 
kommunene kan være at de andre kommunene i Follo har gjennomført reduksjoner i 
driften, mens Ås kommune har opprettholdt om lag samme nivå. Vi kan konstatere at om 
for eksempel Ås kommune hadde redusert til samme driftskostnader pr. innbygger som 
Vestby, ville kommunen ha løst sitt økonomiske problem. Ås kommune vil i løpet av 2006 
kunne se effekten av de tiltak som er gjennomført i 2005/2006 for å redusere 
driftskostnadene.   
 
For 2004 ble det gjennomført en KOSTRA-analyse som viste hvilke områder Ås kommune 
hadde høyere utgifter enn andre kommuner. En tilsvarende analyse for 2006 må utarbeides 
og det må gjennomføres en grundig prosess for å avdekke innsparingspotensialer. Det er 
videre avgjørende at det trekkes konklusjoner og iverksettes tiltak umiddelbart i etterkant 
av dette arbeidet. De innsparingene som avdekkes forventes å ha som konsekvens at 
bemanningen må reduseres. 
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Det legges til grunn at alle innsparingstiltak som er pekt på i gjeldende plan videreføres. 
Det betyr at det forutsettes en kontinuerlig innsparing i forhold til effektivisering. Det 
foreslås å legge til grunn samme forutsetning som staten gjør i sine føringer; nemlig 0,25 % 
årlig. 
 
Den tilnærming kommunen hittil har hatt for å løse de økonomiske utfordringene er 
imidlertid ikke lenger tilstrekkelig. Først og fremst må det være vilje til å ta ut det 
innsparingspotensiale KOSTRA-tallene avdekker. Tiltakene kommunen har i prosess er 
verken store nok eller har rask nok virkning til å møte innsparingsbehovene som ruller inn 
fom 2008.  
 
Utfra situasjonen må kommunen umiddelbart etter budsjettvedtak starte en prosess som 
konkretiserer hvilke virkemidler som skal tas i bruk får tilfredsstille de krav fylkesmannen 
setter til kommunens økonomiforvaltning. Behandlingen av økonomiplanen må avklare 
hvilken prosess det legges opp til og hva som skal vurderes.  
 
Administrasjonen har som ledd i økonomiplanarbeidet foretatt foreløpige grove vurderinger 
for å analysere handlingsrommet. Det innebærer følgende vurderinger: 
• Hvilke virksomheter er ikke lovpålagt? 

Det aller meste av kommunens virksomhet er knyttet til lovpålagt virksomhet. Et grovt 
anslag tilsier at av kommunens samlede driftsutgifter på over kr. 600 mill., utgjør ikke 
lovpålagt virksomhet ca. kr. 30 mill. Det forteller at handlingsrommet i forhold til 
nedleggelse av tjenester er meget begrenset. 

• Finnes det virksomhet hvor kommunen kan redusere kvalitet og likevel levere innenfor 
lovens rammer? 
Dagens økonomiske situasjon tilsier at det må sees med nye øyne på prioriteringer som 
er foretatt i tider hvor handlingsrommet var større. 

• Hvilke inntektsmuligheter er ikke utnyttet? 
o Kommunen eier et større område på Dyster Eldor som kan omsettes til boligformål. 

Dette er et potensiale, men også en utfordring som skaper behov både for teknisk og 
sosial infrastruktur. Situasjonen krever at muligheten vurderes. 

o Eiendomskatt har hittil ikke vært et aktuelt tema i Ås kommune. I lys av den nye 
kritiske situasjonen er det berettiget å vurdere muligheten på nytt. 

o Kommunen besitter også betydelige midler etter salg av e-verket, som er plassert i 
aksjer og i rentemarkedet. Hittil har dette vært en lønnsom plassering. Imidlertid har 
avkastningen variert betydelig. Kommunen har lite midler til å dekke en periode 
med svak avkastning. 

 
Konklusjon  
Det startes en prosess i februar 2007 hvor formannskapet gjennomgår kommunens 
driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni for å 
konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et netto driftsresultat på 3 % innen 2011. Prosessen 
legges opp i henhold til foreløpig prosessbeskrivelse i saksfremstillingen.  
 

1.4 Kommunen som samfunn  
I en presset økonomisk situasjon blir det stadig viktigere å styrke innbyggerdialogen og 
stimulere samarbeid/partnerskap med andre aktører i utviklingen av lokalsamfunnet. 
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Gapet mellom innbyggernes forventninger og tilgjengelige ressurser skaper en situasjon 
som krever aktiv dialog og en bevisst innbyggerorientering av hele organisasjonen.  
Kommunens rolle som samfunnsutvikler blir sterkt fokusert gjennom rullering av 
kommuneplanen. Sammen med et langsiktig arbeid for å styrke kommunes økonomiske 
handlingsprogram skal det søkes grunnlag for en mer samfunnsaktiv kommune. 
Handlingsprogrammet peker på flere tiltak bl.a. næringsutvikling og samarbeid med UMB 
som setter lokalsamfunnsutvikling på dagsorden.   

1.5 Tjenestetilbudet  
Kapittel 3.2 omfatter mål og viktige tiltak for kommunens tjenester til innbyggerne. For 
hvert tjenesteområde er det henvist til tilhørende funksjon i økonomiplanen som viser 
hvilke ressurser som er avsatt til området. Det vil bli gjennomført flere brukerundersøkelser 
i planperioden. For å sikre kontroll med kvaliteten skal det gjennomføres 
spørreundersøkelser på de tjenesteområder hvor det foretas endringer og omstillinger med 
sikte på innsparinger. De viktigste mål og tiltak som fremkommer av kap.3 er: 

1.5.1 Barn og unge  
• Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i alle deler av kommunen 
• Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell i barnehagene 
• Utvikle kvalitetssystemet som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i 

henhold til lov og forskrifter, kunnskap om skolens utvikling og resultater  
• Vurdere skolestruktur og skolestørrelse 
• Sikre at skolens kvalitetssystem også omfatter SFO  

1.5.2 Voksne 
• Utrede drift og planlegge innflytting i nytt sykehjem 
• Øke innsatsen i hjemmetjenestene 
• Etablere et NAV-kontor i Ås 

1.5.3 Tjenester for alle 
• Samordning av alle tjenester for funksjonshemmede barn og unge vurderes. 
• Den tverrfaglige gruppen ”Positivt oppvekstmiljø” sørger for at det finnes en oversikt 

og  helhet i tiltakene for barn og unge.   
• Opprettholde nivået på rehabilitering av kommunens bygningsmasse 
• Effektivisere byggesaksbehandlingen 

1.6 Organisasjon og medarbeidere 
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Strategien for et godt arbeidsmiljø er beskrevet 
i ”Arbeidsgiverpolitisk plattform”.  Organisasjonsstrukturen må til enhver tid være 
hensiktsmessig og kunne tilpasses kommunens tjenester i dag og i fremtiden. For å møte 
kommunens utfordringer må organisasjonen ha engasjerte og kompetente medarbeidere, et 
godt arbeidsmiljø og en løsningsorientert kultur. Det må skapes attraktive arbeidsplasser i 
samarbeid med de ansatte. Det er videre viktig å få til en positiv fellesskapskultur med åpen 
dialog som også er en forutsetning for å skape et godt og attraktivt arbeidsmiljø.  
 
Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiverpolitikk er at et godt arbeidsmiljø og tilfredse 
medarbeidere skapes gjennom myndiggjøring av medarbeiderne, tilrettelegging av 
livsfasepolitikk, kompetanseutvikling og en lokal belønningspolitikk. Myndiggjøring av 
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medarbeidere er en sentral målsetting og en viktig utfordring for alle ledere. Godt 
arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere er en forutsetning for god kvalitet på tjenestene. 
Kravene til mer effektiv utnyttelse av de menneskelige ressurser ved at flere og større 
oppgaver skal dekkes innenfor samme rammer, må møtes med målrettet utvikling av 
kompetanse hos de ansatte.  Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiverpolitikk 
videreføres. 
 
For å møte utfordringene i årene fremover må medarbeiderne ha den kompetanse som 
kreves.  Kompetanse- og lederutvikling skal fortsatt være prioritert i planperioden.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden er: 
• Sykefraværet skal reduseres til 7 % i 2007. 
• Medarbeidere skal gis målrettet kompetanseutvikling. 
• Lederutvikling skal videreføres for å styrke og videreutvikle lederkompetansen og 

fremme en løsningsorientert kultur. 
• Implementere lokal lønnspolitikk (LØP) og lokal seniorpolitikk. 
• Sikre en hensiktsmessig og rasjonell organisering som til enhver tid er tilpasset 

kommunens tjenester og tjenestenivå. 
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2 Felles forutsetninger og utfordringer 

2.1 Økonomiske forutsetninger og utfordringer  

2.1.1 Skatt og rammetilskudd 
Kommunens frie inntekter; skatt og rammetilskudd utgjør 60 prosent av kommunens 
inntekter. Hvordan disse utvikler seg har derfor stor betydning for kommunens økonomi.  
Tabellen gir en oversikt over beregnet skatt og rammetilskudd i planperioden.  
         

Tabell 1: Beregning av skatt og rammetilskudd 2007 – 2010 (Beløp i 1000 kroner)  
 
Beregningen er basert på en modell utviklet av KS og tar utgangspunkt i statsbudsjett 
2007. Tallene fra handlingsprogram 2006-2009 er korrigert for pris- og lønnsvekst, 
innlemming i rammetilskuddet og nye oppgaver (midler til NAV-reformen og økning i 
veiledende satser for økonomisk sosialhjelp). Tabellen viser at de frie inntektene er justert 
litt ned utover i planperioden. Dette skyldes i hovedsak to forhold:  
 
• Befolkningsprognosen som er benyttet i dette handlingsprogrammet starter på et 

lavere nivå for 2007 enn i gjeldende plan. Veksten utover i planperioden er på 
samme nivå. Selv om lavere befolkningsvekst gir lavere utgiftsbehov, vil det være en 
utfordring i planperioden å tilpasse budsjettets utgiftsside tilsvarende.     

• I gjeldende plan er det lagt til grunn en økning i de frie inntektene med 5 mill. kroner 
pr. år i planperioden utover det som modellen tilsier, jf regjeringens signaler om å 
styrke kommuneøkonomien. Antakelsen traff rimelig bra for 2007. Forskutteringen 
av slike inntekter er likevel halvert til 2,5 mill. kroner pr. år de to siste årene i 
stortingsperioden. Dette må ses i sammenheng med at fylkesmannen har pekt på at 
man bør være forsiktig med en slik forskuttering.  

 
Anslaget baserer seg på en skattevekst i Ås kommune tilsvarende det som i statsbudsjett 
2007 er lagt til grunn for kommuner generelt. Etter 2. tertial så det ut til at skatteinntektene 
for Ås kommune ville bli lavere enn det som var gjennomsnittet for de andre kommunene. 
Etter dette er det kommet nytt anslag på nye fordelingstall for forskuddsordningen. Disse 
tilsier at skatteinngangen for Ås kommune i november blir så stor at man kan basere seg 
på landsgjennomsnittet for årets skattevekst.  

2.1.2 Statlige tilskudd 
Fra 2004 ble det innført en ny kompensasjonsordning for merverdiavgift for 
kommunesektoren. Kommunene gis en generell kompensasjon for merverdiavgift slik at 
det ikke blir konkurransevridning mellom kommunal og privat sektor. Ordningen har en 
gunstig effekt for kommuner med høyt investeringsbehov, det vil si kommuner med 
befolkningsvekst blant unge og eldre. Ordningen finansieres ved trekk i rammetilskuddet.   
 

Skatt og rammetilskudd 2007 2008 2009 2010 
Skatteinngang  310 900 317 500 324 300 329 000 
Rammetilskudd  89 800 87 800 88 000 87 700 
Sum HP 2007-2010 400 700 405 300 412 300 416 700 
Sum HP 2006-2009 399 800 406 400 415 700  
Differanse  900 -1 100 -3 400  
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For 2007 økes anslaget med 8 mill. kroner i forhold til gjeldende plan, det vil si at anslaget 
blir 53 mill. kroner. Økningen skyldes at utbetalinger for det nye sykehjemmet i 2006 blir 
lavere enn det som ble lagt til grunn i gjeldende plan. Lavere utbetalinger i 2006 gir 
tilsvarende større utbetalinger og momskompensasjonsinntekter i 2007. For 2008 vil 
momskompensasjonsinntektene gå ned til om lag 18,5 mill. kroner grunnet lavt 
investeringsnivå. I gjeldende plan var det beregningsteknisk lagt til grunn en inntekt på 25 
mill. kroner for 2008. For de to siste årene er det beregningsteknisk lagt til grunn samme 
anslag som i gjeldene plan, det vil si 25 mill. kroner pr. år. 
Momskompensasjonsinntektene ligger da på samme nivå som det Ås kommune trekkes i 
rammetilskuddet. Imidlertid tilsier investeringsprogrammet at 
momskompensasjonsinntektene burde settes ned med 6-7 mill. kroner for hvert av årene.   
 
I statsbudsjettet er det pekt på at momskompensasjonsordningen kan ha en del negative 
sider og man vil derfor i tiden fremover vurdere ordningen nærmere. Det tas sikte på å 
komme tilbake med en bredere gjennomgang av ordningen i kommuneproposisjonen for 
2008. 
 
Tilskuddene for ressurskrevende brukere, vertskommune PU og flyktninger er prisjustert 
og korrigert for endringer i antall brukere. Budsjettallet for 2007 er 22,5 mill. kroner. Målt 
i faste priser er dette 1 mill. kroner lavere enn i gjeldende plan. For 2008 og 2009 er 
tilsvarende tall 0,5 mill. kroner lavere enn i gjeldende plan.   
 
Anslaget for investeringskompensasjon i 2007 er redusert med 1 mill. kroner i forhold til 
gjeldende plan. Tilskuddet dekker blant annet deler av rente- og avdragsutgifter knyttet til 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tilskuddet fastsettes ut fra lån med flytende rente i 
Husbanken. Tilskuddet blir lavere som følge av at renteøkningen har skjedd senere 
gjennom 2006 enn det som ble lagt til grunn i gjeldende plan. For 2008 og 2009 er det 
budsjettert med samme nivå på tilskuddet som i gjeldende plan.  

2.1.3 Renter og avdrag 
For nye lån og lån som er tatt opp i flytende rente, er det forutsatt et rentenivå på 5 prosent 
for hele planperioden. Det er dermed lagt til grunn en økning av rentenivå utover høsten 
2006 og tidlig i 2007. Samme forutsetning om rentenivå ble gjort i gjeldende plan. For 
2007 er det budsjettert med renteutgifter på 35,4 mill. kroner, målt i nominelle priser. 
Dette er 0,1 mill. kroner lavere enn i gjeldende plan. Tilsvarende tall for 2008 og 2009 er 
henholdsvis 1,1 og 0,2 mill. kroner høyere. For 2007 og 2008 regner man med å få utgifter 
til et midlertidig lån i påvente av inntekter fra tilskudd til nytt sykehjem og salg av 
gammelt sykehjem. I løpet av 2005 og 2006 har man gått over til fastrente for en relativt 
stor andel av låneporteføljen. I tillegg er det en del inntekter som er betinget av 
rentenivået. Dette betyr at dersom rentenivået ikke skulle stige som forutsatt, vil 
nettoeffekten være minimal for 2007.   
 
Budsjettert avkastning fra SFE-midlene er satt til 12,5 mill. kroner, det vil si det samme 
som i gjeldende plan.   
 
Kommunens avdragsutgifter bestemmes av verdien av anleggsmidler og deres 
avskrivningstid. Avskrivningstiden er satt til det maksimale. Dette vil etter hvert gi et 
høyere gjeldsnivå for kommunen.    

 
 

Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010. Budsjett for 2007. 

12



2.1.4 Fellesinntekter og -utgifter  
En oppsummering av punktene 2.1.1-2.13 viser følgende: 
                

 Tabell 2: Beregning av fellesinntekter og –utgifter 2007 – 2010 (Beløp i 1000 kroner) 
 
Tallene fra handlingsprogram 2006-2009 er korrigert for prisstigning. Tabellen viser at 
avviket mellom planene er om lag 7 mill. kroner for 2007. Avviket skyldes at  
8 mill. kroner i momskompinntekter kommer i 2007 i stedet for i 2006. Tilsvarende kan 
nær ¾ av avviket for 2008 forklares av endret momskompinntekter. Tabellen viser også at 
endrede forutsetninger knyttet til befolkningsutvikling og kommuneøkonomi forklarer en 
god del av differansene.   

 
2.1.5 Pris- og lønnsvekst 
Tallene for planperioden legges fram i faste 2007-priser, mens tall for 2006 og tidligere år 
er i løpende priser. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,5 
prosent fra 2006 til 2007. 
 
Det er budsjettert med en lønnsvekst på 4,5 prosent fra 2006 til 2007, noe som er i tråd 
med forutsetninger i statsbudsjettet. Overhenget er beregnet til 1 ¾ prosent. For 
pensjonsordningene er det budsjettert med 12 prosent i premiesats, noe som tilsvarer 
handlingsprogrammet 2006-09.   
 
Det er i budsjettet ikke lagt til grunn endringer i reglene for sykelønnsrefusjon, jf. forslag i 
statsbudsjett 2007.    

2.1.6 Gebyrinntekter og egenandeler  
Inntektspotensialet fra gebyrer og egenandeler blir løpende vurdert. Det meste av 
inntektspotensialet er tatt ut tidligere.  
• Følgende gebyrer og egenandeler prisjusteres:  

Barnehage, SFO, egenbetaling hjemmetjenester og miljøarbeidertjenesten, middag, 
husleie, gebyrer under bygnings- og reguleringsvesenet og vann.  

• Følgende gebyrer og egenandeler økes utover prisvekst:  
Egenbetaling for trygghetsalarm og bruk av bil, kloakk, slamavskiller og renovasjon.  

 

2.1.7 Eiendomsskatt på verker og bruk 
Handlingsprogram 2007-2010 innbærer at det blir innført eiendomsskatt på verker og 
bruk. Ordningen er en skattlegging av produksjonsbedrifter, ikke næringslivet generelt. 
Dersom forutsetningene i Ås kommune er tilsvarende dem i Vestby vil en innføring av 
eiendomsskatt i hovedsak medføre en skattlegging av bedrifter innen strøm og tele. Det er 

Fellesinntekter og -utgifter 2007 2008 2009 2010 
Fellesinntekter/utgifter i HP 2007-2010 425 536 390 950 404 110 405 567
Fellesinntekter/utgifter i HP 2006-2009 418 323 399 744 407 693  
Differanse 7 213 -8 794 -3 583  
Vesentlige endrede forutsetninger    
Endrede momskompinntekter -8 000 6 500 0  
Befolkningsvekst, lavere utgangsnivå 2 600 2 600 2 600  
Styrking av kommuneøkonomi 0 2 500 5 000  
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lagt til grunn at ordningen trer i kraft fra og med 2007 og at den fases inn i løpet av fire år. 
For 2007 vil det gi en inntekt på 600 000 kroner, og en etableringskostnad på 150 000 
kroner. Det er videre lagt til grunn en økning av inntektene med 600 000 kroner pr. år. Fra 
og med 2010 vil ordningen gi full effekt og medføre en inntekt på 2 400 000 kroner pr. år.  
 

2.1.8 Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. 
Netto driftsresultat er differanse mellom driftsinntekter inkl. finansinntekter og 
driftsutgifter inkl. finansutgifter. Netto driftsresultat sier noe om handlefriheten til en 
kommune. Fylkesmannen mener at netto driftsresultat bør ligge over 3 prosent. En 
kommune bør ha mulighet til å egenfinansiere investeringene og å opparbeide nødvendige 
reserver til bruk i økonomiske nedgangstider.  
 
Netto driftsresultat 2007 2008 2009 2010
Netto driftsresultat (NDR) 16 545 -4 554 12 079 8 751 
NDR i % av driftsinntekter (DI) 2,5 -0,7 1,8 1,3 
NDR korrigert for unormale momskomp.inntekter -11 455 1 946 - - 
NDR eksl. unormale momsinnt. i % av DI -1,7 0,3 - - 
NDR uten uspesifisert innsparing - -16 554 79 -3 249 
NDR eksl. uspes. innsparing i % av DI - -2,6 0,0 -0,5 

Tabell 3: Netto driftsresultat basert på forutsetninger i gjeldende handlingsprogram og netto  
  driftsresultat korrigert for unormale momskompensasjonsinntekter. (Beløp i 1000 kroner) 

 
Tallene i de to første linjene i tabell 3 viser netto driftsresultat basert på forutsetningene 
som ligger i handlingsprogram 2007-2010. Tabellen viser at netto driftsresultat er 2,5 
prosent i 2007. Netto driftsresultat er positivt - selv om det ikke tilfredsstiller 
fylkesmannens anbefalinger. For 2007 avsettes 18,4 mill. kroner til disposisjonsfond under 
ansvarsområdet 1.9400. Resultatet er sterkt påvirket av inntektene fra 
momskompensasjonen, jf. omtale under 2.1.2. De to neste linjene viser hva netto 
driftsresultat ville ha vært dersom inntektene fra momskompensasjonen hadde vært på et 
nivå tilsvarende trekket vi har i rammetilskuddet. Netto driftsresultat for 2007 korrigert for 
unormale momskompinntekter har forverret seg med nesten 3,5 mill. kroner i forhold til 
gjeldende plan. For 2008-2010 ligger det inne en uspesifisert innsparing på 12 mill. kroner 
som er fordelt mellom etatene, jf. de to siste linjene.  
 

2.2 Befolkningsutviklingen 

 
1. januar 2006 var det 14 751 innbyggere i Ås kommune. Figur 1 viser 
befolkningsstatistikken f.o.m. 2002 t.o.m. 2005, og en framskriving f.o.m. 2006 t.o.m. 2010 
som baserer seg på en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,5 % pr. år. Dette samsvarer 
med målsettingen om 1,5 % til 2 % økning pr. år jfr. gjeldende kommuneplan. Den reelle 
befolkningsveksten for hele Ås kommune f.o.m. 2002 t.o.m. 2005 har vært på 0,9 %. Fra 
slutten av 2. kvartal 2005 til slutten av 2. kvartal 2006 økte imidlertid befolkningen med 1,6 
%. 
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Befolkningsutvikling hittil i Nordby og Ås sentralt 
Over en lang periode har boligbyggingen og befolkningsveksten vært større i Nordby enn i 
Ås. I Nordby har befolkningsveksten i perioden 2000 – 2006 vært på 13 %, mens i Ås 
sentralområde og Kroer har den til sammen i perioden vært på 5 %. Denne utviklingen har 
skjedd til tross for at kommuneplan (2002 – 2012) la opp til at en større del av 
boligbyggingen skulle skje ved Ås tettsted. Årsaken til denne utviklingen var at det i 
Nordby var ubebygde boligarealer som var ferdig regulert og tilrettelagt, mens det for Ås 
sin del ikke var slike ferdigstilte boligarealer. Med den planleggingen og utbyggingen som 
nå skjer i Ås er det grunn til å tro at denne trenden snur.  
 
Befolkningsutviklingen hittil i årene 2002 – 2005, og forventet i årene 2006 - 2010 i de 
enkelte aldersklassene 
Figur 1 viser at den reelle utviklingen i aldersgruppen 0 år har hatt en nedgang på 16 % i 
årene 2002 – 2005, mens det i følge prognosen forventes en utvikling f.o.m. år 2006 til 
2010 på 17 %.  
 
For barn i alderen 1-5 år har det vært en reell reduksjon på 2 % fra 2002 til 2005. Forventet 
befolkningsutvikling i aldersgruppen 1-5 år f.o.m. 2006 t.o.m. 2010 vil være 1 %.  
 
