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TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 

 
Gå til saksliste        Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/1414 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget   
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Hovedutvalg for helse og sosial   
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 38/13 26.09.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   70/13 26.09.2013 
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Kommunestyre   

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2013 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 18.09.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
AMU 
Administrasjonsutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
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Kontrollutvalg (uttalelse) 
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken: (separat dokument sendt alle utvalg 18.09.2013) 
2. tertialrapport 2013 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannens ledergruppe 
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SAKSUTREDNING: 
 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2013 - 
2016. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:  

 Økonomi 

 Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 

 Oppfølging av vedtak 

 Planoversikt 
 
2. tertialrapport er en forenklet tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende 
tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid 
er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og 
tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk 
fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.   
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.  
 

Økonomi  
Vedtatt budsjett etter 1. tertial innebærer et netto driftsresultat på 0,7 %.  Ny 
prognose etter 2. tertial innebærer fortsatt et netto driftsresultat på 0,7 %, men det er 
usikkerhet til anslaget. Utgiftene til helse og sosial kan bli høyere enn budsjettert, 
men dette kan utlignes ved at skatteinngang og finansinntekter kan bli høyere enn 
budsjett.  

 

Samhandlingsreformen 
Status per 2. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere 
innebærer behov for økte tjenester.  Ås komme har et stramt budsjett som følge lavt 
inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når 
veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.  

 

Effektivisering av kontorlokaler 
KOSTRA-tall viser at Ås kommune har en høy andel kvadratmeter per innbygger til 
administrasjonslokaler. Dette har sammenheng med at bygningene kommunen 
disponerer til kontorlokaler ikke er tidsmessige og optimalt utnyttet.  
Det arbeides nå med tiltak for å effektivisere kontorbruken på rådhuset og på 
Rådhusplassen 29 (Erik Johansen bygget). Flere deler kontorer, og det vurderes 
mindre ombygginger for økt arealeffektivitet.  På Rådhusplassen 29 er det dialog med 
huseier om omdisponering av arealer for å bidra til mer effektive og tidsmessige 
lokaler.  

 

Effektivisering av administrative prosesser 
Ås kommune er inn i en periode med høy utviklingstakt på effektivisering av 
administrative prosesser. Fokuset er på forenkling og automatisering av prosesser, 
styrket internkontroll, samt overgang til fullelektroniske løsninger.  

 

Etablering av nye barnehager 
Det ble i 1. tertial vedtatt opprettelse av 59 midlertidige barnehageplasser; 14 
småbarnsplasser i Solbergtunet barnehage, 25 plasser for barn 3 – 6 år i SFO-
lokalene på Brønnerud skole og 20 plasser i den gamle skolebygningen (gule huset) 
på Nordby skole. Plassene stod ferdig i slutten av august.  Kommunen har full 



  HOK-sak 38/13 

4 

barnehagedekning og har kunnet ta opp barn født t.o.m. oktober 2012. I tillegg er det 
også noen ledige plasser som vil bli tildelt utover året.   
 

Bibliotek Vinterbrosenteret 
Samlingen på Nordby ble før sommerferien kodet om som forberedelse til bruk i 
utlånsautomater. Hele filialen er pakket og klar til flytting. Klargjøring av de nye 
lokalene på Vinterbro har pågått i hele sommer, med byggearbeid, maling og 
gulvlegging. Kabling skjer i disse dager. Vi håper på åpning i månedsskiftet 
september/oktober. 

 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2013 tas til orientering.
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HOK-sak 39/13 

BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2013 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 153 Saksnr.:  12/1409 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget    
Hovedutvalg for helse og sosial   
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 39/13 26.09.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 71/13 26.09.2013 
Formannskapet   
Kommunestyret   

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 
Rådmannen i Ås, 18.09.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken: 
Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:  
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Etatssjefer 
Økonomiavdelingen 
Revisjonen 
Plankomiteen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram var det budsjettert et netto driftsresultat på 
2,2 %. Budsjettreguleringene som ble vedtatt 1. tertial 2013 medførte at netto 
driftsresultat ble nedjustert til ca. 0,7 %.   
 
Det er behov for enkelte justeringer i budsjettet pr. 2. tertial. Rådmannen foreslår at 
nye behov i all vesentlighet dekkes inn gjennom omprioriteringer for å hindre 
ytterligere svekking av driftsresultatet.  Tiltakene i 2.tertial medfører at ny prognose 
for driftsresultat fortsatt forblir på ca. 0,7 %. 
 
