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Johan Alnes 
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INTERPELLASJON OM FAIRTRADE 

 
Fremmet av Ina R. Libak (A) 12.11.2012: 
 
En av de største utfordringene når det gjelder internasjonal handel er at de som 
produserer råvarer ikke får en lønn de kan leve av, og at de har dårlige arbeidsvilkår 
og arbeidsforhold. Det kreves målrettet arbeid mot dette. Som kommune har man 
mulighet til å gjøre en liten forskjell, gjennom innkjøp osv. 
 
En annen ting vi kan gjøre er å gjøre som over 1000 kommuner før oss har gjort; å 
søke om å bli fairtrade-kommune. Hvis søknaden blir godkjent oppretter man en 
styringsgruppe som har ansvaret for arbeidet med fairtrade, man serverer fairtrade-
produkter på møter i kommunal regi og tilbyr et utvalg av disse varene i butikkene så 
innbyggerne får mulighet til å handle rettferdig. Det krever ingen spesielle 
bevilgninger i budsjettet, men har en stor effekt. 
 
Fairtrade er en sertifiseringsordning som garanterer at varen du kjøper er produsert 
av bønder som får en lønn og leve av, mye fordi leddene mellom forbruker og 
produsent er minimert så pengene ikke forsvinner på veien. Videre garanterer 
sertifiseringen at produsentene har ordentlige arbeidsforhold og arbeidsvilkår. Ofte er 
produktet også økologisk. 
 
Ås er en kommune med bevisste innbyggere og med fokus på miljø og internasjonalt. 
Å bli fairtrade-kommune vil være positivt fordi innbyggerne får tilgang på disse 
produktene, men også for bevisstheten rundt det å være forbruker og valgene man 
tar på hvilke produkter man kjøper, øker. Dette kan gi etterspørsel etter enda flere 
etiske varer. 
 
Å bli fairtrade-kommune er en unik mulighet til å påvirke internasjonal handel på 
kommunalt nivå. 
 
Spørsmål til ordfører: 
Kan Ås kommune søke om å bli fairtrade-kommune? 
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K-sak 65/12 

ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING - VALG AV LEVERANDØR 

 
Gå til saksliste    Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 570 &41 Saksnr.:  12/2184 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 61/12 12.09.2012 
Kommunestyret 57/12 12.09.2012 
Formannskapet 64/12 26.09.2012 
Formannskapet 77/12 21.11.2012 
Kommunestyret 65/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Saken ettersendes. 
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K-sak 66/12 

R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-257 Saksnr.:  08/2937 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/09 30.04.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/11 09.06.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 86/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 96/12 08.11.2012 
Kommunestyret 66/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012, 
med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelse 5d endres til: Det skal gjennomføres en etappevis 
avslutning av anleggsarbeidene, inkludert tilplantning av vollene.     

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Bygnings- og reguleringssjefen delte ut et dokument med e-postkorrespondanse fra 
2008/2009 mellom Aas skytterlag og tidligere rådmann vedrørende intensjonsavtale 
mellom Ås kommune og Aas skytterlag om Ålerudmyra skytebane.  
Aas skytterlag viser i e-post av 05.11.12 til den tidligere korrespondansen som 
forklaring for hvorfor forholdet om fordeling av rettigheter og plikter for de 
støyreduserende tiltak, ikke er avklart mellom skytterlaget og kommunen. Det er 
avtalt et møte om dette mellom Aas skytterlag og nåværende rådmann, 19.11.12. 
 
Ola Nordal (A) fremmet følgende endringsforslag:  
Reguleringsbestemmelse 5d endres til: «Det skal gjennomføres en etappevis 
avslutning av anleggsarbeidene, inkludert tilplantning av vollene».    
 

Votering: 
Innstillingen med Aps endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012. 

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplan for Ålerudmyra godkjent i Ås kommunestyre 23.10.1991 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang:  30.04.2009 
Offentlig ettersyn:                                       22.05.2009 – 22.06.2009   
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang: 09.06.2011 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang: 27.09.2012 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 4. gang: 08.11.2012 
Kommunestyret  21.11.2012 
 

Vedlegg som følger saken, separat trykk sendt alle utvalg 19.09.2012: 
1. Oversiktskart, målestokk 1: 10 000, utsnitt av kommuneplanens arealdel.  
2. Gjeldende reguleringsplan m/reguleringsbestemmelser 
3. Aas Skytterlag – søknad av oktober 2008 om støyskjerming og oppgradering av 

skyteanlegget på Ålerudmyra. 
4. Notat av 18.09.2008 fra Rieber prosjekt AS – Støydemping på Ålerudmyra 
5. Grindaker as Landskapsarkitekter: Landskapsplan 
6. Terrengsnitt 
7. Ålerudmyra – drensplan 
8. Møtereferat 01.10.2009   
9. Forslag til reguleringsplan, datert 20.04.2009 
10. Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012. 10 B: Forslag til 

reguleringsbestemmelser revidert 31.05.2011.  
11. Uttalelse datert 17.12.2008 fra Hafslund Nett AS 
12. Uttalelse datert 14.01.2009 fra Øyvind Aalerud 
13. Uttalelse datert 15.01.2009 fra Statens vegvesen 
14. Uttalelse datert 15.01.2009 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
15. Uttalelse datert 21.01.2009 fra Akershus fylkeskommune 
16. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø 30.04.2009, sak 34/09. 
17. Uttalelse datert 16.06.2009 fra Statens vegvesen. 
18. Uttalelse datert 21.06.2009 fra Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur. 
19. Uttalelse datert 20.06.2009 fra Øyvind og Turid Aalerud  
20. Uttalelse datert 22.06.2009 og 03.08.2009 fra Arne Albertsen og Dennis 

Johansen 
21. Uttalelse datert 19.06.2009 fra Fylkesmannen – innsigelse. 
22. Søknad datert 31.08.2009 til Statens Forurensningstilsyn om bruk av lett 

forurensede masser 
23. Avslag datert 02.02.2010 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) 
24. Klage datert 16.02.2010 til Miljøverndepartementet 
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25. Oversendelse datert 23.09.2010 av klagen fra KLIF til Miljøverndepartementet 
26. Søknad datert 15.10.2010 til Fylkesmannen om å etablere deponi for ”inerte” 

masser. 
27. Svarbrev datert 16.12.2010 fra Fylkesmannen 
28. Brev datert 24.01.2011 fra Aas Skytterlag med forslag til endringer i 

reguleringsplanen 
29. Grindaker as Landskapsarkitekter, brev av 07.10.2009 med vurdering av landskap 

og miljø. 
30. Risiko- og sårbarhetsanalyse  
31. GEM Consulting AS: Brev datert 27.04.2011 angående trafikale forhold. 
32. Utskrift av møtebok for Hovedutvalget for teknikk og miljø 09.06.2011, sak 48/11 
33. Brev av 07.03.2012 fra Aas Skytterlag til Statens vegvesen 
34. Brev av 25.05.2012 fra Statens vegvesen til Ås kommune 
35. Brev av 02.07.2012 fra Aas Skytterlag til Statens vegvesen 
36. Aas Skytterlag og Ås Jeger- og fiskeforening: Orientering til HTM 30.08.2012 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
10. Endringer i forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012. 10 B: 

Forslag til reguleringsbestemmelser revidert 31.05.2011. 
37. Utskrift av møtebok for HTM, sak 86/12, i møte 27.09.2012 
38. Innspill fra Ola Nordal, leder i HTM 
39. Utsnitt av referat fra møte 19.09.2012 mellom Aas Skytterlag og Statens 

vegvesen. 
40. A og B: Notater av 17.10.2012 og 23.10.2012 fra Rieber Prosjekt AS 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Sakens øvrige dokumenter 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Aas Skytterlag 

 GEM Consulting AS 

 Grindaker as Landskapsarkitekter 

 Rieber Prosjekt AS 

 Statens vegvesen 

 Akershus fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Hafslund Nett AS 

 Naboer 

 Andre berørte parter 
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SAKSUTREDNING: 
 

Beskrivelse av området: 
Ålerudmyra ligger ca. 600 meter sørvest for fylkesvei 54. Eiendommen har et areal 
på 75 dekar. Den består av et forholdsvis flatt og åpent areal i sørøst, mens den mot 
vest avgrenses av en skogbevokst høy fjellskråning. Eiendommen er på alle kanter 
avgrenset av skogeiendommer. En liten bekk følger foten av skråningen og renner 
mot sørvest. Eiendommen er bebygd med et eldre våningshus og en delvis 
sammenrast driftsbygning. Begge er bygd før år 1900. I tillegg er det anlagt 
standplasser for skyting på 100 og 200 meters baner, samt en leirduebane.  
I tillegg omfatter planområdet en 650 – 700 meter lang atkomstvei fra fylkesvei 54.  

 

Reguleringsmessige forhold: 
Gjeldende reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane ble vedtatt i Ås kommunestyre 
23.10.1991. Også i kommuneplanen for Ås inngår skytebanen. Se vedlegg 1 og 2. 
 

Bakgrunnen for at saken fremmes: 
Ås kommune eier Ålerudmyra. Banen brukes hovedsakelig av Aas Skytterlag. Naboer 
til skytebanen har stadig klaget på skytestøyen. Aas Skytterlag har derfor i samarbeid 
med Grindaker as Landskapsarkitekter og Rieber Prosjekt AS arbeidet med forslag til 
støyskjerming og har foreslått å etablere store støyvoller for å redusere støyen til 
akseptabelt nivå. Se vedlegg 3 - 7. 
 
Det ble 01.10.2008 avholdt møte mellom Grindaker, Aas skytterlag, inviterte 
grunneiere og Ås kommune. Planene ble framlagt og diskutert. Forslaget innebærer 
store terrengendringer i tillegg til endrede standplasser. Planlagt massevolum for 
støyvollene er på ca. 450 000 kubikkmeter. Saksbehandlingen ble diskutert, dvs. om 
dette kunne behandles som en byggesak eller om det måtte utarbeides endret 
reguleringsplan, eventuelt mindre vesentlig endring av reguleringsplanen. Etter møtet 
har Ås kommune kommet til at det må utarbeides endret reguleringsplan for 
skytebanen samt atkomstveien fra fylkesvei 54. Se vedlegg 8.  
 
Saken ble diskutert i hovedutvalget for teknikk og miljø 13.11.2008. Hovedutvalget 
var ikke imot de foreslåtte planene, men la også vekt på at de planlagte støyvollene 
kunne dekke noe av kommunens behov for massedeponier.  
 
Den foreslåtte endrede reguleringsplanen forutsettes å dekke samme areal som 
vedtatt plan, muligens med mindre justeringer. 
 

Underretning om igangsetting av reguleringsarbeid – innkomne bemerkninger: 
Ås kommune har i medhold av plan- og bygningslovens §§ 27-1 og 28-1 gitt 
underretning om igangsetting av arbeid med endret reguleringsplan, gjennom 
annonser i Østlandets Blad og Ås Avis 11.12.2008 og i brev av 10.12.2008 til berørte 
parter. 
 
Følgende forhåndsuttalelser/bemerkninger er innkommet: 
1. Hafslund Nett AS (17.12.2008) har linjeanlegg innenfor det aktuelle 

reguleringsområdet, både høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Dette må 
det tas hensyn til i det videre arbeidet. Se vedlegg 11. 
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2. Øyvind Aalerud (14.01.2009) viser til at han er meget støyutsatt. Han mener at det 
ikke foreligger støyberegning som tar høyde for refleksjonsstøy. Det er ellers 
utilfredsstillende at den foreslåtte støyskjermingen ikke også omfatter 
leirduebanen. Planen om etablering av støydeponi er uforutsigbar. Det forespeiles 
at tiltaket skal være avsluttet i 2011. Planen om 10 lastebiler per time virker 
urealistisk. Han antar at arbeidet med tiltaket vil pågå i flere år. Han er svært 
negativ til det forslåtte tiltaket. Se vedlegg 12. 

3. Statens vegvesen (15.01.2009) er svært betenkt over økningen av tyngre kjøretøy 
som planen forutsetter på fylkesvei 54 i Ås og fylkesvei 212 i Hobøl. Fylkesvei 54 
har redusert aksellast (T8), og veibredden er svært smal. Fylkesvei 212 er bred 
nok, men har dårlig veidekke. Transport av så store mengder masser er ofte 
konfliktfylt, og det er ikke nevnt noe om forholdet til myke trafikanter. Det tas 
følgende forbehold for å tillate tilkjøring av masser på fylkesveiene: 

 Sikkerheten for de myke trafikantene vurderes. Sikringstiltak forutsettes 
bekostet av tiltakshaver. 

 Det må etableres møteplasser på fylkesvei 54 for å sikre at to tyngre 
kjøretøy kan møtes. Dette kravet må inn i reguleringsbestemmelsene. 

 Fylkesveien med veikanter, grøfter og veiområde skal til enhver tid holdes 
fri for søle og annen tilgrising som følge av massetransporten. 

 Dersom det viser seg at fylkesveien tar skade av massetransporten, kan 
tillatt aksellast på veien bli ytterligere redusert. 

      Se vedlegg 13. 
4. Fylkesmannen (15.01.2009): 

Miljøvernavdelingen viser til at det planlegges støyvoller blant annet ved bruk av 
lettere forurenset masse. Det vises til reglene for deponier. 
Reguleringsbestemmelsene bør inneholde krav om avrenning fra støyvollen. 
Støyvollene vil medføre omfattende terrengendringer, og det forutsettes at 
konsekvensene for landskapet utredes grundig i det videre reguleringsarbeidet. 
Forholdet til friluftslivet bes vurdert. Tillatelse til skytebane, gitt av Statens 
forurensningstilsyn i 1984, er ikke i henhold til dagens støyretningslinjer. Det bes 
om at miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442, overholdes. 
Refleksjonsstøy må spesielt vurderes.  
Beredskapsstaben minner om at det skal utarbeids konkret risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 
Se vedlegg 14. 

5. Akershus fylkeskommune (20.01.2009) påpeker at planområdet har potensial for 
fornminner. Det vil kreves arkeologisk registrering. Fylkesrådmannen viser ellers 
til Statens vegvesens uttalelse og slutter seg til vegvesenets vurderinger av 
trafikksikkerhet og behovet for møteplasser. Se vedlegg 15. 

 

Kommentarer til forhåndsuttalelsene: 
Til nr. 1 – Hafslund Nett AS: 
Kravene fra Hafslund forutsettes imøtekommet. 

 
Til nr. 2 – Øyvind Aalerud: 
Det forutsettes at støyberegningene utført av firmaet Rieber Prosjekt AS er faglig sett 
korrekt. Leirduebanens refleksjonsstøy vil bli redusert som følge av planlagt tildekking 
av fjellet. Ås kommune deler imidlertid Aaleruds bekymring for at en anleggstid på 2 
år er for liten for et prosjekt av disse dimensjoner. Se også uttalelsen fra Statens 
vegvesen. 
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Til nr. 3 – Statens vegvesen: 
De utbedringene som vegvesenet forutsetter på veinettet, er omfattende, og dette 
kan representere en ”flaskehals” når det gjelder tempoplan og muligheten for 
overhodet å gjennomføre planene. På fylkesvei 54 kan det bety at det må lages 
møteplasser på hele strekningen fra skytebanen til Revhaugkrysset, en strekning på 
4,5 km. I tillegg må atkomstveien fra fylkesveien fram til skytebanen oppgraderes slik 
at den tåler tungtransport, i en lengde av 650 -700 meter. 
Det er ellers noen få elever som indirekte har fylkesveien som skolevei, men de blir 
fraktet med buss. 
 
Til nr. 4 – Fylkesmannen: 
Dimensjonene på de planlagte støyvollene er enorme, og de betyr et stort inngrep i 
dagens miljø. Kommunen forutsetter at kravene til avrenning fra støyvollene blir 
ivaretatt. Ålerudmyra er i dag ikke særlig viktig for friluftslivet på grunn av skytebanen. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet. Se avsnitt om dette temaet. 
Støyberegningene forutsettes å ta med alle forholdene omkring skytestøy, inkludert 
refleksjonsstøy.  
 