Antall personer i aldersgruppen 6-12 år hadde en reell økning i perioden 2002 t.o.m. 2005 
på 4 %. Forventet utvikling i aldersgruppen 6-12 år f.o.m. 2006 t.o.m. 2010 er 1 %. 
 
Aldersgruppen 13-15 år har steget reelt i perioden 2002-2005 med 21 %, men f.o.m. 2006 
t.o.m. 2010 forventes den å synke igjen med 3 %. 
 
Aldersgruppen 80-89 år steg med 6 % i perioden 2002-2005. I perioden f.o.m. 2006 t.o.m. 
2010 er det forventet at aldersgruppen 80-89 år øker med 9 %.  
 
Befolkningsgruppen fra 90 år og eldre steg med 32 % i perioden 2002-2005. I perioden 
f.o.m. 2006 t.o.m. 2010 er det forventet at aldersgruppen øker med 24 %. 
 
Befolkningsutviklingens konsekvenser for tjenestetilbudet 
• Ås kommune har høsten 2006 full barnehagedekning, men plassene er skjevt fordelt 

mellom Nordbyområdet og Ås sentralområde. Det er derfor fortsatt stor pågang etter 
barnehageplasser i Ås sentrum.  

• Med den veksten som det er lagt opp til innenfor de ulike skolekretsene jfr. 
boligprogrammet, så vil skolekapasiteten på den enkelte skole være tilstrekkelig både 
på barneskolene og ungdomskolene. 

• Andelen eldre over 80 år vil øke med ca. 50 mennesker t.o.m. år 2010. Med en 
dekningsgrad på 20 % vil det som følge av dette være behov for 103 institusjonsplasser 
i 2010. Byggingen av nytt sykehjem som åpner januar 2008, kan se ut til å dekke dette 
behovet.  
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2003 189 1015 1603 633 672 3923 4768 1059 410 51

2004 185 993 1559 696 720 3896 4862 1101 407 53

2005 163 1006 1538 707 754 3810 4973 1114 407 58

2006 180 965 1556 704 813 3849 5076 1134 420 53

2007 182 990 1528 688 866 3901 5176 1161 423 57

2008 184 993 1528 699 886 3963 5277 1172 431 63

2009 187 1000 1528 698 909 4023 5359 1204 445 63

2010 191 995 1556 689 910 4102 5456 1238 443 72

Bef 0 år      Bef 1-5 år     Bef 6-12 år    Bef 13-15 år   Bef 16-19 år   Bef 20-39 år   Bef 40-66 år   Bef 67-79 år   Bef 80-89 år   Bef 90-99 år   

 
 
Figur 1: Befolkningsutvikling for Ås kommune årene 2002 -2005, og framskrevet 1,5 % 2006-2010.  

Kilde: SSB og KOMPAS 
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2.3 Felles mål 
 
Fokus-
områder 

Samfunn         Brukere  Økonomi Medarbeidere 

Kommune-
planens 
hovedmål 
Hva vi vil 
oppnå? 

• Videreutvikle Ås 
kommune på en måte 
som sikrer livskvalitet 
og naturmiljø for 
framtidige 
generasjoner. 

• Videreutvikle et 
oppvekstmiljø for barn 
og unge preget av 
mangfold, kreativitet, 
omsorg og trygghet. 

• Sikre innbyggerne et 
godt fysisk og sosialt 
bomiljø med et 
tilstrekkelig 
tjenestetilbud innefor et 
helhetlig 
miljøperspektiv. 

• Kommunens tjenester 
skal bidra til et 
funksjonelt samfunn 
for innbyggere og 
virksomheter. 

• Legge til rette for at 
innbyggere skal kunne 
klare seg selv best 
mulig, og samtidig 
sikre at alle som har 
lovmessig behov får 
hjelp og støtte. 

• Kommunens skal ha 
en økonomi som gir 
handlefrihet til å 
utvikle kommunen og 
som sikrer prioriterte 
tjenesteområder.  

• Videreutvikle en 
fleksibel organisasjon 
som gjennom 
nødvendig endring og 
omstilling gir 
handlingsrom og sikrer 
tjenestetilbudet.  

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

S1  
Levende lokalsamfunn 
 
S2  
Godt oppvekstmiljø 
 
S3  
Sikre naturmiljø og 
kulturverdier for fremtidige 
generasjoner 
 
 

B1   
Tilstrekkelig tjenestetilbud 
med riktig kvalitet 
 
B2   
Korrekt og brukertilpasset 
informasjon til rett tid 
 
B3 
Styrke friluftslivet 

Ø1   
Effektiv ressursbruk og 
tjenesteproduksjon 
 
Ø2   
God økonomistyring 
 
Ø3   
Langsiktig forvaltning av 
kommunens kapital (øk, 
human) 
 

M1   
Godt arbeidsmiljø                   
 
M2 
God ledelse          
 
M3   
Kompetente medarbeidere 
 
M4   
Fleksibel organisasjon 
 
M5   
Effektive og anvendbare 
støttestystemer og –verktøy 

Måle-
indikatorer  
(MI) 
Hva skal vi 
måle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1.1: Tilfredshet med 
medvirkning og dialog 
S1.2: Innbyggernes 
kjennskap til tjenestene 
S1.3: Inngått partnerskap 
og samarbeid med andre 
aktører.  
S1.4: Tilfredshet med 
tettstedsutviklingen  
S1.5: Utarbeide risiko og 
sårbarhetsanalyser 
 
S2.1: Tilfredshet med 
oppvekstmiljø  
 
 
S3.1: Bevare biologisk 
mangfold og kulturverdier  
S3.2:  Miljøvennlig drift og 
investering 
 
 

B1.1: Brukertilfredshet 
med tjenestene 
B1.2: Brukertilfredshet 
med tverrfaglig 
samarbeid. 
B1.3: Dekningsgrad for 
barnehageplasser og 
institusjonsplasser. 
B1.4: Saksbehandlingstid/ 
svartid 
B1.5: Antall påklagde 
vedtak 
-pleie og omsorg 
 
B2.1  
Brukertilfredshet med 
informasjon og dialog 
 
B3.1 
Plan utarbeidet for 
merking av 3 tursti-
alternativer i nærområdet 
til Ås sentrum 

Ø1.1: Produksjons-
kostnad pr. enhet 
 
Ø2.1: Avvik i forhold til 
budsjett 
Ø2.2: Stabilitet i øk. 
rammer 
Ø2.3: Tilfredshet med 
budsjettprosessen 
 
Ø3.1: Vedlikeholds-
/rehabiliteringsmidler ifht 
bygningsmasse, 
veganlegg m.m. 
Ø3.2: Avkastning ifht 
lånekostnader 
 

M1.1: Medarbeider-
tilfredshet 
M1.2:Sykefravær 
M1.3 AFP og UFØRE-
avgang 
 
M2.1: Medarbeider-
tilfredshet med lederne 
 
M3.1: Organisasjonens 
kompetanse målt ifht. 
behov.  
  
M4.1: Organisering ifht 
oppgaver 
M4.2: Organisasjonens 
endringskompetanse 
 
M 5.1: Tilfredshet med 
støttesystemer og -verktøy  
 
 
 
 
 

Tabell 4: Felles målkart 
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3 Mål og prioriteringer for planperioden 2007-2010 

3.1 Kommunen som samfunn 
Fokusområdet SAMFUNN skal sikre oppmerksomheten om kommunen som 
samfunnsaktør og pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. 
Kommuneplanen har definert 3 hovedmål under dette fokusområdet. 
 

FOKUSOMRÅDE SAMFUNN 
 Videreutvikle Ås kommunen på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige 

generasjoner. 
 Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og 

trygghet. 
 Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosial bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innefor 

et helhetlig miljøperspektiv. 
 

Resultatmål 
2007 

Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Resultat ved 
siste måling 

ønsket 
☺ 

godt nok 
 

S1.1 Tilfredshet med 
medvirkning og dialog 

Spørreundersøkelse  - år 2006 Innbyggerunder-
søkelse skal ikke 
gjennomføres 

S1.2 Innbyggernes kjennskap 
til tjenestene 

Spørreundersøkelse  - år 2006 Innbyggerunder-
søkelse skal ikke 
gjennomføres 

S1  Levende 
lokalsamfunn 

S1.3 Inngått partnerskap og 
samarbeid med andre 
aktører.  

Registrert gjennomført 
tiltak under kap. 3.1.1.3 

☺ - år 2006 3 2 

S1.4 Tilfredshet med 
tettstedsutviklingen 

Spørreundersøkelse  - år 2006 Innbyggerunder-
søkelse skal ikke 
gjennomføres 

S1.5 Utarbeide risiko og 
sårbarhetsanalyser 

Registrere   - år 2006 Vedtatt 
bered-
skaps-
plan 

Vedtatt 
ROS-
analyse 

S2  Godt 
oppvekstmiljø 
 

S2.1 Tilfredshet med 
oppvekstmiljø 
 

Spørreundersøkelse  - år 2006 Innbyggerunder-
søkelse skal ikke 
gjennomføres 

S3.1 Bevare grønnstruktur og 
kulturverdier 

Registrere   - år 2006 Innarbe
idet 
rutiner 

Ut-
arbeidet 
HP  

S3  Sikre naturmiljø 
for fremtidige 
generasjoner 
 S3.2 Miljøvennlig drift og 

investering 
1 enhet  
i 
kommu
nen 

1 bedrift i 
kommun
en 

Registrere  ☺ - år 2006 

Tabell 1: Målkart for fokusområdet Samfunn 
 
I tabell 5 må resultat ved sist måling leses opp mot resultatmål 2006. Disse er beskrevet i 
vedlegg 1. Der kommunen ikke har oppnådd tilfredsstillende resultat ( ) kommenteres 
dette under de kapitlene hvor resultatet er oppnådd. 

3.1.1 Levende lokalsamfunn  
Ås kommune ønsker å være en pådriver og tilrettelegger for utviklingen av lokalsamfunnet. 
I dette arbeidet må kommunen spiller på lag med innbyggerne, de frivillige organisasjonene 
næringslivet og UMB. Kommunen har et formelt ansvar som arealforvalter som i sterk grad 
påvirker lokalsamfunnets utvikling i form av disponering av areal til utbygging og vern. 
Rollen som samfunnsutvikler er krevende å prioritere i forhold til økende lovpålagte 
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oppgaver og en omfattende rettighetsbasert tjenesteproduksjon. Ås kommune deltar 
gjennom Follorådet i en rekke prosjekter som bidrar til å understøtte et levende 
lokalsamfunn.  

 
En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve en pådriverrolle som samfunnsutvikler er 
at kommunen har et økonomisk handlingsrom. Arbeidet med å styrke kommunens 
nettodriftsresultat vil danne grunnlag for å sette en dagsorden som i større grad gir mulighet 
til å påvirke og prioritere ressurser i et lokalpolitisk perspektiv.  

Tilfredshet med dialog og medvirkning  
Dialog og medvirkning er en forutsetning for å skape et levende lokalsamfunn. Ås 
kommune ønsker å utøve en samfunnsbyggende rolle i samarbeid med innbyggerne, de 
frivillige organisasjonene, næringslivet og UMB.  
 
Innbyggerundersøkelsen fra 2006 viser at innbyggerne ikke er fornøyd med dialog og 
medvirkning. Spesielt er resultatene knyttet til innbyggernes muligheter til å medvirke i og 
få informasjon om utviklingen av kommunens tjenester og utviklingen av lokalsamfunnet, 
samt kommunens informasjon om det politiske arbeidet ikke tilfredsstillende. 
 
Utfordringer 
Det er en utfordring å imøtekomme den misnøyen innbyggerne har til medvirkning og 
dialog med kommunen. Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med innbyggerne, det 
frivillige organisasjonslivet, næringslivet og UMB på en måte som stimulerer engasjement 
og ansvar. Rulleringen av kommuneplanen gjennomføres i tråd med vedtatt 
medvirkningsplan. Kommuneplanen gir føringer for kommunes utvikling fram mot 2020, 
og i dette arbeidet er det er viktig å lykkes med medvirkning og dialog med alle grupper 
innbyggere. 
 
Det er også viktig å stimulere til dialog og medvirkning i andre saker som har betydning for 
utviklingen av lokalsamfunnet. Kommunen vil derfor aktivt bruke arenaer som folkemøter 
og arenaer hvor kommunen kan møte lag og foreninger.  
  
Som ledd i arbeidet med økt grad av åpenhet og dialog vil kommunen satse aktivt på å 
videreutvikle sine nettsider. Det viktigste i tiden fremover blir å utnytte mulighetene i 
Selvbetjeningsportalen i Follo og videreutvikle selvbetjeningsløsningene i portalen for å 
utvikle døgnåpen forvaltning. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Gjennomføre kommuneplanrullering med sterkt fokus på dialog og medvirkning 

gjennom dialogmøter, folkemøter etter at planen er vedtatt, informasjonsavis og 
internett  

• Sikre dialog og medvirkning ved aktiv bruk av arenaer som folkemøter og arenaer hvor 
kommunen møter lag og foreninger  

• Videreutvikle Web-sidene slik at innbyggerdialogen stimuleres 
• Utnytte selvbetjeningsportalen som er utviklet gjennom IKT-Follo slik at flest mulig 

tjenester registreres og legges ut 
• Brukerundersøkelser 
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Innbyggernes kjennskap til tjenestene 
Kommunen er til for innbyggerne og derfor skal innbyggernes kjennskap til tjenestene være 
god. Informasjonen til innbyggerne skjer på mange måter, men kjernepunktene er knyttet til 
servicetorg, internett og bruk av lokale medier. Innbyggerundersøkelsen fra 2006 viser at 
innbyggerne ikke er fornøyd med informasjonen om de kommunale tjenestene  
 
Utfordringer 
Det er et mål å gjøre kommunens tjenester mer tilgjengelige for innbyggerne. Det skal 
kommunen gjøre ved å videreutvikle servicetorget med sikte på å øke servicetorgets tilbud 
av tjenester. I denne utviklingen er det viktig å vurdere servicetorgets funksjon og 
lokalisering i forhold til forvaltningsenheten (tildelingen av sykehjemsplasser etc) og et 
framtidig NAV-kontor. (NAV = Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. Sammenslutning av 
A-etat, trygd og kommunens sosialtjenester)  
 
Kommunen skal ha tjenestebeskrivelser for alle sine tjenester. Gjennom disse beskrivelsene 
får innbyggerne kjennskap til tjenestens innhold, hva som kan forventes av kommunen og 
hva kommunen må forvente av brukerne av tjenesten. Disse beskrivelsene skal være 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
 
Kommunen skal aktivt bruke lokale medier for å informere om saker og aktiviteter som er 
av interesse for innbyggerne. Dette er en effektiv måte å holde innbyggerne orientert på.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Videreutvikle servicetorget med sikte på å øke servicetorgets tilbud av tjenester  
• Utarbeide tjenestebeskrivelser for de tjenestene som ikke har slike beskrivelser 
• Aktivt bruke lokalmedier som Ås Nytt, Follo TV, ØB og Ås Avis 
• Utnytte mulighetene som ligger i selvbetjeningsportalen  

Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører 
Utvikling av kommunens samfunnsbyggerrolle innenfor et begrenset økonomisk 
handlingsrom skaper behov for å stimulere til nye former for partnerskap og samarbeid. 
Dette er et utviklingsarbeid som må foregå på og mellom flere nivåer, for eksempel 
mellom: 
• kommunene i regionen (Follorådsamarbeidet, interkommunale selskaper, felles IKT 

satsing etc.) 
• kommunene i regionen og andre aktører (Follokommunene og næringslivet, 

Follokommunene og fylket/staten, Follokommunene og UMB/universitetsmiljøet, 
enkeltprosjekter type biobrenselanlegg etc.) 

• enkeltkommuner (Skoletilbud i grenseområder mot Ski, etc.) 
• kommune og private aktører (Utbyggingsavtaler, barnehageutbygging, Ås 

sentrumsutvikling, Ås kommune – UMB.) 
• kommune og innbyggerne (velforeninger, idrett, lag og foreninger, 

frivillighetssentralen) 
 
Det pågår mye samarbeid i Follo som konkretiseres i form av samarbeidsavtaler, felles drift 
eller interkommunale selskaper. 
 
I Follosamarbeidet pågår et aktivt utviklingsarbeid spesielt innen IKT og arealforvaltning. 
Prosjektet IKT Follo avsluttes fra årsskiftet 2006/2007 og går over i en driftsfase med 
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følgende aktive områder; kart og geodata, arkiv og regnskap, elektronisk 
selvbetjeningsportal. 
Ås kommune deltar i felles rullering av kommuneplanene. Kommunen samarbeider med 
UMB på flere områder og det er mange eksempler på samarbeidsprosjekter innen skole, 
drift av idrettsanlegg, vann og avløp, landbruk og fritid.  
 
Utfordringer 
Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner i prosjekter som Follorådet initierer. Ås 
kommune har jobbet aktivt i samarbeid med de andre kommunene i Follo for å utvikle en 
selvbetjeningsportal. Det er en utfordring å hente ut effektiviseringsgevinstene i kommunen 
av det arbeidet som er gjennomført i IKT Follo. Follorådet har tatt initiativ til å utarbeide en 
næringslivsstrategi for Follo og dette prosjektet vil kommunen prioritere å delta i. 
Kommunen vil også være en pådriver i arbeidet med å få til Follosamarbeid innenfor flere 
av de kommunale tjenesteområdene.  
 
Kommunen ønsker å videreutvikle samarbeidet med UMB. Det skal utarbeides en 
kommunedelplan for UMB som skal se på hvilke muligheter og utfordringer en vekst ved 
UMB vil gi Ås som lokalsamfunn. Denne kommunedelplanen skal ikke bare se på hvordan 
UMB skal forvalte sine eiendommer i framtida, men også se på hvilke rolle UMB skal 
spille som samfunnsaktør og som samarbeidspartner med kommunen. Kunnskapsbedriftene 
ved UMB kan bli en viktig faktor. 
 
Det er behov for å utarbeide og styrke dialogen med næringslivet. Dette vil kommunen 
gjøre ved å utarbeide en næringslivsstrategi for kommunen der det avklares hvilke rolle 
kommunen skal ha i næringslivsarbeidet og hvilke type næring det er ønskelig å satse på. 
Arbeidet med en strategisk næringsplan for Follo er også i startgropa, og dette er ment å bli 
et konkret og målrettet styringsredskap for næringsarbeidet. Det er nødvendig at arbeidet 
med næringsutvikling skjer innenfor en regionalt perspektiv. 
 
Plan for frivillighet ble vedtatt våren 2006. I denne planen er det en rekke tiltak som skal 
følges opp i planperioden. Målet er å legge forholdene bedre til rette for frivillig innsats og 
gjøre det enklere for frivillig sektor og gjøre en innsats. Planen skisserer også en rekke 
samarbeidsprosjekter mellom frivillig sektor og kommunen.   
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Delta aktivt i prosjekter som Follorådet setter i gang, og bidra til et tydeligere og mer 

resultatorientert Follosamarbeid 
• Ta ut effektiviseringsgevinsten i kommunen som følge av arbeidet i IKT Follo 
• Bidra i arbeidet med kommunedelplan for UMB.  
• Styrke samarbeidet og dialogen med næringslivet gjennom utarbeidelse av en 

næringslivsstrategi  
• Følge opp tiltakene i Plan for frivillighet, og evaluere frivillighetssentralen. 
 

Tilfredshet med tettstedsutviklingen 
Et levende lokalsamfunn forutsetter at tettstedsutviklingen skjer på en måte som stimulerer 
fellesskap og utvikler sosiale og kulturelle møteplasser. Viktig basis for dette er et variert 
handels- og servicetilbud, tilfredsstillende kollektivtilbud og boliger i sentrum. 
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Innbyggerundersøkelsen fra 2006 viser at innbyggerne ikke er fornøyd med 
tettstedsutviklingen. De forhold innbyggerne er minst fornøyd med er utvalg av 
butikker/varer i Ås sentrum, utseende på bygninger i Ås sentrum og innslag av 
folkeliv/aktiviteter i Ås sentrum.  
 
Utfordringer 
Det er en utfordring å skape tettsteder som innbyggerne er fornøyd med. I 2004 vedtok 
formannskapet oppstart av Åsgård prosjektet. De oppgavene som gjenstår i dette prosjektet 
er å vurdere administrasjonens framtidige arealbehov, lokalisering av et framtidig utvidet 
servicetorg, utearealene i Åsgårdskvartalet og framtidig bruk av kulturhuset. Disse 
oppgavene skal gjennomføres i planperioden.  
 
Det er et mål å styrke Ås sentrum som et kommunesenter og legge til rette for boliger, 
kultur og handelsvirksomhet. Flere boligprosjekter er i gang eller under planlegging. Disse 
prosjektene lover godt for en framtidig positiv utvikling av sentrum. Kommunen skal delta 
aktivt i arbeidet med å stimulere til handels- og næringsvirksomhet i sentrum og samtidig 
ivareta de grønne områdene og utvikle kulturelle og sosiale møteplasser.  
 
I Nordby skjer det en sterk utvikling både av boligområder, næringsvirksomhet og offentlig 
service. Nordby/Vinterbro har en svakt definert tettstedsstruktur, med handel på Vinterbro 
og kultur- og idrettsaktiviteter i og i nærheten av kulturhuset. Det er en utfordring at 
lokaliseringen av Nordby idrettshall og kulturhus og handelssenteret på Vinterbro ikke 
ligger samlet. Det er derfor viktig å øke tilgjengeligheten mellom disse områdene bl a ved å 
styrke kollektivtilbudet. 
 
Solberg er et attraktivt boligområde fordi det ligger nær Ski sentrum, med kort avstand til 
kollektivtilbud, handels- og servicefunksjoner.  Det er derfor tilrettelagt for en boligvekst i 
dette området. Det er nødvendig å ha en tett dialog med Ski kommune mht. fremtidig 
tjenesteproduksjon spesielt mot barn og unge. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Lage en plan for bruk av kulturhus 
• Gå gjennom  kommunens behov for lokaler i sentrum 
• Utarbeide en arealplan for utearealene i Åsgårdskvartalet  
• Delta aktivt i arbeidet med utviklingen av Ås sentrum, bl a gjennom Ås 

sentrumsutvikling AS. 
• Arbeide for å styrke kollektivtilbudet Nordby og Ås sentralområde, og bedre 

tilgjengeligheten mellom Vinterbro handelssenter og Nordby kulturhus. 
• Samarbeide med Ski kommune mht fremtidig tjenester til barn og unge på Solberg og 

Tandbergløkka. 
 

Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse 
Staten har gjennom lover og retningslinjer gitt kommunen et ansvar for 
samfunnssikkerheten og beredskapen i lokalsamfunnet. Denne sikkerheten skal ivaretas slik 
at innbyggerne opplever hverdagen som trygg. Hensikten med beredskapsarbeidet er å 
komme i forkant av hendelser som kan ramme lokalsamfunnet og sikre en gjennomgående 
beredskap mot et bredt spekter av kriser. Kommunestyret vedtok i 2006 en overordnet 
Kriseplan - Plan for Ås kommunes kriseledelse som tydeliggjør ansvarsforhold. 
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Kommunens beredskapsråd ble også etablert i 2006. Beredskapsrådet er kommunens 
samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål og skal bidra til å sikre en helhetlig beredskap i 
kommunen. 
 