 
Skatt og rammetilskudd 
Pr 2. tertial 2013 har Ås kommune en skatteinngang på 266 mill. kroner. Dette utgjør 
64,3 % av budsjettert skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var 
skatteinngangen på 63,11 % av regnskapsført skatt for hele 2012. Periodisert 
skatteinngang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor. Follo kemnerkontor har 
imidlertid anslått at skatteinngangen kan bli 8 mill. kroner lavere enn det Ås kommune 
har budsjettert.  Våre egne prognoser antyder imidlertid at nivået kan bli noe høyere 
enn budsjettert. Det er dermed fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele 
året. 
 
Lån 
Rentenivået har gått ned i 2013, blant annet som følge av fortsatt uro i 
verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2013 anslås derfor å bli 
noe lavere enn budsjettert, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved 
nedgang i rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av at planlagte 
investeringer er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. 
Det anslås derfor at renteinntekter blir omtrent som budsjettert. 
 
Kapitalforvaltning 
Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 4,7 % 
eller 8,4 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 7,2 mill. kroner eller ca. 4 % 
i 2013. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er 
avkastningen betydelig høyere enn periodisert budsjett og budsjettert avkastning for 
hele 2013. Eventuell meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av 
bufferfond. 
 
 

Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene 
 
Sentraladministrasjonen: 
 
Seniorpolitiske tiltak 
I opprinnelig budsjett var det avsatt 2,1 mill til seniorpolitiske tiltak. I 1.tertial ble det 
tilført 1 mill. kroner ekstra. Nye beregninger viser at ordningen blir dyrere og det er nå 
behov for å tilføre ytterligere 500 000 kroner. Utgiftsøkningen skyldes i hovedsak at 
prosessen for å implementere innsparingstiltakene har tatt lengre tid enn forutsatt. 
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Den interne prosessen er nå avsluttet og rådmannen fremmer derfor en egen sak for 
justering av seniorpolitiske tiltak. Ordningen er i dag underfinansiert. Dersom den skal 
videreføres som i dag, må det tilføres friske midler til ordningen. Med den stramme 
budsjettsituasjonen kommunen har, er det behov for å se på justeringer i ordningen 
som reduserer kostnadene.  
 
Ålerudmyra 
Rådmannen har tidligere i år orientert om behovet for en grundig økonomisk og 
juridisk gjennomgang for å sikre ivaretakelse av kommunens interesser knyttet 
Ålerudmyra skytebane. Utgiftene som medgår til dette arbeidet er 300 000 kroner og 
foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond. 
 
 

Helse og sosial: 
 
Omdisponering av 1:1 tiltak 
Det er opphørt et 1:1 tiltak. Det er behov for å omdisponere midlene til andre tiltak 
som gjelder ressurskrevende brukere.  
 
 
Oppvekst og kultur: 

 
Kulturhuset 
Det er behov for å nedjustere budsjettinntektene for Kulturhuset i Ås. 
Budsjettendringen er et resultat av lavere oppmøte på kulturarrangementer enn 
forutsatt. Mer detaljert informasjon og aktivitetsstatistikk framgår av Tertialrapporten 
2.tertial, vedlegg 1. 

 
Biblioteket på Nordby 
Det etableres en ny bibliotekfilial på Vinterbro. Prosjektkostnadene knyttet til 
etableringen har vært høyere enn budsjettert og det foreslås omdisponert midler fra 
drift til investeringsprosjektet. 
 
Voksenopplæringen 
Rådmannen har i budsjettet for 2013 budsjettert med å bruke 1,88 mill. kroner av 
Voksenopplæringens opparbeidede fond til kjøp av undervisningsplasser fra Ski 
kommune. Disse midlene er imidlertid tenkt brukt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for innvandrere. Midlene omdisponeres derfor fra kjøp av plasser 
fra Ski kommune til finansiering av norsk og samfunnskunnskap.  
 
 
Teknikk og miljø: 
Oppgradering av Lysanlegget Ås stadion blir noe dyrere enn tidligere prosjektert. 
Foreslås omdisponert midler fra drift til investeringsprosjektet. 
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Behov for regulering av investeringsbudsjettet 
 

1 Inventar og utstyr Biblioteket  

Det foreslås å overføre 100.000,- fra E-bøker, prosjekt 0236 samt å overføre 

200.000,- fra drift til prosjektet 0221 da dette får et merforbruk grunnet 

manglende avklaringer om tilstanden bygget skulle være i ved overtagelse.  