Til nr. 5 – Akershus fylkeskommune: 
Det er bestilt kulturminneregistrering. Se ellers kommentarene til bemerkning 3 og 4.   

 

Beskrivelse av planforslag: 
Forslaget til reguleringsplan baserer seg på landskapsplan utarbeidet av Grindaker 
as Landskapsarkitekter, i samråd med konsulentfirmaet Rieber AS. Planforslaget 
viser i hovedsak to støyvoller i østvest-retning. Disse slutter seg til fjellskrenten i vest. 
Fjellskrenten tildekkes med løsmasser. Mellom vollene anlegges 100 og 200 meters 
skytebaner. Det betyr at dagens skytebaner flyttes. Leirduebanen blir liggende der 
den er i dag, nord for nordre voll, og her forutsettes det at tildekking av fjellskråningen 
med løsmasser skal redusere refleksjonsstøy. Støyvollene vil på det høyeste ligge 20 
meter over dagens terreng, men størstedelen ligger ca. 10 – 15 meter over 
eksisterende terreng. Vollene vil ha en helling på 1: 2. Atkomstvei blir som nå regulert 
fra fylkesveien, i en lengde av 650 – 700 meter. Veien får en total regulert bredde på 
6 meter inkludert grøfter. Det reguleres inn møteplasser. Se ellers kart og beskrivelse 
i vedlegg 1 - 10.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planforslaget er vurdert i forhold til landskap, forurensning, støy, 
trafikk/trafikksikkerhet. Planen innebærer en vesentlig terrengendring, men så lenge 
det er skog på alle kanter, vil det bli mindre synlig på avstand. Vollene skal tilplantes. 
Planen forutsetter at avrenning ivaretas ved omlegging av grøfter og et 
sedimenteringsbasseng. Hovedproblemet, dvs. støy, vil reduseres ved de planlagte 
vollene, som skal gi en tilstrekkelig støydemping mot omgivelsene. Den store 
anleggstrafikken vil kunne bety skade på fylkesveien, og vegvesenets krav må følges 
for ikke å kjøre i stykker veiene. Alternativt må fylkesveien oppgraderes for å tåle 
større aksellast. Atkomstveien inn til skytebanen må bygges opp slik at den tåler tung 
anleggstrafikk. Anleggstrafikken vil også bety en viss trafikkfare. Møteplasser vil være 
en brukbar løsning. De myke trafikanter, hovedsakelig skolebarn, har i dag 
busstransport, slik at det er ved av- og påstigning at det må sørges for 
tilfredsstillende trafikkløsninger som bussholdeplasser og oversiktlighet mellom hjem 
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og holdeplass. Det må være klar skilting i området når det foregår skyting på banene. 
Det vil imidlertid bli mindre sannsynlighet for at noen forviller seg inn i fareområdet 
når det er anlagt høye jordvoller. For øvrig er ikke baneområdet spesielt viktig for 
friluftslivet. 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Arbeidet med oppgradering av banen forutsettes å foregå i privat regi, og vil ikke i 
utgangspunktet belaste kommunens budsjett. 
  

Vurdering med konklusjon med begrunnelse: 
Gjennomføring av planforslaget betyr et meget omfattende anleggsarbeid, og det er 
svært usikkert om det kan gjennomføres på den tiden som forslagsstillerne har 
antydet. Problemet er også standarden på fylkesveien og hvor store investeringer 
som må til for å oppfylle vegvesenets krav til trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 
Dersom Ålerudmyra skal opprettholdes som skytebane og samtidig tilfredsstille 
dagens støykrav, må det gjennomføres støydempningstiltak. De foreslåtte tiltak er 
sannsynligvis effektive, men det er usikkert om de er realistiske.  
Dette må avklares nærmere gjennom reguleringsbehandlingen. 
Teknisk sjef foreslår at forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
Planforslaget ble framlagt i Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 30.04.2009, sak 
34/09. Se vedlegg 16. I henhold til vedtaket ble planforslaget lagt ut til offentlig 
ettersyn i tiden 22.05.2009 – 22.06.2009. Saken ble dessuten sendt berørte parter til 
uttalelse. Følgende bemerkninger innkom i høringsrunden: 
 
6. Liv og Steinar Svendsen (15.06.2009), Steinli, Kroer (89/7) godtar ikke 

planforslaget, da det vil medføre plagsom anleggstrafikk, og fordi dimensjonene 
på prosjektet ikke står i rimelig forhold til hensikt og resultat. Det må eventuelt 
anlegges ny anleggsvei som ikke vil medføre unødig belastning for beboerne.  

7. Statens vegvesen (16.06.2009) er svært betenkt over økningen av tyngre kjøretøy 
på fylkesvei 54 (Ås) og fylkesvei 212 (Hobøl). Det vises også til forhåndsuttalelse 
om avbøtende tiltak. Kravene er inntatt i planbestemmelsene. Det forutsettes at 
disse tiltakene godkjennes av vegvesenet. Se vedlegg 17. 

8. Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur, (21.06.2009), Bakkengen i Kroer, 
klager i to brev på saksbehandlingen, blant annet med følgende begrunnelser: 
Mangel på orientering og ikke tilsendte sakspapirer – Støy – Massetransport – 
Ødeleggelse av bomiljø – Fare for liv og helse – Kulturlandskapet i Ås – Klima- og 
energiplan for Ås. Brevet ble oversendt til fylkesmannen. Se vedlegg 18. 

9. Øyvind og Turid Aalerud (20.06.2009) protesterer mot planene og viser til: Lite 
troverdig støyberegning, problemer i anleggsperioden, forholdet til myke 
trafikanter. Se vedlegg 19. 

10. Arne Ragnar Albertsen og Dennis Johansen (22.06.09) i Hobøl protesterer mot 
manglende varsling og informasjon. Etter at kommunen hadde sendt over 
dokumenter, påpeker de (03.08.2009) forholdet til trafikk, veikvalitet; myke 
trafikanter. De protesterer på det kraftigste mot planen og ber om at massen 
heller kjøres gjennom Ås kommune. Se vedlegg 20. 

11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen (19.06.2009) har 
innsigelse til planen på grunn av mangelfull utredning og mangelfulle 
reguleringsbestemmelser. Se vedlegg 21  
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12. Akershus fylkeskommune (19.06.09 – 02.07.09 - 31.08.11) har ikke funnet 
automatisk fredede kulturminner. Fylkesrådmannen slutter seg ellers til uttalelsen 
fra Statens vegvesen om trafikk og avbøtende tiltak, og til Fylkesmannens 
merknader om støy, forurensning og innkjøring/deponi av masser.   

13. Ås Eldreråd behandlet saken i møte 02.06.09 og hadde ingen merknader til 
planen. 

14. Rådet for funksjonshemmede behandlet saken i møte 02.06.2009 og sluttet seg til 
reguleringsforslaget. 

 

Kommentarer til bemerkningene: 
Til bemerkning 6 - Liv og Steinar Svendsen: 
Kommentaren tas til orientering. Det vurderes en mindre forskyvning av anleggsveien 
ved tilslutningen til fylkesveien. 
 
Til bemerkning 7 – Statens vegvesen: 
Det arbeides med avbøtende tiltak. Se redegjørelse, vedlegg 30 – trafikale forhold. 
 
Til bemerkning 8 – Ulrika Bergroth-Plur og Alexander Krogh Plur: 
Kommunen har i brev av 24.09.2009 besvart deres kommentarer, blant annet med at 
saken er formelt korrekt behandlet gjennom annonsering i aviser og på kommunens 
hjemmeside, men at familien i den videre behandling også vil bli varslet gjennom 
brev. Fylkesmannen har i brev av 20.10.2009 sluttet seg til kommunens vurdering. 
 
Til bemerkning 9 – Øyvind og Trude Aalerud: 
Kommunen tar protesten til orientering, men vil påpeke at kommunen holder seg til 
konsulentens vurdering når det gjelder effekten av den planlagte støyvollen.  
 
Til bemerkning 10 – Arne Ragnar Albertsen og Dennis Johansen: 
Uttalelsen/protesten tas til orientering. Uansett valg av transportvei vil det bli en 
økning av trafikken på fylkesveien i anleggsperioden 
 
Til bemerkning 11 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen: 
Det er siden gjort nye utredninger og foreslått endringer i planbestemmelsene. Se 
vedlegg 10 B, 28, 29, 30, 31. Disse supplerer tidligere beskrivelser og utredninger og 
anses å være tilstrekkelig til at innsigelsen trekkes.    
 
Til bemerkning 12 – Akershus fylkeskommune: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 

Søknad om bruk av lett forurensede masser: 
GEM Consulting AS v/Per Oskar Mengshoel søkte i brev av 31.08.2009 Statens 
Forurensningstilsyn (SFT) om bruk av lett forurensede masser i støyvollene. Det ble 
blant annet påpekt av avrenningen ville bli håndtert etter regelverket. Se vedlegg 22. 
 
I brev av 02.02.2010 avslo Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) – tidligere SFT 
– søknaden under henvisning til at søknaden manglet opplysninger som er 
nødvendige for å vurdere unntak fra forurensningsforskriftens § 2-5. Det måtte/burde 
isteden opprettes et deponi etter avfallsforskriftens kapittel 9 – og søknaden måtte 
sendes Fylkesmannen. Se vedlegg 23.  
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GEM Consulting påklaget i brev av 16.02.2010 vedtaket til Miljøverndepartementet. 
Se vedlegg 24 
 
Det ble 16.04.2010 avholdt møte med Klima- og forurensningsdirektoratet, Aas 
Skytterlag, GEM Consulting og Ås kommune om saken, uten at man kom til enighet 
om tolkning av regelverket.  
 
GEM Consulting valgte å opprettholde sin klage, og i brev av 23.09.2010 oversendte 
KLIF klagen til Miljøverndepartementet, med kommentarer. Se vedlegg 25. 
 
Endringer i planen 
Siden har det vært dialog mellom Aas Skytterlag v/GEM Consulting AS og 
Fylkesmannen om etablering av deponi, og å endre reguleringsplanen slik at det 
åpnes for å bruke de masser det gis tillatelse til. 15.10.2010 søkte GEM Consulting 
søknad til Fylkesmannen om å etablere deponi for ”inerte” masser. (Stoffer med en 
slik kjemisk sammensetning at de ikke inngår kjemiske forbindelser med 
omgivelsene.) Se vedlegg 26. 
 
Fylkesmannen svarte i brev av 14.12.2010 at reguleringsplanen måtte komme 
nærmere en avklaring før søknaden kunne behandles. Se vedlegg 27. 
 
I brev av 24.01.2011 sendte Aas Skytterlag inn forslag til endringer i 
reguleringsplanens bestemmelser, blant at planområdet i anleggsperioden for 
ombygging av banen midlertidig reguleres til næringsformål, foruten enkelte tillegg og 
presiseringer i andre bestemmelser. Se vedlegg 28.  
 

Andre utredninger: 

 
Landskap og miljø 
Grindaker as Landskapsarkitekter har i brev av 07.10.2009 og 08.10.2009 utarbeidet 
en rapport med vurdering av: Landskap – friluftsliv – nærmiljø – trafikkbelastning – 
støybelastning – hensyn til salamander – bruk av forurensede masser (basert på 
høringsuttalelsene). Dette kommer i tillegg til kommunens beskrivelse av landskaps- 
og miljøforhold. Se vedlegg 29. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Analysen er et tillegg til analysen som er beskrevet lenger foran i saksutredningen. 
Se vedlegg 30. 
 
Trafikale forhold 
Etter møte med Statens vegvesen har GEM Consulting 27.04.2011 utarbeidet en 
rapport om trafikale forhold. Rapporten konkluderer med at transport av masser må 
komme fra E18, via riksvei 120 og fylkesveien mellom Hobøl og Ås – Fv 212 i 
Østfold. Transporten nordfra, fra Ås, vil måtte gå på smale veier gjennom 
boligområder. Fylkesveiene må oppgraderes, og prosjektet er villig til å inngå en 
vedlikeholdsavtale med vegvesenet. Selve avkjøringskrysset fra fylkesveien inn til 
skyteanlegget må/bør flyttes midlertidig østover. Se vedlegg 31.  
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Foreslåtte endringer i planen: 
Aas Skytterlag har foreslått en rekke endringer og tillegg/presiseringer til 
reguleringsbestemmelsene. Disse framgår av vedlegg 28 og av vedlegg 10 – 
renskrevet versjon. Da det er registrert liten salamander i en grøft som i sin tid ikke 
ble fylt igjen etter grave- og planeringsarbeid, er dette forholdet også tatt med i 
planbestemmelsene 

 

Vurderinger med konklusjon: 
Planforslaget for Ålerudmyra er omfattende. Banen slik den framstår i dag, er lovlig 
og oppfyller de støykrav som gjaldt på det tidspunkt planen ble vedtatt og banen ble 
bygd. Slik sett er det ikke formelt nødvendig å endre planen. Det har likevel for 
skytterlaget vært ønskelig med bedre støyskjerming, slik at den også kan tilfredsstille 
støykrav som stilles til nye anlegg. I praksis er det vanskelig å bedre støyforholdene 
uten å lage omfattende støyvoller slik planforslaget viser.  
 
Aas Skytterlag har klaget avslaget fra KLIF inn for Miljøverndepartementet. I tillegg er 
det sendt søknad til Fylkesmannen om å etablere deponi, og i den anledning er det i 
planbestemmelsene foreslått midlertidig omregulering av banen til næringsformål i 
anleggsperioden. Rådmannen godtar dette, selv om det kan sees som et formelt 
kunstgrep for å få godkjent et deponi som etterpå skal fungere som støyvoll. 
Realitetene i saken blir uansett de samme.  
 
Med de tilleggsutredningene som er utarbeidet siden forrige behandling i 
hovedutvalget, anser rådmannen at man så langt praktisk råd er, har prøvd å 
imøtekomme en del av uttalelsene til saken.  
 
Alternativt vedtas ikke ny plan, og virksomheten på banen kan fortsette som i dag. 
 
Rådmannen foreslår at den endrede reguleringsplanen vedtas. 
 

Behandling i Hovedutvalget for teknikk og miljø 09.06.2011: 
Saken ble forelagt HTM i møte 09.06.2011, sak 48/11. Utvalget vedtok imidlertid å 
utsette saken og bad om en nærmere utredning av konsekvenser for trafikksikkerhet 
og infrastruktur på alle berørte veistrekninger. Se vedlegg 32. 
 

Videre saksbehandling: 
Ås kommune og Aas Skytterlag hadde 5. april 2011 møte med Statens vegvesen 
angående støyvoller, transport av masser og trafikkforhold. På bakgrunn av dette ville 
vegvesenet gi ny tilbakemelding.  Aas skytterlag etterlyste i brev av 07.03.2012 
tilbakemelding fra Statens vegvesen. Se vedlegg 33. 
 
Statens vegvesen gav slik tilbakemelding i brev av 25.05.2012: Vegvesenet er 
betenkt over økningen av tyngre kjøretøy, men har forståelse for behovet for 
støyskjerming. Vegvesenet påpeker at all massetransport skal skje via fylkesvei 120 
(Hobøl). Det forutsettes at skytterlaget skal forsterke og reparere veidekket før 
massetransporten igangsettes, bekoste reparasjoner og reasfaltering både under og 
etter massetransporten, etablere minst to ventelommer på fylkesveien, lage nytt kryss 
på fylkesvei 54 fram til Ålerudmyra, slik at det blant annet blir bedre sikt, samt 
utarbeide byggeplan for disse tiltakene. Se vedlegg 34. 
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Aas Skytterlag svarer i brev av 02.07.2012 at man vil gjennomføre de tiltak og krav 
som Statens vegvesen fremmet i sitt brev. Se vedlegg 35. 
Aas Skytterlag orienterte HTM om saken i møte 30.08.2012. Se vedlegg 36. 
 

Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen anser at med de nye utredningene er HTM’s ønsker ved forrige 
reguleringsbehandling oppfylt i tilstrekkelig grad, da det blant annet er blitt en 
forståelse med vegvesenet om nødvendige trafikksikringstiltak i forbindelse med 
massetransport.  
Aas skytterlag forutsetter at det etableres en midlertidig anleggsvei sørøst for dagens 
avkjørsel fra fylkesvei 54, slik at blant siktforholdene blir bedre. Denne anleggsveien 
vil ha en lengde på ca. 130 meter og vil krysse eiendommen gnr/bnr 89/2 – 
Ålerudneset, eiere Roar Norum og Inger Lise Wærstad. 
 
Rådmannen forslår at planforslaget vedtas. 
 

Behandling i HTM 27.09.2012: 
Planforslag med reguleringsbestemmelser revidert 31.05.2011 ble forelagt 
Hovedutvalget for teknikk og miljø i møte 27.09.2012, sak 86/12. Utvalget vedtok å 
utsette saken, da det var behov for å supplere flere av punktene i 
reguleringsbestemmelsene. Se vedlegg 37. Utvalgets leder ettersendte et notat i flere 
punkter. Se vedlegg 38. 
 
Rådmannen framla til HTM’s møte 27.09.2012 et notat med følgende ordlyd: 
Før arbeidet med veianlegg og skytebane igangsettes, skal følgende være avklart 
mellom Ås kommune og Aas Skytterlag: 

 Eventuelt behov for endringer av leieavtalen av 2. juli 1985 mellom Aas Skytterlag 
og Ås kommune. 

 Økonomiske forhold: Inntekter av tilkjørte masser – fordeling. 

 Avrenning fra massedeponiene/støyvollene, både under anleggsarbeidet og etter 
at anleggsarbeidet er avsluttet. 

 Etterbruk av området/skytebanen ved eventuell nedleggelse av skytebanen. 
 

Justeringer i planforslaget/reguleringsbestemmelsene: 
Plankartet er uendret. På bakgrunn av HTM’s vedtak og føringer er det i samråd 
mellom administrasjonen og Aas Skytterlag gjort justeringer/suppleringer i 
reguleringsbestemmelsene. Disse framgår av vedlegg 10 B, med revisjonsdato 
23.10.2012.  
Ang. en del av spørsmålene i notatet fra HTM’s leder: 
Ås kommunes ansvar: Se notatet fra rådmannen under avsnittet «Behandling i HTM 
27.09.2012.)  
 
Aalerudmyra AS eksisterer ikke (nå). Ansvaret er overtatt av Norsk Gjenvinning 
Entreprenør AS  
 
Ut fra et totalvolum på 450 000 m3 masse i støyvollene, 10 m3 per lass, 3 års 
anleggsperiode, blir det ca. 4 biler per time en vei, dvs. minst 8 biler i timen regnet 
tur-retur. Noe vil avhenge av antall m3 per billass, antall timer per dag, om det regnes 
med 5 eller 6 dagers arbeidsuke, og om ferieavbrudd er medregnet. Det vises for 
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øvrig til utdrag av referat fra møte 19. september 2012 mellom Aas Skytterlag og 
Statens vegvesen. Se vedlegg 39. 
 
Hobøl kommune er tilskrevet både ved forhåndsvarsel av planoppstart og i 
forbindelse med offentlig ettersyn. Det er ikke innkommet kommentarer fra 
kommunen som sådan, men fra enkelte beboere i Hobøl kommune. Ved 
planavdelingen var man ikke kjent med reaksjoner fra kommunen, i følge nylig 
telefonhenvendelse til kommunen. For øvrig dreier det seg om trafikk på Europavei 
18, riksvei 120 og fylkesvei 212 i Hobøl, noe som også Statens vegvesen har vurdert 
rent trafikkmessig.  
 
Anleggsvei er vist på vedlegg 31. Den er i utgangspunktet ment som midlertidig vei, 
da dagens kryss er uheldig i forbindelse med anleggstrafikk. Man har valgt ikke å 
regulere anleggsveien, da dette ville medføre ekstra saksbehandling. Anleggsveien 
skal bygges etter avtale med grunneier og i samråd med Statens vegvesen. 
 
Eventuell fordeling av inntekter av tilkjørte masser må kontraktfestes og ikke inngå 
som en del av reguleringsplanen med bestemmelser. 
 
Støy m.m. 
Det vises til notater av 17.10.2012 og 23.10.2012 fra Rieber Prosjekt AS v/Dag 
Rieber. Vedlegg 40 A og B. 
 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Planforslaget, spesielt bestemmelsene, er blitt noe mer spesifisert og endret. Planen 
med bestemmelser gir nå tilstrekkelig styring av ombygging og drift av banen. Noen 
av bestemmelsene, som blant annet klokkeslett for skyting, detaljutforming av voller 
med hellingsvinkler m.m. og henvisning til illustrasjoner til planforslaget, hører normalt 
ikke med i reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven. På den annen side 
gir dette en mer samlet oversikt over banens utforming og drift. Det vises ellers til 
rådmannens notat av 27.09.2012. 
 
Rådmannen foreslår at planforslaget vedtas. 
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TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013 - 2016 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: Q80 Saksnr.:  12/1122 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 94/12 08.11.2012 
Kommunestyret 67/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016» vedtas som foreslått med mindre 

justeringer.  
Tiltaksplanen rulleres neste gang høsten 2013. 

2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- av de «frie» midlene på driftsbudsjettet for vei avsettes til 

trafikksikkerhetstiltak for utførelse av tiltak i henhold til «Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2013-2016» 

 
I tabell 1, kommunale veier, store tiltak, bør følgende prioriteres: 
Gang- og sykkelvei langs Grimsrudveien/Veidemannsveien og gang- og sykkelvei 
langs Søråsveien. 
 
Mindre justeringer som innarbeides i tiltaksplanen: 

 Vurdere å skilte fylkesveier som forkjørsvei. 

 Gang- og sykkelvei fra krysset Kjærnesveien/Nebbaveien opp til Sommerveien. 

 Gang- og sykkelvei fra Brekkeveien til Raveien ved Europris/Gamle Texas. 

 Separat sykkelvei fra Ås sentrum til UMB. 
_____ 

 
 
 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Hovedutvalget drøftet en rekke tiltak som bør tas inn i tiltaksplanen for 
trafikksikkerhet. Disse omfattet: 

 Vurdere å skilte fylkesveier som forkjørsvei. 

 Gang- og sykkelvei fra krysset Kjærnesveien/Nebbaveien opp til 
Sommerveien. 

 Gang- og sykkelvei fra Brekkeveien til Raveien ved Europris/Gamle Texas. 

 Separat sykkelvei fra Ås sentrum til UMB. 

 
Utvalget var bedt om å prioritere mellom ulike gang- og sykkelveitiltak i planen. 
Utvalget drøftet seg fram til å prioritere gang- og sykkelvei langs 
Grimsrudveien/Veidemannsveien og gang- og sykkelvei langs Søråsveien. 
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Utvalget drøftet seg fram til følgende innstilling: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016 vedtas med mindre justeringer som 
innarbeides i tiltaksplanen.  
 
Utvalget prioriterer gang- og sykkelvei langs Grimsrudveien/Veidemannsveien og 
gang- og sykkelvei langs Søråsveien. 
 

Votering: 
Innstillingen med fellesforslagene ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen 

rulleres neste gang høsten 2013. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- av de «frie» midlene på driftsbudsjettet for vei avsettes til 

trafikksikkerhetstiltak for utførelse av tiltak i henhold til «Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2013-2016». 

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken: (separat trykk sendt begge utvalg 31.10.2012) 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innspill i forbindelse med høring av tiltaksplanen. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug Talleraas 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplanen danner grunnlag for blant annet søknader om tilskudd gjennom 
tilskuddsordningen ”Aksjon skolevei”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. 
Tiltaksplanen ble sendt på høring med frist 15.6.2012. Kommunen mottok flere 
henvendelser fra både kommunal virksomhet og privatpersoner. 
 
Tiltaksplanen følger samme lest som i fjor, ved at den inneholder omtale av statlige 
retningslinjer, kostnadsberegninger knyttet til trafikkulykker, samt 
årsakssammenhenger og virkemidler, i tillegg til selve tiltakene som prioriteres. Vi har 
også valgt å dele planen inn i ”mindre tiltak” og ”store tiltak” for kommunale veier. 
Store og små tiltak for fylkes- og europaveier er slått sammen.  
 
Som vanlig har vi fått mange innspill om fartshumper. Dette er oppsummert i et eget 
vedlegg.  
 

Vurdering av saken: 
Tiltak på kommunale veier: 
Det er ingen store anlegg som er klare for gjennomføring i 2013. Kommunalteknisk 
avdeling vil bruke 2013 til å utføre flere mindre tiltak, samt starte planleggingen av av-
/påstigningsfelt langs Skoleveien for elever ved Åsgård skole og et aktuelt gang- og 
sykkelveiprosjekt. Tiltakene for gang-/sykkelvei som er listet på slutten i tabellen over 
«store tiltak» bes prioritert. Gjennom «Aksjon skolevei» kan man søke om midler for 
både 2013 og 2014, dette for å kunne bruke noe lenger tid på planlegging, slik at 
tiltakene blir gjennomført det året det blir tildelt tilskudd. Det er dette som er tenkt for 
et aktuelt gang-/sykkelveiprosjekt. Kommunalteknisk avdeling vil i 2013 utføre alle de 
mindre tiltakene som er listet i tiltaksplanen, i tillegg til å anlegge veilys langs 
Brønnerudveien til Brønnerud skole, samt anlegge 12-13 fartshumper. 
 
Når det gjelder fartshumper vil kommunalteknisk avdeling foreta trafikkmålinger på de 
aktuelle stedene fra våren 2013. Resultatet av disse målingene vil danne grunnlaget 
for prioritering av fartsdempende tiltak med tanke på sikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling (bl.a. for busser og utrykningskjøretøy). 
 
Tiltak på fylkes- og europaveier: 
De aktuelle tiltakene er ikke listet i prioritert rekkefølge. Kommunalteknisk avdeling vil 
så snart tiltaksplanen for trafikksikkerhet er ferdig politisk behandlet, ta initiativ til et 
møte med Statens vegvesen med tanke på prioritering og gjennomføring av tiltak på 
fylkes- og europaveier.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Trygg Trafikk mener at 10 % av kommunenes veibudsjett bør gå til 
trafikksikkerhetstiltak. 10 % av Ås kommunes «frie» midler i veibudsjettet er for 2012 
kr. 299 000,-. Kommunalteknisk avdeling bruker i dag midler fra disse «frie» midlene 
til blant annet skilt, veioppmerking, veibommer og andre mindre tiltak. Det er likevel 
ønskelig at det settes av en bestemt sum til trafikksikkerhetstiltak, og 
kommunalteknisk avdeling foreslår at kr. 250 000,- i budsjettet for 2013 avsettes til 
tiltak som er listet i «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016». 
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Gjennom «Aksjon skolevei»-ordningen kan man søke om midler til blant annet 
fartsdempende tiltak og veilys. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er 
minimum 20 %. Ved veilysprosjekter og revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan 
er kommunal egenandel på 50 %. 
 
Gitt at vi får maksimal uttelling på vår søknad om midler gjennom Aksjon skolevei, 
samt bruker kr. 250 000,- av driftsbudsjettet, kan følgende trafikksikkerhetstiltak 
gjennomføres i 2013: 
 

- Alle tiltakene som er listet under «Mindre tiltak»: 
o Kr. 50 000,- av kommunale midler og kr. 5000 ,- fra Aksjon skolevei 

- Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole: 
o Kr. 150 000,- av kommunale midler og kr. 150 000,- fra Aksjon skolevei 

- Fartshumper 
o Med en egenandel på 20 % (kr. 50 000,-) kan vi anlegge fartshumper 

for til sammen kr. 250 000,-. Med en estimert pris pr. fartshump på kr. 
20 000,-, kan vi anlegge ca. 12-13 fartshumper. 
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K-sak 68/12 

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 - 2016 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: D11 Saksnr.:  12/1123 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 93/12 08.11.2012 
Kommunestyret 68/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016”, datert 
29.10.2012, med følgende supplement: 

 Det legges til et punkt om å komplettere kyststien gjennom Ås.   
_____ 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Det legges til et punkt om å komplettere kyststien gjennom Ås.   
 

Votering: 
Innstillingen, supplert med FrPs forslag, ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016”, datert 
29.10.2012. 

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken: (Separat trykk sendt begge utvalg 31.10.2012) 
Forslag til “Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013-2016”. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Innspill i forbindelse med høringen våren 2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Teknisk sjef Arnt Øybekk 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv Olaug Talleraas 
Ås idrettsråd 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg skal rulleres hvert år. Planen ble sist 
rullert i 2011. Planen danner grunnlag for å søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. Planen skal også danne grunnlag for kommunens budsjett. Det 
er gjennomført en høring som ble offentliggjort i ØB og på kommunens internettside. 
Høringsfristen var 15. juni 2011. 
 
Alle anlegg som har vært med i planen tidligere og nye forslag er vurdert. Tiltakene er 
vurdert ut i fra status prosjektering og finansiering. Det er også lagt vekt på erfaring 
Kommunalteknisk avdeling har gjort gjennom drift og vedlikehold, samt tips og innspill 
fra innbyggere og sentrale offentlige myndigheter.  
 
Det har kommet inn forslag til tiltak på både Brønnerud og Åsgård skole. 
Kommunalteknisk avdeling vil sammen med eiendomsavdelingen ta initiativ til møte 
med FAU’ene ved de aktuelle skolene med tanke på planlegging, kostnadsberegning 
og fordeling av kostnader. Det er viktig at de ulike anleggene planlegges slik at man 
kan få spillemidler til dem. I tillegg må fremtidig drift- og vedlikehold vurderes og 
medberegnes i prosjektene. 
 
På Breivoll friområde er det tidligere foreslått en sandbane for volleyball og 
håndballaktiviteter. Denne bør innarbeides i en skjøtselsplan for området og 
administrasjonen vil planlegge og prosjektere dette i 2013, slik at det kan innarbeides 
i handlingsprogrammet til kommunen for 2014. Det vil da også bli søkt spillemidler for 
2014. 
 
Åshallen og Ås klubbhus skal rehabiliteres. Dette er prosjekt i regi av 
eiendomsavdelingen. 
 
I Ås kommune er det 4 lysløyper med lysanlegg som må oppgraderes. Alle 
lysanleggene har til sammen 355 armaturer med HQl-lamper (kvikksølv). HQl-pærer 
vil ikke bli produsert lenger fra 2013. Ved en oppgradering vil det samtidig oppnås 
store innsparinger i energiforbruket. Innsparing og kostnader vil avhenge av valg av 
tekniske løsninger. Innsparingen forventes å bli godt under 50 %. Kostnadene kan 
stipuleres til ca. kr 2 mill. 
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Vurdering av saken: 
Ås kommune vedtar ”Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013 – 2016” 
som den er beskrevet i vedlegg. Planen danner grunnlag for søknad om spillemidler. 
Tiltak som Ås kommune skal finansiere, helt eller delvis, innarbeides i 
handlingsprogram fra og med 2014. 
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K-sak 69/12 

FOLLO REN - NY RENOVASJONSFORSKRIFT 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Lillann Skuterud Hansen Arkivnr: M60 &00 Saksnr.:  11/1699 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 60/11 25.08.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 95/12 08.11.2012 
Kommunestyret 69/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 
1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et punkt 

4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til eventuell 
spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis rett 
til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid mellom 
Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§ 18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

5. § 1: Det legges til: «samt å bidra til avfallsminimering, gjenbruk og ombruk av 
ressurser».  

6. § 7: Setningen, «Det er også adgang for husholdningene til å kompostere 
matavfall i egnet kompostbinge» erstattes med: «Det stimuleres til at 
husholdningene komposterer matavfall i egnet binge. Dette stimuleres via 
muligheten for redusert størrelse på avfallsbeholder.» 

7. § 14: Siste setning, «Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for 
en særskilt klagenemd», erstattes med: «klager vedrørende forvaltningsvedtak 
behandles på vanlig måte jf. forvaltningsloven.»  