Utfordringer 
Plan for Ås kommunes kriseledelse gir føringer for hvordan beredskapsarbeidet skal 
gjennomføres i kommunen. Disse føringene skal følges opp. Kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) skal oppdateres som grunnlag for oppdatering av 
kommunens beredskapsplan.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Rullere kriseplanen 
• Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysene 
• Oppdatere beredskapsplanen 
 

3.1.2 Godt oppvekstmiljø 
Fordi mange elementer sammen er med på å bygge et godt oppvekstmiljø kan det være 
vanskelig å peke konkret på enkelttiltak som det må gripes fatt i for å trygge en positiv 
utvikling.  
 
Men det er viktig å ivareta tverrfagligheten slik at utfordringene kan vurderes i et bredest 
mulig perspektiv. Gjennom arbeid i gruppen positivt ungdomsmiljø og prosjektgruppen 
samordning av tjenester for funksjonshemmede barn og unge ivaretas dette.   
 
Gode fritidstilbud samt en mulighet for barn og unge til å øve innflytelse over sin hverdag 
er også viktig for å få til et godt oppvekstmiljø.  
 
Kommunen arbeider på mange fronter for å bidra til å redusere rusbruk blant ungdom. 
 
Utfordringer 
Det er en utfordring å finne gode arenaer for barn og unge slik at de føler de har en reell 
medvirkning. Med stadig skiftende ungdomsmiljøer er det også en utfordring å finne 
aktiviteter og fritidstilbud som de finner spennende.  
 
Funksjonshemmede barn og unge er en svært sammensatt gruppe. Å utarbeide et helhetlig 
skole- og fritidstilbud, skape forutsigbarhet samt samordne ressursene til hvert barn med 
tanke på bedre og mer rettferdig ressursutnyttelse er en utfordring.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Videreutvikle ungdomsrådet slik at ungdom har innflytelse i saker som angår barns og 

ungdoms oppvekstmiljø 
• Sørge for at det er en helhet i tiltakene for barn og unge gjennom arbeid i den 

tverrfaglige gruppen ”Positivt oppvekstmiljø”  
• Samordne alle tjenester for funksjonshemmede barn og unge  
• Gjennomføre tiltak for å begrense bruk av rusmidler blant unge 
• Styrke tiltak for uorganisert ungdom 
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Bruk av rusmidler blant ungdom  
Gjennom undervisning i skolene, skolehelsetjenesten og tverrfaglig arbeidsgruppe for 
positivt ungdomsmiljø arbeides det kontinuerlig med å heve debutalder og bevisstgjøre i 
forhold til negative utviklingstrekk og risikomiljøer. 
 
Utfordringer 
Det er en utfordring for kommunen å redusere bruk av rusmidler blant ungdom.  
Også på dette området er det komplekse drivkrefter hvor det ikke finnes enkle tiltak eller 
løsninger som kan redusere problemet. Samordnet holdningskapende arbeid sammen med 
kontinuerlig dialog og informasjon, vil sammen med et godt fritidstilbud alltid være en 
basis i arbeidet.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Vurdere igangsatte tiltak og nye tiltak for barn og unge gjennom Tverrfaglig 

arbeidsgruppe for positivt ungdomsmiljø. 
  

3.1.3 Sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner 
Ås kommune skal sikre naturmiljø for framtidige generasjoner. I dette ligger å sikre det 
biologisk mangfoldet, arealer til friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer, samt sikre et 
allsidig landbruk. 

Bevare grønnstruktur og kulturverdier 
Ås kommune ligger i en region hvor det er stadig etterspørsel etter arealer til bolig og 
næring. Kommunen har imidlertid et ansvar for å sikre arealer til landbruk, natur og 
friluftsliv (LNF-områder).  
 
Utfordringer 
Det biologiske mangfoldet i kommunen er under kartlegging. Denne kunnskapen er 
grunnleggende for å kunne ivareta naturmiljøet som del av arealforvaltingen og det er 
viktig at disse dataene oppdateres og brukes aktivt. 
Landbruksarealene som danner mye av kulturlandskapet i Ås, er under press som følge av 
befolkningsutviklingen og mange av utbyggingsarealene er på dyrka mark. Samtidig har 
kommunene fått en utfordring om å halvere omdisponeringstakten for de beste 
jordressursene innen 2010.  
Det er viktig å ta vare på viktige kjerneområder for landbruk, natur og friluftsarealer samt 
de grønne korridorene (grønnstrukturen) som skaper forbindelseslinjer mellom bebyggelsen 
og de større turområdene. I dette arbeidet må det tas i bruk ulike virkemidler. Det er viktig 
å ha et Folloperspektiv i dette arbeidet hvor en søker å legge til rette for sammenhengende 
grønnstruktur i hele Follo.  
Kulturminner knytter oss til vår felles forhistorie. Kommunen har et ansvar for å gjøre 
kulturminner og kulturmiljøer kjent og videreføre engasjementet i kulturminnevernet 
gjennom å sikre viktige registreringer mot nedbygging og forfall. Informasjon om og 
tilgjengelighet til kulturminnene er en del av dette arbeidet. 
Kommuneplanens arealdel er kommunens redskap for langsiktig arealforvaltning. Skjer det 
dispensasjoner fra denne planen skal det rapporteres.  
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De viktigste tiltakene i planperioden 
• Ta dataene knyttet til biologisk mangfold og kulturverdier i aktiv bruk, og utarbeide 

rutiner for hvordan disse dataene skal brukes 
• Aktiv vurdering og bruk av eksterne virkemidler i områder som har viktige landbruks-, 

natur- eller friluftlivsverdier 
• Integrere deler av kulturminneplanen og kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og 

idrett i kommuneplanen  
• Rapportere alle dispensasjonssaker fra kommuneplanen i tertialrapporter og årsmelding. 

Miljøvennlig drift og investering 
Mange miljøproblemer er knyttet til forbruk, og mye kan gjøres ved å legge om til 
miljøvennlig drift av en virksomhet. Miljøvennlig drift handler bl.a. om godt arbeidsmiljø, 
redusert bruk av energi, mindre transport, miljøvennlig innkjøp, redusert utslipp til luft og 
vann samt reduserte avfallsmengder.  
 
Utfordringer 
Det vil bli stilt større miljøkrav til varer og tjenester, særlig i det offentlig, som også bør gå 
foran som et godt eksempel (feie for egen dør). Staten, blant annet repr. ved 
Miljøverndepartementet ønsker fortgang i denne utviklingen – nemlig at miljø skal 
vektlegges ved bl.a. innkjøp. Ås kommune har både gjennom arbeidet med Lokal Agenda 
21 og ved å undertegne Fredrikstaderklæringen, sluttet seg til en bestrebelse mot å legge 
om til mer miljøvennlig drift.  Miljøsertifisering i offentlige virksomheter øker i utbredelse 
og miljøsertifiserings-ordningen ”Miljøfyrtårn” er en metode kommunen kan bruke for å 
motivere til innsats og synliggjøre resultater. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Igangsette arbeid med å gjøre Ås kommune til grønn virksomhet. 
• Begrense nedbygging av dyrka mark. 
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3.2 Tjenestetilbudet 
Fokusområdet BRUKERE omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til 
barn, unge, pleietrengende etc. Fokusområdet skal sikre riktig prioritering og ressursbruk i 
forhold til brukerne av kommunens tjenester. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål 
under dette fokusområdet.  
 

FOKUSOMRÅDE BRUKERE 
 Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og 

virksomheter 
 Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig 

sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte. 
Resultatmål 

2007 
Hva vi må 
lykkes med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 
(Målemetoder) 

Resultater 
ved sist 
måling ønsket 

  ☺ 
Godt 
nok 

 
Brukerundersøkelser  
Skole ☺ - år 2005 4,5 4 

Barnehage ☺ - år 2005 4,5 4 

Kulturskolen Ikke målt før. 4,5 4 
Fritidstilbud Ikke målt før. 4,5 4 
Sosialtjenesten Ikke målt før. 4,5 4 
Jordmortjenesten Ikke målt før. 4,5 4 

B1.1 Brukertilfredshet 
med tjenestene 
 

Byggesak ☺ - år 2005 4,5 4 

Brukerundersøkelser  
Skole ☺ - år 2005 4,5 4 

Barnehage ☺ - år 2005 4,5 4 

B1.2 Brukertilfredshet 
med tverrfaglig 
samarbeid.  

Sosialtjenesten Ikke målt før. 4,5 4 
Registrere  B1.3 Dekningsgrad av 

barnehagetjenester i 
forhold til antall barn 1-5 
år 

Målsetting ifht. full 
dekning - 90 % 

☺ - år 2006 82 % 78 % 

B1.4 Dekningsgrad av 
institusjonsplasser i 
forhold til aldersgruppe 
80 år + 

B1 Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med 
riktig kvalitet 

Målsetting ifht 
dekningsgrad av 
aldersgruppe 80 år +,  
20 % 

Ikke målt før. 20 %  

Registrere  
 Pleie og omsorg 
(forvaltningsenhet) 

☺- år 2006 Saksbeh.tid minst 
like god som lov 
krever 

 Sosial og barnevern 
 

☺- år 2006 Saksbeh.tid minst 
like god som lov 
krever 

B1.5 
Saksbehandlingstid 
/svartid 
 

 Byggesak ☺- år 2006 Saksbeh.tid minst 
like god som lov 
krever 

Brukerundersøkelser  

Skole ☺ - år 2005 4,5 4 

Barnehage ☺ - år 2005 4,5 4 

Kulturskolen Ikke målt før. 4,5 4 
Fritidstilbud Ikke målt før. 4,5 4 
Sosialtjenesten Ikke målt før. 4,5 4 
Jordmortjenesten Ikke målt før. 4,5 4 

B2 Korrekt og 
brukertilpasset 
informasjon til rett tid 
 

B2.1 Brukertilfredshet 
med informasjon og 
dialog 

Byggesak ☺ - år 2005 4,5 4 

B3  Styrke friluftslivet B3.1Plan utarbeidet for 
merking av 3 tursti-
alternativer i 
nærområdet til Ås 
sentrum 

 - år 2006 3  2 Registrere 
 

Tabell 2: Målkart for fokusområdet Brukere 
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I tabell 6 må resultat ved sist måling leses opp mot resultatmål 2006. Disse er beskrevet i 
vedlegg 1. Der kommunen ikke har oppnådd tilfredsstillende resultat ( ) kommenteres 
dette under de kapitlene hvor resultatet er oppnådd. 
 
Kommunestyret har vedtatt prinsipper for brukerorientering som skal ligge til grunn for 
utøvelse av tjenesten 
 

Prinsipper for brukerorientering i Ås kommune 
1. Brukerne skal oppleve at de er i fokus og tas på alvor.  
2. Det må for alle tjenesteområder være tydelig for brukeren hva som ytes og hva som 

kreves. 
3. Alle tjenesteområder bør ha et system for brukermedvirkning. 
4. Ansatte er representanter for hele kommunen, og bør vite tilstrekkelig om Ås 

kommune for å kunne henvise brukere til rett sted. 
5. Tjenestebeskrivelsene skal inneholde målbare størrelser for oppfølging, 

administrativt og politisk. 
 
Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser for tjenestene. Disse beskriver innhold og kvalitet i 
tjenesten.  
 
I løpet av 1. halvår 2007 vil det bli gjennomført brukerundersøkelser med vekt på å 
avdekke brukernes tilfredshet med tjenestene, samt informasjonen om tjenestene. 
Spørsmålene fra forrige brukerundersøkelser brukes for i størst mulig grad sikre 
sammenlikning med tidligere brukerundersøkelser.  
 
Brukerundersøkelser som skal gjennomføres i 2007 er: 

• Skole 
• Barnhage 
• Kulturskolen 
• Fritidstilbud 
• Sosialtjenesten 
• Jordmortjenesten 
• Byggesak 

3.2.1 Barn og unge 

Barnehagetilbudet  
Barnehagene er et pedagogisk dagtilbud for barn under skolepliktig alder. Tilbudet er basert 
på omsorg, tilsyn og opplæring i et positivt og utviklende miljø. Det skal arbeides for at 
barna i barnehagene i Ås blir trygge, kreative og lærelystne. De skal ut fra egne 
forutsetninger gå inn i opplevelser, lek og samspill med andre på en positiv måte. Visjonen 
for barnehagene i Ås er ”Småforskerne i Ås kan, vil og våger”. 
 
Utfordringer 
Ås kommune har høsten 2006 full barnehagedekning, men plassene er skjevt fordelt 
mellom Nordbyområdet og Ås sentralområdet. Det er derfor fortsatt stor pågang etter 
barnehageplasser i Ås sentrum. Kommunen må derfor øke antall barnehageplasser i Ås 
sentrum, selv om det kan være ledig kapasitet i andre deler av kommunen.  
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Antall barn som skal begynne i barnehagen kan variere relativt mye fra et år til et annet.  
Kommunen vil derfor kunne oppleve at det et år er full barnehagedekning, mens det et 
annet år er mangel på plasser.  
 
Vinterbro barnehage med opp til 104 plasser stod ferdig i august 2006. Byggingen av 
Søråsteigen barnehage er påbegynt og det er satt i gang arbeid med å regulere Frydenhaug 
barnehage. Fortsatt slik er kommunens barnehageplasser dyrere enn i sammenlignbare 
kommuner.  Å få ned de gjennomsnittlige utgiftene per barnehageplass når antall 
barnehageplasser øker vil være en utfordring.  
 
De små, kommunale barnehagene begynner å bli gamle og vil få et oppgraderingsbehov. 
Disse barnehagene er sammenliknet med de nye, store barnehagene relativt mye dyrere å 
drifte. Etter hvert som kommunen får flere store barnehager som Vinterbro, Søråsteigen og  
Frydenhaug, må det gjøres en vurdering av hvordan Sagalund og Rustadskogen barnehage 
på best mulig måte skal benyttes.  
 
Den nybygde Vinterbro barnehage har en bemanningsnorm på 2 pedagoger og 2 assistenter 
på 14 barn under 3 år eller 28 barn over 3 år. Denne bemanningsnormen vil også 
Søråsteigen og Frydenhaug få. Ved å innføre den samme bemanningsnormen for de øvrige 
barnehagene vil kommunen ha en innsparing på rundt kr 650.000. Dette vil imidlertid kreve 
noen bygningsmessige endringer. Hvis kommunen slår sammen to barnehager under 1 
styrer vil hver styrer som går ut, bety en besparelse på kr 450.000. 
 
I løpet av 2006 er endringene i barnehageloven iverksatt, og det er innført ny Rammeplan 
for barnehager. De kommunale barnehagene i Ås bestemte i 2004 å bruke Reggio Emilia 
(RE) filosofien som utgangspunkt for sitt pedagogiske arbeid. RE vektlegger barns rett til 
medvirkning, observasjon, refleksjon, dokumentasjon og prosjektarbeid. Dette samsvarer 
med hovedelementene i rammeplanen der barns rett til medvirkning, læring, dokumentasjon 
og bruk av digitale verktøy har hovedfokus. 
 
Det har vært en stor nasjonal satsing på barnehageutbygging og det blir stadig vanskeligere 
å skaffe kvalifiserte fagpersoner til kommunale barnehager. 
 
Det er viktig å se helhetlig på utviklingen i barnehage og skoler. Det er derfor lagt vekt på 
at barnehager og skoler skal arbeide etter noen felles mål i planperioden.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i alle deler av kommunen 
• Vurdere og tilpasse struktur og organiseringen av barnehagene for at barn og foresatte 

skal få et fleksibelt og tilpasset tilbud 
• Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell 
• Oppgradere det digitale utstyret i barnehagene  
• Sikre at barna opplever et inspirerende og utforskende læringsmiljø   
 

Grunnskolen 
Det er 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler i Ås som gir ordinær grunnskoleopplæring.  
Grunnskolens visjon er muligheter, mestring og mangfold. Målet for grunnskolen er å gi 
opplæring, tilsyn og omsorg til elever i henhold til ”Kunnskapsløftet”. 

 
 

Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010. Budsjett for 2007. 

28



Utfordringer 
Hovedutfordringen vil være å iverksette reformen ”Kunnskapsløftet” som ble innført 
01.08.06. ”Kunnskapsløftet” innebærer en sterkere fokusering på tilpasset opplæring for 
alle elever og skolen som lærende organisasjon. Det er utarbeidet nye læreplaner i alle fag.  
Med utgangspunkt i kommunalt utarbeidede planer gis det statlige tilskudd til 
kompetanseutviklingstiltak for lærere, rådgivere, skoleledere, PPS- og SFO-ansatte. I 
tillegg tilføres kommunen en del statlige midler til bruk/utskifting av læremidler. Kjøp av 
nye læremidler innebærer ikke bare bøker, men også dataprogram, konkretiseringsutstyr 
etc. 
 
Satsingen på IKT i skolen fortsetter.  Selv om Ås kommune ligger over gjennomsnittet 
både på landsbasis og i Akershus når det gjelder PC’er, er det fremdeles et stykke igjen før 
vi kan si at datadekningen er god nok. 
 
Elevmiljøet i Ås er stort sett meget bra. Undersøkelsen ”Elevundersøkelsen” (en nettbasert 
spørreundersøkelse hvor elever kan gi sin vurdering av skolen) viser at det skjer en 
utvikling, ikke minst når det gjelder elevmedvirkning. Elev- og foreldremedvirkning er et 
viktig element i ”Kunnskapsløftet”. 
 
Høsten 2007 gjeninnføres Nasjonale prøver. Dette vil gi god informasjon om 
kunnskapsnivået i skolen, og resultatene vil gi grunnlag for iverksetting av tiltak.  
 
En av Ås-skolens store utfordringer er et økende antall elever med behov for spesielt 
tilrettelagt opplæring, og stadig flere foreldre søker spesialskoler til sine barn. Dette er ofte 
dyre tilbud som ikke nødvendigvis er bedre enn de vi kunne ha laget selv. Utfordringen vår 
i årene framover blir hvordan vi kan lage gode alternative opplæringsarenaer hvor vi kan 
ivareta denne gruppen elever i forhold til faglig og sosial utvikling. Dette krever at skolenes 
kompetanse på å tilrettelegge skoletilbud til alle elever må bli enda bedre.  
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste står foran store utfordringer. Tjenesten får stadig flere 
henvendelser fra skolene og foreldrene, og problematikken er tyngre enn tidligere. Mange 
av elevene som mottar disse tjenestene har behov for helhetlige tilbud. Dette stiller krav til 
at kommunen har et godt tverretatlig samarbeid. 
 
Det er gode skolebygg i Ås. Den nye læreplan krever et godt tilrettelagt skolemiljø ute og 
større bruk av blant annet spesialrom. Skolene bør derfor gjennomgås med tanke på om de 
oppfyller læreplanens krav. Det er bl.a. åpenbare rehabiliteringsbehov av gymsalbygget på 
Rustad, Ås ungdomsskole og den eldste bygningen på Åsgård. 
 
Skolestrukturen i Ås viser en ujevn fordeling av elever.  For å unngå tomme eller overfylte 
skoler, vil det i årene som kommer være viktig å praktisere fleksible skolegrenser.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Gjennomføre ”Kunnskapsløftet” ved blant annet å: 

 gi alle elever systematiske tilbakemeldinger 
 øke datakunnskapen og maskinvare i  
 grunnskolen 
 tilpasse lokalene til nye undervisningsformer 

• Sikre at alle elever får et tilpasset opplæringstilbud 
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• Sikre et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme ved å styrke  
skolemiljøutvalg og tverretatlig forum for positivt oppvekstmiljø 

• Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring 
skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om skolens utvikling og resultater  

• Vurdere skolestruktur og skolestørrelse 
• Videreutvikle skolematordningen 
• Skape trygge lekeplasser med utstyr som fremmer kreativitet 
• Samarbeide med idrettslagene om aktiviteter 
• Utvikle et forslag til prosjekt med å knytte sammen barneskole, ungdomskole og 

gymnas med utgangspunkt i erfaringer fra Eidsvoll-modellen 
• Legge til rette for økt utnyttelse av skolenes lokaler og arealer ut over skoletiden  
• Bedre skolenes adgang og bruk av naturomgivelsene; leirområder i utmarka, 

kolonihager m.v. i samarbeid med grunneiere og ideelle organisasjoner 
• Sikre et godt tilsyns- og aktivitetstilbud 
• Leirskoletilbudet opprettholdes 
• Kommunestyrevedtak i sak 62/06 – flytting av elever fra Brønnerud til Åsgård – 

oppheves. 
 

Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs-, tilsyns og aktivitetstilbud før og etter skoletid 
for barn på 1.- 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.- 7. trinn. 
Skolefritidsordningen må sikres ressurser slik at det er et trygt og utviklende sted for 
ungene. Dette forutsetter tilstrekkelig personell, gode lokaler og gode opplegg for 
aktiviteten i SFO. 
 
Utfordringer 
I 2005 ble budsjettene til skolefritidsordningene redusert med 1 mill. kroner. Det tilsvarer 
ca 0,5 stilling per skolefritidsordning. Det vanlige i SFO er at stillingsstørrelsen er mellom 
50 og 60 %. Det er viktig å ha stillingsstørrelser som er attraktive for å skaffe god 
arbeidskraft. Det har de siste årene vært en økning i antall skoletimer på barnetrinnet og 
spesielt på 1. – 4. trinn. Endret timetall i skolen har medført endret bruk av SFO. Fra 
1.8.2006 ble betalingssatsene i SFO endret fra tre til to.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Sikre gode rutiner som gjør økonomien forutsigbar 
• Sikre at skolens kvalitetssystem også omfatter SFO 
• Legge til rette for at flere elever bruker SFO tilbudet enn i dag 

Barnevernstjenesten  
Barnevernstjenesten skal yte tjenester til barn under 18 år, og ungdom mellom 18 og 23 år 
v/samtykke, som har behov for spesiell oppfølging eller tiltak. Barnevernet har de siste 
årene lagt vekt på forebyggende tiltak og næromsorgstiltak (tiltak i hjemmet) for å 
forhindre institusjonsplasseringer. Ås kommune har felles akuttberedskap med de øvrige 
kommunene i Follo. 
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Utfordringer 
Sammenlignet med Follokommunene har Ås nest høyest andel barn som får tiltak i 
hjemmet og barn i næromsorgstiltak som alternativ til institusjonsplassering.  Barn med 
barnevernstiltak i løpet av 2004 er 31,3  pr. 1000 barn mellom  0 -17 år,  mot 27,7 i 
Akershus. Dette er i tråd med statlig føringer og krever systematisk oppfølging og 
evaluering av de enkelte sakene. Utfordringen for tjenesten er kontinuerlig å vurdere nivået 
på antall tiltak.   
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Vurdere nivået på barnevernstiltakene 
• Overholde frister i forhold til barnevernsloven 

 
Forebyggende tjenester for barn og unge 
Tjenesten omfatter helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten, 
svangerskapsomsorg, smittevern og reisevaksinasjon.  
 
Utfordringer 
Helseprofilundersøkelsen (2002) viste at Ås kommunes har utfordringer når det gjelder 
psykisk helse hos barn og unge, ernæring hos ungdom og innen rus (også alkohol). I 
arbeidet med å forebygge helse- og sosiale problemer er det viktig å komme tidlig inn i et 
barns liv. 
Helsestasjon, barnehage og skole er de viktigste arenaer for å fange opp familier i 
risikosonen/barn med avvikende atferd m.v. på et tidlig stadium.   
 
Viktige utfordringer blir å bidra til tilfredsstillende oppvekstmiljø og tverrfaglig løsninger 
blant barn og unge. Tverrfaglig helsestasjon, Ungdomsteamet ved ungdomsskolene og 
Familie- og nettverksteamet er eksempler på viktige forebyggende tiltak.  
 
Helsestasjonen er pålagt fra staten å gi kurs i ”godt samliv” og startet med dette i 2006 og 
vil videreføre dette i 2007. Målet er å hindre samlivsbrudd etter at par har fått barn. 
 