 

2 Utbedring lysanlegg på Ås stadion 

Utskiftning av lyskildene tilkommer med 70.000,- Dette foreslås å ta fra drift. 

 
Beskrivelse av nye forslag til endringer i investeringsbudsjettet framgår av tabell 2 
med tilhørende kommentarer. 

 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto 
driftsresultat forblir uendret på ca. 0,7 %.  
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
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Vedlegg 
 

Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og 

reelle omprioriteringer.  

 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 

Tidl. 

saks-

beh. 

Regnskap 

2012 

Oppr. 

budsjett 

2013 

Rev. 

budsjett 

2013 Endring 

Nytt 

rev. 

budsjett 

                  

  Sentraladministrasjonen             

1. 10*.1504.180 Lønn seniortillegg  2 876 2 112 3 112 500 3 612 

2. 127000.1630.180 Konsulenttjenester  295 0 0 125 125 

3. 127010.1630.180 Juridiske tjenester  0 0 0 175 175 

4. 
194000.1630.100 

Bruk av 
disposisjonsfond 
generelt     -830 -300 

  Oppvekst og kultur     
    

5. 
16*.2082.386 

Redusert inntekt 
kulturhuset  -311 -1 042 -1 042 300 -742 

6. 
195000.2105.213 

Bruk av bundet 
driftsfond VO  0 -1 880 -1 880 1 880 0 

7. 
195000.2108.213 

Bruk av bundet 
driftsfond VO  0 0 0 -1 880 -1 880 

8. 124000.2430.370 
Biblioteket overføring 
fra drift til investering   37  23  223  -200  23  

         

  Helse og sosial        

9. 
10*.3480.254 

Lønn 1:1 tiltak, prosj 
1319  0 19 028 19 548 -2 105 17 443 

10. 
10*.2390.201 

Lønn 1:1 tiltak, prosj 
1319  0 11 481 12 033 490 12 523 

11. 10*.3480.254 Lønn 1:1 tiltak   0 19 028 19 548 1 615 21 163 

         

 Teknikk og miljø             

12. 
12*.68*.381 

Til investering i 
Lysanlegg Ås stadion  1169 1481 1485 -70 1411 

         

         

Sum netto 

endringer 0    
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Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2013 

 

Sentraladministrasjonen 
1. Kostnaden til seniortiltak anslås til å bli kr 500.000 høyere enn revidert budsjett da 

nye seniorpolitiske tiltak ikke rekker å få innvirkning på 2013 budsjettet. 
2. Konsulent tjenester knyttet til Ålerudmyra skytebane. 
3. Juridiske tjenester knyttet til Ålerudmyra skytebane. 
4. Bruk av fondsmidler for å dekke kostnader knyttet til nye behov. Dette er i 

hovedsak en udisponert andel av enhetenes overskudd overført fra 2012. 
 

Oppvekst og kultur 
5. Kulturhusets inntekter nedjusteres som følge av lavere enn budsjettert oppmøte til 

kulturarrangementer.  
6. Omdisponering av bruken av fondsmidler innenfor rammen til Ås 

voksenopplæring.   
7. Fondsmidlene brukes på tilbud gjeldende norsk og samfunnskunnskap i stedet for 

kjøp av timer fra andre kommuner i forbindelse med grunnskoleopplæring, må 
sees i sammenheng med punkt 6.   

8. Biblioteket fikk midler til drift av det nye biblioteket. Det foreslås nå å overføre 
disse midlene fra drift til investering for å dekke overforbruket i forbindelse med 
oppstart av ny avdeling på Vinterbro.  
  

 

Helse og sosial 
9. Opphør av 1:1 tiltak ved hjemmetjenesten sør med 3,24 stillinger. 1,0 stilling skal 

overføres til Tunveien barnehage og 2,24 omdisponeres til nytt tiltak. Se punkt 9 
og 10.  

10. Lønnsmidler til 1:1 tiltak i Tunveien barnehage, midler overføres fra 
hjemmetjenesten Sør.  

11. Omdisponering av lønnsmidler til nytt 1:1 tiltak ved hjemmetjenesten sør, 
tilsvarende 2,24 stillinger.  
 

 

Teknikk og miljø 
12. Det er behov for overføring fra drift til investering, da prosjekt 0501 Lysanlegg Ås 

stadion blir noe dyrere enn prosjektert.  
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Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 

 
Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 

  

  

Ref. 

ved-

tak 

Regnskap 

2012 

Rev. 