8. § 15 B: «Innkjøring» byttes med «henting». 
9. «kommunen» erstattes med «Follo Ren» i de paragrafer det er Follo Ren som 

menes, og der ansvaret er delegert til Follo Ren. 
_____ 

 
 
 



  K-sak 69/12 

36 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.11.2012: 
Ola Nordal (A) fremmet følgende endringsforslag:  
1. § 1: Det legges til: «samt å bidra til avfallsminimering, gjenbruk og ombruk av 

ressurser».  
2. § 7: Setningen, «Det er også adgang for husholdningene til å kompostere 

matavfall i egnet kompostbinge» erstattes med: «Det stimuleres til at 
husholdningene komposterer matavfall i egnet binge. Dette stimuleres via 
muligheten for redusert størrelse på avfallsbeholder.» 

3. § 14: Siste setning, «Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for 
en særskilt klagenemd» erstattes med: «klager vedrørende forvaltningsvedtak 
behandles på vanlig måte jf. forvaltningsloven.»  

4. § 15 B: «Innkjøring» byttes med «henting» 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag:  
«kommunen» erstattes med «Follo Ren» i de paragrafer det er Follo Ren som 
menes, og der ansvaret er delegert til Follo Ren. 

 

Votering: 
FrPs endringsforslag ble tiltrådt 5-4 (2A, 1Sp, 1SV). 
Innstillingen med Aps endringsforslag ble for øvrig enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 08.11.2012: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 
1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et punkt 

4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til eventuell 
spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis rett 
til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid mellom 
Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§ 18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
K-sak 63/10, Ny renovasjonsløsning og ny renovasjonsforskrift for Follo 
HTM-sak 60/11 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken: (separat trykk sendt begge utvalg 31.10.2012) 
1. Forslag til ny renovasjonsforskrift (identisk med høringsforslaget). 
2. Tabell med hovedkommentarene fra høringssvarene i kommunene Ås, Ski, 

Nesodden og Oppegård, samt rådmannens kommentar til uttalelsene. 
3. Utskrift fra møtebok HTM-sak 60/11 med endringsforslag fra FrP, 24.08.2011 
4. Forskriften slik den er vedtatt i Oppegård kommune.  
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Saksbehandler 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Eierkommunene til Follo Ren IKS har i respektive kommunestyrer vedtatt ny 
renovasjonsløsning kalt Kretsløp Follo. I samme kommunestyre ble det vedtatt å 
legge ny renovasjonsforskrift ut på høring før politisk behandling. Sameier, borettslag 
og velforeninger ble oppfordret til å komme med innspill. 
 
Follo Ren IKS (heretter kalt FR) har utarbeidet den nye renovasjonsforskriften med 
hensyn til nytt renovasjonssystem – Kretsløp Follo. Ny felles renovasjonsforskrift tar 
sikte på forenklinger og harmonisering mellom kommunene. Representanter fra 
administrasjonen i alle eierkommuner har i møter fått anledning til å komme med 
innspill i utarbeidelsesprosessen. 
 
Renovasjonsforskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av 
husholdningsavfall. Den omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det 
oppstår husholdningsavfall i deltagerkommunene. 
 
Forslaget ble sendt ut på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37, 1. ledd, med 
seks ukers høringsfrist., perioden 18.04.11 til 30.05.11. 
 
Høringsfristen var den 30. mai. Da hadde den nye renovasjonsforskriften vært ute på 
høring i 6 uker. Totalt 20 høringssvar kom inn, fordelt slik: 

 Ett i Ås kommune 

 Tre i Nesodden kommune 

 Seks i Ski kommune 

 10 i Oppegård kommune 
 
Forskriften var til behandling i HTM i Ås kommune 25.08.2011, men saken ble utsatt 
og sendt tilbake til administrasjonen.  
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Vurdering av saken: 
Rådmannens vurdering av høringssvarene finnes i vedlagte tabell. 
 
HTM gjorde følgende vedtak i saken 25.08.2011: 
Saken utsettes. 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en mer forståelig framstilling av hva de 

foreslåtte bestemmelser innebærer. 
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker at de kommentarer som er fremkommet i 

møte kommenteres og vurderes.  
3. Hovedutvalg for teknikk og miljø observerer at Follo Ren har distribuert 

informasjon til befolkningen før ordningen er politisk behandlet. Hovedutvalget 
finner dette uakseptabelt. 

 
I punkt 1 bes det om en mer forståelig fremstilling av hva forskriftsforslaget 
innebærer. I og med at ordningen har vært i praktisk drift om lag ett år nå, antar vi at 
medlemmene har blitt mer kjent med den nye ordningen, men vi vil her kommentere 
de største forandringene: 

 Grensen for hvor langt beholderne kan stå fra kjørbar vei er redusert fra 12 m 
til 7 m. I og med at beholderne har hjul, kan abonnenten nå ha beholderen 
stående lenger unna, men heller trille den frem selv på tømmedagen. 
Alternativt kan man betale gangtillegg. De fleste abonnentene har klart å løse 
dette på en god måte uten gangtillegg. I tillegg er FR i ferd med å utarbeide 
forslag til felles retningslinjer for fritak for gangtillegg for personer med 
spesielle behov. 

 Med ny renovasjonsordning blir det større fleksibilitet for abonnentene. En kan 
redusere størrelsen på beholderne og få reduksjon i gebyret. Alternativt gå 
opp en størrelse dersom en har behov for dette med et lite tillegg i gebyret. 

 Tidligere ble det gitt reduksjon på 20 % i renovasjonsgebyret for husholdninger 
som komposterer matavfall etter å ha deltatt på kurs hos FR. Ordningen med 
reduksjon for disse faller bort, men dersom man komposterer matavfall vil den 
totale restavfallsmengden minke. Det vil si at for mange av disse vil det være 
mulig å gå over til en mindre beholder og dermed redusere renovasjons-
gebyret med 30 %.  

  Tidligere var det huseier som eide renovasjonsstativet. Med den nye 
ordningen er det FR som eier og vedlikeholder beholderne.  

 
På FR sine hjemmesider er det lagt ut en veileder for den nye renovasjonsløsningen i 
Follo. Denne er nyttig både for administrasjonen og abonnentene. 
http://www.kretslopfollo.no/filestore/Veileder/VeilederforrenovasjonslsningerhosFolloR
en.pdf 
 
Astri Thomassen Ekroll fra Follo Ren IKS vil være tilstede under HTM sitt møte 
08.11.2012, slik at eventuelle spørsmål og uklarheter kan bli løst i møtet. 
 
I punkt 2 i vedtaket, ber HTM om at de kommentarer som er fremkommet i møtet 
kommenteres og vurderes. Vi vil her gå gjennom de punktene som er vurdert. 
 
Generelt: 
Det er kommentert i § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9A, § 10, § 12 og § 14 at det er 
forvirrende hva som er FR og hva som er Ås kommune. I § 3 gis det en helhetlig 

http://www.kretslopfollo.no/filestore/Veileder/VeilederforrenovasjonslsningerhosFolloRen.pdf
http://www.kretslopfollo.no/filestore/Veileder/VeilederforrenovasjonslsningerhosFolloRen.pdf
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oversikt over hvilke paragrafer som er delegert til FR. Det er likevel naturlig at det står 
kommunen alle steder i forskriften fordi det i henhold til Forurensningsloven er 
kommunen som er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Det er Ås 
kommune som er riktig juridisk enhet her selv om den daglige driften av 
innsamlingsordningen i store trekk er delegert til et interkommunalt selskap som 
kommunen er medeier i.   
 
§ 4 Definisjoner 
I definisjonen av oppsamlingsenhet er det tatt med en setning om at kommunen 
velger type og utforming av oppsamlingsenhet, for å presisere at type 
oppsamlingsenhet kan endres over tid uten at det må en forskriftsrevidering til.  
 
Begrepet returpunkt er brukt i § 5. 
 
Begrepet gjenvinningsstasjon er brukt i § 5 og § 7. 
 
§ 9A Bruk av oppsamlingsenheter 
Forskriften er allerede vedtatt med denne nummeroppbygningen i de øvrige 
medlemskommunene. Det vil være urasjonelt om ikke Ås kommune skal følge 
samme nummeroppbygning. 
 
I henhold til forskriftsforslaget, er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset 
fast. Sjansene for at avfallet fryser i beholderen reduseres ved at avfallet pakkes 
forsvarlig inn før det legges i oppsamlingsenheten. Vi kan ikke se hvem andre enn 
abonnenten som skal være ansvarlig for dette.  
 
Som abonnent og bruker av oppsamlingsenheten er det naturlig at en ivaretar den på 
best mulig måte. Rådmannen sier i sin kommentar til høringsuttalelsen at 
abonnenten i noen tilfeller må kunne stilles ansvarlig. Dette vil ivaretas i dialog med 
Follo Ren og kommunen. 
 
§ 9B Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger 
Forskriften er allerede vedtatt med denne nummeroppbygningen i de øvrige 
medlemskommunene. Det vil være urasjonelt om ikke Ås kommune skal følge 
samme nummeroppbygning. 
 
§ 13 Innkreving og renter 
Erfaringen viser at det er nødvendig å ta med et slikt punkt i forskriften. Dette er 
parallelt med § 13-3 i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune». 
Legalpant er en rettighet kommunene har ved innkreving av VAR-gebyrer.  
For borettslag og sameier, er det snakk om mye mer enn et par tusenlapper i året. 
Dersom renovasjonsgebyret ikke betales gjennom flere år, blir det mange 
tusenlapper selv for en boenhet. For en tjeneste som drives til selvkost vil det si at 
fellesskapet skal betale for de abonnentene som ikke betaler sitt gebyr. 
 
§ 17 Eiendomsrett beholdere ved overgang til nytt renovasjonssystem 
Forskriften er allerede vedtatt med denne nummeroppbygningen i de øvrige 
medlemskommunene. Det vil være urasjonelt om ikke Ås kommune skal følge 
samme nummeroppbygning. 
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De øvrige medlemskommunene i FR har allerede vedtatt forskriften. Forskriften slik 
den er vedtatt i de andre kommunene, fremkommer av vedlegg 1. Det har tilkommet 
en paragraf til, i forhold til det forslaget som ble fremlagt for HTM i 2011; § 18 om 
ikrafttredelse. 
 
Ordningen med nye beholdere har vært i gang i Ås kommune om lag et år nå. 
Rådmannen mener at erfaringene hittil er positive og at også kundene generelt er 
fornøyde med den nye ordningen.  

 

Vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser 
Forskriften vil håndheves av Follo Ren og kommunen. 
 
Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyrene i eierkommunene, basert på selvkost. 
 
For de fleste abonnentene vil det ikke være økonomiske endringer. 
 
I denne forskriften gis det rom for gebyrdifferensiering etter forurenser betaler 
prinsippet. Har du lite avfall betaler du mindre, har du mer enn standardløsning 
betaler du mer. 

 

Helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Arbeidsmiljøet til renovatøren blir kraftig forbedret mht belastningsskader og 
stikkskader. 
 
Økt krav til veistandarden vil bedre sikkerheten ved renovasjon. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende endringer: 
1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et punkt 

4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til eventuell 
spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis rett 
til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid mellom 
Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.12.2012. 
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K-sak 70/12 

EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Trine Christensen Arkivnr: 026 &14 Saksnr.:  12/2216 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 67/12 26.09.2012 
Formannskapet 72/12 24.10.2012 
Kommunestyret 70/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
1. Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 legges til grunn for kommunens 

eierpolitikk. Vedlagt meldingen følger vedlegg som gir nærmere informasjon om 
selskapene. 

2. Meldingen rulleres ved utløp av kommunestyreperioden. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapets behandling 24.10.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet alternativt forslag til pkt. 1 i rådmannens innstilling: 
Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 legges til grunn for kommunens 
eierpolitikk. Vedlagt meldingen følger vedlegg som gir nærmere informasjon om 
selskapene. 

 

Votering: 
Ap’s alternative forslag og rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Rådmannens innstilling 10.10.2012:  
1. Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 vedtas. 
2. Meldingen rulleres ved utløp av kommunestyreperioden. 

_____ 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
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Arne Hillestad (A) fremmet utsettelsesforslag for å få bedre tid til forberedelser. 

 

Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Saken utsettes for å få bedre tid til forberedelser. 

_____ 

 

 

Rådmannens innstilling 19.09.2012:  
Tilsvarer rådmannens innstilling 10.10.2012. 

_____ 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
Jf. meldingssak nr. 6 i formannskapet 10.11.2010. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken:  
Eiermelding - Ås kommune 2012-2015* (separat trykk sendt begge utvalg 
19.10.2012) 
 
*Følgende korrigeringer foretas i vedlegg 2 til Eiermeldingen: 
 Side 32:  Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Deltakende kommuner/eiere: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Nesodden, Ås og Vestby. 

 Side 33:  Søndre Follo Brannvesen IKS 
Deltakende kommuner/eiere: Frogn, Ås og Nesodden. 

 Side 34:  Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Kort beskrivelse av selskapet settes inn. 

 Side 36:  A/L Liahøi 
Stavefeil i navnet rettes opp. 

 Side 36:  Bioparken  
Avviklet/oppløst. 

 Side 36:  Åspro/Ås småprodukter 
Ås kommune eier 45 av 50 aksjer (90 %). Kiwanis Club Ås eier 5 av 50 aksjer (10 %).  

 Side 36:  Ås sentrumsutvikling AS 
Avviklet/oppløst. 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
Selskaper hvor Ås kommune har eierskap 
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SAKSUTREDNING: 
 

Bakgrunn: 
Kommunestyret har bedt rådmannen legge fram en eiermelding for Ås kommune. 
Når kommunen har valgt å ta i bruk ulike selskapsformer som alternativ til kommunal 
drift, er det viktig at kommunestyret tar rollen som eier på alvor.    
Den første eiermeldingen for Ås kommune, samt vedlagt eiermelding for Follorådet 
vedtatt i våren 2012, kan bidra til at Ås kommune framstår som en ryddig, tydelig og 
samfunnsansvarlig eier. 
 

Kommunen er involvert i mange ulike virksomheter, der formålet er å produsere 
tjenester i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Hensikten med 
selskapsetableringen er i all hovedsak å oppnå stordriftsfordeler ved å samarbeide 
med andre kommuner om tjenesteproduksjon eller for å etablere større fagmiljøene.  
 

Det er flere grunner til å etablere egne selskap og interkommunale samarbeidstiltak: 

 Øke forretningsmessig kompetanse i virksomhetsområde og i styringen 

 Avgrense den økonomiske resultatorientering fra annen kommunal virksomhet 

 Begrense økonomisk ansvar eller effekter av samarbeid ved å drive virksomhet i 
fellesskap med andre kommuner 

 Etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser der dette er 
formålstjenlig 

 Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt, og oppnå stordriftsfordeler 
 

Eiermeldingen skal være et grunnlag for: 

 Å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med det 

 Selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier  

 Selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas 
 

For å begrense omfanget av meldingen er temautvalget begrenset til de som anses 
som mest relevante.  Meldingen omtaler følgende temaer: 

- utfordringer ved eierskap 
- ulike selskapsformer 
- omtale av selskap med kommunale eierinteresser 
- overordnede styringsprinsipper  
- roller og ansvar 

 

Eiermeldingen vil vise omgivelsene, næringsliv og innbyggere hvordan kommunen 
ønsker å utøve sitt eierskap. 
 

Det finnes ingen formelle krav til utarbeidelse av eiermeldinger. I Follo er kommunene 
sammen om flere selskapssamarbeid. Eiermeldingen er bygget opp etter mønster fra 
tilsvarende meldinger i andre kommuner, men slik at innholdet i denne meldingen er 
tilpasset Ås kommune. Eierskapspolitikken er en politisk viljeserklæring, og bør derfor 
evalueres med jevne mellomrom. Kommunen må først skaffe seg erfaring med 
denne meldingen. Rådmannen anbefaler at den rulleres ved avslutning av 
kommunestyreperioden, eventuelt at den da utvides. 
 