Statlige føringer legger vekt på psykisk og fysisk helse, samt sunne livsstilsvalg (St.meld. 
nr.16, 2002) hvor bl.a. ernæring og fysisk aktivitet inngår. Opplæringsplanen i skolen 
ivaretar kravet om økt fysisk aktivitet. Når det gjelder Smittevern, er det lagt statlige 
føringer som innskjerper kommunenes arbeid overfor dem det gjelder. Arbeidet er blitt mer 
målrettet og grundigere i oppfølging.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Styrke og videreføre forebyggende arbeid blant barn og unge 
• Videreføre forebyggende lavterskeltilbud til barn og unge ved hjelp av kommunens 

ulike tverrfaglige team 
• Følge opp statlig satsing på psykisk helse  
• Videreutvikle arbeidet med positivt oppvekstmiljø gjennom tverrfaglig forum 
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Helse- og sosialtjenester til barn og unge med spesielle behov  
Tjenesten gir botilbud til barn, oppfølging av støttekontakter og avlastning for familier med 
funksjonshemmede barn. Tjenesten tilbys både i kommunal bolig og i private hjem. 
Tjenesten omfatter også støttesamtaler for ungdom med psykiske lidelser. 
 
Utfordringer 
Staten legger klare føringer på kommunens prioriteringer av statlige øremerkede midler til 
psykisk helse. Minimum 20 % av de øremerkede midlene skal gå til brukergruppen barn og 
unge. Ås kommune ligger godt an i forhold til dette. Utfordringer for tjenesten er økt behov 
for tiltak for barn og ungdom med psykiske lidelser. Kommunen har prioritert 
forebyggende arbeid de siste årene. Det må også utvikles gode tilbud til de som har 
sammensatte problemer. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Beredskap for å håndtere økt behov for avlastning  
• Beholde og øke fagkompetansen i tjenester til barn og unge. 
• Gjennomgang av tjenestetilbudet for å tilpasse tilbudet og kostnadene  
• Samstemme forventninger mellom bruker/pårørende og tjenesteyter gjennom dialog og 

gode tjenestebeskrivelser. 
 

Kulturskolen  
Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave og  bygger på prinsippet om at alle barn og 
unge bør gis mulighet til å oppleve og utøve kunst og kultur gjennom egen aktivitet og i 
møte med andre mennesker. Kulturskolens undervisningstilbud er bygget opp på bakgrunn 
av søkernes ønsker, behov i lokalmiljøet, samt ut i fra hensynet til et helhetlig 
undervisningstilbud. Tilbudene er i kontinuerlig utvikling og tilpasning.  
 
Utfordringer 
Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse tjenestetilbudet til behov og etterspørsel. Hvis 
kulturskolen skal nå den  nasjonale målsettingen om dekningsgrad blant grunnskoleelever 
på 30 %, er det nødvendig å øke dagens elevtall med ca. 150 elever. 
 

Kulturskolens utfordring ligger i å opprettholde og videreutvikle fagområdene musikk, 
drama og visuelle kunstfag. Det er viktig at tilbud som er igangsatt ved kulturskolen 
videreutvikles til også å kunne møte de behovene ungdom med spesielle evner har. 
 

For å kunne gi et best mulig tilbud er det viktig at samarbeidet med kulturskolene i Follo 
videreutvikles.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden  
• Gjennomgang av tjenestetilbudet for å vurdere tilbudet og kostnadene 
• Legge til rette for fordypning/spesialisering, - et nivå 3 (for ungdom med spesielle 

evner) 
• Videreutvikle ungdomsrettede tilbud 
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Kommunale fritidstilbud til barn og unge  
Fritidstiltak for ungdom inkluderer ungdomshusene Midtgard og Rudolf. Det samarbeides 
med lag, foreninger og andre som ønsker å starte eller allerede har tiltak for barn og unge. 
Ungdomshusene skal være et uformelt treffsted etter skoletid, en arena hvor kulturell og 
sosial samvær kan utvikles. Tilbudet skal være preget av et trygt miljø med voksne ledere 
som kan veilede, vise omsorg og vie ungdommen oppmerksomhet slik at de føler seg 
verdsatt.   
 
Barne- og ungdomsorganisasjonene gir et tilbud til nesten 3300 barn og unge. 15 prosent av 
barna i barneskolealder og 20-25 prosent i ungdomsskolealder er ikke med i organisert 
virksomhet. Ås kommune gir årlig driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene. 
 
Utfordringer 
Det å tilrettelegge for fellesarenaer og fellesopplevelser for barn og unge representerer en 
utfordring. I lokalmiljøet blir det derfor viktig at det finnes gode og attraktive arenaer for 
nettverksbygging. I den grad kommunen driver egne tilbud, må de være et supplement til de 
tilbud som lag og foreninger gir.  
 
Ungdomsgruppene er i rask endring og det kan være vanskelig å treffe gruppene med ”rett 
tilbud” til enhver tid. For å forsøke å fange opp ønsker om fritidsaktiviteter er det viktig å 
bruke tid på møter med skolene, foreldre og elever.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Utvikle tilbudet på ungdomshusene i dialog med ungdommene 
• Etablere ballbinge/skøyteanlegg i Nordby 
• Etablere tverrfaglige fritidsaktiviteter for ”utsatt ungdom”. 
• Videreføre og utvikle idrettsprosjektet for funksjonshemmet ungdom  
• Styrke ungdomsklubbene slik at flere grupper ungdommer bruker klubbene. Ungdom 

må i større grad få bestemme tilbudene 
 

3.2.2 Voksne 

Helsearbeid på regionalt nivå 
Follorådet skal være en politisk sentral aktør i utviklingen av et godt regionalt helsetilbud 
for innbyggerne. 
 
Utfordringer 
Det er inngått avtaler om kommunikasjon og samarbeid mellom kommunene og Aker. 
Aker universitetssykehus planlegger å bygge ut det lokalbaserte psykiatritilbudet i Follo. I 
den forbindelse er det aktuelt å bygge ut Folloklinikken og å utvikle enda bedre samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten innenfor psykisk helsevern.  
 
Aker besluttet høsten 2005 å utarbeide et forprosjekt for bygging av nye døgnplasser på 
sykehustomta. Enhet for smertelindring ble åpnet høsten 2006, og det arbeides med 
videreutvikling av Ski sykehus med bl.a. økt poliklinisk aktivitet og samarbeid med 
kommunene om videreutvikling av en legevakttjeneste med 1. linjetjeneste- og 
spesialisthelsetjenestesamarbeid. En plangruppe der Follo er representert, arbeider videre 
med konkrete planer for organisering av legevakttjenesten. 
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Sikring av det somatiske tilbudet til Follos befolkning vil også være en viktig sak i 
planperioden. Follorådet vil kjempe for at Ski sykehus opprettholder et mest mulig 
helhetlig tilbud til de pasientgrupper som er mest avhengig av nærhet mellom sykehus og 
hjem, og at tilbudet ved sykehuset for øvrig utvikles til beste for Follos innbyggere. 
 
De viktigste tiltakene 
• Utbygge det lokalbaserte psykiatritilbudet i Follo 
• Utvikle samarbeidet innenfor psykisk helsevern i Follo 
• Være pådriver i arbeidet med å videreutvikle Ski sykehus sitt tjenestetilbud og 

sengeplasser innen psykisk helsevern for Follos befolkning 
• Sikre det somatisk tilbudet til Follos befolkning ved Ski sykehus 

Forvaltningstjenesten 
Forvaltningstjenesten behandler søknader om tildeling av tjenester etter sosial- og 
helselovgivningen. 
  
Utfordringer 
Lov og regelverk har strenge krav til saksbehandling og dokumentasjon ved tildeling av 
pleie- og omsorgstjenester. Utfordringen for tjenesten er å tildele tjenester på riktig nivå og 
til riktig tid. Videre er kravene til brukermedvirkning en utfordring da ønsker om tjenester 
og volum ikke alltid er i overensstemmelse med tilgjengelige ressurser. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Øke kvaliteten på vedtakene slik at påklagde vedtak som tas til følge er mindre enn  20 

%. 
• Utarbeide presise vedtak om hvilke tjenester og omfang som skal gis 
• Gi bruker realistisk informasjon om hva kommunen kan tilby 
• Ha god dialog med bruker, fastlege og sykehus 

 
Pleie og omsorg 
Denne tjenesten omfatter alle institusjonstjenestene og hjemmetjenestene. 
 
Utfordringer 
Den største utfordringen er å utvikle tilbud tilpasset behov i forhold til det økende antall 
eldre. Små avvik fra befolkningsprognosen har betydelige økonomiske konsekvenser i 
forhold til å gi et tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet. Antall eldre over 90 år 
forventes å øke i planperioden. Det er nødvendig å dreie utviklingen i tilbudet fra 
institusjonsplasser til hjemmebaserte tjenester. 
 
Det store presset på sykehjemsplasser har ført til utfordringer når det gjelder å ivareta 
rehabilitering, korttidsopphold og avlastningstilbud. Derfor må hjemmebaserte tjenester 
prioriteres i de neste årene for å forhindre at brukere ikke får nødvendig rehabilitering eller 
pårørende får nødvendig avlastning. 
 
Vi står overfor et stigende behov for hjelpemidler siden det stadig blir flere som har et 
særlig hjelpebehov p.g.a. sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. 
Ergoterapitjenesten har lang saksbehandlertid. 
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Kommunen har hatt høy sykehjemsdekning, mens ressursene til hjemmetjenestene har 
ligget lavt. Det er behov for å styrke hjemmetjenesten i perioden. 
 
Nytt sykehjem skal stå ferdig i 2008. Det er igangsatt et prosjekt som har som mål å få til 
en effektiv og smidig innflytting. Det er en utfordring for ansatte å få avsatt tilstrekkelig 
med tid til prosjektet samtidig som driften skal opprettholdes.  
 
Veksten i behov for eldreomsorg har Ås felles med mange andre norske kommuner. 
Follorådet har derfor satt dette på dagsorden og skal innen utgangen av 2007 definere felles 
utfordringer og muligheter i forhold til fremtidens eldreomsorg. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Sikre sykehjemsplass til minst 20 % av eldre over 80 år 
• Øke innsatsen i hjemmebaserte tjenester 
• Ivareta rehabiliterings-, korttidsoppholds- og avlastningstilbudet 
• Øke samarbeid mellom avdelinger/distrikter for å utnytte ressursene best mulig 
• Håndtere det stigende behovet for hjelpemidler 
• Utrede drift og planlegge innflytting i nytt sykehjem  
• Rekruttere og beholde nødvendig fagpersoner 
• Tilstrebe at brukerne slipper å møte for mange pleiere 

 

Forebyggende tjenester for eldre  
Forebyggende helsetjenester til eldre omfatter vaksinasjonstjenester og tilskudd til 
eldresentrene.  
 
Utfordringer 
Tidligere levekårsundersøkelser har vist at nær halvparten av kvinner i aldersgruppen 67-79 
år bor alene. Andelen aleneboende menn er lavere, men økende. Ca. 10 % har sjelden 
kontakt med familie og rundt 1/3 har ikke en fortrolig venn, forholdsvis flere blant menn 
enn blant kvinner. 
 
Integrering av brukere med minoritetsbakgrunn. 
 
Blant kvinner over 80 år er det er svært stor andel aleneboende. Disse forholdene må 
sees i sammenheng med forekomsten av depresjon generelt og underdiagnostisert depresjon 
hos eldre som spesielt helseproblem. Å nå frem til de gruppene som er mest utsatt for 
sykdom, funksjonshemming og passivisering er den største utfordringen i 
folkehelsearbeidet rettet mot de eldre i årene fremover. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Avdekke generelle risikoforhold blant sårbare grupper. 
• Etablere ”Senior-kontakt” 
• Tilrettelegge for fysisk, psykisk og sosial aktivitet for eldre 
• Sikre det forebyggende arbeidet i hjemmet for å forhindre hjemmeulykker 
• Sikre det forebyggende arbeidet tidlig i sykdomsforløpet hos demente 
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Voksenopplæringen og flyktningtjenesten  
Voksenopplæringssenteret gir opplæring til personer som har rett til opplæring på følgende 
områder: 
• Grunnskolefag for voksne som ikke har et fullverdig vitnemål 
• Spesielt tilrettelagt opplæring ut fra behov og lovfestede rettigheter 
• Norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger 
• Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger 
 
Utfordringer 
Gjennomføringen av introduksjonsprogrammet er fortsatt den største utfordringen innenfor 
området. Introduksjonsprogrammet følger vanlig arbeidsuke (5 dager) med rett til fem 
ukers ferie i løpet av ett år. For å imøtekomme dette, blir det viktig å finne gode løsninger 
på pedagogenes arbeidstidsavtale.  
 
Det er en utfordring å finne gode tilbud til voksne. Voksenopplæringen vurderer hele tiden 
kommunale og private tilbud i forhold til pris og kvalitet. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Videreføre introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger  
• Finne varige løsninger når det gjelder pedagogenes arbeidstid for å kunne gjennomføre 

introduksjonsprogrammet 

 
Sosial omsorg  
Sosialtjenesten skal søke å forebygge rusproblemer og gi behandling eller råd og veiledning 
ved rusmisbruk. Personer og familier med økonomiske vansker skal gis råd og veiledning. 
 
Utfordringer 
En ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV-reformen) er vedtatt og innebærer en 
samordning av statlige A-etat og trygdeetaten med den kommunale sosialtjenesten. Aetat 
og trygdeetaten ble slått sammen 1.7.2006 til NAV-arbeid og NAV-trygd. Innen utgangen 
av 2009 skal sosialtjenesten samlokaliseres med denne etaten. Det skal satses på 
virkemidler som skal hjelpe brukeren til å beholde eller komme inn i arbeid eller 
meningsfull aktivitet. Gjennomføringen innebærer en betydelig samordningsutfordring. 
 
Etter rusreformen 1.1.2004 legges det fra sentralt hold opp til kortere behandlingsopphold 
innen spesialisthelsetjenesten og dette vil påføre kommunen økte utfordringer i forbindelse 
med oppfølging av rusmisbrukere etter utskriving (ettervern). Boligpolitisk handlingsplan 
avdekket også et behov for oppfølging av personer med redusert ”boevne”. Ås kommune 
har mottatt prosjektmidler til prosjektet ”Oppfølging av bostedsløse” og har gjennom dette 
styrket innsatsen på dette feltet. Tjenesten drives på en effektiv måte og den videreføres på 
samme nivå i planperioden.   
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Etablere et NAV kontor i Ås innen utgangen av 2009 
• Sikre god oppfølging av rusmisbrukere etter utskriving fra behandlingsinstitusjon eller 

fra soning. 
• Videreføre oppfølgingen av bostedsløse ved blant annet å etablere boliger tilpasset 

målgruppen. 
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• Sikre at brukere med sammensatte behov vurderes i forhold til individuell plan 
 

Psykisk helse 
Tjenesten omfatter botilbud til psykisk syke, oppfølging i egen bolig, drift av dagsenter for 
psykisk syke og terapeutiske samtaler.  
 
Utfordringer 
Kommunene har ansvar for å gi tilbud til alle med psykiske problemer. Det gjelder også de 
med alvorlige psykiske lidelser, og de med dobbeltdiagnose rus/psykiatri. Signalene fra 
sentrale myndigheter tilsier at kommunene også i årene framover vil få et stadig større 
ansvar. Målet er at en større del av den spesialiserte behandling skal utføres poliklinisk 
samtidig som det gis tjenester i kommunen. Tjenester i kommunen omfatter alle 
livsområder som tilbud om bolig og tjenester i bolig, meningsfull 
sysselsetting/aktivitet/arbeid og meningsfull fritid. Videre skal det legges stor vekt på 
forebygging av psykiske lidelser.   
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Øke kompetansen om psykiske problemer kombinert med rus 
• Dokumentere behovet for sammensatte tjenester for brukere med psykisk 

utviklingshemning og brukere med psykiske lidelser 
• Sikre oppfølging av brukere i egen bolig  
 

Miljøarbeidertjenesten 
Tjenesten gir bo- og pleietilbud til fysisk og psykisk utviklingshemmede, institusjon for 
autister og dagtilbud til funksjonshemmede. 
 
Utfordringer 
Utfordringen er å være konkurransedyktig i forhold til å beholde og rekruttere personale 
med rett kompetanse. En god utnyttelse av fagkompetanse vil bidra til utvikling av 
tjenesten, samt bidra til å beholde egne fagpersoner og rekruttere nye. 
 
Brukergruppa blir eldre og utvikler også andre lidelser. Dette krever ny kunnskap blant 
personalet. Det er viktig at tjenesten tilegner seg denne kunnskapen i tråd med behovet. 
 
Det er mange unge som vil trenge bistand fra tjenesten. Det bør gjennomføres en 
kartlegging av denne gruppens behov for bolig og andre tilbud som arbeid og annen 
sysselsetting på dagtid. Utfordringen vil være å finne egnet sysselsetting som er individuelt 
tilpasset. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden  
• Øke samarbeidet mellom boligene/dagtilbud for å utnytte ressursene på best mulig måte 
• Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i boligene 
• Utvikle egnet sysselsetting i kommunen 
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3.2.3 Tjenester for alle 

Biblioteket 
Tjenestens omfang og innhold 
Biblioteket i Ås skal fremme opplysning, opplevelse og annen kulturell virksomhet 
gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til 
disposisjon. Det skal legges vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Ås bibliotek skal 
være en lokal møteplass for innbyggerne i kommunen, hvor formidling av kunnskap og 
opplevelse står i sentrum. 
 
Utfordringer 
En av bibliotekets viktigste oppgaver er å stimulere spesielt barn og unge til lesing gjennom 
gode opplevelser. Ås kommune har en stor befolkningsandel med fremmedspråklig 
bakgrunn, og tilbudet til disse bør bedres. Biblioteket ønsker å videreføre og utvikle 
biblioteket som det offentlige rom og stimulere til offentlig debatt gjennom arrangementer. 
En stor utfordring ligger fortsatt i å styrke personalets IKT-kompetanse.  
 
De viktigste tiltakene for bibliotektjenesten i planperioden er: 
• Stimulere spesielt barn og unge til lesing gjennom gode opplevelser. 
• Utvide tilbudet til fremmedspråklige brukere  
• Utvikle biblioteket som møteplass  
• Styrke bibliotekets IKT-kompetanse 

 
Andre kulturtiltak 
Tjenestens omfang og innhold 
Innen andre kulturtiltak finner man driftstilskudd til museer, kulturmidler, kulturstipend, 
kulturarrangementer, bygdebok, forvaltning av kulturminner og lokalhistorisk arkiv.  
 
Utfordringer 
Gode møteplasser er viktig for trivsel og sosialt liv i lokalsamfunnet. Kulturhuset i Ås bør 
utvikles til å bli en sentral møteplass for kulturlivet i Ås. Tilbudet i Den kulturelle 
skolesekken videreføres og er under stadig utvikling. Den kulturelle skolesekken har fått 
enda større betydning med innføring av nye læreplaner. 
 
Kulturutviklingen forankres i Ås kommunes egenart. Identiteten styrkes gjennom å belyse 
kommunens historiske utvikling og framheve vår identitet. Særskilte kulturminner, 
kulturlandskap og andre kulturmiljøer skal tas vare på og synliggjøres. 
 
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner må revideres 
for å få en større grad av likhet og forståelse.  Det er nedsatt et politisk ad hoc utvalg som 
skal komme med forslag til endringer. 
I Ås finnes det mange anerkjente kunstnere. Disse er en ressurs som lokalsamfunnet 
gjennom samarbeidsprosjekter burde dra nytte av.   
 
De viktigste tiltakene innen andre kulturtiltak i planperioden er: 
• Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til å bli en sentral møteplass for kulturlivet i Ås 
• Alle elever deltar gjennom skolen i kunst- og kulturaktiviteter som bidrar til deres 

helhetlige kompetanse 
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• Synliggjøre kommunens egenart og historie.. 
• Legge forholdene bedre til rette slik at det blir enklere for lag, foreninger og 

enkeltfrivillige å yte frivillig innsats 
• Legge forholdene til rette for lokale kunstnere gjennom samarbeid og synliggjøring 
• Videreføre arbeidet med kulturminner i Ås gjennom registrering av eksisterende og  

historiske stedsnavn, samt tiltak for å levendegjøre kulturarven i Ås (for eksempel 
Nøstvetkulturen). 

• Utvikle samarbeidet mellom studentsamfunnet i Ås og kommunens kulturtilbud. 

Kommunaltekniske tjenester  
Tjenesten omfatter kommunale vann- og avløpsledninger, kommunale veier og park- idrett- 
og friluftsliv. Renovasjon ivaretas av Follo Ren og brann-, rednings- og feiertjenester av 
Søndre Follo Brann- og redningsvesen. Eventuelle ønsker om å endre mål eller strategier i 
disse selskapene må kommunen ta opp gjennom selskapenes styrende organer. 
 
Utfordringer 
Vannforsyning. 
For å overvåke vannkvaliteten tas det ukentlig omkring 20 vannprøver. Det er satt mål for 
vanntrykk lekkasje og sikkerhet i leveranse. Det er registrert få klager knyttet til 
vannforsyning. Utfordringen framover er å opprettholde den gode kvaliteten for fortsatt 
små kostnader. 
 
Avløp 
Vannkvaliteten er blitt gradvis bedre ettersom saneringsarbeider blir gjennomført. 
Hovedutfordringen er å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å oppnå badevannskvalitet i 
Årungen. Det gjennomføres tiltak i samsvar med kloakksaneringsplanen. Videre 
gjennomføres det tiltak i spredt bebyggelse og i landbruksområder. Det vil være en 
utfordring å implementere EUs vannrammedirektiv (2000/60) som fastsetter vannmiljømål. 
Forskrift om rammer for vannkvaliteten i Norge forventes å tre i kraft fra 1.1.2007. 
 
Kommunale veier 
Den største utfordringen innenfor området kommunaltekniske tjenester er drift og 
vedlikehold av veilys. Det er kommet statlige krav om måling av alt veilys innen utgangen 
av 2009. Det skal gjennomføres registrering av alt veilys for å klarlegge behovet for 
utbedringstiltak og deretter skal tiltak gjennomføres. Registrering og utbedring antas å 
koste mellom 2 og 4 mill kroner. Periodene uten belysning langs veiene er blitt lenger de 
siste årene. Dersom nettet ikke utbedres, vil veilyset snart bli konstant mørkt. Dette vil gå ut 
over trafikksikkerheten, særlig i boligområder og langs skoleveiene. 
 
Parker og plasser 
Den største utfordringen er vedlikehold av lekeplassutstyr slik at kravene til sikre 
lekeplasser til en hver tid er oppfylt. Dersom kravene ikke oppfylles, må utstyret fjernes. 
Det er viktig at lekeapparatene er av en slik mengde og art at de er utviklende for barna. 
 
Idrettsanlegg 
Banekapasiteten er god. Grusbanen på Skuterudsletta vil bli nedlagt i samsvar med vedtak 
om anlegg av kunstgressbanene. 
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Friluftsliv 
Hovedutfordringen er å holde Breivoll ryddig og attraktiv i badesesongen og å gjøre kysten 
langs Bunnefjorden tilgjengelig. Det er videre en utfordring å fortsette turveien langs 
Årungens østside. 
 