Budsjett 

2013 

Endring i 

budsjett 

2013 

Nytt rev. 

Budsjett 

2013 

Total 

ramme 

        
     1 Inventar og utstyr Biblioteket  

      
  

0221 – Inventar 
biblioteket 

Inventar og utstyr 
Nordby filial   -  708  400 1108 1108 

 
0103 – Mindre inv 
prosjekter    751 -100 651 651 

 
0236 – E-bøker 
biblioteket Nordby filial  - 150 -100 50 50 

    
Overføring fra drift, jf. 
budreg. drift pkt. 8.  

  

-200 

         
     2 Utbedring lysanlegg på Ås stadion  
     

  
0501 - Lysanlegg Ås 
stadion. 

Vedlikehold/ 
Rehabilitering  - 530  70 600 600 

  
Overføring fra drift, jf. 
budreg. drift  pkt. 12.  

  

-70  

   

 

Kommentarer budsjettreguleringer investering 2.tertial 2013 
 

1 Inventar og utstyr Biblioteket  

Det foreslås å overføre 100.000,- fra E-bøker, prosjekt 0236 samt å overføre 200.000,- 

fra drift til prosjektet 0221 da dette får et merforbruk grunnet manglende avklaringer om 

tilstanden bygget skulle være i ved overtagelse.  

 

2 Utbedring lysanlegg på Ås stadion 

Utskiftning av lyskildene tilkommer prosjektet med 70.000,-. Dette foreslås overført fra 

drift. 
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HOK-sak 40/13 

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG SKOLER 

- INNHOLD OG UTFORMING I FREMTIDIGE RAPPORTER 
Gå til saksliste   << Forrige sak   Neste sak >> 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Arkivnr: 040 A00&14 Saksnr.:  13/1842 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 37/13 22.08.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/13 26.09.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling:  

1. Det skrives tilstandsrapporter fra hver enkelt barnehage og skole i Ås. 

Rapportene utformes etter malen/ innholdsfortegnelsen i vedlegg 1 og 2. 

Rapportene samles i to dokumenter, ett for barnehage og ett for skole.  

2. Oppvekst- og kultursjef utarbeider en felles samlerapport kalt ″Tilstandsrapport 

for grunnskolen i Ås″, jf. opplæringsloven § 13-10. Den inneholder en 

oppsummering av alle skolens rapporter med de viktigste funnene og 

fremtidige tiltak. 

3. De to samledokumentene med alle enhetenes tilstandsrapporter behandles i 

offentlighet og skrives med tanke på full offentlighet. Det lages et tilleggsnotat 

med de taushetsbelagte opplysningene som unntas offentlighet. I 

tilleggsnotatet er resultatene fra de skolene som faller inn under 

Utdanningsdirektoratets prikkregler.  

4. Tilstandsrapporter for 2013, både alle enhetenes rapporter og 

″Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås″, behandles både av Hovedutvalg for 

oppvekst- og kultur og av kommunestyret. Tilleggsnotat med de 

taushetsbelagte opplysningene behandles kun av Hovedutvalg for oppvekst- 

og kultur.  

Rådmannen i Ås, 18.09.2013  

 

 

Trine Christensen 

 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
Diskusjonssak i HOK 22.08.2013 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-10
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Vedlegg som følger saken: 
1. Vedlegg innholdsfortegnelse tilstandsrapport barnehage 
2. Vedlegg innholdsfortegnelse tilstandsrapport grunnskole 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:  
Ingen. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Kommunale barnehager i Ås 
Grunnskolene i Ås  
 
 

SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 

For å unngå usikkerhet rundt innhold i og behandling av framtidige tilstandsrapporter, 

er det ønskelig at det tas stilling til form og innhold på rapportene. Rådmannen 

innstiller på at neste års tilstandsrapport skal lages ut i fra tidligere brukte mal, men 

med vekt på at barnehagene og skolene fatter seg i korthet. Hovedutvalg for 

oppvekst- og kultur trakk fra Kroer skoles tilstandsrapport 2012 som et godt 

eksempel.  

 

Videre ser rådmannen for seg at alle tilstandsrapportene fra enhetene samles i ett 

dokument, ett for barnehage og ett for skole. Alle tilstandsrapportene skrives for 

offentligheten og behandles i offentlighet. Alle resultater legges inn, både 

gjennomsnittlig mestringsnivå og antall elever på hvert mestringsnivå. Elevgrupper 

som faller inn under Utdanningsdirektoratets prikkregler blir unntatt offentlighet 

(prikkes ut).  Dette kan gjelde Kroer, Brønnerud, Sjøskogen og Solberg skole. 