Konklusjon 
Det er et behov for økt bevissthet i forhold til eierskap, hva dette medfører og hvilken 
rolle kommunestyret har som eier. Forslag til eiermelding kan bidra til slik 
bevisstgjøring både i seg selv og gjennom de tiltak eiermeldingen forutsetter. 
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K-sak 71/12 

BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Arkivnr: 145 &30 Saksnr.:  11/3255 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/12 07.06.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/12 27.09.2012 
Formannskapet 65/12 26.09.2012 
Formannskapet 70/12 24.10.2012 
Kommunestyret 71/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Barnehagebehovsplanen anses som en grundig beskrivelse og kartlegging av 
framtidige barnehagebehov i Ås kommune. 
 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 

som erstatning for denne i Nordbyområdet. 
Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området. 
 

5. Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i et noe 
lenger perspektiv. Samtidig må det vurderes om riving eller rehabilitering er mest 
lønnsomt. 
 

6. Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av 
nye barnehager i Ås. 

 
Disse punktene må innpasses i handlingsprogram og økonomiplan for 2013-2016 og 
fremover. 
 
Administrasjonen kommer tilbake med egne innstilliger på punktene 2-6 med 
kostnader før de er aktuelle. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av nye 
barnehager i Ås. 
 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 Muligheten for å etablere en naturbarnehage på Breivoll gård utredes. 

 Disse punktene må innpasses i handlingsprogram og økonomiplan for 2013-2016 
og fremover. 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:  

 Første avsnitt: Barnehagebehovsplanen anses som en grundig beskrivelse og 
kartlegging av framtidige barnehagebehov i Ås kommune. 

 Pkt. 5: Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i 
et noe lenger perspektiv. Samtidig må det vurderes om riving eller rehabilitering er 
mest lønnsomt. 

 
Følgende fellesforslag fra Ap, H og V ble fremmet i tillegg til rådmannens innstilling: 
Administrasjonen kommer tilbake med egne innstilliger på punktene 2-6 med 
kostnader før de er aktuelle. 
 

Votering: 
Sp’s forslag til første avsnitt ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling første avsnitt. 
Rådmannens innstilling pkt. 1-4 ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag til pkt. 5 ble tiltrådt 8-1 (1SV). 
Ap, H og V’s fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag pkt. 1 ble nedstemt 6-3 (2A, 1V). 
Ap’s forslag pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble vedtatt 6-3 (2A, 1SV). 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet ved møtets start forslag om at saken utsettes til etter at 
hovedutvalg for oppvekst og kultur har behandlet saken. 

 

Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Saken utsettes til etter at hovedutvalg for oppvekst og kultur har behandlet saken. 

_____ 
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Rådmannens innstilling 19.09.2012: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2012-2016» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 

 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 

plasser som erstatning for denne i Nordbyområdet. 
 
3. Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 

/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
4. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
5. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området 
 
6. Rustadskogen barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med ca. 100 

plasser. Dette gjøres når befolkningsprognosene viser at det er behov for nye 
plasser i Sentralområdet. 

 

7. Sagalund barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med ca.100 plasser 
dersom man får kjøpt tilleggstomt av grunneier. Dette gjøres når 
befolkningsprognosen viser at det er behov for nye plasser i Sentralområdet. 

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
HOK 07.06.2012 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Kommunestyret  
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt utvalgene 19.09.2012*) 
Barnehagebehovsplan 2012-2016 
 
*En liten korrigering (understreket her) er foretatt s. 5, under pkt. 1.4.4, andre avsnitt, som nå lyder:  
 I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på 95 % behov for 
56 nye barnehageplasser i 2013 og 62 nye plasser i 2014, 58 plasser i 2015 og 54 plasser i 2016. Pr. 1. 
september er det 59 barn på venteliste, av disse ønskes det plass for 31 barn i 2012 og 28 barn i 2013. 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ås kommune, Vedlikeholdsplan 2012-2014 
Verdivurdering Togrenda barnehage 2012 
Skjøte for Togrenda barnehage m/uttalelse fra Gunnar Ek, Forvaltings- og boligsjef 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Ellen Benestad, Oppvekst- og kultursjef,   
Vigdis Bangen, Fagkonsulent,   
Arnt Øybekk, Sjef for Teknisk etat 
Styrere i kommunale barnehager 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

 
Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, 
utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. 
Befolkningsprognoser og barnetall i planperioden tilsier en tilvekst av barn i 
aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere. 

 
Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i 
Barnehagelovens § 8. Kommunens ansvar, andre ledd og lyder: 
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder 
som er bosatt i kommunen, jf.§ 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov. 
 

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i 
barnehage, første og andre ledd og lyder: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar 
med denne loven med forskrifter 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
 

Barnehagedekningen i Ås kommune 
Ved årsskiftet i 2011 hadde Ås, i følge KOSTRA- registreringen som viser 
barnehagedekning i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 
93,3 % for aldersgruppen 1-5 år. Dette er nedgang fra 2010 hvor 
barnehagedekningen var 95,9 % for samme aldersgruppe. 
 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 
2009-2012» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å 
være tilstrekkelig. Etter hovedopptaket mars 2012 har Ås kommune full 
barnehagedekning jf. Barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage.  
 
På en annen side er det mulig at en dekningsgrad på 95 % er for lav. Ås kommune er 
en vekstkommune og boligprisene er økende. Man kan derfor anta at 
småbarnsforeldre som flytter til Ås i større grad enn tidligere er avhengig av to 
inntekter og dermed også av tilbud om barnehageplass. 
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Det kan være at kommunen bør ha en dekningsgrad som ligger et sted mellom 95 % 
og 100 %. 

 

Barnetallsutviklingen i Ås kommune 
Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 
for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 
gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet.  
 
Det er kommet nye prognoser etter behandlingen av alternativer til utbygging av i 
HOK 7.6.2012. I den siste prognosen fra 30.8.2012 er det planlagte boligfeltet ved 
Rustadporten ute og Dyster Eldor utbyggingen er lagt inn fra 2015 og utover. Denne 
kan muligens bli ytterligere forskjøvet. 

 
Barnetallene i de nye prognosene viser at behovet for nye barnehageplasser i 
perioden 2012-2016 i hovedsak vil være i Ås Nord. 
 

Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentralområdet ved en dekningsgrad på 95 % 

ÅR 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2003 

Antall barn 

1-5 år 

715 717 713 707 709 730 739 744 752 756 759 765 

95 % av 

antall barn 

680 682 678 672 674 694 702 707 715 719 721 727 

Bhg. 

kapasitet 

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Behov for 

plasser 

+50 +48 +52 +58 +56 +36 +28 +23 +15 +11 +9 +3 

 
Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Ås Nord ved en dekningsgrad på 95 %  

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Antall barn 

1-5 år 

490 515 522 518 513 521 524 529 531 530 531 528 

95 % av 

antall barn 

466 490 496 492 488 495 498 503 505 504 505 502 

Bhg. 

kapasitet 

434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 

Behov for 

plasser 

-32 -56 -62 -58 -54 -61 -64 -69 -71 -70 -71 -68 

 

 

I Sentralområdet er det i følge befolkningsprognosene fra 30.8.2012 med en 
dekningsgrad på 95 %, et overskudd på 48 barnehageplasser i 2013, 52 plasser i 
2014, 58 plasser i 2015 og 56 plasser i 2016. Bildet ser i midlertidig ikke slik ut i 
virkeligheten. Pr. 1. september er det 25 barn på venteliste, av disse ønskes det 
plass for 9 barn i 2012 og 16 barn i 2013. At det ikke er overskudd på så mange 
plasser har sammenheng med at det er to private barnehager i Sentralområdet som 
tar inn barn fra andre kommuner. De to siste årene har dette dreid seg om 30 til 40 
barn. Tilsvarende har det i samme periode gått ca. 20 barn bosatt i Ås i barnehager i 
andre kommuner.  
 

I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på 
95 %, behov for 56 nye barnehageplasser i 2013 og 62 nye plasser i 2014, 58 
plasser i 2015 og 54 plasser i 2016. Pr. 1. september er det 59 barn på venteliste, av 
disse ønskes det plass for 31 barn i 2012 og 28 barn i 2013. 
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Utbygging av ikke- kommunale barnehager 
De ikke- kommunale barnehagene er orientert om at det kommer ny 
barnehagebehovsplan og ble invitert til å komme med innspill om eventuelle planer 
for utvidelse.  
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage har gitt kommunen tilbakemelding om sine planer for 
flytting på grunn av sammenslåingen av UMB og Veterinærhøyskolen/ 
Veterinærinstituttet. 
 
Kroer Friluft barnehage og Kroertoppen barnehage har søkt om sammenslåing av 
sine barnehager til en enhet (Kroer barnehagene).  
 
Flyttingen av Åkebakke barnehage gir mulighet for noen flere plasser. 
Sammenslåingen av Kroer Friluftsbarnehage og Kroertoppen barnehage vil ikke gi 
flere plasser. 

Forslag til alternativer for utbygging av barnehager ble behandlet av HOK 

7.6.2012. Utvalget gjorde følgende vedtak: 

 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage), og utrede alternativ Dyster Eldor. 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby 

skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
3. Utrede muligheter for utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning av 

Togrenda barnehage, eller utrede andre områder i Nordby. 
4. Utrede sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av 

skolen med felles «styrer». 
5. Etaten bes å gå i ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser 

av disse. Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB 
og evt. muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås. 

 

Vurdering/konklusjon: 

 
Rådmannen har gjort følgende vurderinger med hensyn til barnehage utvikling/ 
kapasitets utvidelse i Ås Nord og Sentralområdet: 

 

Ås Nord 
 

1.  Solbergtunet barnehage: 
Uteskuret ved Solbergtunet barnehage kan bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 
barnehagen.  Avdelingen kan ta i mot ca. 20- 24 barn. Ombyggingen bør starte 
umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i bruk fra 1.8.2013 
 

2.  Togrenda barnehage:  
Det bør vurderes om Togrenda barnehage skal selges eller rehabiliteres. Ved et evt. 
salg har barnehagen ca. 45 plasser som må erstattes.  
 
Ved et evt. salg av Togrenda barnehage bør det videre vurderes hvilken av tomtene 
som kommunen har utredet ved Nordby skole /Nordbytun ungdomsskole, som er 
best egnet til bygging av ny barnehage. Omregulering av tomten til barnehage og 
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planlegging av ny barnehage bør starte umiddelbart. Med en byggetid på ca.30 mnd. 
vil ny barnehage kunne stå klar i august 2015. 

 

3. Vinterbro barnehage: 
Da det er vanskelig å finne en god løsning for utbygging på grunn av terrenget rundt 
barnehagen. Det anbefales derfor ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten 
her. 

 

Sentralområdet 
 

1. Barnehagekapasiteten: 
Det ser ut som om barnehagekapasiteten i Sentralområdet er høyere enn den er i 
virkeligheten. Det bør derfor foretas en nærmere analyse av befolkningsprognosen 
opp mot barnehagekapasiteten i området. 
 

2. SFO lokalene ved Brønnerud skole: 
Lokalene kan ved behov og med enkle midler omgjøres til en barnehageavdeling 
med. 20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av de andre kommunale 
barnehagene i sentrum. Det vil ta 3 -6 måneder å gjøre klar lokalene og uteområdet 
til barnehage. Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen. 
 

3. Dyster Eldor feltet:  
Det er pr.dd ikke behov for noen utbygging i feltet.  Med tanke på fremtiden bør det 
allikevel vurderes tomt til barnehage på Dyster Eldor når området skal reguleres på 
nytt. 
 

4. Rustadskogen barnehage: 
Det bør vurderes om Rustadskogen barnehage skal utvides til en 5 avdelings 
barnehage med ca.100 plasser. Kommunens friområde ved barnehagen må da 
omreguleres fra friområde til offentlig formål. Det opprinnelige bygget må 
totalrehabiliteres.  
Dersom det ikke er ønskelig å utvide barnehagekapasiteten her bør det  
vurderes om barnehagen skal totalrehabiliteres eller legges ned. 
 

5.   Sagalund barnehage:  
Det bør vurderes om Sagalund barnehage skal utvides til en 5 avdelings barnehage 
med ca.100 plasser. Kommunen tar initiativ over for grunneier for å få kjøpe tomt. 
Tomten omreguleres til offentlig formål. Det opprinnelige bygget totalrehabiliteres.   
Dersom det ikke er ønskelig å utvide barnehagekapasiteten her bør det vurderes om 
barnehagen skal totalrehabiliteres eller legges ned. 
 

6. Søråsteigen barnehage: 
Det er regulert en tomt til offentlig formål på jordet mellom Søråsteigen og riksvei 152 
og det er mulig å plassere en ny fem-avdelings barnehage på tomten. En ny 
barnehage her vil sannsynlig kreve en ny regulering og kan virke vanskelig med 
hensyn til beliggenhet og en eventuelt fremtidig utvidelse av Åsgård skole. Det 
anbefales derfor Ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her. 
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7. Tunveien barnehage: 
På grunn av barnehagens beliggenhet og at den er en modulbarnehage anbefales 
det ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her. 
 

8.  Frydenhaug barnehage: 
Det anbefales Ingen utbygging/ økning av barnehagekapasiteten her.  

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
I Handlingsprogram med økonomiplan for 2012 -2015 er det satt av 2 millioner i 
2012, 14 millioner i 2013 og 19 millioner i 2014 til bygging av en ny barnehage. Til 
inventar er det satt av 1,2 millioner i 2014. Det antas at beløpet vil kunne dekke 
kostnadene for realisering av ny barnehage i Ås Nord. 
 
Kostnader ved ombygging av uteskuret til Solbergtunet barnehage samt omgjøring av 
SFO lokalene til Brønnerud skole bør legges inn i investeringsprogrammet for 2013-
2016. 
 
En megler har estimert en mulig salgspris på 6 millioner ved salg av Togrenda 
barnehage. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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K-sak 72/12 

ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 

INTRODUKSJONSRÅDGIVER 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Anne-Karin G. Bjerke Arkivnr: 030 A02&21 Saksnr.:  11/4077 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 78/11 14.12.2011 
Administrasjonsutvalget 3/12 14.03.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/12 15.03.2012 
Formannskapet 12/12 14.03.2012 
Kommunestyret 9/12 28.03.2012 
Administrasjonsutvalget 20/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/12 27.09.2012 
Formannskapet 71/12 24.10.2012 
Kommunestyret 72/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 

Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling 24.10.2012: 
Egil Ørbeck (H) foreslo følgende endring i hovedutvalg for oppvekst og kulturs 
innstilling:  
«og legger frem evalueringen til hovedutvalg for oppvekst og kultur» utgår. 

 

Votering:  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling med H’s endring ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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UTVALGENES INNSTILLINGER: 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 

Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år, og legger frem 
evalueringen til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

_____ 

 

 

Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 27.09.2012 og 

administrasjonsutvalg 26.09.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13. Ordningen evalueres etter to år. 

_____ 
 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER: 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 27.09.2012: 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år, og legger frem 
evalueringen til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble vedtatt 6-3 (3H). 

_____ 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 27.09.2012: 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 26.09.2012: 
Astrid Svingen (FF) fremmet følgende tilleggsforslag: Ordningen evalueres etter to år. 
 