Universell utforming 
Det er en utfordring å gjøre kommunale veier, parker, plasser og friområder tilgjengelige 
for alle. Arbeidet med detaljer i f.eks. kryssingspunkter og  fortauskanter fortsetter. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Sikre god vannkvalitet for små kostnader 
• Gjennomføre kloakksaneringsplanen og tiltak i spredt bebyggelse 
• Sikre kontinuerlig drift av veilys 
• Styrke drift av utenomhusanlegg, lekeplassutstyr skal prioriteres. 
• Gjøre kysten langs Bunnefjorden tilgjengelig 
• Fortsette turvei langs Årungens østside  
• Samarbeide med velforeninger om drift av friområder 
• Sette i gang forpliktende forhandlinger med Follo REN for å få til en forsøksordning 

med kildesortering i et område i Ås kommune. 
• Utarbeide og gjennomføre plan for merking av 3 turstialternativer i nærområdet til Ås 

sentrum. 
• Betalingsordning for utendørs idrettsanlegg utredes. 
• Avtalen med Skiforeningen reforhandles. 

Byggesak, oppmåling og regulering 
Byggesak 
Tjenesten skal sørge for at byggesaksbehandling blir utført i samsvar med gjeldende lover 
og forskrifter, samt avholde forhåndskonferanser og gi veiledning overfor byggebransjen 
og den enkelte byggherre. Formålet med tjenesten er å ivareta både tiltakshavers og berørte 
parters interesser, samt de generelle samfunnsinteresser og oppfylle de politiske føringer 
som ligger i kommunens arealplaner. 
 
Til og med andre tertial 2006 kom det inn 12 klager på byggesaksbehandlingen og av disse 
er 4 tatt til følge. Dette er ikke tilfredsstillende. Målet er at ingen saker blir påklagd. 
Klagesakene er sammensatte og type klager varierer. Enkelte saker stoppes av 
fylkesmannen. I andre saker skjer det politiske vedtak som fylkesmannen opphever. 
 
Kart, oppmålings- og geodataforvaltning 
Tjenesten omfatter oppmåling av eiendom herunder tomtefradeling, grensepåvisning, 
grensejustering og sammenføyning. Formålet er at eiendomsgrenser skal være nøyaktig 
merket, målt og kartfestet og at det skal føres pålitelige register over eiendomsdata. 
 
Regulering 
Tjenesten er lovpålagt og skal sørge for at reguleringsplaner blir utarbeidet i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter og gjeldende kommuneplan. Formålet er å  
• Legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte 

og samfunnet. Det skal spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. 
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• Legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging samt sikre estetiske 
hensyn. 

 
Utfordringer 
Byggesak 
Det er en utfordring å overholde saksbehandlingstiden for byggesaker. For å imøtekomme 
denne utfordringen er det midlertidig overført ett årsverk fra regulering til 
byggesaksbehandling. 
 
Regulering 
Hvert år blir omkring 10 reguleringsplaner sluttbehandlet i kommunestyret. Omtrent 
halvparten av disse planene bli utarbeidet i egen regi. Kommuneplanen fastsetter i stor grad 
hvilke arealer som skal reguleres og når arealene skal reguleres.  
Kommunen har stor aktivitet. Det er vedtatt maksimale behandlingstider for private 
reguleringsforslag. Det vil være en stor utfordring å overholde disse fristene samtidig som 
kommunen har en stor mengde reguleringsplaner i egen regi. Det vil også være en 
utfordring å få eldre reguleringsplaner digitalisert, slik at disse blir lett tilgjengelig for 
utbyggere. For å få oppfylt kravene om maksimaltider for byggesaker, foreslås det å utvide 
en 60 % stilling på byggesak til 100 %. 
 
Universell utforming 
Gjennom regulering og annen planlegging søkes det å gjøre utbyggingsarealer tilgjengelige 
for alle. Dette innarbeides i sjekklistene for regulering. 
 
Geodata 
I samarbeid med de andre Follokommunene pågår et utviklingsarbeid gjennom IKT-Follo 
hvor man søker å hente ut effektiviseringsgevinster og større brukervennlighet gjennom 
samordning og ved å ta i bruk nye elektroniske verktøy. Som delprosjekt under IKT-Follo 
foregår en samordning av rutiner, informasjonsmateriale og vedtaksmaler for 
byggesaksbehandlingen i Follo. I prosjektet vil det også bli gjennomført et pilotprosjekt 
med mål å tilrettelegge og beskrive rutiner for mottak og behandling av elektroniske 
byggesøknader gjennom ByggSøk. Det er også etablert en felles tilsynsordning for 
oppfølging av byggeprosjekter. 
 
IKT-Follo har bidratt til og beredet grunnen for en standardisering og samordning av det 
karttekniske arbeidet i Follokommunene, og åpner for større muligheter til å utnytte felles 
kompetanse og ressurser. Dette er avgjørende viktig for å kunne følge utviklingen på 
området. 
Det er etablert en felles kartinnsynsløsning for publikum via internett og kommunenes 
saksbehandlere via ekstranettet.  
Det er også planlagt etablert en felles og forbedret GAB-forvaltning for alle 
Follokommunene 
 
Arbeidet med IKT-Follo går fra årsskiftet over i en driftsfase. Allmennheten har fått enklere 
tilgang til bedre kartdata. Det vil være en viktig utfordring for kommunen å utnytte 
systemet best mulig og ta ut effektiviseringsgevinsten. 
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De viktigste tiltakene i planperioden  
• Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandlingen 
• Sikre god kvalitet på saksbehandlingen med sikte på å redusere antall klager. 
• Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT Follo 
• Være pådriver for at det vurderes et felles oppmålingskontor i Follo 

Eiendomsforvaltningen  
Tjenesten omfatter drift, vedlikehold og renhold av kommunens eiendomsmasse som er på 
omkring 97 000 m2. Eiendomsmassen er økende og vil fram mot 2008 øke med ca. 
8000m².  
Kommunen eier i dag 245 utleieboliger. Av disse er 93 boliger omsorgsboliger og 49 
boliger er bebodd av eldre og trygdede. 26 boliger er flyktningeboliger. Kommunen eier 
også 55 boliger som ikke er prioritert til spesielle brukergrupper. 
 
Utfordringer 
Drift og vedlikehold 
Eiendomsmassen er, ved siden av de ansatte, den viktigste ressursen for en effektiv og god 
tjenesteyting. Den største utfordringen er å opprettholde de verdiene som denne 
eiendomsmassen representerer, samt gi ansatte og brukere av bygningene et godt 
arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at det er et godt samarbeid mellom de som bruker 
bygningen og de som driver den. 
 
Det er utarbeidet en vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for bedre å kunne dokumentere 
vedlikeholdsbehovet og gjøre sikre prioriteringer av rekkefølgen på 
vedlikeholdsoppgavene. 
 
Den kommunale eiendomsmassen skal driftes på en effektiv måte. Den største 
driftsutfordringen er å skape et godt innemiljø og å drive effektiv energiøkonomisering.  
Kommunen har i dag en sentral driftsovervåkningsstasjon (SD-anlegg) under oppbygging 
og utvikling. Denne vil gjøre det enklere å styre energibruken i bygningene, f. eks. ved 
fjernovervåkning av temperatur og styring av varme- og ventilasjonsanlegg. En 
hovedutfordring blir å videreutvikle SD-anlegget. 
 
Forprosjekt ”Bioenergi i Folloregionen” skal gjennomføres innen 1.1.2007. Forprosjektet 
skal gi kommunene et beslutningsgrunnlag for å gjennomføre bioenergiprosjekter i den 
enkelte kommune. Forprosjektet vil også gi innspill til Follorådet om den videre 
organisering for satsing på bioenergi mht næringsutvikling, miljø og økonomi.  
Ås kommune sammen med Landbrukskontoret i Follo og UMB utreder mulighetene for å 
utvikle et fjernvarmeanlegg som dekker området fra Korsegården til Sentralkrysset. 
 
Renhold 
Kommunen renholder et areal på over 51 000 m2. Et godt renhold fører til trivsel, mindre 
sykefravær og representative og hyggelige lokaler. De største utfordringene ligger i å skape 
et effektivt og godt renhold og samtidig holde sykefraværet nede og trivselen i arbeidet 
oppe. 
 
Boligforvaltning 
Boligmassen er inntektsbringende. Hovedutfordringen er derfor å forvalte denne rett slik at 
bygningene ikke forfaller, men kan være utleid til enhver tid. Omløpshastigheten i boligene 
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må øke slik at de hele tiden kan være bortleid til dem som trenger det mest. Det vil være 
viktig å veilede boligsøkende og skaffe dem billige lån slik at de er i stand til å klare seg 
selv på det åpne boligmarkedet. Ved vurdering av salg av kommunale eiendommer må en 
konsekvensvurdere dette 
 
Universell utforming 
Det er en utfordring å gjøre alle kommunale bygg og bygg som kommunen leier 
tilgjengelige for alle. I alle nybygg/rehabiliteringer prioriteres løsninger som styrker 
tilgjengeligheten for alle. Dette innarbeides i sjekkliste for byggesaksbehandling ved alle 
større byggeprosjekter. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Opprettholde nivået på rehabilitering av kommunens bygningsmasse 
• Videreutvikle sentral driftsstasjon (SD-stasjon) 
• Øke omløpshastigheten i utleieboligene 
• Drive effektiv ENØK 
• Rådmannen utreder salg av 5-10 kommunale boliger som ikke er øremerket spesielle 

grupper, hvert år i budsjettperioden. 
• Eiendommen som tidligere inneholdt Nyborg barnehage selges.  
• Selge brannstasjonen i Ås sentrum 
• Rådmannen utreder alternative måter å realisere Dyster/Eldor-området på, samt 

fremtidig infrastruktur. 
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3.3 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. 

FOKUSOMRÅDE ØKONOMI 
 Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som 

sikrer prioriterte tjenesteområder. 
Resultatmål 

2007 
Hva vi må lykkes 
med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler.  
 
(Målemetoder) 

Resultater ved 
sist måling 

ønsket 
☺ 

Godt 
nok 

 
KOSTRA- og 
regnskapsdata 

 
 
 

Administrasjon 
Andel av totale netto 
driftsutgifter reduseres 
ifht 2005 

Ikke målt i 2006 0,4  %-
poeng 

 

 

Barnehage 
Netto driftsutgifter pr. 
innbygger 1-5 år 
reduseres ifht 2005 

☺ 0,4 %   

Grunnskole 
Brutto driftsutgifter pr. 
innbygger  6-15 år 
reduseres ifht 2005 

☺ 
 

3,7 %  

Pleie og omsorg 
Netto driftsutgifter pr. 
innbygger  80 år og over 
reduseres ifht 2005 

 10 %  

Ø1  Effektiv 
ressursbruk og 
tjenesteproduksjon 

Ø.1.1 Produksjonskostnad pr. 
enhet 
 

 10 % 
 

 Barnevern 
Netto driftsutgifter pr. 
innbygger 0-17 år 
reduseres ifht 2005 
Regnskapsdata 
 

   

Enhetenes avvik i 
forhold til budsjett 

☺ 0 % 
 

1 % 
 

Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
 

Etatenes avvik i forhold 
til budsjett 

☺ 0 % 0,5 % 

Regnskapsdata 
 

   

Reduksjon i enhetenes 
nettobudsjetter i løpet av 
året 

 Ikke resultat 2. tertial 0 % 2 % 

Ø2  God 
økonomistyring 
 

Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer 

Reduksjon i etatenes  
nettobudsjetter i løpet av 
året 

Ikke resultat 2. tertial 0 % 1 % 

Regnskapstall    Ø 3.1 Vedlikeholds/ 
Rehabiliteringsmidler ifht. 
bygningsmasse, veganlegg 
m.m. 

Ikke resultat 2. tertial Økning av vedlikeholds- 
og rehabiliteringsmidler i 
forhold til 2005 

20 % 
økning 

10 % 
økning 

Avkastning i forhold til 
kommunens 
lånekostnad 

 5 %-
poeng 

-2 %-
poeng 

Ø3  Langsiktig 
forvaltning av 
kommunens kapital 
(øk, human) 
   

Ø 3.2 Avkastninger ifht. 
lånekostnader 

☺ 1,25 %-
poeng 

0,75 %-
poeng 

Avkastning  de 4 siste 
årene i forhold til 
kommunens 
lånekostnad 

Tabell 3: Målkart for fokusområdet Økonomi 

 
 

Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010. Budsjett for 2007. 

44



I tabell 7 må resultat ved sist måling leses opp mot resultatmål 2006. Disse er beskrevet i 
vedlegg 1. Der kommunen ikke har oppnådd tilfredsstillende resultat ( ) kommenteres 
dette under de kapitlene hvor resultatet er oppnådd. 

3.3.1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon  
Produksjonskostnad pr. enhet 
Fra statens side er det lagt til grunn at det er et effektiviseringspotensial i 
kommunesektoren. I kommuneproposisjonen 2007 er det antydet at det bør være mulig å 
effektivisere med ¼ prosent pr. år. Bakgrunnen for at tallet ikke er satt høyere, henger trolig 
sammen med at det ofte vil være et langsiktig og krevende arbeid å gjennomføre 
effektiviseringer som ikke reduserer kvaliteten på tjenestene. 
 
I handlingsprogram 2006-2009 er det resultatmål for produksjonskostnad for fem 
tjenesteområder. Fire tjenesteområder beholdes i dette handlingsprogrammet mens 
resultatmålet for skolefritidsordning erstattes med et resultatmål for administrasjon.  
Fire av områdene er store tjenesteområder (pleie og omsorg, barnehage, grunnskole og 
administrasjon) mens det femte området (barnevern) har hatt en relativt sterk utgiftsvekst 
de siste årene. På alle områdene er det gjennomført eller skal gjennomføres besparelser. 
Målemetoden tar utgangspunkt i kommunens egen kostnadsutvikling for tjenesteområdene. 
Fordelen med denne metoden er at den gir rask og enkel tilgang på resultater og den tar 
hensyn til at Ås kommune kan ha en annen prioritering av tjenester enn andre kommuner. 
 
Resultatet for Pleie og omsorg var svakere enn forventet. Befolkningsveksten har vært 
lavere enn forutsatt. Hvis prognosen hadde slått til ville resultatet fremstått som godt nok.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden  
• Oppnå resultatmålet for 2007 ved å gjennomføre tiltak som skal bedre ressursbruken 

innen administrasjon 
• Oppnå resultatmålet for 2007 ved å gjennomføre tiltak som skal bedre ressursbruken 

innen barnehage 
• Oppnå resultatmålet for 2007 ved å gjennomføre tiltak som skal bedre ressursbruken 

innen grunnskole 
• Oppnå resultatmålet for 2007 ved å gjennomføre tiltak som skal bedre ressursbruken 

innen pleie- og omsorgstjenester 
• Oppnå resultatmålet for 2007 ved å gjennomføre tiltak som skal bedre ressursbruken 

barnevern 

3.3.2 God økonomistyring  
Avvik i forhold til budsjett 
Med en stram økonomi er det av sentral viktighet at budsjettene holdes. Det legges til grunn 
at man gjennom plan- og budsjettprosess og rapporteringer styrker grunnlaget for at den 
enkelte enhet har en god forståelse for hva slags budsjettmidler som blir stilt til rådighet. 
Samtidig vil det være viktig at nytt økonomisystem fra 2007 oppleves som brukervennlig 
og at den enkelte enhet/avdeling har økonomiske incentiver til å holde seg innenfor den 
økonomiske rammen.  
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De viktigste tiltakene i planperioden 
• Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 prosent av 

enhetens/avdelingens budsjett  
• Gi opplæring til enhetene/avdelingene i nytt økonomisystem 
• Styrke enhetenes kompetanse til å tolke rapporter og annen styringsinformasjon 
 
Stabilitet i økonomiske rammer 
Mange kommuner sliter med å holde budsjettene gjennom året. Fokus på kortsiktige tiltak 
som innkjøps- og ansettelsesstopp medfører ofte at kommuner bruker for stor del av sitt 
økonomifokus på tiltak som skal bidra til å holde årets budsjett i balanse i stedet for å ha 
fokus på tiltak som kan bidra til økonomisk handlefrihet på sikt. Ås kommune har de siste 
årene klart å opprettholde tjenestenivået som er vedtatt i kommunestyret. De finansielle 
reserver er etter hvert blitt meget små, noe som gjør det krevende å holde på stabile 
økonomiske rammer.   
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Hindre utgiftsøkninger gjennom god budsjettering og rapportering  
• Sikre at nytt økonomisystem oppleves å være brukervennlig 

3.3.3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital   
Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. 
Gjennom stramme årsbudsjett vil det ofte være fristende for en kommune å gjennomføre 
tiltak som man føler seg tjent med på kort sikt. Noen av de kortsiktige løsningene kan vise 
seg å være mindre lønnsomme på lang sikt. Som følge av dette sliter mange kommuner i 
dag med for lavt vedlikeholdsnivå på bygningsmasse og veganlegg, noe som medfører at 
man ikke klarer å bevare verdier og opprettholde nødvendig standard. I enkelte tilfeller kan 
salg være et alternativ for å bevare verdier av kommunal bygningsmasse.   
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Generell økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler 
• Økning i vedlikeholdsmidler når bygningsmassen øker 
• Vurdere salg av sentrumsnære kommunale eiendommer  
 
Avkastning ifht lånekostnader 
Ås kommune har plassert rundt 185 mill. kroner i finansforvaltning (aksjer og rentemarked) 
etter salget av e-verket. Så langt har denne strategien gitt et bedre resultat enn alternative 
disponeringer som å plassere pengene i banken eller å benytte midlene for å finansiere 
investeringer. Også på dette området kan det være fristende å foreta kortsiktige løsninger 
som kan vise seg å være mindre lønnsomme på lang sikt. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Årlig avkastning skal være 5 prosentpoeng over kommunens lånekostnader 
• Avkastningen de fire siste årene skal være 1,25 prosentpoeng over kommunens 

lånekostnader 
 
Ås kommune har plassert det meste av midlene i rentemarkedet (obligasjoner og 
pengemarked). Maksimalt 20 prosent kan plasseres i aksjer. Med denne strategien ønsker 
Ås kommune å unngå for høy risiko. Det vil likevel være viktig å foreta en løpende 
vurdering av hvordan midlene er plassert.  
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3.4 Organisasjon og medarbeidere  
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for en 
god organisasjon. Fokusområde MEDARBEIDERE omfatter utviklingen av kommunens 
organisasjon og medarbeidere. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette 
fokusområdet. 
 

FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE 
 Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling 

gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet. 
Resultatmål 

2007 
Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle 
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler 
 
(Målemetoder) 

Resultater ved 
sist måling 

ønsket 
☺ 

Godt 
nok 

 
M1.1 
Medarbeidertilfredshet 
 

Medarbeider-
undersøkelse 

☺ - år 2005 4,5 
 

4 
 

M1.2  
Sykefravær 

Statistikk  - år 2005 7 % 7,5 % 

M1  
Godt arbeidsmiljø             
 

M1.3 
AFP og uføreavgang. 
Andelen alderspensjonist skal 
minst holde seg på 30 % 

Registrere Rapport kommer i 
Årsmelding 2006. 

40 % 30 % 

M2  
God ledelse       

M2.1  
Medarbeidertilfredshet med 
lederne 

Medarbeider-
undersøkelse 

☺ - år 2005 4,5 4 

M3  
Kompetente 
medarbeidere 

M3.1 
Medarbeiderkompetanse 

Medarbeider-
undersøkelse 

 - år 2005 4,5 4 

M4.1 
Organisering ifht oppgaver 

Medarbeider-
undersøkelse 

 - år 2005 4,5 
 

4 M4  
Fleksibel organisasjon 
 

M4.2  
Organisasjonens 
endringskompetanse 

Medarbeider-
undersøkelse 

☺ - år 2005 4,5 4 

M5 
Effektive og 
anvendbare støtte-
systemer og verktøy 

M 5.1 
Tilfredshet med 
støttesystemer og – verktøy 

 - år 2005 Medarbeider-
undersøkelse 

4,5 4 

 

Tabell 4: Målkart for fokusområdet Medarbeidere 
 
I tabell 11 må resultat ved sist måling leses opp mot resultatmål 2006. Disse er beskrevet i vedlegg 1. Der 
kommunen ikke har oppnådd tilfredsstillende resultat ( ) kommenteres dette under de kapitlene hvor 
resultatet er oppnådd. 
 
Alle ledere er i 2005 blitt vurdert i forhold til felles målekart for fokusområdet 
medarbeidere.   
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2005 viste at kommunen som helhet lå på et 
nivå som ”ønsket” når det gjaldt  

• Medarbeidertilfredshet 
• Organisasjonens endringskompetanse 
• Medarbeidernes tilfredshet med lederne 

 
Når det gjaldt Medarbeiderkompetanse og Organisering i forhold til oppgaver lå 
kommunen på et nivå som er definert som godt nok. Der kommunen som helhet hadde en 
utfordring var på området Tilfredshet med støttesystemer og verktøy hvor resultatet ble 
definert som ikke godt nok/svakere enn forventet. Neste medarbeiderundersøkelse vil bli 
gjennomført i 2007.  
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3.4.1 Godt arbeidsmiljø 
Utfordringer 
Strategien for et godt arbeidsmiljø er beskrevet i ”Arbeidsgiverpolitisk plattform” som er 
vedtatt av kommunestyret.  Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiverpolitikk er at et 
godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere skapes gjennom myndiggjøring av 
medarbeiderne, tilretteleggende livsfasepolitikk, kompetanseutvikling og en lokal 
belønningspolitikk. 
Myndiggjøring av medarbeidere er en sentral målsetting for hele organisasjonen og er en 
viktig utfordring for alle ledere i organisasjonen.  Kartlegging av medarbeidernes tilfredshet 
gir et godt grunnlag for forbedring av arbeidsmiljøet.   
 
Gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har Ås kommune tidligere inngått 
følgende hovedmålsetting: 
• Redusere sykefraværet med 20 %, foreløpig over en 4 års periode  
• Tilrettelegge for langt flere arbeidstakere med redusert arbeidsevne enn i dag (i første 

rekke egne ansatte) 
• Øke den reelle pensjoneringsalder 
 
Arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær er vesentlig for å forebygge og 
redusere sykefraværet. Utfordringen er å videreføre og øke oppfølgingsaktiviteten 
kommunen har. Sentrale myndigheter har signalisert at arbeidsgivere må inkludere 
mennesker med redusert arbeidskapasitet selv om dette kan medføre et høyere sykefravær. 
Samtidig som kommunen fortsatt må bruke ressurser for å avdekke og forebygge 
arbeidsrelatert sykefravær.  
 
Det er en målsetting å øke andelen som står i arbeid til ordinær pensjonsalder. Både i 
forhold til målsettinger i IA og som kostnadsreduserende tiltak.  Utover det som gjøres i IA, 
vil tiltak i denne sammenheng være implementering av seniorpolitikk i hele kommunen.   
 
Det kan bli en utfordring å innføre rammer for livsfasepolitikk som er fleksibel og 
individuelt tilpasset samtidig som kommunen gjennomfører omstillingsarbeid. 
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
For å skape et godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere med et lavt sykefravær vil det 
være viktig å: 
• Styrket vekt på god ledelse som sikrer stabilitet og kontinuitet, og evner å tenke 

strategisk 
• Arbeide systematisk for å redusere sykefravær som har sin bakgrunn i arbeidsmiljø 
• Implementere seniorpolitikken 
• Legge til rette for livsfasetilpasning og utvikling av velferdsordninger som fremmer 

helse, trivsel og samhold 
• Det etableres tiltak for ”langtidsfriske” samtidig som det iverksettes tiltak for å redusere 

sykefraværet 
• Gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse i 2007 og følge opp resultatet fra 

kartleggingen i medarbeiderundersøkelsen 
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3.4.2 God ledelse 
Utfordringer 
Utfordringen framover er å arbeide for å realisere målsettingene i kommunen. 
Befolkningens tillit til folkevalgte og offentlig ledere og ansatte er en forutsetning for 
lokaldemokratiet. I en kommune med godt omdømme, øker de folkevalgtes handlingsrom 
og gjør det mulig for kommunens organisasjon å fylle rollen som en god tjenesteyter, 
samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet, eier og arbeidsgiver. Det er avgjørende at 
samarbeidet mellom politisk ledelse og administrativ ledelse er god. Det er derfor viktig å 
støtte opp med mål og tiltak som bidrar til åpenhet, gode holdninger og handlinger i 
kommunal sektor. Kommunen må være pådriver for en åpenhetskultur som styrker dialogen 
mellom politisk og administrativt miljø. 
 
