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Utv.sak nr 31/08 
ÅRSMELDING 2007  
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &14 Saknr.:  08/844 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 33/08 23.04.2008 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/08 23.04.2008 
Hovedutvalg for helse og sosial 32/08 23.04.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/08 24.04.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/08 29.05.2008 
Hovedutvalg for helse og sosial 33/08 28.05.2008 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/08 28.05.2008 
Formannskapet 38/08 07.05.2008 
Kommunestyret 31/08 11.06.2008 
 
 
Formannskapets innstilling 07.05.2008: 
Årsmelding for Ås kommune 2007 tas til orientering. 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 07.05.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.05.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende alternativ til rådmannens innstilling: 
Årsmeldingens kapitler som omhandler helse- og sosialtjenesten 2007, tas til orientering. 
 
Votering: 
Aps forslag til alternativ innstilling enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 28.05.2008: 
Årsmeldingens kapitler som omhandler helse- og sosialtjenesten 2007, tas til orientering. 

____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 29.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Ivar Sæveraas(V) fremmet følgende forslag som skal følge saken: 
Teknisk etat har behandlet et stort antall krevende saker i 2007 og har vist god sesrvice overfor 
innbyggerne i Ås.. Vi vil spesielt fremheve VAR-sektoren som har gjort en særlig god innsats. 
 
Votering: Rådmannens innstillingen ble enstemmig tiltrådt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 29.05.2008: 
Årsmelding for Ås kommune 2007 tas til orientering. 
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Forslag fra Ivar Sæveraas(V) som følger saken: 
Teknisk etat har behandlet et stort antall krevende saker i 2007 og har vist god sesrvice overfor 
innbyggerne i Ås.. Vi vil spesielt fremheve VAR-sektoren som har gjort en særlig god innsats. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 23.04.2008: 
Votering: Saken ble enstemmig utsatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 23.04.2008: 
Saken utsettes. 

____ 
 
Formannskapets behandling 23.04.2008: 
Johan Alnes (A) foreslo at saken utsettes for å få bedre tid til forberedelse. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 23.04.2008: 
Saken utsettes til neste møte som er 07.05.08. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 24.04.2008: 
Joar Solberg foreslo: 
Saken utsettes. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 24.04.2008: 
Saken utsettes 
 

____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.04.2008: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

____ 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding for Ås kommune 2007 tas til orientering. 

____ 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene, formannskapet, kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:  (sendt alle utvalg 15.04.08) 
Årsmelding for Ås kommune 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjefen 
Revisor 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Årsmeldingen for Ås kommune for 2007 legges med dette fram for politiske organer. 
Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger og tiltak i vedtatt handlingsprogram 
(2007 – 2010) og økonomiplan og oppfølging av politiske vedtak.  
 
Kommunens økonomiske situasjon 
Kommunesektoren har fått tilført betydelige beløp de siste årene. Imidlertid må økningen 
kunne sies å være oversolgt fra statens side blant annet som følge av sterk befolkningsvekst 
med tilhørende økt utgiftsbehov. I tillegg opplever Ås kommune at inntektene ikke har økt så 
mye som for kommunesektoren generelt blant annet fordi skatteinntektene målt pr. innbygger 
ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.  
 
Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre 
tjenestetilbudet. Innsparinger som er blitt vedtatt i handlingsprogram og økonomiplan har i all 
hovedsak blitt realisert. Imidlertid har man måttet konstatere ved de siste års rulleringer at de 
økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere siden forrige rullering. Kommunen har 
derfor fortsatt en betydelig utfordring med å tilpasse drift og investering til et nivå som 
samsvarer med de økonomiske rammebetingelsene.  
 
Den økonomiske analysen for 2007 viser imidlertid at kommunen er på rett vei. Ås kommune 
har lykkes å gjøre innsparinger gjennom god økonomistyring. Tidligere har utgiftsnivået vært 
høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået 
ser nå ut til å være litt lavere. Imidlertid har Ås kommune en gjeldsbelastning som er større, og 
et inntektsnivå som er lavere enn for disse kommunegruppene. Dette betyr at Ås kommune må 
ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover.  
 
Betydelig befolkningsvekst 
I 2007 har befolkningen økt med 3 % eller 451 personer. Dette er en betydelig økning 
sammenliknet med tidligere år. Kommunen hadde den største befolkningstilveksten av alle 
Follokomunene i 2007. Dette får konsekvenser for etterspørselen etter de ulike 
tjenestetilbudene. Kapasiteten i barnehagene og skolene har i 2007 vært god, men for eldre 
som er 80 år eller mer, har kapasiteten vært knapp i perioder. 
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Kommunen som samfunn 
Kommuneplan (2007 – 2019) ble vedtatt av kommunestyret i juni. Planen omfatter en 
samfunnsdel med mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer 
og andre naturressurser. Kommuneplanen legger klare føringer på hvilke mål kommunen skal 
styres etter de nærmeste årene. Målene i kommuneplanen skal følges opp og gjøres mer 
operative i handlingsprogrammet.   
 
I juli utpekte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Ås kommune som Grønn 
energikommune. Ås blir dermed en av 22 kommuner som deltar i dette prosjektet. I sin 
begrunnelse for å utpeke Ås som grønn energikommune framhevet statsråden samarbeidet 
med Universitet for miljø og biovitenskap om utvikling av bioenergi som energikilde. 
Kommunene som er valgt ut, skal satse på energieffektivisering, fornybar energi og å få ned 
klimagassutslippene i sin kommune. Kommunene skal utvikle klimaarbeidet sitt videre og 
være et forbilde for andre kommuner. Det er etablert 5 klimanettverk i Norge. I Sør-Norge er 
nettverket Ås, Re, Lier og Ringerike. Kommunal- og regionaldepartementet har avsatt 30 
millioner kroner til prosjektet.   
 
Strategisk næringsplan for Follo ble vedtatt i ordførermøtet i mai og sendt til behandling i alle 
Follokommunene. Den ble vedtatt i kommunestyret i Ås i september. Med denne planen er 
grunnlaget for en felles innsats i næringsutviklingen i Follo lagt mellom offentlig sektor, 
bedrifter og FoU-miljøene. Strategisk næringsplan for Follo er et viktig grunnlag i arbeidet 
med næringspolitisk handlingsplan for Ås.  
 
Tjenestetilbudet 
Pleie- og omsorg, skolene og barnehagene utgjør de tunge og omfattende 
virksomhetsområdene. Det er avgjørende viktig å lykkes med effektiv drift og riktig kvalitet 
på disse tjenestene. Disse områdene representerer samtidig de mest sårbare gruppene, noe som 
skaper desto større utfordringer. For å styrke kontroll med kvaliteten gjennomføres 
spørreundersøkelser på de tjenesteområder hvor det foretas endringer og omstillinger med 
sikte på innsparinger. I 2007 ble det gjennomført undersøkelser innenfor tjenesteområdene  
skole, barnehage, kulturskolen, fritidstilbud, sosialtjenesten, jordmortjenesten og byggsak. 
Resultatet var bedre enn forventet eller godt nok for alle undersøkelsene, bortsett fra for 
sosialtjenesten som fikk et resultat svakere enn forventet.  
 