Votering: Rådmannens innstilling med FF’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 
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RÅDMANNENS INNSTILLING 
 

Rådmannens innstilling 19.09.2013:  
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  

_____ 

 

 

Tidligere politisk behandling - Oversikt over politiske saker om  

Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten 2010 – 2012:  
ADM-sak 7/10, administrasjonsutvalget 29.04.2010, jf. 10/1326:  
 Voksenopplæringen – Organisasjonsstruktur  
K-sak 35/11,  kommunestyret 25.05.2011, jf. 11/858: (trukket fra sakskartet)  
 Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger  
K-sak 36/11,  kommunestyret 25.05.2011, jf. 11/1752:  
 Utvidelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringssenteret  
F-sak 39/11,  formannskapet 08.06.2011, jf. 11/2135:  
 Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i 
 Ås kommune /opprettelse av stillinger  
K-sak 78/11,  kommunestyret 14.12.2011, jf. 11/4077: (ikke tatt til behandling)  
 Organisasjonsendring innen voksenopplæringen  
F-sak 73/11,  formannskapet 23.12.2011, jf. 11/4148  
 Sak til formannskapets ekstraordinære møte - Voksenopplæringen  
ADM-utvalg,  administrasjonsutvalget 18.01.2012 orientering, jf. 12/125  
KU-sak 3/12,  kontrollutvalget 07.02.2012  
 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 
K-sak 9/12,  kommunestyret 28.03.12, jf. 11/4077 
 Voksenopplæringens tilbud 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Formannskap 
Kommunestyre 

 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Uttalelse fra Akademikerforbundet datert 30.08.2012 
Uttalelse fra programrådgiver, Introduksjonsprogrammet, datert 31.08.2012 
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Utskrift av saken sendes til: 
NAV Ås 
Voksenopplæringen 
Oppvekst- og kultursjef 
Helse- og sosialsjef 
Organisasjons- og personalavdelingen 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter – VO – har gjennom de senere årene fått 
seg tillagt ulike oppgaver. I tidligere saker har oppgaver blitt avsluttet for VO sin del 
ved at oppgaven er overført til annen etat eller ved at man kjøper tjenester fra andre 
kommuner.  
 
I tråd med saksutredningen i K-sak 9/12 ønsker Ås kommune å fortsette arbeidet 
med å rydde opp i hvilke ansvarsoppgaver som skal tilligge VO og hvilke som skal 
ligge i andre etater. Målet er at VO skal stå igjen med oppgaver knyttet til 
undervisning og oppfølging av elever relatert til dette. 
 
Denne saken omfatter organiseringen av Flyktningetjenesten og 
Introduksjonsordningen. En hovedutfordring er at Ås kommune får sysselsatt for få 
flyktninger sammenlignet med nabokommunene. 
 
Flyktningetjenesten tilrettelegger bosetting og oppfølging av flyktninger i samarbeid 
med bl.a. NAV Ås, hjemlet i lov om sosialtjenester og lov om introduksjonsordning.  
Oppgavene er nært knyttet opp til NAV’s oppgaver m.h.t. oppfølging og informasjon 
til flyktninger som blir bosatt i kommunen. 
 
Flyktningetjenestens mål er å gjøre flyktningene selvhjulpne og godt integrerte i 
kommunen i løpet av de første fem årene etter bosetting. Dette er den perioden 
Staten gir integreringstilskudd for med forventning om rask og god bosetting samt 
gode resultater for integreringsarbeidet. 
 
Introduksjonsordningen er lovhjemlet i Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) – utdypet i rundskriv 
Q-20/2012 fra Det kongelige barne-, likestillings-  og inkluderingsdepartement. 
Hovedtanken med loven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter 
for raskt å komme ut i jobb.  
 
Nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende 
kvalifisering har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram når de har fått: 

 Asyl jf. Utlendingslovens § 28 

 Oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning jf. 
Utlendingsloven § 35 tredje ledd, 

 Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag 
av søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. 
Utlendingslovens § 34, eller 
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 Oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i kulepunkt 1-
3, jf. Utlendingslovens kapittel 6. 

 
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er 
bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og 
kommunen.  
 
Nordiske borgere og borgere fra EØS-land omfattes ikke av avtalen. 
 
Deltaker i introduksjonsprogram må ha behov for grunnleggende kvalifisering. Den 
enkelte deltakers behov kartlegges og vurderes før det utarbeides individuell plan og 
fattes vedtak om deltakelse i programmet.  
 
Grunnleggende kvalifisering forstås som tilegnelse av informasjon, kunnskaper og 
ferdigheter som gjør nyankomne innvandrere i stand til å fungere i ordinært arbeid og 
samfunnsliv, eller kan benytte seg av det ordinære utdannings- og 
opplæringstilbudet. 
 
En deltaker etter introduksjonsloven har rett på introduksjonsstønad. 
Introduksjonsprogrammet følger arbeidsåret, og deltakerne har plikter og rettigheter 
som ligger tett opp til plikter og rettigheter for vanlige arbeidstakere. 
Introduksjonsstønaden utbetales fra lønningskontoret etter lister fra programrådgiver. 
 
Ås kommune har pr. 1. juli 21 deltakere på introduksjonsprogram. Det er i løpet av de 
siste 5 årene bosatt 65 flyktninger i Ås kommune. Av dem er ca. 30 aktive brukere av 
flyktningetjenesten. 21 av disse er sammenfallende med deltakerne på 
introduksjonsprogrammet. 
 
NAV Ås tar seg av nyankomne flyktninger og bistår under etableringen i samarbeid 
med flyktningkonsulenten. Det gis støtte til etablering og livsopphold. Når flyktningen 
deltar i introduksjonsprogrammet, vil noen trenge supplerende sosialhjelp i tillegg til 
introduksjonsstønaden. Etter at introduksjonsprogrammet er ferdig kan det være at 
flyktningen fremdeles ikke behersker norsk godt nok til å søke arbeid. NAV Ås bistår 
da med økonomisk sosialhjelp og ulike arbeidsrettede tiltak. 
 
Til og med august 2012 er det utbetalt over 1,7 mill. i sosialhjelp til 23 flyktninger. 
Totale sosialhjelpsutbetalinger til alle personer i Ås i samme periode er ca.7 mill. til 
253 personer. Flyktninger på sosialhjelp får altså 3 ganger så store utbetalinger som 
andre. Av tallene ser vi også at andelen flyktninger som har sosialhjelp som 
hovedinntekt er høy. 
 
I de øvrige Follo-kommunene er introduksjonsrådgivningstjenesten og 
flyktningtjenesten plassert slik: I Vestby ligger tjenestene i kultur, i Ski er det to 
introduksjonsrådgivere på Follo kvalifiseringssenter. Disse har et tett og utstrakt 
samarbeid med NAV Ski. I Oppegård, Nesodden, Frogn og Enebakk er tjenestene 
lagt til NAV i den enkelte kommune. 
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Vurdering av saken: 

 
Flyktningetjenesten og Introduksjonsrådgiver lagt under NAV Ås: 
 
Fordeler: 

 Alle tjenester knyttet til flyktninger samlet under ett tak gjør det vesentlig lettere 
å sette sammen tverrfaglige team og samarbeide mer effektivt og funksjonelt 
for å gjøre brukeren uavhengig. 

 Tydeligere fokus på arbeid og selvstendighet fra dag en. 

 Et større og bredere fagmiljø for de ansatte som flyttes over fra VO til NAV Ås. 
Dette gir bedre muligheter for kompetanseutvikling for alle. NAV-ansatte kan 
lære mer om introduksjonslovverket, kunnskap som i dag er noe 
fragmentarisk. De som overflyttes kan lære mer om særlig de arbeidsrettede 
tiltakene. 

 Gir mulighet for et tettere og mer helhetlig samarbeid rundt den enkelte 
flyktning. 

 
Ulemper: 

 Programrådgiver vil bli mindre tilgjengelig i hverdagen for samarbeid med 
lærere på VO og daglig oppfølging av introdeltakerne, noe som kan bøtes på 
ved at man er noe tilstede på VO og deltar i samarbeidstid med lærerne.  
 

Sammendrag: 

 
Rådmannen finner det rasjonelt for Ås kommune å overføre både rådgiver for 
introduksjonsprogrammet og konsulent for flyktningtjenesten til NAV Ås. NAV Ås har i 
dag allerede mange oppgaver i forhold til flyktninger og personer i 
introduksjonsprogrammet. Dette involverer mange medarbeidere hos NAV. Deler av 
dette arbeidet skjer i samarbeid med flyktningkonsulenten og introduksjonsrådgiver. 
Oppfølgingen fortsetter i mange tilfeller også etter at flyktningen har avsluttet 
introduksjonsprogrammet. 
 
Det er viktig med et tett samarbeid rundt flyktningen i den første grunnleggende 
etableringsfasen, noe som senere skal skape en god integrering både i arbeidslivet 
og kulturelt. Samtidig er samarbeidet med voksenopplæringssenteret rundt den 
enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet viktig med tanke på opplæringen i norsk 
og samfunnsfag. Derfor vil det være hensiktsmessig at programrådgiver har noe 
arbeidstid tillagt voksenopplæringssenteret. 
En forutsetning for å lykkes med overføringen, særlig i den første tiden er at 
introduksjonsrådgiver og flyktningkonsulent beholder sine hovedoppgaver og at 
lønns- og arbeidsvilkår ivaretas. 
En overføring av introduksjonsrådgiver og flyktningkonsulent til NAV vil bidra til at Ås 
kommune får samlet det fagmiljøet som innehar kommunens kompetanse på arbeid 
med flyktninger, noe rådmannen mener vil gi en positiv effekt for den enkelte 
flyktning. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Lønnsmidlene for introduksjonsrådgiver og programrådgiver overføres fra VO til NAV. 
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Konklusjon med begrunnelse:  
Ås kommunale voksenopplæringssenter har i hovedsak to oppgaver:  

 Spesialundervisning til voksne etter opplæringsloven 

 Undervisning i norsk og samfunnsfag til voksne innvandrere etter 
introduksjonsloven 

 
Oppgaver knyttet til bosetting, arbeidspraksis, lønn til deltakere, oppfølging av og på 
arbeidsplasser m.v. bør ligge i NAV. Årsaken til dette er at NAV har tilsvarende 
funksjoner overfor andre brukere og derved mulighet til å ha et overordnet og 
koordinerende ansvar overfor den enkelte innvandrer både økonomisk og sosialt. 
Dette vil gi Ås kommune en bedre oversikt over den enkeltes situasjon, samt en 
større mulighet til tett oppfølging. Sannsynligheten for at deltakerne kommer raskere 
gjennom introduksjonsprogrammet og muligheten for å få dem raskt ut i arbeid vil 
dermed øke. 

 
Flyktningkonsulent og Introduksjonsrådgiver overføres til NAV fordi det gir en 
helhetlig og effektiv oppfølging av den enkelte deltaker. Programrådgiver vil være 
organisatorisk underlagt NAV, men det anbefales at noe av kontortiden legges til VO.  
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 1.1.2013 
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K-sak 73/12 

OMGJØRING AV STILLINGER - ØKONOMIAVDELINGEN 

 
Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 030 &21 Saksnr.:  12/2554 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 23/12 07.11.2012 
Formannskapet 76/12 07.11.2012 
Kommunestyret 73/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Formannskapets innstilling 07.11.2012: 
Det foretas følgende omgjøring av stillinger i økonomiavdelingen: 

1) Lønningssjef erstattes med koordinator lønn. 
2) Konsulent fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
3) Regnskapskonsulent omgjøres til koordinator regnskap. 
4) Koordinator regnskap, koordinator fakturering og koordinator lønn rapporterer 

til regnskapssjef. 
5) Regnskapssjef omgjøres til enhetsleder regnskap. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling 07.11.2012: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 07.11.2012. 

 

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 07.11.2012: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 

 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 07.11.2012: 
Odd Rønningen (Sp) foreslo følgende endring i rådmannens innstilling pkt. 1: 
«f.t. uten personalansvar» utgår. 

 

Votering: Rådmannens innstilling med Sp’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Administrasjonsutvalgets innstilling 07.11.2012: 
Det foretas følgende omgjøring av stillinger i økonomiavdelingen: 

1) Lønningssjef erstattes med koordinator lønn. 
2) Konsulent fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
3) Regnskapskonsulent omgjøres til koordinator regnskap. 
4) Koordinator regnskap, koordinator fakturering og koordinator lønn rapporterer 

til regnskapssjef. 
5) Regnskapssjef omgjøres til enhetsleder regnskap. 

_____ 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Det foretas følgende omgjøring av stillinger i økonomiavdelingen: 

1) Lønningssjef erstattes med koordinator lønn f.t. uten personalansvar. 
2) Konsulent fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
3) Regnskapskonsulent omgjøres til koordinator regnskap. 
4) Koordinator regnskap, koordinator fakturering og koordinator lønn rapporterer 

til regnskapssjef. 
5) Regnskapssjef omgjøres til enhetsleder regnskap. 

_____ 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Organisasjons- og personalsjef 
Økonomisjef 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 
Stillingen som lønningssjef er vakant fra 5. januar 2013 da nåværende som har 
stillingen går over i annen stilling.  Lønningssjef har i dag personalansvar for tre 
lønnsmedarbeidere og systemansvarlig for Gat Soft. Det har over tid vært utfordringer 
med driften lønnsseksjonen. Revisor har også påpekt svakheter ved 
lønnsavstemming i årsavslutningen. Det foreslås derfor endringer for å sikre en mer 
robust drift på lønnsområdet. Saken er drøftet med de tillitsvalgte og tatt opp som 
egen sak i møte med de ansatte i økonomiavdelingen. 
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Vurdering av saken: 
 
Styrket operativ drift innen lønnsområdet 
For å styrke den operative driften i kommunens økonomiavdeling, forslås det at 
stillingen som lønningssjef erstattes med en koordinator lønn (rådgiver) som har det 
operative ansvaret for lønnsområdet. Denne personen kan da sette av mer ressurser 
til driftsoppgaver og systemutvikling innen lønnsområdet, da den frigjøres for 
personalansvar.  Lønnsområdet er vurdert som det området med størst utfordringer 
og risiko for feil innen økonomiavdelingen. Dette fordi man ikke har lykkes godt nok 
med å utvikle lønnssystemet i takt med veksten i oppgavemengden.  Den foreslåtte 
omorganisering er et tiltak for å møte denne utfordringen.  Revisor har også påpekt 
svakheter ved lønnsavstemming i årsavslutningen. 
 
Samtidig foreslås det at koordinator lønn, likestilles med tilsvarende 
koordinatorstillinger for regnskap og fakturering. Regnskapskonsulent omgjøres til 
koordinator regnskap. Konsulent for fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
Alle koordinatorene rapporterer til regnskapssjef. Koordinatorene har ansvaret for 
den daglige driften innen sitt fagområde, herunder koordinering av aktiviteter. 
  
Det vurderes som hensiktsmessig å samle lønn, fakturering og regnskap under 
regnskapssjef. Dette for så sikre god arbeidsflyt, løpende avstemming og effektiv 
bruk av ressurser der det er løpende behov. Videre er regnskap, lønn og fakturering 
driftstunge aktiviteter som henger sammen. Omorganiseringen skal legge til rette for 
bedre avstemming og kontroll. I de fleste kommuner ligger i dag lønn og regnskap 
under regnskapssjefen ansvarsområde.  
 
Styrket og mer effektiv ledelse. 
Med dagens organisering er det tre ledere med personalansvar i økonomiavdelingen. 
Ved å samle personalansvaret for økonomiavdelingen i hos to ledere, kan det legges 
til rette for at disse kan sette av noe mer tid og ressurser til lederoppgaver. 
Oppfølging innen personalområdet krever at det settes av tid og ressurser til 
oppfølging av ansatte, samt at man holder seg oppdatert på lover og forskrifter innen 
området, herunder HMS, sykefraværsoppfølging, velferdsordninger, ansettelser, 
arbeidsrett m.m. Med den totale oppgavemengden økonomiavdelingen har ansvar 
for, har det vært krevende å holde alle tre ledere oppdatert på regelverk. 
Omorganiseringen skal derfor også bidra til å styrke og effektivisere lederfunksjonen i 
økonomiavdelingen.  Dette ved at regnskapssjef og økonomisjef skal kunne prioritere 
ledelsesfunksjonen noe mer enn i dag.  Samtidig delegeres et større faglig ansvar til 
koordinatorene.   
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket foretas innenfor rammene til økonomiavdelingen. Antall stillinger er uendret. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Omorganiseringen skal legge til rette for bedre økonomistyring i Ås kommune, hvor 
lønn, regnskap og fakturering sees mer i sammenheng.  
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VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE 

 
Gå til saksliste << Forrige sak 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 190 C11 Saksnr.:  12/2484 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/12 08.11.2012 
Kommunestyret 74/12 21.11.2012 

 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.11.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12 tas til orientering. 
2. Ungdomsklubben ved Midtgard avvikles. 
3. Ungdomsklubben Rudolf avvikles, og det opprettes en ungdomskafe to 

ettermiddager/kvelder i uken med enkel servering. 
4. Ungdomsklubbenes ressurser overføres til kulturskolen. 
5. Midler fra ungdomsklubbene overføres til kulturskolen, og skal benyttes spesielt til 

ungdomsrettede kulturtilbud samt øke kulturskoletilbudet i Nordbyområdet. 
Kulturskolen kan disponere lokalene som ungdomsklubbene i dag benytter. De 
overførte midlene kan benyttes til prisreduksjon av betaling i kulturskolen/nye tiltak 
for ungdom. 