Målsettingene for kommunens administrasjon er nedfelt i en visjon for Ås kommunes 
organisasjon, samt i lederprinsipper som skal følges av alle ledere.  Gjennom lederavtalene 
blir alle ledere årlig målt når det gjelder resultater, lederadferd og lederferdigheter. 
Rådmannen har i samarbeid med BI gjennomført et lederutviklingsprogram for totalt ca 50 
ledere. Det toårige BI programmet for ledere ble avsluttet i april 2006. Programmets formål 
var å øke ledernes ferdigheter, kunnskap og bidra til bygging av en felles 
organisasjonskultur.  Programmet har gitt ledere mulighet til å få formell lederkompetanse 
på bachelornivå. Videreutvikling av lederforum som en viktig arena for lederutvikling er 
igangsatt.  Det er vesentlig å beholde gode ledere. Konkurransedyktig lønns-/arbeidsvilkår 
og  utviklingsmuligheter vil være avgjørende.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Sikre stabilitet, kontinuitet og enhetlig ledelse som evner å tenke strategisk 
• Sikre et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse 
• Rekruttere og beholde ledere som utøver ledelse i tråd med vedtatte lederprinsipper 
• Drive kontinuerlig etterlederutvikling og utvikle gode ledelsesverktøy herunder å øke 

lederferdigheter og kompetanse gjennom videreføring og utvikling av lederforum. 

3.4.3 Kompetente medarbeidere  
Utfordringer 
Konkurransen om arbeidskraften er ytterligere strammet til. Utviklingstrekkene nasjonalt 
og regionalt tilsier en sterkt økende knapphet på arbeidskraft generelt og kompetent 
arbeidskraft spesielt. Kommunesektoren står overfor store utfordringer, bl.a. de to 
sammenfallende utviklingsperspektiv; knapphet på arbeidskraft og ”eldrebølgen”. 
Medarbeidere i kommunal sektor har høy gjennomsnittalder. Dette kan medføre at 
kommunene står i fare for å miste både verdifull kompetanse og arbeidskraft i løpet av få 
år. Samtidig er det et stort arbeidskraftpotensiale blant innvandrer grupper, arbeidsføre 
eldre og de med restarbeidsevne. 
Utfordringen for Ås, i likhet med andre virksomheter, er å tilrettelegge for å ta i bruk eldre 
arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft. I tillegg er Ås kommunes utfordring å beholde og 
rekruttere kvalifiserte medarbeidere innen enkelte stillingsgrupper hvor kommunen 
konkurrerer med privat sektor. Det vil derfor være viktig å profilere det unike ved å arbeide 
i offentlig sektor.  Kommunen bør framheve kommunens fortrinn som arbeidsplass, slik at 
unge og eldre mennesker ser kommunesektoren som en spennende og utviklende 
arbeidsplass. 
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Det vil være en utfordring å sikre tiltrekkelig og riktig kompetanse i tråd med endringer i 
tjenester og/eller omstillinger. Det er derfor ønskelig med økt fokus på målrettet 
kompetanseutvikling hos alle medarbeidere, tilrettelegge for praksisplasser for personer 
under utdanning/kvalifisering (eksempel lærlinger, studenter, trainee etc) og arbeidstakere 
med restarbeidsevne.  Dette bør søkes løst i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og KS. 
Det vises i den sammenheng til ny fagarbeideropplæring innen det nye helsefaget der det 
vil bli behov for lærlingeplasser fra og med høsten 2008. KS har allerede startet et trainee-
opplegg med håp om praksisplasser i kommunene allerede fra høsten 2007. 
 
Kravene til mer effektiv og fleksibel utnyttelse av de menneskelige ressurser ved at flere og 
større oppgaver skal dekkes innenfor samme rammer, må også møtes med målrettede 
virkemidler som lønnsuttelling og kompetanseutvikling. Målene i omstillingsprosessene 
fremover kan kun nås dersom kommunen har tilstrekkelig med medarbeidere som har den 
kompetanse som kreves. Det er viktig at kommunen/ledere har mulighet til å belønne 
ønsket kompetanse og fleksibilitet da dette kan gi mer fornøyde medarbeidere og bidra til 
ønsket organisasjonsendring/-utvikling. 
 
En offensiv arbeidsgiverpolitikk krever derfor en mer forutsigbar og strategisk 
lønnspolitikk lokalt. Det er en utfordring å implementere en lokal lønnspolitikk som 
stimulere til at kommunen rekruttere, beholde og utvikle nødvendig og kvalifiserte 
medarbeidere fremover i tid. Bare ved å ha riktig og nødvendig kompetanse kan kommunen 
møte de mange utfordringene og nå målene som er satt av kommunestyret og som er 
nedfelt i kommunalplan og handlingsprogram m.m. 
Individuell lønn er et av de viktige virkemidler for å stimulere og motivere den enkelte 
ansatte eller grupper av ansatte til å oppnå resultater for kommunen og nå de fastsatte mål. 
Dette er viktig for at kommunen sikrer tilstrekkelig og riktig kompetanse hos den enkelte 
medarbeidere slik at de kan bidra positivt for at kommunen kan møte de mange 
utfordringene og nå kommunens mål.   
 
Det vil være en utfordring å gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling, beholde 
medarbeidere og foreta rekruttering av ny kompetanse samtidig som kommunen er i 
omstilling der medarbeidere berøres.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Utvikle arbeidsplassen til en viktig læringsarena 
• Involvere de ansatte i utviklingsarbeid og kompetansearbeid 
• Sikre at kunnskap, evner og ferdigheter gjenspeiles i belønningssystemer 
• Sikre at ansattes kompetanse er i overensstemmelse med oppgaver og krav til stillingen  
• Gi medarbeiderne muligheter for utvikling i egen organisasjonen 
• Bidra med praksisplasser og læreplasser for studenter/nyutdannede. 
• Bidra til kompetanseutvikling i Follo-samarbeidet. Utvikle synergieffektene som ligger 

i ulike samarbeid mellom Follo-kommunene. 
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3.4.4 Fleksibel organisasjon 
Utfordringer  
Kommunen er en kompleks organisasjon. Endringer og omfang av forventninger og krav 
forutsetter fleksibilitet og evne til å utnytte organisasjonens kompetanse. Felles forståelse 
av mål og strategier i et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen er viktige 
forutsetninger for å lykkes. Utfordringen framover er å sikre en klar og felles forståelse av 
målsettinger og en hensiktsmessig og rasjonell organisering som til enhver tid er tilpasset 
kommunens tjenester og tjenestenivå. Det vil videre være en utfordring å få til en fleksibel 
organisasjon slik at behov for organisasjonsmessige endringer kan gjøres effektivt, rasjonelt 
og under trygge/forutsigbare rammer for de ansatte. Det er en kontinuerlig oppgave å 
vurdere om kommunen er optimalt organisert med kompetanse og kapasitet i forhold til 
tjenestenes rammer, kvalitetsnivå og oppgaver. 
 
Det er en utfordring å utvikle fleksibilitet i organisasjonen i tråd med endringer i rammer, 
omfang og kvalitet på tjenester. Kravene til mer effektiv og fleksibel utnyttelse av 
personalet er også en utfordring.  
 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Utvikle en god løsningsorientert organisasjonskultur 
• Føre en aktiv dialog i organisasjonen for forbedringer og effektivisering, og stimulere 

til nytenkning  
• Sørge for at ansvar og oppgaver for den enkelte er utfordrende, men samtidig realistisk i 

forhold til kompetanse 
• Organisasjonsstrukturen må være hensiktsmessig i forhold til krav og oppgaver og må 

derfor vurderes kontinuerlig.  

3.4.5 Effektive støttesystemer og verktøy 
I løpet av 2006 ble GAT-Soft turnus og ledelseprogram tatt i bruk i deler av organisasjonen. 
Gjennom samarbeidet med IKT Follo foreligger det planer for den digitale kommune. 
Selvbetjeningsportalen gjør tilgjengeligheten til kommunens tjenester enklere og bedre. Ås 
kommune skal i samarbeid med andre Follo-kommuner ta i bruk nytt økonomi-, lønns- og 
personalprogram og elektronisk sak- og arkivsystem. Dette skaper store utfordringer 
spesielt i den første delen av planperioden. Nye elektroniske programmer og verktøy skal gi 
effektivisering og forenkle arbeidet. Dette forutsetter nødvendig opplæring av de 
forskjellige programmer til brukerne og at IT-teamet har tilstrekkelig kapasitet til å sikre 
stabil drift.  
 
Utfordringer  
• Gode støttesystemer og verktøy for ledere for å utføre de administrative oppgaver og 

for at medarbeidere skal kunne løse nye oppgaver med større ansvar og mer myndighet.  
• Elektroniske programmer og verktøy må gi effektivisering og forenkle arbeidet.  
• For å gi ledere og politikere et godt beslutningsgrunnlag for å sette mål, iverksette tiltak 

og foreta prioriteringer er det behov for å videreutvikle og forenkle plan- og 
rapporteringssystemet.  

 
De viktigste tiltakene i planperioden 
• Sikre tilstrekkelig infrastruktur som tilfredsstiller behovene 
• God brukerstøtte fra helpdesk og systemansvarlig for de enkelte programmer 
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• Sikre opplæring som gir optimal utnyttelse av elektroniske systemer og andre 
støtteverktøy 

• God støtte og rådgiving for lederne fra stabs- og støttefunksjonene 
• Sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse i IT-teamet  
• Gjennomføre tiltak som er nødvendig for å gå over til elektronisk arkiv 
• Ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsflyt 
• Samhandle elektronisk med andre forvaltingsnivåer og offentlige virksomheter for å 

skape helhetlig offentlige tjenester 
• Videreutvikle plan- og rapporteringssystemet  

 

3.5 Investeringer  

3.5.1 Samlede investeringer 
Nedenfor gis utfyllende kommentarer til investeringsprogrammet for 2007 – 2010 for de 
prosjekter som er prioritert i perioden. Følgende er lagt til grunn for prioriteringene i 
handlingsprogrammet: 
•        Vedtatte og igangsatte prosjekter videreføres så langt det er mulig innenfor kommunens 

økonomiske rammer 
•        Investeringsprosjekter som følge av nye lovpålegg fra staten 
•        Investeringsprosjekter som gir effektiviseringsgevinster 
 
Tidligere vedtatte investeringer som ikke er igangsatt, er vurdert på nytt ved utarbeidelse av 
handlingsprogrammet 2007-2010 
 
Investeringsprogrammet er ambisiøst, særlig det første året. Sykehjemmet fullføres i 2007 
og tas i bruk fra 2008. Når Frydenhaug barnehage er ferdig utvidet, vil kommunen ha full 
barnehagedekning. I de to siste årene i planperioden er flere av de større beløpene lagt inn 
skissemessig. Ved neste rullering vil det være behov for å foreta en mer grundig vurdering 
av hva slags investeringer som skal gjøres i slutten av perioden. 
 
Investeringsprogrammet er basert på prognose som bygger på boligprogrammet i gjeldende 
kommuneplan fram til 2010. Etter 2010 bygger prognosene på nasjonale modeller og er 
mer usikre. Det vises til vedlegg 5 med tabeller knyttet til vurderinger under barnehager og 
grunnskolen.  

Barnehager 
Statlige styringssignaler viser fortsatt en økt satsing på barnehageutbygging. Det arbeides 
for å få til full barnehagedekning innen år 2007. 
 
I følge prognosen vil det være om lag 411 barn i aldersgruppen 1-5 år i Nordby-området i 
2010. Dette er en økning på 38 barn i forhold til 2006. Det finnes i dag 330 
barnehageplasser i området, det vil si at det er barnehageplass til ca 90 % av barna i 2006. 
Dekningsgraden vil reduseres ned mot 80% fram til 2010 på grunn av økt barnetall. 
 
Prognosene for sentralområdet tyder på at aldersgruppa 1-5 år vil reduseres til 584 barn i 
2010. Dette er en nedgang på 8 barn i forhold til 2006. Det finnes 487 barnehageplasser i 
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området. I løpet av 2007 vil Steinerbarnehagen ha bygd ny barnehage og utvidet 
kapasiteten med 18 barn, samtidig som Søråsteigen har utvidet kapasiteten med 54 barn. Da 
vil sentrumsområdet ha 559 barnehageplasser. Når Frydenhaug barnehage er ferdig utvidet, 
vil kommunen ha full barnehagedekning. 
 
Det er regjeringens intensjon at satsene for barnehageplasser skal senkes ytterligere. Trolig 
vil da flere søke barnehageplass og flere vil utvide plassene sine. Etter hvert som det blir 
lettere å få barnehageplass vil sannsynligvis familiebarnehagene i stor grad legges ned. Det 
vil derfor være viktig å ha arealer som raskt kan bygges ut ved behov. 
 
Utbygging av barnehage på Solberg 
Det legges til grunn at reguleringsarbeidet og grunnervervet fortsetter slik at det kan bygges 
barnehage på kort varsel dersom barnehagebehovet øker. Det vises til utbyggingsplan for 
barnehager.  
 
Utbygging av barnehage på Søråsteigen 
Arbeidet med Søråsteigen ventes fullført i 2007 og innenfor avsatte økonomisk ramme 
 
Andre barnehager i sentralområdet 
For å sikre full barnehagedekning utvides Frydenhaug barnehage nå. Det er satt i gang 
regulering av tilleggsareal. Reguleringen forventes fullført i løpet av våren 2007 med 
påfølgende prosjektering og anbudskonkurranse. Det kan ventes anleggsstart høsten 2007 
og åpning av barnehagen etter sommerferien 2008. 
 
For å sikre full barnehagedekning også i framtida, kan det bygges barnehage på Dyster-
Eldor. Der eier kommunen areal. I følge vedtatt boligbyggeprogram skal arealene bygges 
ut, og det vil være naturlig å regulere barnehagetomt og bygge ut ved behov. 
 
Konklusjon 
1. Det reguleres og erverves areal til en ny barnehage med 100 plasser i Nordby (Solberg). 

Det legges opp til at barnehagen bygges i slutten av perioden 
2. Arbeidet med Søråsteigen fullføres. Arbeidet startet i 2006.  
3. Frydenhaug barnehage reguleres og bygges – arbeidet startes i 2007 og fullføres i 2008. 
4. Det reguleres barnehage med plass til 80 barn på Dyster Eldor. Barnehagen bygges ved 

behov.  

Grunnskolen 
Nordby-området 
Nordbytun ungdomsskole ble bygd i 1972 som tre parallellers skole. Skolen er nå full, og 
prognosene tilsier at antallet elever vil være stabilt litt mindre enn de to siste årene ut 
planperioden. Det ble derfor vedtatt en mindre utvidelse av skolearealet. I K-sak 78/05 ble 
det vedtatt romprogram for utvidelsen. Det er nå utarbeidet forprosjekt for arbeidet, og det 
viser seg at nye forskrifter gjør det nødvendig å flytte naturfagrommet. Utvidelsen av 
romprogrammet blir i alt 215m2. Utvidelsen av Nordbytun vil etter forprosjektet koste 39,5 
mill kroner. 
 
Skolen er over 30 år gammel. Behovet for rehabilitering er stort. En del rehabilitering er 
utført, men det er også behov for å skifte tak og utbedre fyrrommet. Det er nødvendig å 
gjennomføre dette parallelt med en utvidelse og rehabilitering av skolen. Det er utført 
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brannsikring og annen rehabilitering for i alt 14,3 mill kroner. Det gjenstår rehabilitering av 
fyrrom og nytt tak, som vil koste i alt 4,4 mill kroner. 
 
Det er tidligere avsatt i alt 29,5 mill kroner til prosjektet. I tillegg kommer bevilgningen til 
helsestasjonen med 3,7 mill. kroner. Totale kostnader etter utarbeidet forprosjekt blir 
54,5 mill kroner, dvs. at det er behov for 21,3 mill kroner. Rådmannen har vurdert 
prognosene på nytt og konkluderer med at i den vanskelige økonomiske situasjonen 
kommunen er i, må dagens størrelse på Nordbytun klare seg. Det er imidlertid nødvendig å 
bygge helsestasjon i Nordbyområdet. Det er også trolig at en må bygge nytt naturfagrom. 
Tidligere bevilgede midler reduseres med 7,5 mill. kroner. Det gjenstår da 7,7 mill. kroner 
til naturfagrom rehabilitering m.m. Bevilgningen på 3,7 mill. kroner til helsestasjonen står 
urørt. 
 
Skolekapasiteten for de andre skolene i Nordby-området vil være tilstrekkelig for 
kommende planperiode. Ifølge prognosen vil det først være om 10-15 år at kapasiteten er 
fullt utnyttet ved Nordby og Solberg. 
 
Sentralområdet 
Skolekapasiteten i sentralområdet er tilstrekkelig. Det vil imidlertid være nødvendig å 
benytte hele Gamle Åsgård skole til undervisning.  
 
Skolene er også stort sett i god stand. Paviljong 2 ved Åsgård skole, aktivitetsbygget ved 
Rustad skole og gymnastikksal/svømmehall ved Ås ungdomsskole er imidlertid meget slitt 
og der er det et rehabiliteringsbehov. 

Idrett og kultur 
Rehabilitering av Bankveien 1/Kulturskolen 
Det er tidligere bevilget 6 mill kroner til rehabilitering av Bankveien1/kulturskolen. Det er  
innhentet anbud på arbeidene og kun en entreprenør har gitt tilbud, noe som avspeiler et 
opphetet byggemarked. Kostnadene etter innkommet anbud er 11,5 mill. kroner. 
Rehabilitering av Åsgård er en krevende oppgave der en må ta hensyn til bygningens 
verneverdi. For å benytte bygningen til undervisning må den brannsikres og gjøres 
tilgjengelig for alle. Dette er en vanskelig og kostbar oppgave i den vernede bygningen. Det 
vil også være nødvendig å flytte kulturskoleaktiviteten fra Gamle Åsgård skole for å 
frigjøre denne til undervisning. 
 
Idrettsanleggene 
Treningshall ved Ås stadion vil langt på vei kunne dekke fotballgruppas behov for trening 
på snøfri bane vinterstid. Hallen er kostnadsberegnet til 6 mill kroner. Fotballgruppa har 
signalisert at de tar på seg kostnadene. En forutsetning for at kommunen skal engasjere seg 
i dette er at idrettslaget/fotballgruppa inngår en avtale med kommunen som sikrer at 
kommunen ikke får utgifter til anlegget. 

Pleie og omsorg 
Nytt sykehjem 
Beløpet som er avsatt i investeringsprogrammet er i henhold til k-sak 46/05. Sykehjemmet 
er nå under utbygging. Det er ikke meldt om kostnadsøkning i investeringen etter k-sak 
46/05. Budsjettrammen for inventar og utstyr er økt med 1,88 mill kroner. Økningen 
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skyldes i hovedsak kompensasjon for prisvekst. Beløpet som ligger i gjeldende plan har 
vært uendret siden 2003.  

Boliger til bostedsløse 
I samsvar med boligpolitisk handlingsplan er det nedsatt en prosjektgruppe for å utrede 
behovet for boliger for bostedsløse. Det er foreløpig nødvendig å skaffe enkle boliger for en 
gruppe på 6 personer. Byggekostnadene er beregnet til 2,5 mill kroner. I tillegg kommer 
tomtekostnader, anslagsvis 1,5 mill kroner. Boligene er foreløpig tenkt plassert på Dyster-
Eldor som kommunen eier. 

Rehabiliteringsbehov 
Den bokførte verdien av kommunens bygnings- og anleggsmasse er på nærmere 700 mill. 
kroner. Kommunens behov for rehabilitering av bygninger er stort. Registreringer som er 
gjort de siste årene viser at det er nødvendig med mellom 80 og 90 mill kroner for å sette 
bygningene i tilfredsstillende stand. For å dekke rehabiliteringsbehovet bør det avsettes 
omkring 8 mill kroner årlig gjennom en 10-årsperiode. Det er også bygget flere nye bygg, 
og vedlikeholdsmidlene bør økes for å sikre at bygningene ivaretas på best mulig måte. I en 
situasjon med trange økonomiske rammer klarer ikke kommunen å sette av tilstrekkelige 
midler til vedlikehold og rehabilitering. Selv om vedlikeholdsbudsjettet har økt de siste 
årene, brukes det fortsatt relativt lite til vedlikehold. For å vise at det er viktig å ta vare på 
kapitalen som er nedlagt i bygningsmassen, videreføres bevilgningen til rehabilitering på 
1,75 mill. kroner.  

Andre investeringsprosjekter 
Data, telefoni og IT-utstyr 
Beløpene i gjeldende handlingsprogram er videreført.  
 
SD-anlegg 
For å kunne foreta sentral styring av tekniske anlegg i kommunens bygg avsettes det midler 
til videre utbygging av sentralt driftskontrollanlegg. Investeringen vil gi besparelser i 
forhold til energiøkonomisering og på sikt driftspersonell. Et ferdig utbygd SD-anlegg vil 
kunne gi ENØK-besparelser på opptil 5 % av strømbudsjettet som er på om lag 11 mill kr. 