Alle som søkte barnehageplass i 2007 fikk plass, men ikke alle som ville fikk plass i sentral-
området. I 2007 har det vært stor søkning til barnehageplass i sentrumsområdet. Søråsteigen 
barnehage åpnet som planlagt i august med plass til ca 100 barn og med dette tilbudet har 
kommunen fått 50 nye barnehageplasser i sentrum.  
 

Moer sykehjem sto ferdig i desember 2007. Flyttingen av beboerne var svært vellykket med 
mange positive tilbakemeldinger fra pårørende og andre.  
 
Organisasjon og medarbeidere 
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiver-
politiske plattform er at godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere skapes gjennom 
myndiggjøring av medarbeidere, god ledelse, kompetanseutvikling, lokal lønnspolitikk og 
tilrettelegging for en livsfasepolitikk. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. Et stramt arbeidsmarked utfordrer kommunens muligheter til å rekruttere nye 
medarbeidere. 
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Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2007. Hovedtrekkene fra undersøkelsen 
er at medarbeiderne er tilfredse med arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Medarbeiderne er nå mer 
fornøyde med støttesystemer og verktøy enn de har vært tidligere år.  
 
Sykefraværet for 2007 var på 8,3 % som er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra 2006. 
Økningen er på langtidsfravær, dvs over 16 dager. Korttidsfravær (0,9 %) og fravær i 
sykemeldingsperioden 1-16 dager (1,1 %) har vært stabil siden 2005. Ås ligger på samme nivå 
som Ski, 0,5 prosentpoeng lavere enn Enebakk og 1,2 prosentpoeng lavere enn Oppegård 
kommune. Sykefraværstallene fra de øvrige kommunene foreligger ikke per dato. 
 
Konklusjon 
I all hovedsak er de fastsatte målene for 2007 nådd. 2007 har også vært et år hvor kommunes 
økonomiske utfordringer har preget dagsorden. Selv om kommunen i flere år har effektivisert 
tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet er de økonomiske 
rammebetingelsene blitt dårligere. Kommunen har derfor fortsatt en betydelig utfordring med 
å tilpasse drift og investering til et nivå som samsvarer med de økonomiske 
rammebetingelsene. Den økonomiske analysen for 2007 viser imidlertid at kommunen er på 
rett vei. Ås kommune har lykkes med å gjøre innsparinger gjennom god økonomistyring. 
Imidlertid har Ås kommune en stor gjeldsbelastning og et inntektsnivå som er lavere enn for 
sammenliknbare kommuner. Dette betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre 
kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. De største utfordringene ligger fortsatt foran 
oss. De nærmeste 2 - 3 årene vil vise om Ås kommune evner å gjenskape det økonomiske 
handlingsrommet som er nødvendig for å kunne levere tjenester og bidra i 
samfunnsutviklingen slik omgivelsene og innbyggerne forventer. 
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Kommunestyret  Sak 32/08 

 

 
Utv.sak nr 32/08 
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 145  Saknr.:  08/1126 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/08 28.05.2008 
Hovedutvalg for helse og sosial 34/08 28.05.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/08 29.05.2008 
Formannskapet 45/08 28.05.2008 
Kommunestyret 32/08 11.06.2008 
 
 
Formannskapets innstilling 28.05.2008: 
1.tertialrapport 2008 tas til orientering. 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 28.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 29.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
 
 

____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.05.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2008 tas til orientering. 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene, formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendt samtidig til alle utvalg 21.05.07) 
1. tertialrapport 2008 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rapporten publiseres på intranett og internett 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan (2008 – 2011). Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten 
er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2008 - 2011. I tertialrapporten 
rapporteres i henhold til handlingsprogrammet på følgende punkter:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Status i arbeidet med planer 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.  
 
Økonomi 
Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene viser at kommunen ligger an til et merforbruk på 
8 mill. kroner. Om lag 4 mill. kroner av dette beløpet skyldes at anslaget for årets pris- og 
lønnsvekst er høyere enn tidligere forventet. Som følge av dette kan også anslaget for skatt og 
rammetilskudd økes tilsvarende. Av resterende beløp på 4 mill. kroner er det funnet dekning 
for nær halvparten av dette beløpet når arbeidet med tertialrapporten avsluttes. Rådmannen vil 
i egen budsjettreguleringssak også foreslå inndekning av resterende beløp. 
Budsjettreguleringssaken vil også innehold forslag til endringer under investeringsbudsjettet.  
 
Veterinærhøgskolen kommer til Ås 
I april vedtok Stortinget å flytte Veterinærhøgskolen (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til 
Ås. En realisering av vedtaket vil medføre nærmere 730 nye arbeidsplasser og 500 nye 
studenter. Tidspunktet for når dette kan skje er imidlertid uklart. Vedtaket leder til at arbeidet 
med kommunedelplanen for UMB gjenopptas. Kommunedelplanen skal drøfte UMBs og 
NVH/VIs behov for arealer og UMBs rolle i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og som 
samarbeidspartner med kommunen.  
 
Kommunedelplan for Vinterbro  
Kommunestyret vedtok i januar et planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for 
Vinterbro.  Administrasjonen arbeider nå med kvalitetssikring av de utredningene som er 
bestilt gjennom planprogrammet. I hht. vedtatt planprogram skulle høringsforslag til 
kommunedelplan behandles i formannskapet og kommunestyret før sommeren. Saken 
fremmes for politisk behandling til høsten, med sikte på endelig behandling før årsskiftet.   
 
Klima- og energiplan 
Prosjektplan og framdriftsplan for klima – og energiplan for Ås kommune er vedtatt, og en 
endelig klima og energiplan skal foreligge våren 2009. Det er etablert et Klima- og 
energipolitisk forum hvor en representant fra hvert parti sitter. Forumet skal bl.a. lede 
kommunens klima- og energipolitiske arbeid innenfor vedtatte ressursrammer og fastsatt 
framdriftsplan. Varaordfører er leder for forumet.   
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Interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og 
Gjersjøen  
Forskrift om rammer for vannforvaltningen ble vedtatt i 2006. For å følge opp forskriften 
pågår det nå et interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen 
og Gjersjøen. Formålet med arbeidet er å fastsette miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skal utarbeides og vedtas 
regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene om 
god kjemisk og økologisk tilstand innen 2015.  
 
Moer sykehjem er i drift 
Moer sykehjem ble tatt i bruk i januar i år. Opplæring av de ansatte ble gjennomført de 2 
første ukene i januar og overflytting av brukere etter opplæring gikk etter planen. Det har tatt 
lang tid å få rettet opp alle feilene som ble oppdaget ved besiktelsen av bygget. Dette har ført 
til en ekstra arbeidsbelastning for ledelsen siden ansatte ble utålmodig og ville ha dette rettet 
opp raskt. De fleste feilene er nå rettet opp. Innføring av nye rutiner for ansatte tar tid og det 
må forventes at dette ikke er på plass før i 2009. Kommunestyret har vedtatt at 10 plasser skal 
leies ut til andre kommuner. Alle kommunene i Østfold, Akershus og bydelene i Oslo fikk 
tilbud om å leie. I første tertial er 2 plasser leid ut for 1 år og de øvrige 8 plassene ut august.  
 
