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Saksprotokoll 
 

 

Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 7/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 16/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 33/21 26.05.2021 

5 Formannskapet 38/21 02.06.2021 

6 Kommunestyret 54/21 16.06.2021 

7 Administrasjonsutvalget 10/21 31.05.2021 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet felles tilleggsforslag fra Edvin Søvik (Ap) og Bengt 

Nøst-Klemmetsen (H) på vegne av Ap, H, Sp, MDG, SV, FrP, V, KrF: 
Under "prosjekt Ny2, under Tabell 2A Nye investeringsbehov" 

investeringsmidler til utearealet Sjøskogen skole:  
1. Midlene som er satt av til oppgradering av utearealet på Sjøskogen 

skole skal gå til nyinvestering for en helhetllig oppgradering av 

skolegården, det skal sikres brukermedvirkning fra FAU og 
oppgraderingen av uteområdet skal ikke begrense, men legge til rette 

for en framtidig utbygging av skolen.  
2. Investeringen ses i sammenheng med innspill til Tiltaksplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv der FAU ved Sjøskogen skole har innspill til tiltak 

og jobber med å skaffe midler i tillegg til investeringsmidlene avsatt i 
dette prosjektet.  

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

Prosjekt Solfallsveien 27B legges til i tabell 2 i sak «Budsjettreguleringer  

1. tertial 2021» med en ramme på 12,8 mill. kr. inkl. mva. 
 

Kommunestyret drøftet seg frem til at notat av 11.06.2021 «Budsjettreguleringer 
1. tertial 2021 – endrede forutsetninger» innarbeides, jf. 21/01208-15 
 

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

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kommunestyrets forslag om innarbeiding av notat ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3 med vedtatte endringer.  
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Ås kommune 
Vår ref.: 21/01208  Side 2 av 2 
 

 
a) Endrede forutsetninger som omtalt i notat av 11.06.2021, innarbeides, 

jf. dokument 21/01208-15. 
 

b) Under "prosjekt Ny2, under Tabell 2A Nye investeringsbehov" 

investeringsmidler til utearealet Sjøskogen skole:  
1. Midlene som er satt av til oppgradering av utearealet på Sjøskogen 

skole skal gå til nyinvestering for en helhetlig oppgradering av 
skolegården, det skal sikres brukermedvirkning fra FAU og 
oppgraderingen av uteområdet skal ikke begrense, men legge til rette 

for en framtidig utbygging av skolen.  
2. Investeringen ses i sammenheng med innspill til Tiltaksplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv der FAU ved Sjøskogen skole har innspill til tiltak 
og jobber med å skaffe midler i tillegg til investeringsmidlene avsatt i 

dette prosjektet. 
 

c) Prosjekt Solfallsveien 27B legges til i tabell 2 i sak «Budsjettreguleringer  

1. tertial 2021» med en ramme på 12,8 mill. kr. inkl. mva. 
 

2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke. 
 
 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. september 2021 * 

 
Vibeke Berggård 

 
*Protokollen er rettet ved at punkt c) er tilføyd. 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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