3.5.2 Investeringsprogram 
  B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 B 2010
Barnehage Vinterbro, inventar 450 0 0 0 0
Inventar Søråsteigen 500 600 0 0 0
Erstatning Søråsteigen 17 000 0 0 0 0
Inventar Frydenhaug 0 1 100 0 0 0
Frydenhaug barnehage 0 7 000 7 000 0 0
Solberg barnehage, inventar 0 0 0 750 0
Solberg barnehage 0 0 0 13 600 0
Dyster/Eldor barnehage, inventar 0 0 0 0 1 100
Dyster/Eldor barnehage 0 0 0 0 17 000
Sum barnehage 17 950 8 700 7 000 14 350 18 100
           
Inventar og utstyr, skoler 200 200 200 200 200
IT-utstyr, skoler 450 450 450 450 450
Nordbytun inventar 1 250 0 0 0 0
Nordbytun ungdomsskole 12 000 6 000 0 0 0
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  B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 B 2010
Rehabilitering skoler 0 0 0 10 000 0
Sum grunnskole 13 900 6 650 650 10 650 650
           
Trykking av bygdebok 0 0 300 0 0
Inventar kulturskolen 0 700 0 0 0
Kulturskolen 2 000 5 500 0 0 0
Ballbinger, isanlegg 0 400 400 600 0
Sum idrett og kultur 2 000 6 600 700 600 0
           
Inventar og utstyr 250 250 250 250 250
Gerica/Prokost 0 100 0 0 0
Regeneringsvogn 0 120 0 0 0
Nytt sykehjem, utstyr og inventar 0 11 680 0 0 0
Nytt sykehjem  80 000 126 200 0 0 0
Solfallsvn 27, K-sak 54/04 800 0 0 0 0
Sum pleie og omsorg 81 050 138 350 250 250 250
           
Omlegging av vannledninger 5 000 4 000 6 300 3 800 2 000
Kloakksanering 8 000 7 000 4 000 4 000 4 000
Nedre Bekk vann 400 0 0 0 0
Nedre Bekk avløp 300 0 0 0 0
Sum VAR-sektoren 13 700 11 000 10 300 7 800 6 000
           
Asfaltering - rehabilitering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Gang, sykkelvei Kroer. Veilys og asfalt 500 0 0 0 0
Samferdsel Nedre Bekk 1 700 0 0 0 0
Sum samferdsel 3 200 1 000 1 000 1 000 1 000
         
Informasjonsteknologi/telefoni 2 650 2 150 2 150 2 150 2 150
Økning IT ifht fiberoptikk. Noark,  IP telefoni 750 250 0 0 0
Kjøpe av leaset bil IT 0 100 0 0 0
Tiltak bostedsløse inkl tomtekostnader 0 0 4 000 0 0
Kirkelig fellesråd 150 150 150 150 150
Helsestasjon, Nordby 3 700 0 0 0 0
Helsestasjon, Nordby - datautstyr, inventar 310 0 0 0 0
Rehabilitering bygninger 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Bjørnebekk 500 500 500 500 500
Biler/Maskiner, teknisk etat 900 2 650 900 2 000 1 400
SD-anlegg 300 300 400 0 0
Mindre investeringsprosjekter ikke spesifisert 700 700 700 700 700
Sum andre inv. prosjekter 11 710 8 550 10 550 7 250 6 650
           
Sum alle inv.prosjekter utgifter 143 510 180 850 30 450 41 900 32 650
Ny finansiering av tidligere bevilgede beløp        
Nytt sykehjem 13 013 0 0     
Sum finansiering 156 523 180 850 30 450 41 900 32 650
Tabell 5: Investeringsprogram 2007 - 2010 
 
Investeringskostnadene til prosjekter som er skrevet med fet skrift er endringer i forhold til 
investeringsprogram 2006-2009. Investeringskostnader som er selvfinansierende er skrevet 
i kursiv. Med dette menes prosjekter som helt eller i all hovedsak dekkes inn gjennom 
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brukerbetaling og/eller tilskudd. Momskompensasjon er holdt utenom denne definisjonen. 
Det samme gjelder investeringstilskudd for barnehage. Utover salget av Åslund er det lagt 
til grunn salg av Nyborg barnehage i 2007 (2 mill kroner) og brannstasjon i 2009 (5 mill 
kroner). 
 
I investeringsprogrammet ligger det inne prosjekter som ikke er selvfinansierende med til 
sammen 110,1 mill kroner. Egenfinansieringsgraden er på 13 prosent hele perioden sett 
under ett. Egenfinansieringsgraden for slike prosjekter bør for en stor del være minst 50 
prosent. For prosjekter som er helt eller delvis selvfinansierende er investeringsnivået 173,3 
mill kroner. I sum gir dette et investeringsprogram på 283,4 mill kroner.  
 
Finansiering B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 B 2010 
Bruk av lån 154 105 106 550 24 950 36 600 32 650 
Tilskudd 1 718 34 800 5 200 300 0 
Bruk av fond 700 0 0 0 0 
Tomte- og anleggssalg/salgsinntekter 0 37 000 300 5 000 0 
Sum finansiering 156 523 178 350 30 450 41 900 32 650 
Prosjekter som i hovedsak er selvfinansierende 93 700 148 880 10 600 7 800 6 000 
            
Ikke selvfinansierende prosjekter 62 823 29 470 19 850 34 100 26 650 
herav lånefinansiert 61 105 27 470 14 350 28 800 26 650 
herav egenfinansiert 1 718 2 000 5 500 5 300 0 
            
Egenfinansieringsgrad på ikke selvfinans. prosj. 3 7 28 16 0 
Tabell 6: Finansieringen av prosjektene i investeringsprogrammet 
 
Låneopptak 
Forskrift i medhold av kommuneloven gir rammeføringer for kommunens låneopptak. 
Beregnet gjennomsnittlig avdragstid ligger på den ytre rammen. Låneopptak for 2007 (eksl 
startlån) foretas som et samlet serielån med en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 34,2 år.  
 
Det vil være behov for å ta opp et kortsiktig lån på 60 mill kroner i 2007 som følge av at 
salgsinntekter og investeringskompensasjon knyttet til det nye sykehjemmet først vil 
komme til utbetaling sent i 2007/våren 2008.  
 
Type låneopptak  Avdragstid Gj.sn.  

avdragstid 

Barnehager 40 2,5 
Barnehager inventar 10 0,0 
Nordbytun 40 1,3 
Kulturskolen inventar 10 0,1 
Rehabilitering kulturskolen 40 2,1 
Bjørnebekk 40 0,2 
Ballbinge 10 0,0 
Regenereringsvogn 10 0,0 
Gerica-Prokost 5 0,0 
Inventar Moer sykehjem 10 1,1 
Moer sykehjem 40 21,2 
Omlegging av vannledninger 40 1,5 
Kloakksanering 40 2,6 
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Type låneopptak  Avdragstid Gj.sn.  
avdragstid 

Kirkelig fellesråd 40 0,1 
Asfaltering - rehabilitering 40 0,4 
SD-anlegg 5 0,0 
Nye senger 10 0,0 
Kjøp leaset bil IT 10 0,0 
Informasjonsteknologi 5 0,1 
Skoleadministrasjon 5 0,0 
Fellesutgifter 5 0,0 
Maskinprogram 10 0,2 
Rehabilitering - bygninger 40 0,7 
Sum   34,2 
Tabell 7: Avdragstid og gjennomsnittlig avdragstid på låneopptak 
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Vedlegg  

Vedlegg 1 Resultatmålene i 2006 for fokusområdene samfunn, 
brukere, økonomi og medarbeidere   
 

FOKUSOMRÅDE SAMFUNN 
 Videreutvikle Ås kommunen på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige 

generasjoner. 
 Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og 

trygghet. 
 Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosial bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innefor 

et helhetlig miljøperspektiv. 
 

Resultatmål 
2006 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva skal vi måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler  
 

Status 2. tertial 
2005 

ønsket 
☺ 

godt 
nok 

 

(Målemetoder) 

S1.1 Tilfredshet med 
medvirkning og dialog 

Spørreundersøkelse Ingen undersøkelse i 
2005 

4,5 4 

S1.2 Innbyggernes kjennskap 
til tjenestene 

Spørreundersøkelse Ingen undersøkelse i 
2005 

4,5 4 

S1.3 Inngått partnerskap og 
samarbeid med andre 
aktører.  

Registrering Ingen registrering i 
2005 

2 1 

S1.4 Tilfredshet med 
tettstedsutviklingen 

Spørreundersøkelse Ingen undersøkelse i 
2005 

4,5 
 

4 
 

S1  Levende 
lokalsamfunn 

S1.5 Utarbeide risiko og 
sårbarhetsanalyser 

Gjennomført 
analysearbeid 

Utarbeidet kriseplan, 
men ikke vedtatt 
 

Vedtatt 
ROS-
analyse 

Utarbe
idet 

S2.1 Tilfredshet med 
oppvekstmiljø 
 

Spørreundersøkelse Ingen undersøkelse i 
2005 

4,5 4 S2  Godt oppvekstmiljø 
 

S2.2  Bruk av rusmidler Avhengig av mål Undersøkelse 
foretas i 2007 

  

S3.1 Bevare biologisk 
mangfold og kulturverdier 

Utarbeidet 
plan/registrering 
 

Oppdatert  
Biomangfold- 
registrering 
 

Ut-
arbeide
t HP for 
bio- 
mang-
fold 

 

Opp-
datert 
bio- 
mang-
fold 
registr
ering 

S3  Sikre naturmiljø for 
fremtidige generasjoner 
 

S3.2 Miljøvennlig drift og 
investering 

Antall etablerte 
miljøfyrtårnbedrifter/ 
virksomheter 

Ikke resultat 2005 1 be-
drift 

1 virk-
som-
het 

S4  Styrke friluftslivet S4.1:Plan utarbeidet for 
merking av 3 tursti-
alternativer i nærområdet til 
Ås sentrum 

Antall merkede turstier i 
nærområdet til Ås 
sentrum 

Ikke resultat 2005 3 
turstier 

2 
turstier 
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FOKUSOMRÅDE BRUKERE 

 Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter 
 Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har 

lovmessig behov får hjelp og støtte. 
Resultatmål 

2006 
Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva skal vi måle  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan måler vi 
 
(Målemetoder) 

Status 2. tertial 
2005 

ønsket 
  ☺ 

Godt 
nok 

 
Brukerundersøkelser  
Skole ☺ 4,5 4 
Barnehage ☺ 4,5 4 
Pleie og omsorg Ingen undersøkelser i 2005 4,5 4 
Barnevern Brukerundersøkelse høsten 

2005 
4,5 4 

Byggesak Brukerundersøkelse høsten 
2005 i Folloregi 

4,5 4 

Kultur ☺ 4,5 4 
Matproduksjon ved    
Åslund 

Ingen undersøkelser i 2005 4,5 4 

B1.1 Brukertilfredshet med 
tjenestene 

Helsestasjon 0-1 åringer Ingen undersøkelser i 2005 4,5 4 
Brukerundersøkelser  
Skole ☺ 4,5 4 

B1.2 Brukertilfredshet med 
tverrfaglig samarbeid.  

Barnehage ☺ 4,5 4 
Registrere    B1.3 Dekningsgrad av 

barnehagetjenester i forhold til 
antall barn 

Målsetting ifht. full 
dekning (90 %) 

☺ 82 % 78 % 

Registrere  

 Pleie og omsorg 
(forvaltningsenhet) 

Forvaltningslovens regler 
overholdt. 

Saksbeh.tid minst like 
god som lov krever 

 Sosial og barnevern 
 

Forvaltningslovens regler 
overholdt. 
Frister gitt i barnevernloven 
overholdt. 

Saksbeh.tid minst like 
god som lov krever 

B1.4 Saksbehandlingstid 
/svartid 
 

 Byggesak Alle saker behandlet ihht lov   Saksbeh.tid minst like 
god som lov krever 

Registrere  

Pleie- og omsorg Ingen påklagde saker er tatt 
til følge 

0 
påklagde 

0 tatt til 
følge 

 Barnevern Ett påklagd vedtak i 
barnevernet. Ikke tatt til 
følge i sos.utv. 

0 
påklagde 

0 tatt til 
følge 

B1 Tilstrekkelig 
tjenestetilbud med riktig 
kvalitet 

B1.5 Antall påklagde vedtak 
som tas til følge 
 

Byggesak Ingen påklagde vedtak tatt 
til følge fra Fylkesmannen. 

0 
påklagde 

0 tatt til 
følge 

Brukerundersøkelser  
Skole ☺ 4,5 4 
Barnehage ☺ 4,5 4 

Pleie og omsorg Ingen undersøkelser i 2005 4,5 4 
Barnevern Ingen undersøkelser i 2005 4,5 4 
Byggesak Brukerundersøkelse høsten 

2005 i Folloregi 
4,5 4 

Kultur ☺ 4,5 4 

Matproduksjon ved    

B2 Korrekt og 
brukertilpasset informasjon 
til rett tid 
 

B2.1 Brukertilfredshet med 
informasjon og dialog 

Ingen undersøkelser i 2005 4,5 4 
 Åslund 

Ingen resultat 2005 4,5 4 Helsestasjon 0-1åring. 
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FOKUSOMRÅDE ØKONOMI 
 Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som 

sikrer prioriterte tjenesteområder. 
Resultatmål 

2006 
Hva vi må lykkes 
med.  
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle.  
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler.  
 
(Målemetoder) 

Status 2. tertial 
2005 

ønsket 
☺ 

Godt 
nok 

 
KOSTRA- og 
regnskapsdata 

 
 

SFO  
Nto driftsutgifter pr 
bruker reduseres ifht 
2004 

 39 % 30 % 

Pleie- og omsorg 
Nto driftsutgifter pr 
innbygger 80 år og over 
reduseres ifht 2004 

 9 % 5 % 

Barnevern 
Nto driftsutgifter pr 
innbygger 0-17 år 
reduseres ifht 2004 

 12 % 
 

5 % 
 

Grunnskole 
Brutto driftsutgifter pr 
innbygger 6-15 år 
reduseres ifht 2005 

Ikke målt 2005 3 % 2 % 

Ø1  Effektiv 
ressursbruk og 
tjenesteproduksjon 

Ø.1.1 Produksjonskostnad pr. 
enhet 
 

Barnehage 
Nto driftsutgifter pr 
innbygger 1-5 år 
reduseres ifht 2005 

Ikke målt 2005 3 % 2 % 

Regnskapsdata    
Enhetenes/ 
avdelingenes avvik kan 
være målt i forhold til 
nettobudsjett/ 
bruttobudsjett 

 0 % 
 

1 % 
 

Ø2.1 Avvik i forhold til 
budsjett 
 

Etatenes samlede 
driftsbudsjett kan ha et 
avvik målt i forhold til 
nettobudsjettet 

☺ 0 % 0,5 % 

Regnskapsdata    
Enhetenes/ 
avdelingenes 
nettobudsjetter skal ikke 
reduseres i løpet av 
året. 

Ikke resultat 2005 0 % 2 % 
Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer 

Etatenes samlede 
driftsbudsjett skal ikke 
reduseres i løpet av 
året.  

Ikke resultat 2005 0 % 1 % 

Ø2  God 
økonomistyring 
 

Ø 2.3 Tilfredshet med plan- 
og budsjettprosessen 

Brukerundersøkelse Ikke resultat 2005 4,5 4 

Regnskapstall    Ø 3.1 Vedlikeholds/ 
Rehabiliteringsmidler ifht. 
bygningsmasse, veganlegg 
m.m. 

Vedlikeholds- og 
rehabiliteringsbudsjettet 
økes i forhold til 2004 

Ikke resultat 2005 20 % 
økning 

10 % 
økning 

Årlig avkastning skal 
være så mange % -
poeng over kommunens 
lånekostnad. 

 5 % -2 % 

Ø3  Langsiktig 
forvaltning av 
kommunens kapital 
(øk, human) 
   

Ø 3.2 Avkastninger ifht. 
lånekostnader 

Avkastningen de 4 siste 
årene skal være så 
mange %-poeng over 
kommunens 
lånekostnader. 

☺ 1,25 % 0,75 % 
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FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE 

 Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling 
gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet. 

Resultatmål 
2007 

Hva vi må lykkes 
med 
(Kritiske  
suksessfaktorer) 

Hva vi skal måle 
 
(Måleindikatorer) 

Hvordan vi måler 
 
(Målemetoder) 

Status 2. tertial 
2005 

ønsket 
☺ 

Godt 
nok 

 
M1.1 
Medarbeidertilfredshet 
 

Medarbeider-
undersøkelse 

☺ 4,5 
 

4 
 

M1.2  
Sykefravær 

Statistikk  7 % 7,5 % 

M1  
Godt arbeidsmiljø             
 

M1.3 
AFP og uføreavgang. 
Andelen alderspensjonist skal 
minst holde seg på 30 % 

Registrere registreres i 
årsmelding 

40 % 30 % 

M2  
God ledelse       

M2.1  
Medarbeidertilfredshet med 
lederne 

Medarbeider-
undersøkelse 

☺ 4,5 4 

M3  
Kompetente 
medarbeidere 

M3.1 
Medarbeiderkompetanse 

Medarbeider-
undersøkelse 

 4,5 4 

M4.1 
Organisering ifht oppgaver 

Medarbeider-
undersøkelse 

 4,5 
 

4 M4  
Fleksibel organisasjon 
 

M4.2  
Organisasjonens 
endringskompetanse 

Medarbeider-
undersøkelse 

☺ 4,5 4 

M5 
Effektive og 
anvendbare støtte-
systemer og verktøy 

M 5.1 
Tilfredshet med 
støttesystemer og – verktøy 

Medarbeider-
undersøkelse 

4,5 4  
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Vedlegg 2 Planer og prosjekter  
 
NYE PLANER SOM FØLGER AV HP 2007 - 10 Politisk behandling 
Fokusområde samfunn  
Næringsstrategi 2007
Beredskapsplan for Ås kommune 2007
Handlingsplan for biologisk mangfold 2007
Fokusområde brukere 
Plan for legetjenesten i Ås kommune 2007
Fokusområde økonomi 
Fokusområde medarbeidere 
 
 
VEDTATTE PLANER Vedtatt Rulleres
Fokusområde samfunn  
Kommuneplan 2002 – 2012 2002 2007
Kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett 1998 Innlemmes i 

kommune-
planen

Kommunedelplan for landbruket i Ås 2001 Innlemmes i 
kommune-

planen
Plan for kulturminner 1999 2008
Kriseplan – plan for kommunens kriseledelse. Gjennomføre ROS-
analyse. 

2006 2007

Plan for frivillighet 2006 2009
Fokusområde brukere  
Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009 2005 2007
Skolebruksplan med senere vedtak 1999 2008
Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) Ås kommune 1999 2007
4-års plan for kulturskolen 2005 2009
Plan for kvalitetsutvikling i barnehage og skole 2006-2009 ”Sammen 
finner vi løsninger” (erstatter Strategisk plan for barnehager og skoler, 
Pedagogisk plan, Strategisk plan for oppvekst- og kulturetaten) 

 2007

Kompetanseutviklingsplan 2005-2008 ”Kunnskapsløftet” 2005 Årlig
Barne- og ungdomsplan (erstatter plan for oppvekstmiljø i Ås)  2008
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2004 2008
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del 2  2007
Handlingsplan for psykisk helse 2005 2007
Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for kommunale bygg   2007
Trafikksikkerhetsplan 2000 2007
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2001 2007
Avfallsplan for Follo  2002 Se neste rad.
Plan for håndtering av renovasjon i Follo  2007
Hovedplan for vannforsyning 2003 Se neste rad.
Tiltaksplan vannforsyning  2007
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VEDTATTE PLANER Vedtatt Rulleres
Boligpolitisk handlingsplan 2004 – 2007 2004 2007
Fisketiltaksplan 2002 
Tiltaksplan avløp og vannmiljø 2001 2007
Tiltaksplan for Årungen (inngår i tiltaksplan avløp og vannmiljø) 2003 2007
Tiltaksplan for kommunedelplanen for friluftsliv, nærmiljø og idrett 2006 Årlig
Tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan 2006 2008
Fokusområde økonomi  
Reglement for finansforvaltning – finansstrategi 2004 2007
Fokusområde medarbeidere  
Plan for drift og investeringer innenfor IT  2006 2007
Arbeidsgiverpolitisk plattform 2002 
Livsfasepolitikk med hovedvekt på seniorpolitikk 2006 
Ås kommunes lønnspolitikk 2006 
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Vedlegg 3 Diverse oversikter til kapittel 3  
 
Barnehager 2005 
 

Ås Gj. Snitt 
Akershus 

Gj.snitt alle 
kommuner 2005 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 77,8 75,4 76,0 
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 67,3 66,6 64,1 
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 
timer eller mer per uke 

90,8 94,5 75,9 

Korrigerte brutto oppholdstimer per årsverk i 
kommunal barnehager 

11 404 11 885 11 281 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage 

90 992 97 679 98 636 

Prosentvis fordeling av utgifter på:    
Funksjon 201 – Opphold og stimulering 84,7 81,0 81,1 
Funksjon 211 – Tilrettelagte tiltak 16,2 10,9 10,9 
Funksjon 221 - Lokaler -0,8 8,1 8,0  
Tabell 1: Sammenligning av barnehager i Ås med gjennomsnitt Akershus og alle kommuner. 
 
 
Kommune 2001 2002 2003 2004 2005 
Vestby 443 5180 5547 5310 5202 
Ski 4751 5836 6559 7116 6090 
Ås 5720 7325 7336 8516 7800 
Frogn 5540 5281 5409 6562 7632 
 Nesodden 4886 5282 5390 5931 5895 
Oppegård 5049 5505 5989 6313 7660 
Tabell 2: Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorgstjenester i Follokommunene.  
 
 
ORGANISASJONSFORM/ORGANER DELTAKENDE KOMMUNER VERTS-

KOMMUNE 
Regionråd:   
Follorådet (organisering, se neste 
side) 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås 

Oppegård 

Aksjeselskaper:   
Follo Futura AS Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, 

Ås 
Ås 

Interkommunale selskaper:   
Follo Barnevernvakt Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, 

Ås 
Oppegård 

Follo barne- og ungdomsskole Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås 

Ski 

Follo distriktsrevisjon  Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby Ski 
Follo Legevakt Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Ås 
Ski 

Follo Ren Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås Ski  
Follo Kvalifiseringssenter Frogn, Ski, Vestby Ski 
Krise- og incestsenteret i Follo Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby, Ås 
Ås 

Nordre Follo Brann- og Feiervesen Oppegård, Ski Oppegård 
Søndre Follo Brann- og Feiervesen Frogn, Vestby, Ås Frogn 
Nordre Follo Renseanlegg Oppegård, Ski, Ås Ski 
Søndre Follo Renseanlegg. Vestby, Ås Vestby  
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ORGANISASJONSFORM/ORGANER DELTAKENDE KOMMUNER VERTS-
KOMMUNE 

§ 27-organer:   
Follo Omsorgsboliger Enebakk, Ski, Vestby Ski 
Follo økonomiske rådgivningstjeneste Oppegård, Ski, Vestby Ski 
Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, 
Ås 

Ås 

Samarbeidsavtale:   
Follo landbrukskontor Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, 

Ås 
Ås 

Felles innkjøpskontor Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås Ski 
Felles opplæringstilbud innen ulike 
områder 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås 

 

Felleskontoret for overformynderiene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ås Ås 
IKT-Follo Ski, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og 

Oppegård 
 

Stiftelse:   
Follo Museum  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby, Ås 
Frogn 

Tabell 3: Interkommunalt samarbeid med i Follo, oversikt over diverse organer. 
 
I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk på leder- og 
faglig nivå. 
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Vedlegg 4 Diverse tabeller til kapittel 4  
 
Barnehageplassbehov i 
Nordbyområdet 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antall barn 388 373 388 397 405 411 

90 % dekning 349 336 349 357 364 370 

80 % dekning 310 298 310 317 324 329 

Tabell 1: Nordby-områdets barnehageplassbehov 
 
Barnehageplasser i  
Nordby-området 

Pr 01.09.05 Pr 01.05.06 Pr 01.08.06 

Antall 242 362 342 

Tabell 2: Antall barnehageplasser i Nordby-området 
 
Barnehageplassbehov 
i sentrumsområdet 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antall barn 631 592 602 596 595 584 

90% dekning 568 533 542 536 536 526 

80 % dekning 505 474 482 477 476 467 

Tabell 3: Sentrumsområdets barnehageplassbehov 
 
Barnehageplasser 
i sentrumsområdet 

Pr 01.09.05 Pr 01.05.06 Pr 01.08.06 Pr 01.01.07 

Antall 438 494 494 512 * 

* Haugtussa Steinerbarnehage utvider med 18 plasser når ny barnehage står ferdig  
Tabell 4: Antall barnehageplasser i Sentrumsområdet 
 
Barneskoler 
Antall elever 

2006 2007 2008 2009 2010 Kapasitet

Nordby 294 286 295 319 338 420

Sjøskogen 174 179 184 184 186 250

Solberg 146 145 150 147 140 170

Hele Nordby 614 
 

610 629 650 664 
 

840

Tabell 5: Antall elever i barneskolene i Nordby ((Prognosetall 1,5%) 
 
Ungdomsskole  
Antall elever 

2006 2007 2008 2009 2010 Kapasitet

Nordbytun 282 277 279 271 278 360

Tabell 6: Antall elever i ungdomsskolen i Nordby (Prognosetall 1,5%) 
 
Barneskoler 
Antall elever 

2006 2007 2008 2009 2010 Kapasitet

Kroer 121 109 97 97 99 175
Rustad 360 355 351 327 331 448
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Barneskoler 
Antall elever 

2006 2007 2008 2009 2010 Kapasitet

Åsgård 342 334 327 325 325 560

Brønnerud 119 121 124 129 137 175
Hele sentrum 942 919 899 878 892 1358

Tabell 7: Antall elever i barneskolene i Sentralområdet (Prognosetall 1,5%) 
 
 
Ungdomsskole  
Antall elever 

2006 2007 2008 2009 2010 Kapasitet

Ås 422 411 420 427 411 540

Tabell 8: Antall elever i ungdomsskolen i Sentralområdet (Prognosetall 1,5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010. Budsjett for 2007. 