NAV-kontor 
Kommunestyret har vedtatt hvilke kommunale tjenester som skal med i NAV-kontoret og 
avtale om lokalisering av kontoret i Fokus-bygget er på plass. 
 
Barnehagekapasiteten utfordres 
Ved hovedopptakets frist 1. mars viste det seg at kommunen ikke ville få full 
barnehagedekning i år. Situasjonen var spesielt vanskelig i Ås sentrum. Det ble besluttet å 
etablere en midlertidig (ca.10 år) paviljong- barnehage på Moer til ca 100 barn. Barnehagen 
vil være i drift i løpet av høsten og tilbud om plass i denne barnehagen vil bli sendt ut i løpet 
av mai. Ansettelser av personal foregår i disse dager. I tillegg vil Togrenda barnehage utvides 
med en avdeling i løpet av året, og Rustadskogen barnehage omgjør en avdeling til å kunne ta 
inn flere barn under 3 år.    
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Utv.sak nr 33/08 
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  08/1077 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 16/08 20.05.2008 
Formannskapet 51/08 11.06.2008 
Kommunestyret 33/08 11.06.2008 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 11.06.2008 vil bli lagt frem i møtet. 
 

____ 
 
Rådmannens innstilling:  

1) Årsregnskap 2007 for Ås kommune godkjennes 
2) Udisponert beløp på kr 291.329,25 i investeringsregnskapet føres som inntekt i 2008 
3) Føring av premieavvik for 2007 stadfestes som en varig endring av prinsipp for 

behandling av pensjonspremien.  
___ 

 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.05.08. 
Revisjonsberetningen for 2007 
Ås kommunes årsregnskap for 2007 datert 05.03.08 (aggregert, separat trykk, sendes kun 
medlemmer) 
Ås kommunes årsmelding for 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
Ås kommunes årsregnskap for 2007 datert 05.03.08 (detaljert og aggregert) 
Revisors kommentarer til regnskapet (brev av 19.05.08) 
Rådmannens svar på revisors kommentarer (brev datert 06.06.08) 
Oversikt over ubrukte investeringsmidler som overføres til 2008 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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SAKSUTREDNING: 
I henhold til forskrift om årsregnskap skal kommunestyret vedta årsregnskapet innen 1. juli 
påfølgende år. Rådmannen vil i denne saken kommentere tre forhold:  
 

1) Endring av prinsipp for behandling av pensjonspremien 
2) Rettelser påpekt av revisor som påvirker netto driftsresultat 
3) Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på kr 

291.329,25 
 

Vurdering 
1) Premieavviket for 2007 på 22,8 mill. er utgiftsført i 2007 med bakgrunn i k-sak 59/07 

samt Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 side 8. Revisor presiserer i sitt 
brev av 19.05.08 at det nye regnskapsprinsippet for føring av premieavvik må 
stadfestes som en varig endring av prinsipp for behandling av pensjonspremien.  

2) Revisor har i sitt brev av 19.05.08 og i møte påpekt noen rettelser som bør gjøres i 
regnskapet. Av de rettelser som er gjort, er det kun én som påvirker netto driftsresultat. 
Etter rettelsen er netto driftsresultat forbedret med kr 75.780. 

3) Revisor anbefaler at udisponert beløp på kr 291.329,25 føres opp til inntekt i 
investeringsregnskapet i 2008. Rådmannen har ikke merknader til dette. Alternativet til 
å inntektsføre beløpet i 2008 vil være å sette det av til fond i regnskap 2007. 

 
Det vises for øvrig til Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2007:  
  
”Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 5. mars 2008, 
revisjonsberetningen fra kommunerevisor av 13. mai 2008 og rådmannens årsmelding.  
 
Kontrollutvalget har ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2007. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ås 
kommune for 2007.  
 
Revisor har i brev av 19. mai d.å. til rådmannen gitt noen kommentarer til regnskapet og bedt 
om forklaringer til disse. Kontrollutvalget vil følge opp saken når rådmannens svar foreligger.  
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.” 
 
  
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 34/08 

 

 
Utv.sak nr 34/08 
BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2008 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  08/1131 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 49/08 28.05.2008 
Kommunestyret 34/08 11.06.2008 
 
 
 
Formannskapets innstilling 28.05.2008: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2 med følgende endringer: 
 
Driftsbudsjettet 
Sentraladministrasjonen: Økt tilskudd til Kirkelig fellesråd utgår (64.000) 
Helse og sosial: Økte utgifter til kjøp av tjenester utgår (350.000) 
 
Investeringsbudsjettet 
Vinterbro barnehage: minus kr 2.000’ 
Nordby kirke: Forskuttering av reparasjonsutgifter (370.000) avslås.  

____ 
 
 
Formannskapets behandling 28.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag:  Se formannskapets innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
 

____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tabell over budsjettreguleringer 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelingen 
Revisor 
Etatsjefene 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Med bakgrunn i første tertialrapport 2008 er det behov for noen budsjettreguleringer. I tillegg 
er det behov for reguleringer av teknisk karakter som omfatter reguleringer i henhold til 
tidligere politiske vedtak samt endringer i KOSTRA-funksjoner fra 01.01.08. Disse er i tabell 
1 markert i kursiv. 
 
Sentraladministrasjonen 

• Skifte av økonomisystem. Det ble tatt i bruk ny lønnsmodul fra årsskiftet. 
Implementering av lønnsmodulen i Agresso har tatt og vil fortsatt kreve en del 
ressurser. Etter 1. tertial gjenstår det en del arbeid blant annet knyttet til 
sykepengerefusjon og rapporteringer. Merforbruket anslås til 0,2 mill. kroner.  

• Utgifter vedrørende KS-kontingenter blir rundt 0,1 mill. kroner høyere.  
• Utgifter til seniorpolitiske tiltak blir rundt 0,5 mill. kroner høyere.  
• I Revidert nasjonalbudsjett anslås årets lønnsvekst til å bli 5 ½ % mot tidligere 5 %. 

Økningen vil utgjøre 2,25 mill kroner.  
• Tilskudd til Kirkelig Fellesråd økes med 64.000 kroner.  

 
For å få de nødvendige reguleringer i balanse må tilleggsbevilgningsposten på en mill kroner 
brukes.  
 
Oppvekst- og kultur 
Etaten tilføres 0,8 mill kroner til kroner, jf f-sak 27/08 for opprettelse av to pedagogstillinger 
og en assistentstilling ved Nordbytun ungdomsskole.  
 
Innføring av stipend til forskolelærerutdanning budsjettreguleres, jf k-sak 23/08.  
 
Det er behov for midler til drifting av kulturhuset utover det som ligger inne i 
eiendomsavdelingens budsjett. Det avsettes 0,05 mill kroner til dette på eget ansvarsområde. 
Budsjettert inntektspost for utleie av kulturhuset overføres til oppvekst- og kultur.    
 
I regnskap 2007 ble det avsatt på fond 0,05 mill kroner til stemming av flygelet i Store Sal. 
Beløpet tilføres kulturskolen for dette formålet.  
 
Vedtatt innsparing på 0,6 mill kroner ved skolefritidsordningen fordeles budsjettmessig ut på 
den enkelte SFO etter første tertial. 
 