Resultatene som faller inn under prikkreglene samles i ett tilleggsnotat til 

tilstandsrapportene. Dette tillegget unntas offentlighet og blir ikke publisert, i 

motsetning til samledokumentene med alle enhetenes tilstandsrapporter.  

 

Sykefravær i de minste barnehagene vurderes unntatt og vil da presenteres i 

tilleggsnotatet. 

 

Opplæringsloven § 13-10 pålegger kommunen å ″ (…) utarbeide en årlig rapport om 

tilstanden i grunnskoleopplæringa (…) , knyttet til læringsresultat, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs.  

kommunestyret (…)″.  

″Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås″ vil inneholde felles resultater for kommunen, 

samt en oppsummering av alle skolenes tilstandsrapporter.  

Resultater fra de enkelte enhetene har fram til og med 2011 kun vært lagt fram for 

hovedutvalget for oppvekst- og kultur, mens ″Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås″ 

også har blitt behandlet av kommunestyret. Rådmannen ønsker at Hovedutvalg for 
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oppvekst- og kultur tar stilling til innstillingens punkt 4, i lys av Ås kommunes 

reglementer pkt 7.1:  

″Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har ansvar for den politiske styringen av 

planarbeidet i grunnskolen. (…) Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres 

utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen utvalgets ansvarsområde (…).″  

 

Rådmannen ser for seg at Hovedutvalg for oppvekst- og kultur behandler 

tilstandsrapportene i lukket møte, slik at alle resultatene kan behandles åpent i møtet. 

Som tidligere nevnt vil sakspapirene publiseres, med unntak av tilleggsnotatet. Videre 

ser rådmannen for seg at kommunestyret behandler ″Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Ås″ og alle enhetenes tilstandsrapporter i åpent møte, da uten 

tilleggsnotatet med de taushetsbelagte opplysningene.  

Alternativt kan kommunen definere Hovedutvalg for oppvekst- og kultur som 

skoleeier og kun behandle enhetenes rapporter der.  

 

Tilstandsrapport for 2013 fremlegges i løpet av første tertial 2013. 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Vedlegg 1 
 

Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HOK-sak 40/13 

16 

Vedlegg 2 
 

Tilstandsrapport for hver enkelt skole 
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VEINAVN - BURUMSKOGEN 

 
Gå til saksliste   << Forrige sak    
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: L32 Saksnr.:  13/1931 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 36/13 22.08.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/13 26.09.2013 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Vei i boligområde i Burum skog, som vist på kart vedlegg 1, tildeles navnet 
HESTEHAGEN.  
 
Rådmannen i Ås, 18.09.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
1. Kart 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Henvendelse fra oppmålingsvesenet 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppmålingsvesenet 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det er her snakk om etableringen av et nytt boligområde, beliggende sør for Ås 
sentrum. Planområdet er på totalt ca. 31 dekar og grenser mot boligområdene 
Landåskollen i nord, Søråsveien i øst og friluftsområdet Vardåsen i sør.  
Boligfeltet vil få adgang fra Søråsveien.  
Det er denne adkomstveien som en ønsker at skal få navn.  
Se vedlagte kart, vedlegg 1. 

 

Vurdering av saken: 
Denne saken ble første gang behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
22.august i år, sak 36/13. 
Her ble følgende vedtak gjort: 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
Saken er tatt opp med grunneier og forslaget til navn er Hestehagen 
Navnet er tidligere gitt av eierne på Burum som navn på området, da dette ble brukt 
som beiteområde for gårdshestene. 
 
I møte 17. april med Olav Haugdahl (leder) og Nikolai Bjørneby (styremedlem) ble 
veinavnsaken diskutert. 
Bjørneby er vårt kontaktpunkt i historielaget når det gjelder navnesaker. 
Tema for dette møtet var et utvalg navnesaker. 
Konkret ble navneforslaget fra grunneier diskutert, og veiet mot andre forslag som 
kom fram i møtet. 
 
Imidlertid endte det opp med at historielagets representanter støttet navneforslaget; 
Hestehagen.    
 

Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslår oppvekst- og kultursjefen at 
navneforslaget fra grunneier fremmes som forslag til veinavn. 
Veien får navnet Hestehagen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest  
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Vedlegg 
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