68



 

Vedlegg 5  Handlingsplan for psykisk helse 2007-2008 
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1 Innledning 
I brev til landets kommuner om Opptrappingsplanen for psykisk helse 27.6.06, gir Sosial- 
og helsedirektoratet føringer for kommunenes planarbeid. I brevet framgår det blant annet 
at den enkelte kommune skal ha en oppdatert og politisk vedtatt plan for sitt samlede 
psykiske helsearbeid, og at det er en betingelse for å få utbetalt øremerket tilskudd. Så vel 
økonomiplan som kommuneplanen skal omfatte den enkelte kommunes samlede 
virksomhet innen området.  
 
Arbeidet med plan for psykisk helsearbeid må skje som en integrert del av arbeidet med 
økonomiplanen. Det legges vekt på at en skal kunne spore psykisk helsearbeid i 
økonomiplanen.  
 
Kommunene kan velge å integrere planen helt, eller legge den som et vedlegg til 
økonomiplanen. Ås kommune har valgt det siste.  
 

2 Opptrappingsplan og opptrappingsmidler (1999-2008) 
Våren 1997 la regjeringen fram St.meld. 25(1996-97) ”Åpenhet og helhet”, om psykiske 
lidelser og tjenestetilbudene. Meldingen sammenfatter tilbudet innenfor psykisk helsevern 
slik: ”Pasientene får ikke den hjelpen de trenger, personalet føler ikke at de får gjort en god 
nok jobb, og myndighetene makter ikke å gi befolkningen et fullverdig tilbud” (sitat fra 
nettsiden til fylkesmannen aug. 06)  
 
St. meld. 25, ble etterfulgt av St. prop.nr.63 : Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-
2006) 
Opptrappingsplanen er en forpliktende økonomisk opptrappingsplan som skal resultere i 
styrket tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Alle ledd i tiltakskjeden skal styrkes og 
pasientene skal hele tiden stå i sentrum.  
 
Kommunene har mottatt økonomiske midler siden 1999, og vil motta øremerket tilskudd 
videre for 2007 og 2008. Fra 2009 legges tilskuddet inn som en del av kommunenes frie 
inntekter. 
 

3 Forekomst av psykiske lidelser 
I veileder fra Sosial- og helsedirektoratet (IS-1351.mars 2006) framgår følgende: ”Om lag 
halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet og 20-30 prosent har hatt 
en slik lidelse det siste året. Inkludert i tallene er 10-15 prosent med alvorlige psykiske 
lidelser.  
 
For en kommune med 5000 innbyggere betyr det om lag 1250 av innbyggerne sliter med en 
psykisk lidelse i løpet av et år. Ås kommune har mange innbyggere som kommer fra 
fremmede kulturer (UMB og asylmottaket). Dette kan bety at det er større forekomst av 
psykiske lidelser i befolkningen her enn i en gjennomsnittlig norsk kommune 
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4 Kommunens ansvar 
Kommunene har ansvar for å gi tilbud til alle, uavhengig av alder. Det gjelder også de med 
alvorlige psykiske lidelser, og de med dobbeltdiagnose rus/psykiatri.  
 
Signalene fra sentrale myndigheter tilsier at kommunene også i årene framover vil få et 
stadig større ansvar. Målet er at en større del av den spesialiserte behandling skal utføres 
poliklinisk samtidig som det gis tjenester i kommunen.  
 
Tjenester i kommunen omfatter alle livsområder så som: bolig, tjenester i bolig, 
meningsfull sysselsetting/aktivitet/arbeid og meningsfull fritid. Videre skal det legges stor 
vekt på forebygging av psykiske lidelser.   
 
Etter hvert som institusjonsplasser i spesialisthelsetjenesten blir lagt ned og 
behandlingstiden reduseres, kreves det stadig oppbygging av kommunale tjenester.  
 
For mer utfyllende informasjon om sentrale myndigheters føringer og Ås kommunes 
prioriteringer i opptrappingsperioden, vises til de årlig vedtatte planene for psykisk helse. 
Siste vedtatte plan 2006 (sak 06/536).  
 

5 Kortfattet beskrivelse og organisering av det psykiske 
helsearbeidet i kommunen  
Psykisk helsearbeid i kommunen er organisert som egen enhet under helse- og sosialsjefen.  
Tjenestene består av: 
• Psykisk helsetjeneste 
• Dagsenter 
• Bolig/tjenester i boliger.  
• Ambulerende tjeneste til personer som bor ulike steder i kommunen  
 

5.1 Psykisk helsetjeneste 
Psykisk helsetjeneste består av 550 % stilling fordelt på 6 ansatte.  Psykisk helsetjeneste er 
et lavterskeltilbud hvor mennesker med psykiske lidelser kan henvende seg direkte, eller 
via fagpersoner i kommunen, fastlege eller andrelinjetjeneste.  
 
Det er ingen aldersgrense i forhold til målgruppe, men de fleste som tar kontakt er voksne.  
Tjenesten er hjemlet i ”Lov om helsetjenester i kommunen”. Oftest gis det tjenester i form 
av støttesamtaler, i noen tilfeller for en kort periode og i andre tilfeller over flere år.  
Psykisk helsetjeneste er sentral i arbeidet med å hjelpe brukeren til å få en helhetlig god 
ramme rundt livet sitt.  
 
Det etableres ansvarsgrupper og utarbeides individuelle planer ved behov.  Det betyr ofte 
tett samarbeid med mange samarbeidspartnere så som fastlege, sosialkontor, barnevern, 
NAV trygd, Folloklinikken og Aker universitetssykehus.  I 2005 ble ansvaret for 
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spesialisthelsetjeneste til målgruppen flyttet fra Blakstad sykehus og over til Gaustad 
sykehus.  
 
De ansatte i psykisk helsetjeneste er faste medlemmer i ungdomsteam, tverrfaglig 
helsestasjon, helsestasjon for ungdom, helsestasjon på videregående skole og i to grupper 
for voksne som drives i samarbeid med voksenopplæringen i kommunen. 
Til sammen brukes det 80% stilling til dette. (De nevnte teamene er beskrevet senere i 
planen.) 

 

5.2 Dagsenter for mennesker med psykiske lidelser 
Siden høsten 2005 har dagsentret vært bemannet med 260 % stilling. På dagtid er det åpent 
alle hverdager, unntatt fredag og tilbudet benyttes av fra 25 til 28 personer. Tilbudet er 
meget variert i forhold til aktiviteter. Aktiviteter som bør nevnes spesielt er – tur/trim 
gruppen på mandagene og samtalegruppe/undervisningsgruppe hver torsdag. Sistnevnte er 
kommet i stand som følge av samarbeid mellom voksenopplæringssentret og psykisk helse. 
 
I august 2005 utvidet vi tilbudet i skoleveien, med åpent to kvelder pr uke. Målet med 
denne utvidelsen er å fange opp yngre mennesker med psykiske problemer som enten er falt 
ut av utdanning/arbeid eller som ikke har kommet i gang med arbeid/sysselsetting.  
 
Tilbudet benyttes i dag av 14 personer, de fleste mellom 20 til 30 år. Kveldstilbudet foregår 
i kjelleren på dagsentret og har fått navnet Motorstua. Her drives det med andre aktiviteter 
enn på dagsentret på dagtid. Her pusser en opp sykler, og mekkes på biler. Det drives litt 
med styrketrening, og det foretas små reparasjoner på møbler, skiutstyr og lignende. 
Motorstua har også fått fast oppdrag med vask av noen av hjemmesykepleiens biler. 
 

5.3 Bolig/tjenester i bolig for mennesker med psykiske lidelser 
Ås kommune åpnet høsten 2002, 10 omsorgsleiligheter for mennesker med psykiske 
lidelser. Boligene er bemannet på dag/ kveld alle dager (700 % stilling – som bemanner 
både bolig og ambulerende tjeneste). 
 
Et av kriteriene for å bli prioritert ved tildeling av bolig er at man har bruk for og ønsker å 
nyttiggjøre seg støtte og omsorg i boligen. Tjenestene gis etter Lov om helsetjenester i 
kommunene og Lov om sosiale tjenester etter vedtak fra forvaltningsenheten.  
 
Ambulerende tjenester er betegnelsen på tjenester til mennesker med psykiske lidelser som 
bor utenfor Tunveien. Denne tjenesten begynte vi med høsten 05, fordi vi så at mange 
mennesker med psykiske lidelser hadde behov for støtte og opplæring i forhold til 
dagliglivets aktiviteter. Tjenesten gis med enkeltvedtak etter Lov om sosiale tjenester, og 
vedtakene fattes av forvaltningsenheten. Det er i dag 14 brukere av denne tjenesten.  
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6 Andre tjenester 

6.1 Tverrfaglig helsestasjon  
Tverrfaglig helsestasjonen er et tiltak som ble etablert for fire år siden ved hjelp av 
psykiatrimidlene. Det ble opprettet 40 % stilling fordelt på 4 personer. Et fagteam med 
fokus på forebyggende arbeid og tidlig hjelp til foreldre og fagpersoner som jobber med 
barn. Målgruppen er barn fra  0-12 år, deres foresatte og fagpersoner i barnehage og skole.   
 
Tverrfaglig helsestasjon har åpent 3 timer i uka og består av helsesøster som teamleder, 
psykisk helsearbeider, førskolelærer fra PPS og barnevernskonsulent.  
Målene er bl.a: - En lett tilgjengelig fagkompetanse for familier/foreldre/barn som har 
problemstillinger av sammensatt art. – Redusere henvisninger og ventetid. - Mulighet for 
drøfting av problemstillinger sammen med kollegaer som har et annet faglig perspektiv. 
 

6.2 Ungdomsteamet 
Teamet er et tverrfaglig team på Ungdomsskolene med fokus på forebyggende arbeid. Det 
ble bevilget penger til 60% stilling av psykiatrimidler, fordelt med 20% på psykiatrisk 
sykepleier, 20% barnevernpedagog og 20% helsesøster. Teamet er tilgjengelig på de to 
ungdomsskolene en dag pr uke. Foreldre, elever og lærere benytter teamet. Teamet er også 
tilgjengelig for andre samarbeidspartnere.  
 

6.3 Generelt forebyggende arbeid blant barn og unge 
Kommunen arbeider forebyggende gjennom helsestasjon for sped- og småbarn, kommunal 
svangerskapsomsorg, skolehelsetjeneste. Tjenesten er styrket med en 100% stilling med 
tanke på forbygging av psykiske lidelser.  
 

6.4 Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten på 
videregående skole 
Helsestasjon for ungdom er et viktig tilbud for å møte ungdom som kanskje kan være i 
risikogrupper. Det er et lavterskeltilbud der ungdom i alderen 14-20 år kan komme å få råd 
og veiledning i forhold til prevensjon, pubertetsproblemer, saker det er vanskelig å snakke 
med andre om, spiseforstyrrelser, små og store bekymring.  
 
Skolehelsetjenesten på Ås videregående har mange henvendelser og ble sammen med 
helsestasjon for ungdom styrket med til sammen 60% stilling i 2005. Stilling som 
helsesøster ble økt med 20% og psykisk helsearbeider gikk inn i arbeidet tilsvarende 40% 
stilling.  
 

6.5 Alternativt forebyggende arbeid – familie og nettverksteam  
I kommunestyret 14.12.05, ble det bestemt at det skal brukes psykiatrimidler til 150% 
stilling for å videreføre et lavterskeltilbud som kan gi rask hjelp til familier også etter 
ordinær arbeidstid. Teamet kom i gang våren 06, og samarbeider med de andre 
forebyggende teamene i kommunen.  
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6.6 Sosialtjenesten 
Sosialtjenesten har erfart at en forholdsvis stor andel av sosialklientene med behov for 
langvarig økonomisk hjelp, i tilegg har psykiske problemer, mange i kombinasjon med rus. 
Dette fører til at de har problemer med bl.a. å klare seg i dagliglivet, styre økonomien og 
forsørge seg ved ordinært arbeide. Kontakten med pårørende er i mange tilfelle anstrengt, 
og sosialtjenesten blir i mange av disse sakene det faste kontaktpunktet.  
 
Sosialtjenesten har fått tildelt midler til 50 % stilling som sosialkonsulent, med 
hovedarbeidsområde personer med psykiske problemer. Sosialkonsulenten har i tillegg 
hovedansvaret for samarbeidet med psykiatritjenesten, og gir veiledning/konsultasjon til de 
øvrige ansatte ved sosialtjenesten i krevende saker.  
 
Rusteamet ble styrket med en 100% miljøarbeiderstilling i 2005 for å følge opp ungdom 
med rus/psykiske problemer i egen bolig/arbeid. 
 

6.7 Støttekontakter 
Forvaltningsenheten behandler søknader om å få støttekontakt.  Ansvaret for 
støttekontaktvirksomheten er tillagt vikar- og rekrutteringstjenesten, Enhet for pleie- og 
omsorg. Ved årsskiftet 04/05 var det innvilget støttekontakt for 14 voksne og 11 barn med 
psykiske lidelser. Fram til 31.12.05, var økningen 14 nye støttekontaktvedtak til voksne og 
barn med psykiske lidelser.  
   

6.8 Pedagogisk psykologisk tjeneste 
Både i grunnskolene (kommune) og i videregående skoler (fylke) er det en velfungerende 
PP- tjeneste. Tjenesten har som formål å bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling 
og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 
behov.  
PPT samarbeider med helse- og sosialtjenestene ved behov. 
 

6.9 Allmennlegetjeneste 
Kommunen har ansvar for allmennlegetjenesten gjennom fastlegeordningen. Det innebærer 
at alle har tilgang til sin faste lege. Fastlegen har et koordineringsansvar for helhetlig 
oppfølging av de som står på vedkommendes liste. Fastlegen er ansvarlig for henvisninger 
til spesialisthelsetjenesten. Follokommunene har god legedekning etter innføring av 
fastlegeordningen. Ås kommune har inngått avtale med 11 leger. 
 
Kommunene har også ansvar for å organisere øyeblikkelig hjelp / legevakt døgnet rundt - 
året rundt. Follo legevakt er en interkommunal legevakt for Follokommunene med unntak 
av Vestby. Legevakten bemannes for en stor del av leger som arbeider andre steder enn i 
kommunene. Legevakten blir en viktig samarbeidspartner i forhold til å finne og bruke 
andre alternativer enn sykehusinnleggelse ved akutte tilstander hos personer med psykiske 
lidelser 
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6.10 Band prosjekt 
Kultur og oppvekstetaten har gjennomført et musikk prosjekt for en gruppe utsatte unge på 
Nordbytun ungdomsskole. Prosjektet er evaluert og vurdert som meget vellykket. Det bør 
inngå som et fast tilbud fra 07. 
 

7 Faste samarbeidsfora i kommunen   
Kommunen har flere faste samarbeidsfora i forhold til målgruppen.  
 
Samordning av de ulike forebyggende team:  
Faste møter en gang i måneden der samordning og samarbeid teamene imellom står på 
dagsordenen.  
 
Samordning og samarbeid mellom sosial/barnevern, forebyggende helsetjeneste og Psykisk 
helsetjeneste:   
Faste møter en gang pr måned. Innhold på disse møtene er informasjonsutveksling og 
drøfting av anonyme case. 
 
STA møter: 
Faste møter mellom NAV trygd, NAV arbeid, sosialtjenesten og bruker. Her meldes ofte 
saker fra brukere av psykisk helsetjenester.  
 
Positivt oppvekstmiljø: 
Er betegnelsen på et tverretatlig samarbeidsfora som fokuserer på forebyggende arbeid for 
barn og unge i alderen 0-20 år. Arbeidsgruppen har møte annen hver måned og drøfter 
saker som går på tvers av etatsgrensene.  
 

8 Samarbeid med Aker helseforetak 
Aker helseforetak overtok i 2005 ansvaret for spesialisthelsetjenester for Follo regionen. 
Inntil da hadde vi forholdt oss til Blakstad sykehus.  
 
I 2006 ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom Aker universitetssykehus HF og 
Ås kommune. Folloklinikken (DPS) inngår som en del av Aker universitetssykehus.  
Kommunen samarbeider med DPS og sykehuset om felles brukere. Arbeid rundt 
Individuell plan kan inngå i et slikt samarbeid.   
Vi har et hyppig og nært samarbeid med FAT (Follo akutteam)  
 
Ellers kan nevnes følgende faste samarbeidsformer:   
• Samarbeidsmøter mellom Folloklinikken avd. VOP og psykisk helsetjeneste i 

kommunen 
• Felles undervisning i regi av Folloklinikken 
• Konsultasjonsteam sosial/barnevern/psykiatri – PUPO/PUT – Folloklinikken 
• Helsestasjonen for ungdom har veiledning fra PUT-Folloklinikken 
• Fiks – lokalbasert rustiltak, interkommunalt/tverrfaglig    
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9 Brukermedvirkning 
Samarbeidet med brukerne er helt avgjørende for å kunne gi gode tjenester. Våren 06 ble 
det foretatt en brukerundersøkelse i tjenesten. Resultatet var meget positivt.  
Vi gir økonomisk støtte til den lokale avdeling av Mental helse og ADHD – foreningen.  
Vi har jevnlige møter med Mental helse og drøfter blant annet planer og prioriteringer i Ås 
kommune. Videre har vi faste brukermøter i bolig og på Dagsenter.  
Ellers må det understrekes at arbeid med individuell plan er et planarbeid som skal foregå i 
nært samarbeid med bruker og på brukerens premisser.  
 

 

10 INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM OG 
ØKONOMIPLAN FOR 2007 – 2010 
 

10.1 Utfordringer – enhet for psykiske helse 
Ås kommune vil motta økte øremerket tilskudd gjennom opptrappingsplanen for 2007 og 
2008. Fra 2009 legges tilskuddet inn som en del av kommunens frie inntekter. 
  
Tilskudd for 2007 settes lik øremerket tilskudd 2006 påplusset veksten i kroner i tilskuddet 
fra 2005 til 2006.  
Tilskudd for 2008 settes lik øremerket tilskudd for 2007 påplusset veksten i kroner i 
tilskuddet fra 2005 til 2006. (rundskriv IS-1/2005 og IS-1/2006) 
 
Utbetaling av tilskuddet er knyttet til økonomiplanperioden 2007 – 2010. Den enkelte 
kommune skal sørge for å integrere den oppdaterte planen for psykisk helse i kommunens 
økonomiplan. Kommunen skal vise samlet ressursdisponering innen psykisk helse i et 
helhetlig perspektiv. Så vel økonomiplan som kommuneplan skal omfatte den enkelte 
kommunes samlede virksomhet innen området og gis en tydelig sporbar henvisning i 
økonomiplanen. Planen for psykisk helsearbeid kan inngå som vedlegg til økonomiplanen.   
  
For 2006 får Ås kommune kr.7.059.000 i statlig tilskudd for å styrke tilbudet til mennesker 
med psykiske lidelser.  
For 2007 vil tilskuddet øke med kr.1.332.000 og utgjøre totalt kr. 8.391.000 
Samme økning vil skje i 2008 (siste året for øremerket tilskudd) og det samlede tilskuddet 
vil da være på kr.9.723.000 
 
Det er en stor utfordring å anvende de øremerkede midlene på en slik måte at psykisk helse 
kan møte mennesker med psykiske lidelser med gode tiltak – også etter at 
opptrappingsperioden er over 
 

10.2 Voksne med psykiske lidelser 

10.2.1 Utfordringer  
Boliger og ambulerende tjenester: 
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I tillegg til boligene i Tunveien 1, er det behov for samlokaliserte leiligheter i Nordby 
området.  
Det blir i løpet av 2006 fristilt 2-3 av i alt 5 leilighetene i Sleipnersvei. De siste fristilles 
etter planen i 2007. Leilighetene er forbeholdt mennesker med psykiske lidelser, som 
trenger tjenester og trygghet. Det etableres derfor personalbase, med møteplass for 
beboerne i tidligere ”hyggestua”. 
 
Personalgruppen som i dag jobber i Tunveien og ambulerende tjeneste må styrkes for å 
imøtekomme de nye beboernes behov. Det vil også være behov for ennå en leasing bil for å 
kunne gi tjenester.  
 
Støttesamtaler:  
Tjenesten får stadig flere henvendelser om behov for støttesamtaler. Enkelte brukere tar 
selv kontakt men størsteparten henvises via fastlege, annen-linje tjenesten eller andre 
enheter i kommunen. 
 
Det er en merkbar økning i forhold til beboerne på Bjørnebekk. Her er det tale om 
mennesker fra andre kulturer med traumatiske opplevelser i bagasjen. Å gi adekvat hjelp til 
disse menneskene er en stor faglig utfordring som kompliseres ved at det må jobbes 
gjennom tolk.  
 
Et annet område der vi ser økte behov er innen dobbeltdiagnose området, rus/psykiatri. 
Brukere med dobbeltdiagnose rus/psykiatri får tilbud om støttesamtaler dersom de er 
motiverte for å jobbe med den psykiske siden av problemet.   
 
Brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester har krav på å få utarbeidet 
individuell plan. Planarbeidet må foregå sammen med bruker og i nært samarbeid med 
involverte tjenester for første og andre linje. I mange tilfeller blir ansatte i psykisk helse 
koordinator for dette arbeidet som er meget viktig, men også tidskrevende.   
 

10.2.2 Forslag til tiltak for 2007 til 2010 
• Opprette to nye stillinger som psykisk helsearbeider i løpet av 07/08 – til tiltaket på 

Nordby 
• Opprette 50 % stilling som psykisk helsearbeider i løpet av 08 for å imøtekomme behov 

for oppfølging med støttesamtaler.  
• Utvide med en leasingbil i 2007 kr. 60.000/årlig utgift 
• Videreføre tiltakene beskrevet i planen ut planperioden. 
 

10.3 Barn og unge med psykiske lidelser 

10.3.1 Utfordringer  
Avlastningstiltak for foreldre til barn og unge med psykiske lidelser:   
Noen barn og unge, med ADHD eller Asbergers syndrom, og andre diagnoser innen 
psykiatrien, kan ikke ta imot vanlige avlastningstiltak i kommunen. De trenger spesiell 
fysisk og faglig tilrettelegging. Det er viktig at disse barn og unge fanges opp på et tidlig 
tidspunkt og gis adekvate tilbud.  
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De ulike teamene: familie og nettverksteamet, tverrfaglig helsestasjon for ungdom og 
ungdomsteamet får en viktig rolle når det gjelder formidling av særlige behov på et 
tidspunkt. Det vil kreve samordning slik at en kan diskutere anonyme case og finne fram til 
gode løsninger på et tidlig tidspunkt.  
 

10.3.2 Forslag til tiltak for 2007 til 2010 
• Opprette to stillinger i løpet av 07/08 for å imøtekomme behov for spesielt tilrettelagte 

tiltak for barn/unge med psykiske lidelser.  
• Opprette 20 % stilling som helsesøster.  
• Videreføre bandprosjektet, med betegnelsen - Bandundervisning som et fast tiltak kr. 

50.000. 
• Videreføre tiltakene som er beskrevet i planen ut planperioden 
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