Helse- og sosial 

• Utgifter til sosialhjelp ser ut til å bli 2 mill kroner større enn budsjettert. 
• Budsjettet for kjøkkenet er 0,2 mill. kroner for lavt blant annet som følge av økte 

matvarepriser. I 2008 skal leasingbiler innleveres – dette vil medføre en utgift på 0,15 
mill kroner.   

• Utgiften til Åspro samt kjøp av dagtilbud for døve (Rycon) har økt med 0,2 mill 
kroner. 

 
I regnskap 2007 ble det avsatt på fond 0,635 mill kroner til opplæringsvakter ved Moer 
sykehjem. Beløpet tilføres Moer sykehjem for dette formålet.  
 
Teknikk og miljø 
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Etaten ser ut til å gå med et merforbruk på 1,5 mill kroner som følge av økte energiutgifter. 
 
Omlegging av hovedvannledning ved Riisjordet foretas i 2008, jf k-sak 16/08. Utgiftene på 
om lag 3 mill kroner finansieres ved bruk av fondsmidler på vannsektoren.  
 
Sentrale inntekter og utgifter 
Signaler i kommuneproposisjonen tilsier at man kan heve anslagene for de frie inntektene 
(skatt og rammetilskudd) som følge av at lønnsveksten i år forventes å bli høyere enn tidligere 
forutsatt. Ut fra dette ser det ut til at det kan være grunnlag for å heve anslaget for 
rammetilskudd med 4 mill. kroner.     
 
Det er budsjettert med 24,5 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter. Av dette beløpet er 
12,5 mill. kroner knyttet til inntekter som genereres i driftsregnskapet. Regnskap 2007 tilsier 
at dette anslaget kan økes med 0,5 mill. kroner. 
 
I kommuneproposisjonen er det foreslått at vertskommunetilskuddet økes fra 1. juli 2008. 
Signalene som gis tyder på at økningen for Ås kommune kan beløpe seg til 0,2 mill. kroner for 
2008.  
 
De budsjetterte renteinntektene ser ut til å kunne økes fra 3,3 til 6,3 mill. kroner. Denne 
merinntekten må dekke økte renteutgifter på 2,5 mill. kroner som følge av økt rentenivå, samt 
økt renteberegning til VAR-fond med 0,5 mill. kroner. 
 
Følgende endringer i KOSTRA-funksjoner fra 01.01.08 utløser budsjettreguleringer på 
driftsbudsjettet: 
Utgifter til revisjon og kontroll har tidligere inngått i funksjon 100 Politiske organer. Fra 
01.01.08 er dette skilt ut i egen funsjon 110 Kontroll og revisjon.   
 
Utgifter til skoleskyss flyttes fra funksjon 222 Skolelokaler til egen funksjon 223. 
 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen skal skilles ut i egen funksjon 121.  
 
Utgifter til kulturbygg flyttes fra funksjon 385 til 386 Kommunale kulturbygg.  
 
Utgifter til idrettsbygg flyttes fra funksjon 385 til 381 Kommunale Idrettsbygg og 
idrettsanlegg.  
 
Matombringing skal ikke føres under funksjon 254 Pleie og omsorg i hjemmet, men under 
funksjon 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.  
 
Inntekter og utgifter knyttet til § 27- virksomheter der regnskapet inngår i vertskommunens 
regnskap, skal flyttes til egen funksjon 290. For Ås gjelder dette Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  Utgifter til landbruksforvaltning flyttes fra funksjon 325 til 
ny funksjon 329. Dette gjelder Landbrukskontoret samt kommunens tilskudd til dette. 
Endringer for FIKS og Landbrukskontoret gjøres administrativt. 
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Investeringsbudsjettet 
I henhold til f-sak 29 /08 skal det bygges midlertidig barnehage på Moer samt at Togrenda 
barnehage skal utbedres. Det skal også kjøpes inventar til Moer barnehage. Total investering 
er 9,95 mill kroner. Beløpene skal finansieres ved momskompensasjon 1,75 mill kroner, 
investeringstilskudd 3,52 mill kroner og fondsmidler barnehage 4,68 mill kroner. Det vil da 
gjenstå nok midler på fond barnehage til å finansiere drift av Moer barnehage i 2008 forutsatt 
oppstart i september.  
 
I investering brukes ubundne investeringsfond fra e-verksmidler på til sammen 7,014 mill 
kroner. I drift avsettes tilsvarende beløp fra fondsmidler barnehage og Bjørnebekk samt økte 
momskompinntekter på disposisjonsfond e-verksmidler. Med dette frigjøres fondsmidler fra 
bufferfond til å kunne brukes i driften også. Så lenge bufferfondsmidlene ligger på investering 
vil det i praksis ikke være mulig å bruke disse midlene ved lav avkastning av e-verksmidler.  
Det vil etter dette gjenstå 0,7 mill kroner i bufferfondsmidler på investeringsfond. Disse 
midlene bør også konverteres over til disposisjonsfond når muligheten er til stede.  
 
Ved kulturhuset trengs det nye gardiner mv – en utgift på 0,1 mill kroner. Beløpet finansieres 
fra potten for mindre investeringsprosjekter.  
 
Det er behov for tilføring av midler på flere prosjekter - dette finansieres ved bruk av 
restmidler på Moer sykehjem som nå nærmer seg avslutningen. Budsjettmidlene fra 2006 
overføres ved kommunestyrets godkjenning av regnskap 2007. Totalt 10 mill kroner fordeles 
på følgende prosjekter og salderes mot sykehjemmet: 
 

• Det er behov for å tilføre prosjektet med brannsikring og oppgradering ved 
kulturskolen 4,7 mill kroner. Dette på grunn av utbedring av råteskader, lyd og 
brannisolering, heissjaktfundamentering og utbedring av overflater for å unngå 
krakelering.  

 
• Ved Vinterbro barnehage er det ført om lag 2 mill kroner i advokatbistand. Dette er 

belastet prosjektet og tilsier at det ikke er dekning for gjenstående arbeider på om lag 2 
mill kroner.  

 
• Installasjon av momentalutkoblingstariff gjør at man kan utnytte el-kjelene maksimalt 

og veksle optimalt mellom strøm og alternativ energioppvarming av bygg. Prisnivået 
vil være forutsigbart. Det påregens at oljeforbruket med dette også kan reduseres med 
50 %. Utgiften for installasjon på 6 bygg som ikke skal knyttes til et fremtidig 
fjernvarmeanlegg er 0,55 mill kroner. Dette vil være inntjent innen 1,5 år.   

 
• Omgjøring til leilighet for bevegelseshemmede på Bjørnebekk asylmottak. På grunn av 

kostnadsvekst vil det bevilgede beløp ikke være tilstrekkelig for å gjennomføre tiltaket 
– prosjektet tilføres 1,275 mill kroner. Av dette beløpet er 1,063 mill kroner knyttet til 
tidligere bevilgede beløp til Bjørnebekk samt fondsmidler generert ved mottaket.  

 
• Netto økning av barn ved Søråsteigen barnehage utløser ikke investeringstilskudd pga 

fradrag for momskompensasjon. Budsjettert beløp på 1,718 mill kroner må ha ny 
finansiering.   