6. Kulturskolen legger frem en sak til politisk behandling senest til møtet i februar 
2013, hvor de redegjør for hvordan de ekstra tilførte midlene ønskes benyttet. 

 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: 
2. (…). De avsatte midlene skal nyttes eller omdisponeres til andre prosjekter 

tilknyttet målgruppen. 
3. (…). Ungdomsprosjekt bør også knyttes opp mot aktiviteter i kulturhuset og 

kulturskolen. 
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Votering: 
Innstillingen ble vedtatt 5-4 (3H, 1FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
Ap’s forslag til innstillingens pkt. 2 ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1SV). 
 pkt. 3 ble nedstemt 7-2 (2Ap). 
 
Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Hilde Kristin Marås (H) og 
Veronica H. Green (FrP) anket saken til kommunestyret i hht. Ås kommunes 
reglementer pkt. 10.2.2.3. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012 – mindretallsanket til 

kommunestyret: Se øverst i dokumentet. 
_____ 

 
 

Oppvekst og kultursjefens innstilling: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
_____ 

 
 

Tidligere politisk behandling: 
Hovedutvalgets møte, sak 18/12. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Rapport, datert 18.10.12 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Ken-Børre Langås 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
 

HOK-sak 18/12, av september 2012, ble dette vedtaket fattet: 

«2. tertialrapport 2012 tas til orientering med følgende bemerkning:  
 
Endringer i fritidsklubbenes drift skal ikke gjøres før det legges frem sak for 
hovedutvalget. Saken skal inneholde evaluering av tilbudet, jf. tidligere vedtak, samt 
orientering, begrunnelse og plan for ett foreslått nytt tilbud.» 
 

Det henvises i vedtaket til hovedutvalgets sak fra 11. september 2009. (Sak 24/09) 
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I dette møtet ble en rapport (Utredning og evaluering av ungdomspolitikken), datert 
24.06.09, behandlet. 
 
Hovedutvalget gjorde følgende vedtak:  
 

«Hovedutvalget tar saken til orientering med følgende tilleggspunkter: 
1. Rådmannen bør vurdere om leder av ungdomsklubbene bør ha en større 

andel av sin arbeidstid knyttet til direkte arbeid i ungdomsklubbene i klubbens 
åpningstid enn i dag. I tillegg bør det vurderes om felles ansettelser i 
ungdomsklubbene med personale tilknyttet ungdomsskolene vil bidra til at flere 
benytter seg av ungdomsklubbene. 

2. Det bes om at følgende rapporteres tilbake til HOK i forbindelse med 
tertialrapportene: 
- Antall besøk. 
- Type markedsføringstiltak som er gjort i perioden og effekten av disse. 
- Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes for å nå ungdommen, og hvordan 

har responsen via disse kanalene vært? 
- Hvilke «større» annonserte arrangementer som er gjennomført i perioden 

og antall besøk på disse arrangementene. 
- Hvordan har brukermedvirkningen vært og har ungdom bidratt til 

markedsføring og imagebygging? 
- Rådmannen bes om å vurdere om lokalene til ungdomsklubben kan 

benyttes i forbindelse med etablering av elevbedrifter i ungdomsskolen for 
å skape aktivitet og positiv opplevelse med bruk av lokalene. 

- Utleie av klubblokalene bør vurderes i større grad enn i dag for å skape 
inntekter til kommunen. Hovedutvalget ber om at rådmannen lager en egen 
sak angående utleie av ungdomsklubbene med forslag til eventuelt hvilke 
arrangementer det kan utleies til, hvordan dette håndteres samt vurdering 
av utleiepriser.» 

 

Vurdering av saken: 
På bakgrunn av vedtak 11. september 2009. (Sak 24/09) er det utarbeidet en rapport 
som følger som vedlegg til saken.  
Medfølgende rapports oppbygging følger i hovedsak de punkter og oppbygging som 
vedtaket fra 2009. 
Det vises til rapporten, som ligger vedlagt (Vedlegg 1) 
 
Det fremmes i forbindelse med budsjett og handlingsprogram for 2013, forslag om å 
opprette 100 % stilling som SLT-koordinator. Stillingen er tenkt brukt delvis 
administrativt og delvis som utekontakt i forhold til ungdom. Fritidsklubbene vil i den 
forbindelse være en viktig arena hvor man både kan møte ungdom og motivere 
ungdom som driver til å ta i bruk klubbene. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
I vedlegget gjøres det rede for de forhold som hovedutvalget ønsker utfyllende 
informasjon om. Rapporten beskriver og vurderer det som er gjort, samt viser veien 
videre. 
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VEDLEGG 1 
 

RAPPORT TILKNYTTET SAK FOR HOK, NOVEMBER 2012.  
 
 

Videre drift av fritidsklubbene. 

 
Ungdomshusene har de to foregående og inneværende år vært i en prosjektmodus, 
hvor det i forståelse med mandatet fra politikere og administrasjon har vært hensikten 
å prøve ut ulike tiltak i den hensikt å finne bedre driftsformer. Vi fremlegger forsøksvis 
status for arbeidet som ble forespurt. 

 

 

Om organiseringen 
I 2008 / 2009 var det ved fritidsklubbene ansatt en leder i full stilling, 15 
klubbarbeidere i dels svært små brøkstillinger + en litt uoversiktlig mengde vikarer. 
Sykefravær var skyhøyt, og tjenesten fremsto tungrodd og lite hensiktsmessig. Det 
var behov for omorganisering, med færre ansatte i større stillinger, bedre samkjøring 
mellom de to klubbene, og tettere oppfølging og tilstedeværelse fra leder. 
 
Pga. et midlertidig budsjettkutt i 2010 fikk vi ikke prøvd ut ønsket modell jf. rapport fra 
2009, med egen plassleder ved Rudolf og hvor eksisterende leder hadde plassansvar 
på Midtgard + det overordnede ansvar for hele tjenesten. I stedet ble det forsøkt å gi 
to av klubbarbeiderne utvidet ansvar. De gjorde en god innsats, men i så små 
stillinger nytter det likevel ikke å ha grep om kontinuitet og oppfølging i tilbudet. Da 
det ble klart at pengene hadde kommet tilbake i 2011, fikk vi anledning til å ansette 
leder i 70 % ved Rudolf fra høsten 2011 (ref. behandling i HOK våren 2011). 
Erfaringene gjennom dette skoleåret var positive. Både ansatte, ungdom og 
samarbeidspartnere meldte at klubbene fungerte bedre, at det foregikk mer. Som 
følge av at personalet hadde vakter i begge klubbene merket man etter hvert en 
tendens til at flere brukere fulgte med «sine» ansatte til den andre klubben.  
Leder ved Rudolf sa dessverre opp våren 2012, fordi hun ikke kunne fortsette i 
delstilling.  
 
Det anses som nesten umulig å tiltrekke og beholde kvalifiserte ledere i brøkstillinger. 
Leder ved ungdomshusene foreslo å ansette en leder i samarbeid med Nordbytun 
ungdomsskole, hvor 70 % var i klubb og 30% som miljøarbeider ved skolen. Dette 
fikk man ikke til ifb. tilsetting. Ny leder ved Rudolf er derfor ansatt i 100 % stilling i 
klubb fra 01.09.12 ved å bruke noe av stillingsressursen på Midtgard og i prosjekter.  
 
Klubbene disponerer fortsatt 3,7 årsverk. Det er altså ikke merforbruk av 
stillingsressurser, men en justering i brøker for å sikre tettere oppfølging, økt 
kompetanse, bedre kontinuitet og en styrking gjennom større muligheter for 
samarbeid klubblederne i mellom. Andelen av leders arbeidstid i direkte arbeid i 
klubb, i prosjekter og samarbeidsprosjekter og i møter med ungdom er som følge av 
dette økt betydelig begge steder. 
 
Pr dato er det en leder samt to ansatte i ca. 20 % i hver klubb, samt vikarer og en 
ansatt på tidsavgrenset engasjement. Det er ikke ansatt i alle stillinger fordi det stadig 
er utprøving av tjenesten.  Klubbtilbudet er personavhengig, og ledernes ressurser 
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bestemmende for hvilken kompetanse man har dekket og hva man trenger i tillegg. 
Dette regnes med å komme på plass i løpet av inneværende skoleår.  
 
 

Markedsføring 
Klubbene markedsfører sitt tilbud gjennom sider på Facebook, infoskjermer i 
klubbene og i ungdomsskolenes kantiner, gjennom deltakelse i og initiering av 
samarbeidsprosjekter og kontakt med samarbeidspartnere, i pressemeldinger, ved 
bruk av gatebukker, plakater osv. Brukerne engasjeres også i dette. Det fungerer 
noen ganger bra, noen ganger ikke så bra – våre omgivelser renner over av 
informasjon, og hvorvidt denne når frem er avhengig av at mottakeren har interesse 
nok for budskapet til å sile det ut fra resten.  
 
 

Positiv image 
Det har ikke vært lett å påvise konkrete «feil» ved tilbudet som fører til redusert bruk, 
på spørsmål om hva ungdom savner svarer de gjerne ting vi allerede tilbyr og har 
muligheter til. Men det har skilt seg ut tre-fire holdningsmessige hovedutfordringer ift 
image og ungdoms bruk av klubbene. Disse er dels mytebasert og vanskelig å 
komme til livs. 
 

1) Klubbene er for barn. 
 

2) Klubbene er for noen andre enn meg, og det er ikke dem jeg liker å omgås. 
 

3) Jeg treffer ikke vennene mine der. 
 

4) De voksne bestemmer alt. Denne tror vi ikke lengre er så sterk, men tas med 
fordi den inneholder noe sentralt om mekanismene i klubb. 

 
Disse har vi jobbet mye med, dels i bratt motbakke. Generelt er det viktig at klubbene 
er til stede der ungdom er, og gjennom kjennskap reduserer effekten av disse 
mytene. Dette gjør vi bl.a. gjennom nevnte organisering. 
 
 

Tiltak og fokusområder 
Iht. medbestemmelse (pkt. 4) er det slik at de ansatte sørger for flyt i tilbudet der 
ungdom ikke gjør det. Jo mer ungdom selv engasjerer seg, jo mer inntar klubbens 
personale rollen som hjelpere / tilretteleggere. Dette ser det ut som de fleste ungdom 
skjønner. Utfordringen kan mer være å få dem til å tro på egne ideer, eller rett og slett 
motivere dem til å ville noe – mange av våre brukere vil jo bare «chille», ikke styre så 
mye på fritida. Det er jo også lov. 
 
Myte 1 møtes denne høsten ved å rendyrke ungdomsprofilen i klubbene. Dette gjør vi 
ved å avvikle juniortilbudet (eget kapittel), og ved å fokusere på ungdomsprofilen i 
begge klubbene. Den øvre aldersgrensen utvides av samme grunn som en 
forsøksordning til 20 år - dette har egentlig effekt kun på Midtgard foreløpig. På 
Rudolf er det i all hovedsak ungdomsskoleelever som er potensielle brukere – men vi 
vil ha fokus på at eldre brukere er oppmerksomme på ansvaret for at yngre brukere 
skal trives. Vi har tidligere erfart at de eldste brukerne skremmer de yngste, likevel er 



  K-sak 74/12 

67 

det slik at det er lettere å trekke 14-åringer til et arrangement av 17-åringer enn 
motsatt. 
 
Myte 2 møter vi gjennom fokus på opplysning, samarbeid, kjennskap til ungdommene 
og samarbeidsprosjekter med grupper som ikke ser seg som naturlige brukere. 
Mantraet er at klubbene er for de som bruker dem. Dersom en vennegjeng 
bestemmer seg for å bruke husene, er det jo på mange vis deres, det er de som 
definerer stemning og hva som skjer. «Gulrøtter» er også viktig, vi snakker bl.a. med 
kulturhuset om å gjøre tilbud der billigere for ungdom med medlemskap i kommunens 
fritidstilbud. 
 
Myte 3 er seiglivet. Vi opplever dessverre også at voksne støtter forestillingen om at 
feilen ved klubbene er at vennene til ungdommen ikke sitter der og venter på dem 
som tilfeldigvis stikker innom klubben. Går man på kino, fotballtrening eller kafe må 
man gjerne avtale med dem man vil treffe, slik er det også i klubb. Ungdom er sjelden 
hjelpeløse ofre for sin egen tilværelse - der de avtaler å møte kjente, der er de. Dette 
er ting vi jobber med ift informasjon.  
 
Tiltak for å møte mytene og videreutvikle klubbene er bl.a.  
 
Fleksible åpningstider ved Midtgard. I stedet for å bruke alle ressursene våre på faste 
åpningstider med varierende besøk, fokuserer vi på å utvikle et kafétilbud noen dager 
i uka etter skoletid. For at dette skal lykkes fullt ut trengs bl.a. en oppgradering av 
kjøkken ved Midtgard – og vi vil en periode nå ha åpent fast bare 1 kveld i uka. 
Ressurser brukes heller på å følge opp ungdom og gi dem bedre forståelse av at vi 
med litt planlegging kan få til det de vil. Vi åpner ved arrangementer og etter ønske 
fra ungdom når det skjer spesielle ting. F.eks. var det de siste dagene før høstferien 
over 350 besøkende ungdommer innom Midtgard, i hovedsak etter avtale utenfor de 
faste åpningstidene, fordi vi samarbeidet med elever ved videregående om et 
opplegg som passet dem ift besøk fra Nederland og Belgia. Fokus er å formidle dette 
slik at flere ungdommer også her ser økt anvendelighet ved husene, og linken 
mellom egeninnsats og muligheter. På Rudolf holder vi foreløpig på de faste 
kveldsåpent som har vært onsdag og fredag, men satser også på et godt besøkt etter 
skoletid-tilbud tre dager i uka.  

 
Fokus på prosjekter som går på tvers av brukergrupper, og som på sikt setter 
ungdom i stand til å selv initiere egne prosjekt og bidra til det som skjer i klubben. 
Klubbene er bl.a. medvirkende / støttespillere / drivkrefter i større prosjekter som 
f.eks. UKM, Breivoll Experience, Barnas Verdensdag og Fargespill. Vi vil fra neste 
høst gjennomføre Seek’n’find i Ås siden vi nå har en leder på Rudolf med lang 
kompetanse på bl.a. dette. Vi hjelper ungdom f.eks. med LAN-arrangementer, og vi 
har og er i ferd med å utvikle en rekke samarbeidsprosjekter. 

 
Team Experience er et særskilt fokusområde for oss nå, siden dette går i kjernen på 
det vi ønsker for klubbene med tanke på brukermedvirkning (i tillegg til muligheten for 
uforpliktende bruk, mange ønsker jo faktisk det også). Kulturskolen er flink på å lære 
opp utøvere. Ungdomshusenes bidrag kan være mer i retning kvalifisering av 
arrangører. Festivalen Breivoll Experience har vært arrangert to ganger, med vår 
hjelp, og vi går nå tyngre inn i prosjektet og forsøker å gjøre dette til et årshjul for 
kulturopplæring og produksjon for ungdom. Effektene er både direkte og umiddelbare 
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i form av et tilbud til de deltakende ungdommene og derigjennom arrangementer for 
andre ungdom, men også indirekte og langsiktige ved at ungdom kvalifiseres til å 
produsere kultur for ungdom. I år er vi i startgropa, men ungdommer skal lære om 
booking, markedsføring, lyd/lys, å stå på en scene eller bistå dem som gjør det, 
økonomiarbeid, kafedrift, vakthold, prosjektmedvirkning- og deltakelse, 
konflikthåndtering og mer. Vi vil som en del av dette også etter hvert prøve å komme i 
gang med en plateinnspilling for ungdom i Ås, som en synlig manifestasjon av det 
ungdom gjør. 
 
