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Saksprotokoll 
 

 

1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 6/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 15/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for teknikk og plan 34/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/21 26.05.2021 

5 Administrasjonsutvalget 9/21 31.05.2021 

6 Arbeidsmiljøutvalget 2021 3/21 25.05.2021 

7 Formannskapet 37/21 02.06.2021 

8 Kommunestyret 53/21 16.06.2021 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Gro Haug (FrP) fremmet forslag:  
Vi må få en oversikt over kostnadene ved alle verbalforslagene som ble vedtatt i 
desember 2020. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet protokolltilførsel: 

Brukervennligheten i kapittel 1 er langt fra god nok. Derimot er beskrivelsene av 
tjenesteområdene gode, og vesentlig mer brukervennlige. Det er også en 
betydelig feil på 31,826 mill i og med at beløpet mangler som «motposten 

avskrivninger» i tabellen «Finansinntekter og -utgifter» på side 9. Dette 
medfører en like stor følgefeil i hovedtabellen «Totaloversikt økonomi» på side 6. 

 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

FrP’s forslag ble nedstemt 23-9 (6H, 3 FrP). 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. 1. tertialrapport 2021 tas til orientering 

2. Iverksatte og planlagte tiltak for å bedre periodiseringsproblematikken, tas til 
orientering:  
 Innarbeide rutiner for å kontrollere poster med kjente større 

utbetaling/innbetalinger som kan gi store utslag og et tallmessig feilaktig 
bilde av perioderesultatet. 

 Rutiner ved rapportering – oppfølging, veiledning og opplæring av ansatte 
med budsjettansvar, med fokus på hvordan kontrollere om budsjettet er 
periodisert godt gjennom året og gjøre eventuelle endringer i FRAMSIKT.     

 I forbindelse med budsjettprosess for 2022 vil det innarbeides tilsvarende 
rutiner med oppfølging, veiledning og opplæring når opprinnelig 

detaljbudsjett legges for enheter.  
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Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 18. juni 2021 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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