 
• Kirkelig fellesråd har hvert år en pott på investeringsbudsjettet. Fra 2004-2007 er det 

avsatt 0,4 mill kroner på fond til utbedring av råteskader i tårnet på Nordby kirke, samt 
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nye kobberplater. Inkl årets bevilgning er det 0,5 mill kroner disponibelt til formålet. 
Nytt kostnadsoverslag/tilbud viser en totalutgift på 0,87 mill kroner – manglende 
bevilgning på 0,37 trenger finansiering. 

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Behovene for økte rammer overstiger de innteksøkninger/utgiftsreduksjoner som er avdekket 
med 2,25 mill kroner. Budsjett 2008 har et negativt netto driftsresultat på 2,6 % - dvs at man 
bruker mer penger enn man har. Rådmannen finner dermed ikke at det er en løsning å legge 
opp til ytterligere bruk av fond for å dekke det manglende beløpet.  
 
Enhetene får kompensert for en lønnsvekst på 5 % som lagt til grunn i vedtatt budsjett. Den 
anslåtte økningen på 0,5 %-poeng vil ikke bli kompensert for å balansere budsjettreguleringen 
etter første tertial.  
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VEDLEGG 
 

Tabell 1. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
Budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

      
Sentraladministrasjon      
F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning 

lønn 
14 500 000 14 500 000 0 14 500 000 

F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning 1 000 000 1 000 000 -1 000 000 0 
F 120 (Administrasjon) Kjøp av tjenester 11 625 000 11 625 000 300 000 11 925 000 
F 120 (Administrasjon) Lønn  19 135 000 19 135 000 500 000 19 635 000 
F 390 (Kirke) Overføringer 5 472 000 5 472 000 64 000 5 536 000 

      
F 100 (Politisk styring) Lønn  3 199 000 3 199 000 -592 000 2 607 000 

F 100 (Politisk styring) Kjøp av tjenester 1 036 000 1 036 000 -274 000 762 000 

F 100 (Politisk styring) Kjøp fra andre 316 000 316 000 -166 000 150 000 

F 100 (Politisk styring) Salgsinntekter -31 000 -31 000 26 000 -5 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Lønn  0 0 592 000 592 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Kjøp av tjenester 0 0 274 000 274 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Kjøp fra andre 0 0 166 000 166 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Salgsinntekter 0 0 -26 000 -26 000 

F 325 (Tilrettelegging 
næringslivet) 

Kjøp fra andre 878 000 878 000 -863 000 15 000 

F 329 (Landbruksforvaltning) Kjøp fra andre 0 0 863 000 863 000 

      
Oppvekst og kultur      
F 202 (Grunnskole) Lønn 112 023 

000 
112 023 000 800 000 112 823 000 

F 201 (Barnehage) Overføringer til 
andre 

36 105 000 3 610 500 250 000 3 860 500 

F 201 (Barnehage) Salgsinntekter -8 384 000 -8 384 000 -70 000 -8 454 000 
F 201 (Barnehage) Refusjoner -21 935 

000 
-21 935 000 -180 000 -22 115 000 

      
F.386 (Kulturbygg) Kjøp av tjenester 0 0 50 000 50 000 
F.386 (Kulturbygg) Salgsinntekter 0 0 -142 000 -142 000 

 
 

     

F 215 (Skolefritidsordning) Lønn 12 524 000 12 524 000 -570 000 11 954 000 

F 215 (Skolefritidsordning) Res. 
tilleggsbevilgning 

-570 000 -570 000 570 000 0 

      
F.383 (Kulturskole) Kjøp av tjenester 149 000 149 000 50 000 199 000 

F.383 (Kulturskole) Bruk av fond 0 0 -50 000 -50 000 

      

F 222 (Skolelokaler) Kjøp av tjenester 1 839 000 1 839 000 -1 770 000 69 000 

F 223 (Skoleskyss) Kjøp av tjenester 0 0 1 770 000 1 770 000 

 
 
 

     

      
Helse og sosial      
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Tabell 1. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
Budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

F 273 (Kommunale 
sysselsettingstiltak) 

Åspro/Rycon 1 130 000 1 130 000 200 000 1 330 000 

F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon) 

Kjøp av tjenester 8 706 000 8 706 000 350 000 9 056 000 

F 281 (Økonomisk 
sosialhjelp) 

Overføringer til 
andre 

5 050 000 5 050 000 2 000 000 7 050 000 

      
F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon) 

Lønn - 
opplæringsvakter 

84 950 000 84 950 000 635 000 85 585 000 

F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon) 

Bruk av fond 0 0 -635 000 -635 000 

      

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Lønn 52 437 000 52 437 000 -560 000 51 877 000 

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Kjøp av tjenester 3 571 000 3 571 000 -761 000 2 810 000 

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Salgsinntekter -2 205 000 -2 205 000 828 000 -1 377 000 

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Momskomp-
inntekter 

-116 000 -166000 98 000 -68 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Lønn 4 640 000 4 640 000 560 000 5 200 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Kjøp av tjenester 418 000 418 000 761 000 1 179 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Salgsinntekter -22 000 -22 000 -828 000 -850 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Momskomp-
inntekter 

0 -7 000 -98 000 -105 000 

      
Teknikk og miljø      
F 130 
(Administrasjonslokaler) 

Lønn 5 335 000 5 335 000 -160 000 5 175 000 

F 222 (Skolelokaler) Lønn 9 497 000 9 497 000 -304 000 9 193 000 
F 253 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Lønn 2 093 000 2 093 000 -100 000 1 993 000 

      
F 222 (Skolelokaler) Kjøp av tjenester 9 201 000 9 201 000 1 000 000 10 201 000 
F 265 (Kommunalt disponerte 
boliger) 

Kjøp av tjenester 6 587 000 6 587 000 400 000 6 987 000 

F 261 (Institusjonslokaler) Kjøp av tjenester 4 328 000 4 328 000 200 000 4 528 000 
F 386 (Kulturbygg) Kjøp av tjenester 0 0 400 000 400 000 

      
F 265 (Kommunalt disponerte 
boliger) 

Salgsinntekter -12 039 
000 

-12 039 000 142 000 -11 897 000 

      
F 345 (Vann) Kjøp av tjenester 2 275 000 2 275 000 3 000 000 5 275 000 

F 345 (Vann) Bruk av fond -1 820 000 -1 820 000 -3 000 000 -4 820 000 

      
F 353 (Avløpsnett/innsamling 
avløpsvann) 

Lønn 1 930 000 1 930 000 432 000 2 362 000 



  Sak 34/08 

Tabell 1. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
Budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

F 353 (Avløpsnett/innsamling 
avløpsvann) 

Kjøp av tjenester 2 340 000 2 340 000 1 143 000 3 483 000 

F 353 (Avløpsnett/innsamling 
avløpsvann) 

Refusjoner 0 0 -1 575 000 -1 575 000 

      
F 265 (Kommunalt disponerte 
boliger) 

Lønn 3 136 000 3 136 000 -1 280 000 1 856 000 

F 130 
(Administrasjonslokaler) 

Lønn 5 335 000 5 335 000 -907 000 4 428 000 

F 121 (Forvl.utgifter i 
eiendomsforvaltningen) 