Ungdommens kulturhus på Midtgard. Huset er laget slik at det innbyr til 
kulturproduksjon og fremvisning, og vi ønsker å fokusere på dette her. Tilbudene i 
klubbene går på tvers av områder – vi jobber også mot Nordbyregionen ift dette. Ved 
etter hvert å fokusere på det som et kulturhus for ungdom, ønsker vi å demonstrere 
at det er ungdommene selv som i hovedsak kan ta styringen og har mulighetene. 
Målet vårt er jo å jobbe mest mulig med, og mindre for ungdom. Dette ser vi på i tett 
samarbeid med kulturhuset og kulturvirksomheten for øvrig, noe som kan gi styrke og 
effekt alle veier. 
 
 

Annen bruk av huset / utleie 
Husene leies ut til barnebursdager, klassefester o.l. for 750 kroner. Prisen er lav fordi 
vi får til dette innenfor eksisterende renholdsplan, og fordi vi ønsker at dette skal 
være et tilbud med lav terskel – behovet er størst blant familier som bor for trangt til å 
ha selskaper hjemme.  Vi har ikke sett det formålstjenlig å prise slik at bare de med 
god økonomi som har råd til å leie. Bursdagene er også en arena for våre ungdoms-
DJ’er til å opptre, altså et indirekte ungdomstilbud til våre brukere. Vi ønsker å 
beholde denne muligheten, men diskuterer hvorvidt vi også her burde sette en nedre 
aldersgrense for feiring for å markere ungdomsfokuset. 
 
Rudolf er for tiden ikke brukt av mange andre enn bursdagsselskaper utenom vår 
egen bruk, men her vil f.eks. Team Experience komme inn etter hvert med møter osv. 
Vi forsøker i begge klubbene heller å få til samarbeid enn utleie når det gjelder 
klassefest. I den grad det er for ungdom i vår målgruppe ønsker vi jo å bli godt kjent 
med dem. 
 
Muligheter for utstrakt utleie av klubblokalene med tanke på generering av inntekter 
ble etterspurt av HOK i 2009. Dette kan kanskje la seg gjøre, men ikke uten vesentlig 
skade for ungdomsvirksomheten. Klubb er mye mer enn åpningstid – band øver 
utenom åpningstider, prosjekter som f.eks. teater, konserter og innspilling krever 
rigging og utstyr som kan stå i visse perioder. Klubbenes ønske om å kunne være 
fleksible ift åpningstidene vil også strande dersom man blir leietaker i eget hus, altså 
slik at huset i store deler av tiden er bundet opp til og må utstyres for ekstern utleie. 
Dette, og alkoholforbud i lokalene også ved utleie, begrenser inntektsmuligheter ift 
ekstern utleie.  
 
På Midtgard lånes / leies huset både sporadisk og over tid ut til annen aktivitet ut fra 
vurdering av om det er ungdomsrettet, og under forutsetning av at bruk som ikke er 
ved enkeltanledninger eller ungdomsrettet må vike ved kollisjoner / prosjekter i 
klubben. Vi snakker her primært om aktivitet innenfor kommunens egen virksomhet, 
noe som ikke generer inntekt men som sparer evt. leieutgifter andre steder. I 
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september 2012 har Midtgard utover egen bruk til klubb, kontor, øvingslokaler osv. 
f.eks. vært brukt til ukentlig eldretrim med kommunefysioterapeut, til teaterøvinger i 
regi av kulturskolen og Akershus teater, til øvinger ifb. Fargespill, til møter, til lunsj for 
Norsk Kulturråd, kulturkveld for nepalske studenter, til verksted, utleie til fire 
barnebursdager og en klassefest med ca. 30 gjester i hver. Midtgard er i daglig bruk 
og huset kan brukes mer., Det sentrale for oss er at ekstern bruk må tilpasses 
ungdomshusets behov, ikke motsatt. Ungdomsarbeid er jo generelt heller ikke 
inntektsbringende. 
 
 

Elevbedrifter 
Det skal være mulig å få til elevbedrifter i ungdomshusene. Dette har vært oppe i 
samtaler, men uten konkrete resultater. Vi anser som svært positivt at et av Ås 
Ungdomsskoles valgfag nå i høst delvis skal avvikles ved Midtgard, og mener at vi 
med nåværende organisasjon kommer i bedre posisjon for økt samarbeid mellom 
skole og fritidstilbud. Også andre samarbeidspartnere som jobber med ungdom kan 
være aktuelle ift f.eks. ungdomskafétilbud. Dette er områder hvor vi ikke har kommet 
langt, men vil legge økt trykk på. 
 
Et av våre hovedfokus er ellers å knytte mer av aktiviteten ungdom driver med til oss, 
og slik generere trafikk og tilhørighet til huset.  
 
 

Besøk 
Besøk ved Rudolf er beskrevet i eget kapittel, og viser en økning selv om 
kveldsbesøket ikke er der vi vil. Dette tror vi vil komme etter hvert som ny leder får 
jobbet seg på plass., Vi starter jo på en del måter på scratch igjen der fra i høst. 
Dagtilbudet ser ut til å gradvis øke popularitet og bli den møteplassen vi forutså og 
ønsker for å treffe flere ungdommer. Plassleder på Rudolf gir også leder for 
fritidsklubbenestørre mulighet til å følge opp Midtgard, og til å fokusere på kontakt 
med ungdom, prosjekter og på fremdrift i tilbudet. 
 
Midtgard har i september registrert nærmere 150 unike brukere – noe som er 
suverent ift tidligere - en god del er heller ikke registrert inn pga. tidvis for stor trafikk. 
Besøket er svært vekslende, men dette kan sette seg etter hvert som flere ungdom 
tar til seg at huset er for dem (ikke for barn) og ser at de kan bruke det mer fleksibelt. 
I september har det fordelt på 20 dager med åpent for ungdom vært ca. 655 
ungdomsbesøk, noe som gir et snitt for måneden på 32,75 med 1 besøkende som 
laveste besøk, og 125 som høyeste. Klubben har hatt 2 dager med færre enn 5 
besøk, 9 dager med 30 eller flere og 2 dager med flere enn 100 ungdom innenfor 
dørene. Dette omfatter ikke andre brukere, så den totale trafikken av huset er en god 
del høyere. Bandungdom bruker jo stort sett huset utenfor de faste åpningstidene – 
når vi får med dem også er ungdomsbesøket i september ca. 750. Besøket har ikke 
satt seg. Vi kan ikke være sikre på noen markant varig oppgang, men tendensen er 
svært positiv. 
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Noen utfordringer 
Arbeidskrevende må 
Å kvalifisere / motivere ungdom til kulturproduksjon og medvirkning er svært ressurs- 
og tidkrevende. Midtgard er også pga. dette utstyrt med tekniske installasjoner som 
krever mye ift kunnskap og tidsbruk hos personale – vi må kunne for å lære videre, 
og rigging og vedlikehold er stadig repeterende sirkler. Samtidig må vi sikre rom for 
de som bare vil være et sted og henge. 
 
Lange tidshorisonter 
Effekten av å fjerne junior vil ikke vise seg fullt ut før det har gått ett år eller flere. 
Også arbeidet med Team Experience og fokuset på «ungdom for ungdom» vil vise 
fullt ut resultater om noen år, og i mellomtiden kreve mye tid fra tilsatte. Nå har vi en 
organisasjon som kan gi effektivt rom for dette. Ny leder ved Rudolf er akkurat 
kommet på plass, og selv om vi spiller på tidligere erfaringer, må klubbene bygges på 
den kompetansen vi har i personalgruppa samt stadig skiftende interesser i 
ungdomsgruppa. 
 
Få møtesteder 
 Midtgard er ganske alene som «uorganisert» tilbud til ungdom i Ås sentrum., 
Kommunen eksporterer ungdom til Ski, Kolbotn, Oslo og andre steder. Dette gjør jo 
sentrum rolig, men er i vårt perspektiv bekymringsfullt både ift manglende oversikt og 
ift rekruttering. Hadde ungdom brukt sentrum i større grad, ville også besøket i 
klubben økt. Vi ser ikke at tettstedsutviklingen i Ås i særlig grad vektlegger dette, men 
mener at utviklingen av eksisterende fritidstilbud og nye møtesteder for ungdom vil 
være viktig, ikke minst med tanke på den forventede befolkningsveksten. En positiv 
faktor er kulturhuset, vi ser for oss muligheter for samarbeid på mange nivåer der, 
både fordi vi har utstyr og kompetanse de trenger, fordi begge er naturlige brukere av 
hverandres arenaer, kulturproduksjonen i kulturhuset også kan integreres i 
ungdomsarbeidet f.eks. ved at ungdom får bidra og får opplæring også der. 

 

 

Juniortilbudet 
 
Det har ved flere anledninger blitt stilt spørsmål ved klubbenes juniortilbud fra politisk 
og administrativt hold, ut fra to forhold:  

- Det er et tilbud til barn ikke til ungdom. Barn er ikke vår målgruppe. 
- Det antas at juniorene «bruker opp» tilbudet før de blir ungdom. 

 
Fra klubbhold har vi vernet om junior, ut fra bl.a. følgende: 

- Junior er en viktig rekrutteringsarena for klubben, her blir vi kjent med brukerne 
og det er lettere også å bli kjent med juniorforeldre enn når barna kommer i 
ungdomsskolen. 

- Det har vært ønskelig å teste ut forholdet mellom junior og rekruttering over tid, 
i stedet for å konkludere uten empiri. 

 
Klubbene har de siste årene derfor hatt fokus på junior, ift aldersfordeling, hvilke 
skoler de kommer fra, hvem som følger oss over i ungdomsskolen, hvorvidt 
juniortilbudet påvirker ungdoms forhold til klubben osv. Resultatene er entydige: 

- Vi finner absolutt ingen positiv sammenheng mellom bruk av junior og bruk av 
klubben etter overgang til ungdomsskolen., Snarere oppgir en påfallende stor 
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del av ungdommene junior som årsak til at de ikke bruker klubben – «Midtgard 
er et tilbud til barn». «Jeg brukte gå der da jeg gikk på barneskolen». 

- Vi blir ikke kjent med juniorer eller deres foreldre i noen grad. Juniorene er for 
mange – med tidvis over 100 mellomtrinnselever på huset er det svært lite rom 
for individuell kontakt. Når vi inviterer til samarbeid med foreldre oppleves 
dette – med klare unntak - gjerne som en belastning og «enda en ting de må 
gjøre». 

- Interessen ser ut til å avta gjennom mellomtrinnet, vi har flere besøkende fra 5. 
og 6. trinn enn 7.-klassinger, trolig fordi disse er på vei inn i ungdomsidentitet 
og derfor vil distansere seg litt fra de som er yngre. De vokser altså mentalt fra 
klubben før de skal være her. 

- Når juniorer etter overgang til ungdomsskole besøker klubben, opplever de 
ofte at det er «kjedelig» – de har blitt vant til 100 % voksenstyrte samlinger 
med skyhøyt tempo der alle vennene kommer, og er ikke tålmodige nok til å 
forstå og lære seg å utnytte det reelle klubbtilbudet, hvor pulsen stort sett er 
lavere og en viss egeninnsats er nødvendig f.eks. dersom en vil møte venner 
på klubben. 

 
Alle indikatorer peker altså på at juniortilbudet, selv om det i seg selv er populært, gir 
ungdom et feilaktig inntrykk av hva fritidstilbudene er og skader rekrutteringen. Som 
en nødvendig konsekvens av dette, har klubbene gjort følgende grep fra høsten 
2012: 
 

- Det månedlige tilbudet til juniorer, forstått som aldersgruppen 5.-7. klasse, 
opphører. De to yngste kullene anses å være utenfor vår målgruppe*, mens vi 
i rekrutteringsøyemed ønsker en viss kontakt med 7. klasse. 

- I løpet av skoleåret – primært etter nyttår - legges det opp et begrenset antall 
arrangementer for 7.-klassinger, ideelt sett i samarbeid med elevene selv, FAU 
og gjerne skolene. Dette må finne form etter erfaring. Målet er todelt: å gi dem 
noen inputs på hvordan de kan bruke klubbene som sosiale og gjerne kreative 
møtesteder, og å bringe sammen gruppen som skal samles på 
ungdomsskolene fra neste skoleår. 

- * Frigitte ressurser som følge av at vi ikke har juniorkvelder, brukes dels på 
større samarbeidsprosjekter som også kommer den tidligere juniorgruppa til 
gode: klubbene bidrar f.eks. i stor grad til gjennomføring av Barnas 
Verdensdag, Ungdommens Kulturmønstring og Fargespill. 

 
Dette er langsiktige tiltak, effekten lar seg naturlig nok ikke spore tydelig før det har 
gått et kull eller flere over i ungdomsskolen. Det vi kan si, er at tilbakemeldinger vi har 
fått fra ungdom, både faste brukere og andre, på tiltaket er positivt. De tror dette er 
lurt, ungdom vil jo helst distansere seg fra barnestatusen. 
 
 

Kort oppsummering etter første måned fra ny leder ved Rudolf: 
Kafe etter skoletid har så langt vært den største suksessen. Enkel servering, quiz og 
noen aktiviteter. Besøket ser ut til å være økende etter hvert som tilbudet blir mer 
kjent. Ungdomsklubb har vært mindre besøkt, men har noen faste brukere som er 
helt sentrale for driften av klubben. Det er blant annet disse som sørger for at utleiere 
kan bruke diskoteket. 
LAN i høstferien ble også en suksess. 35 ungdommer i to døgn. Team Experience er 
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i startgropa. Vi ser for oss at Rudolf vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Både som 
vert for møtevirksomhet og som drivkraft i arbeidet. Lokalene er populære som 
utleieobjekt. Bare i september har det vært 6 utleier, og kalenderen er full i mange 
uker fremover. 
 
Forslag til mål:  
Etablere ungdomskafeen som et vesentlig tilbud til ungdom på Nordby. Rekruttere 
flere brukere til klubbkveldene. Iverksette og organisere «Seek and Find» for 
ungdomsskolene i Ås. Delta på og være en viktig drivkraft bak Team Experience/ 
Breivoll Experience. Gjennomføre noen arrangementer for 7.klasse. Etablere et godt 
samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet, som skole, idrettslag og frivillige 
organisasjoner. Gjennom dette å være en viktig aktør ved større arrangementer. (For 
eksempel: turneringer og skolearrangementer) 
 
Besøkstall september (uten utleie): 230. Snitt pr uke: 57. Snitt på klubbkvelder: 8. 
Snitt på kafe: 16. Utleie: 6 utleier i september med snitt på 20 personer. 
 
 

Oppsummering 
Besøket er ikke stabilt der vi vil, men med en klart positiv utvikling. Utfordringene 
krystalliserer seg, og vi mener at vi er i ferd med å sette grep der det trengs. 
 
 
18.10.2012 
 
 
Ken-Børre Langås  
Leder for frtiidsklubbene i Ås 

 


	Saksliste
	Interpellasjon
	K_sak_65_Anbud_på_pensjonsordning
	K_sak_66_Reguleringsplan_for_Ålerudmyra
	K_sak_67_Tiltaksplan_trafikksikkerhet
	K_sak_68_Tiltaksplan_idrett_miljø_friluf
	K_sak_69_Ny_renovasjonsforskrift_Follo_R
	K_sak_70_Eiermelding_Ås_kommune
	K_sak_71_Barnehagebehovsplan
	K_sak_72_Organisatorisk_plassering
	K_sak_73_Omgjøring_stillinger_økonomiavd
	K_sak_74_Videre_drift_av_ungdomshusene