Lønn 0 0 2 187 000 2 187 000 

F 380 (Idrett) Lønn 2 916 000 2 916 000 -2 916 000 0 

F 380 (Idrett) Kjøp av tjenester 698 000 768 000 -698 000 70 000 

F 380 (Idrett) Salgsinntekter -572 000 -572 000 572 000 0 

F 380 (Idrett) Refusjoner eks 
sykepenger 

-140 000 -140 000 140 000 0 

F 381 (Idrettsbygg) Lønn 0 0 2 916 000 2 916 000 

F 381 (Idrettsbygg) Kjøp av tjenester 0 0 698 000 698 000 

F 381 (Idrettsbygg) Salgsinntekter 0 0 -572 000 -572 000 

F 381 (Idrettsbygg) Refusjoner eks 
sykepenger 

0 0 -140 000 -140 000 

F 385 (Andre kulturaktiviteter) Lønn 583 000 583 000 -583 000 0 

F 385 (Andre kulturaktiviteter) Kjøp av tjenester 1 070 000 1 070 000 -1 070 000 0 

F 386 (Kulturbygg) Lønn 0 0 583 000 583 000 

F 386 (Kulturbygg) Kjøp av tjenester 0 0 1 070 000 1 070 000 

      
1.8 -1.9      
F 870 (Renter/utbytte) Renteutgifter 42 568 000 42 568 000 2 500 000 45 068 000 
F 870 (Renter/utbytte) Renteinntekter -3 300 000 -3 300 000 -3 000 000 -6 300 000 
F. 880 (Interne 
finans.transaksjoner) 

Avsetning fond 
VAR 

650 000 650 000 500 000 1 150 000 

F 840 (Statlig rammetilskudd) Rammetilskudd -96 500 
000 

-96 500 000 -4 000 000 -100 500 000 

F 850 (Statstilskudd 
flyktninger)) 

Vertskommunetils
kudd 

-500 000 -500 000 -200 000 -700 000 

F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i 
hjemmet) 

Momskompinntekt
er  

-24 500 
000 

-24 500 000 -500 000 -25 000 000 

      
F.221 (Barnehagelokaler) Bruk av fond 0 0 -4 680 000 -4 680 000 
F.221 (Barnehagelokaler) Momskompinntekt

er 
0 -70 000 -1 750 000 -1 820 000 

F.285 (Tjenester utenfor 
komm. ansvarsområde) 

Bruk av fond 0 0 -584 000 -584 000 

F. 880 (Interne finans-
transaksjoner) 

Avsetning fond e-
verksmidler 

0 0 7 014 000 7 014 000 
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Tabell 2. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

Investeringsbudsjettet      
      

Moer barnehage      

020000.7000.221. Inventar 0 0 1 200 000 1 200 000 
023040.7000.221. Nybygg og nyanlegg 0 0 7 500 000 7 500 000 
070000.7200.221 Investeringstilskudd 0 0 -3 080 000 -3 080 000 
094810.7000.221 Bruk av bufferfond 0 0 -5 620 000 -5 620 000 

      
Togrenda barnehage      
023040.7000.221. Nybygg og nyanlegg 0 0 1 250 000 1 250 000 
070000.7200.221 Investeringstilskudd 0 0 -440 000 -440 000 
094810.7000.221 Bruk av bufferfond 0 0 -810 000 -810 000 

      
Mindre 
investeringsprosjekter 

     

023040.1702.120.0103 Nybygg og nyanlegg 700 000 700 000 -100 000 600 000 
      

Kulturhuset      
020000.2050.386 Inventar 0 0 100 000 100 000 

      
Sykehjemmet *      
023000.7000.261.0608 Nybygg og nyanlegg 0 0 -10 000 000 -10 000 000 

      
Søråsteigen barnehage 
* 

     

070090.7000.221.0605 Investeringstilskudd 0 0 1 718 000 1 718 000 
      

Kulturskolen *      
023040.7000.386.0607 Nybygg og nyanlegg 0 0 4 700 000 4 700 000 

      
Momentalutkoplings-
tariff 

     

023000.7200.222. Nybygg og nyanlegg 0 0 550 000 550 000 
 
 

     

Vinterbro barnehage *      
023040.7000.221.0606 Nybygg og nyanlegg 0 0 2 000 000 2 000 000 

      
Bjørnebekk - 
bevegelseshemmede 

     

023040.4000.265.0400 
Heis asylmottaket * 

Nybygg og nyanlegg 0 0 -200 000 -200 000 

097000.4000.265.0400 
Heis asylmottaket * 

Overføring fra 
driftsregnskapet 

0 0 200 000 200 000 

023000.7200.265.0701 
Bjørnebekk* 

Vedlikehold/rehabilite
ring bygg 

0 0 -279 000 -279 000 
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Tabell 2. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

091000.7200.870.0701 
Bjørnebekk* 

Bruk av lån 0 0 279 000 279 000 

023040.7200.265.0724 Nybygg og nyanlegg 800 000 800 000 1 725 000 2 525 000 
097000.7200.265.0724 Overføring fra 

driftsregnskapet 
0 0 -200 000 -200 000 

091000.7200.265.0724  Bruk av lån 0 0 -279 000 -279 000 
094800.7200.265.0724  Bruk av bufferfond 0 0 -584 000 -584 000 

      
Kirkelig fellesråd - 
Nordby kirke 

     

023000.1702.390.0102 
Kirkelig fellesråd 

Nybygg og nyanlegg 150 000 150 000 -100 000 50 000 

091000.1702.870.0102 
Kirkelig fellesråd 

Bruk av lån -150 000 -150 000 100 000 -50 000 

023000.1702.390. Nybygg og nyanlegg 0 0 870 000 870 000 
094800.1702.390. Bruk ubundet 

inv.fond 
0 0 -400 000 -400 000 

091000.1702.870. Bruk av lån 0 0 -100 000 -100 000 

    0  
* Budsjettmidler fra 2007 overføres ved kommunestyrets godkjenning av regnskap 2007.  
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Utv.sak nr 35/08 – utgår! 
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Utv.sak nr 36/08 
ØKNING AV ADMINISTRATIVE STILLINGSRESSURSER PÅ 
BARNEHAGEOMRÅDET 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Arkivnr: 034  Saknr.:  08/1162 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Administrasjonsutvalget 16/08 29.05.2008 
Formannskapet 52/08 11.06.2008 
Kommunestyret 36/08 11.06.2008 
 
 
Formannskapets behandling og innstilling 11.06.2008 vil bli lagt frem i møtet. 
 

____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Siste setning i innstillingen utgår. Følgende setning tilføyes: 
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor 
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag som følger saken til formannskapet: 
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 29.05.2008: 
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet. 
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor 
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken. 
 
Forslag som følger saken til formannskapet: 
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen. 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet. 
Rådmannen finner dekning innenfor budsjettområdet. 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Oppvekst- og kulturavdelingen 
Organisasjons- og personalavdelingen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Økning av administrative ressurser på barnehageområdet 
Økning i arbeidsmengden i oppvekst- og kulturetatens administrasjon under 
barnehageområdet gjør at det er nødvendig å styrke bemanningen. Siden omorganiseringen i 
2003 har det skjedd store endringer innen dette området. Det er blitt mange flere barn i 
barnehagene, flere barnehager og det har skjedd endringer i lover og regelverk som har 
medført strengere  krav til kvalitet og  kontroll av virksomhetene. Det er fremdeles en 
betydelig utfordring å møte behovet. 
 
Dagens organisering av oppvekst- og kulturetaten 
Alle lederne i oppvekst- og kulturetaten rapporterer til oppvekst- og kultursjefen. I oppvekst- 
og kultursjefens stab er det i dag 60 % konsulent på skole, 100% konsulent på kultur og 70% 
konsulent på barnehage. Oppvekst- og kulturetaten bruker i liten grad fellessekretariatet 
bortsett fra det politiske sekretariatet og arkivet. Det er lite behov for sekretærfunksjoner i 
oppvekst- og kulturetaten, og i større grad ansatte med fagkompetanse innen områdene. Hver 
av områdene har egne lovverk og krever særskilt kompetanse.   
 
Barnehageområdet 
Status 
Dette er området hvor det har skjedd største endringer de senere årene. Målsettingen om full 
barnehagedekning har medført sterk vekst i sektoren. Det er nå 13 private barnehager og 6 
kommunale barnehager i Ås. Det er fortsatt en utfordring å skaffe tilstrekkelige 
barnehageplasser i Ås. 
 
Regjeringen la 25.04.08 fram en sak som foreslår å innføre en lovfestet individuell rett til 
barnehageplass fra august for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august. Barn skal 
ha rett til et barnehagetilbud i den kommunen det er bosatt. Retten skal tre i kraft fra 2009.  
Det vil si at vi fortsatt må øke antall barnehageplasser for å ivareta det stadig økende behovet.   
 
Det har vært en økning på 4 private barnehager siden 2003 og i tillegg er en liten kommunal 
barnehage, Nyborg, er erstattet av en stor kommunale barnehage, Vinterbro.  
Det er i dag 1040 barn i våre barnehager mot 672 den 01.01.2003. Det er også etablert mange 
flere småbarnsplasser. Hver småbarnsplass tilsvarer 2 plasser til barn over 3 år.  
 
Barnehageområdet er effektivisert betraktelig de siste par årene da barnehagene nå tar inn flere 
barn og har økt antall barn pr voksen.  
Det er ferdigstilt 2 nye barnehager; Vinterbro med 100 plasser høsten 2006 og Søråsteigen 
som økte fra 50 til 100 plasser høsten 2007.  I tillegg vil vi høsten 2008 åpne en ny barnehage 
på Moer og høsten 2009 vil Frydenhaug barnehage stå ferdig utbygget med 100 plasser, en 
økning fra 45 plasser i dag.  
 
I tillegg skal det en mindre ombygging av Rustadskogen barnehage for å kunne ta inn flere 
barn under 3 år, og en ombygging i Togrenda barnehage for å øke med en avdeling.   Det er 
også blitt større kvalitetskrav og krav til kontroll av både private og kommunale barnehager 
som vi ikke har kapasitet til å utføre tilfredsstillende. De private barnehagene har fått mindre 
oppfølging av kommunen enn de burde.  
Vi konstaterer at det er nå ikke er kapasitet til verken å bygge eller drive flere barnehager med 
dagens ressurser.  
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Administrative ressurser pr. i dag 
Det ble i 2003 opprettet en 70% stilling i administrasjonen på barnehageområdet. Det viste seg 
at denne ressursen i all hovedsak kun rakk arbeidet med barnehageopptaket og det ble lite tid 
til andre ting. To førskolelærere var innom stilingen, men synes raskt at det ble for 
rutinemessig og stressende. Ingen av de ble værende mer enn 2 år i stillingen.  Oppvekst- og 
kultursjefen valgte derfor i 2007 å ansette en person med merkantil bakgrunn til disse 
oppgavene – noe som fungerer utmerket.  På bakgrunn av barnehageutbyggingen ble denne 
stillingen midlertidig utvidet til 100% fram til 01.01.09 
 
Fram til 01.08.08 låner oppvekst- og kultursjefen 50 % av styrerstillingen fra Sagalund 
barnehage. Rustadskogen og Sagalund barnehager er de eneste 2 avdelingsbarnehagene. 
Oppvekst- og kultursjefen mener derfor at styrerne i disse barnehagene har ledig kapasitet til å 
utføre andre oppgaver. Styreren i Rustadskogen barnehage har ansvar for de 2 åpne 
barnehagene som finnes i Ås kommune, mens styreren i Sagalund har utført 
konsulentoppgaver som tilsyn med private barnehager og saksbehandling innen 
barnehageområdet. Fra høsten 2008 må imidlertid styreren i Sagalund barnehage i stedet bruke 
sin ledige kapasitet til å veilede pedagogiske ledere på dispensasjon (ansatte som arbeider som 
pedagogiske ledere, men mangler førskolelærerutdannelse). Grunnet stor mangel på 
førskolelærere, ser det ut til at det vil bli mange pedagogiske ledere på dispensasjon i de 
kommunale og private barnehagene det kommende barnehageåret. 
 
Behov for styrking av ressursene 
Det etter vår vurdering nødvendig med 2 fulle administrative stillinger på barnehageområdet. 
Den ene stillingen bør først og fremst vies opptaket, kontakten med foreldre og 
saksbehandling. Den andre stillingen må besettes med en person med førskolelærerutdannelse 
og erfaring som barnehagestyrer. Denne stillingen skal brukes til saksbehandling, kontroll med 
private og kommunale barnehager og veiledning av styrere. 
 
Økningen i stillinger samsvarer med erfaringer fra nabokommunene som alle har en sterkere 
administrativ bemanning på barnehageområdet.  
 
Det er følgelig nødvendig å styrke barnehageområdet med 130% stilling, fra dagens 70%.  
Barnehageområdet har fra statens side blitt tilført betydelige ressurser de siste årene, men 
bortsett fra en midlertidig 30% stilling fra våren 2007 og fram til 01.01.09, har ikke Ås 
kommune økt administrasjonsressursen på dette området.  
 
Konklusjon 
De siste årenes kraftige befolkningsvekst koblet opp mot ekspansive trekk i 
lokalsamfunnsutviklingen tilsier at det er nødvendig at kommunen sikrer de nødvendige 
ressurser og kompetansen som trengs for å trygge barnehagetilbudet i kommunen. 
Det opprettes 130% stilling innen barnehageområdet. 
Rådmannen finner dekning innenfor området. 
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Utv.sak nr 37/08 
FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT - BRANNVERNFOREBYGGENDE TILTAK 
Saksbehandler:  Gunnar Ek Arkivnr: 614 M70  Saknr.:  08/1063 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/08 29.05.2008 
Kommunestyret 37/08 11.06.2008 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 29.05.2008: 
Forslag til lokal forskrift, vedtatt 16.12.2005 av styret for Søndre Follo Brann og 
redningsvesen, godkjennes. 
 
§3 får følgende endring: 
”Tilsyn er å sørge for at bestemmelser gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven 
følges. Tilsynet omfatter veiledning om hvordan bestemmelsene kan tilfredsstilles og 
eventuelt reaksjoner dersom dette ikke følges opp. Formålet……” 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 29.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende foreslag: 
§3 får følgende endring: 
”Tilsyn er å sørge for at bestemmelser gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven 
følges. Tilsynet omfatter veiledning om hvordan bestemmelsene kan tilfredsstilles og 
eventuelt reaksjoner dersom dette ikke følges opp. Formålet……” 
 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

____ 
INNSTILLING: 
Forslag til lokal forskrift, vedtatt 16.12.2005 av styret for Søndre Follo Brann og 
redningsvesen, godkjennes. 

____ 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.02.2006 
 
 
 
Administrativ behandling: 
 
Avgjørelsesmyndighet:             Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 



  Sak 37/08 

Forslag til lokal forskrift, vedtatt 16.12.2005 av styret for Søndre Follo Brann og 
redningsvesen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Utskrift av saken sendes til:     
Søndre Follo Brann og Redningsvesen 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i Søndre Follo Brann og Redningsvesen har foreslått lokal forskrift om adgang til å føre 
tilsyn med bygninger og eiendommer i område med særlig stor fare for brannsmitte, samt 
boligkomplekser, mindre forsamlingslokaler og omsorgsboliger i Frogn, Ås og Vestby 
kommuner. 
Forskriften følger som trykt vedlegg. 
Forslaget har vært i samsvar med Forvaltningslovens kap. VII vært utlyst i Aftenposten og 
Østlanets Blad og i tillegg sendt for høring i henhold til vedlagte adresseliste. 
 
Ved høringsfristens utløp er det innkommet en bemerkning; fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus som ikke hadde merknader til forslaget. 
 
Med henvisning til foranstående anbefales forskriften godkjent.  
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Utv.sak nr 38/08 
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - MORTEN PETTERSON (A). 
NYVALG. 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saknr.:  08/1084 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 47/08 28.05.2008 
Kommunestyret 38/08 11.06.2008 
 
 
Formannskapets innstilling 28.05.2008: 
1. Morten Petterson (A) fritas for sine politiske verv i kommunestyret og Hovedutvalg for 

oppvekst og kultur fra 12.05.08 og ut perioden. 
 
Fritak har følgende konsekvenser for Arbeiderpartiets kommunestyrerekke/ordfører foretar 
med dette nytt valgoppgjør i henhold til valglovens § 14-2 (1 og 2): 
Kerstin Skar rykker opp som fast medlem på medlemsplass nr. 10. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på varaplass nr. 13 Ola Nordal. 
 

2. Som medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: Bonsak Hammeraas (A) 
3. Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: Ivar Ekanger (A) 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 28.05.2008: (med forbehold om godkjent protokoll) 

Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag: 
Som medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: Bonsak Hammeraas (A) 
Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: Ivar Ekanger (A) 
 
Votering: Ordførerens innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

____ 
1. Morten Petterson (A) fritas for sine politiske verv i kommunestyret og Hovedutvalg for 

oppvekst og kultur fra 12.05.08 og ut perioden. 
 
Fritak har følgende konsekvenser for Arbeiderpartiets kommunestyrerekke/ordfører foretar 
med dette nytt valgoppgjør i henhold til valglovens § 14-2 (1 og 2): 
Kerstin Skar rykker opp som fast medlem på medlemsplass nr. 10. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på varaplass nr. 13 Ola Nordal. 
 

2. Som medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: 
3. Evt: Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: 
 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over aktuelle utvalg per 15.05.08. 
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Vedlegg som ligger i saksmappen: Søknad (unntatt offentlighet, jf. Offl§5a/Fvl§13) 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Morten Petterson 
Kerstin Skar  
Ola Nordal (vedlagt informasjon i hht. valgloven § 11-13 og taushetserklæring) 
Valgte personer  
Referatsak HOK 
Oppdatering av SRU, internett og styrevervregister 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 

Fritak: 
 

Morten Petterson (A) søker i e-post av 13.05.08 om fritak fra sine politiske verv for resten av 
perioden. Søknaden er begrunnet i saksmappen og er nærmere utdypet ved innsending. 
 
Morten Petterson har følgende kommunale verv: 
Medlem av: 
 

• Kommunestyret 
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 
Fritaksregler: 
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, 
jf. kommuneloven § 15 nr. 2. 
 
I følge kommentarutgaven til kommuneloven vil ”fritaksgrunn i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de 
plikter vervet medfører. 
Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er 
rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 
situasjon.” 
 

Opprykk og nyvalg: 
 
Kommunestyret medlemmer, jf. kommuneloven § 16 nr. 2 og valgloven § 14 nr. 2 (1): 
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt 
ved forholdsvalg. 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt.  
Myndighet til å foreta nytt valgoppgjør er delegert til ordfører, jf. Ås kommunes reglementer 
pkt. 6.11.5 og 5.2. 
 
Kommunestyret varamedlemmer, jf. valgloven § 14 nr. 2 (2): 
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Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom 
ordføreren finner dette nødvendig.  
 
Hovedutvalg for oppvekts og kultur, jf. kommuneloven § 16 nr. 3, 5 og 6:  
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, velges 

nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme 
gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så 
langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et 

annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret 
selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje 
fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet.  

 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som 

skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret, som 
velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved 
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  

 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter ordførers vurdering kvalifiserer søknadsgrunnene til fritak samtidig som kommunens 
situasjon tilsier at fritak ikke er urimelig. Ordfører tilrår derfor at søknaden innfris og at valg 
foretas. Dersom det velges et varamedlem som fast medlem av hovedutvalget, bør det også 
velges nytt varamedlem. 
Ordfører finner det nødvendig å supplere Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret. 
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VEDLEGG til sak i formannskap og kommunestyre  
Oversikt pr. 15.05.08 

Kommunestyret 

Medlemmer Varamedlemmer 
Arbeiderpartiet  
1. Johan Alnes – Ordfører 
2. Anne Odenmarck 
3. Ivar Ekanger 
4. Eli Kolstad 
5. Bjørn Bråte 
6. Wenche Jahrmann 
7. Einride Berg 
8. Joar Solberg 
9. Morten Petterson 
10. Marija Tomac 
 

1. Kerstin Skar 
2. Tommy Skar 
3. Kjell Westengen 
4. Else Jorunn Vestby 
5. Kari Ødegård 
6. Dorrith Baker 
7. Grazyna Englund 
8. Bonsak Hammeraas 
9. Hildegunn Stavnes 
10. Kari Petterson 
11. Ann Mari Hojem Borge 
12. Kristin Ohnstad 
13. Jan Aksel Næss 
 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Morten Petterson 
2. Kerstin Skar 
3. Kjell Westengen 

A 
A 
A 

1. Jon-Geir Dittmann 
2. Kari Ødegård 
3. Dorrith Baker 
4. Bonsak Hammerås 
5. Bjørg Malme 

KrF 
A 
A 
A 
KrF 

4. Saroj Pal SV 1. Frode Gundersen 
2. Marianne Kessel 
3. Kristine Victoria Magnus 

SV 
SV 
SV 

5. Hilde Kristin Eide Marås - leder 
6. Veronica H. Green 
7. Beathe Lille 

H 
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1. Torill Horgen  
2. Jan Ove Rikheim 
3. Lene Arildsen 
4. Espen Fjeld 
5. Lise Berentsen 

FrP 
H 
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H 
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8. Odd Rønningen 
9. Kjell Ivar Brynildsen - nestleder 

Sp 
V 

1. Kjell Andreas Tutturen 
2. Eirik Nordhagen 
3. Tom Erik Torgersen 
4. Jenny Rognli 

Sp 
V 
Sp 
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