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2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 21/02938-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 29.09.2021 

Hovedutvalg for næring og miljø 28.09.2021 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.09.2021 

Hovedutvalg for teknikk og plan 29.09.2021 

Eldrerådet            

Råd for personer med funksjonsnedsettelse            

Administrasjonsutvalget            

Arbeidsmiljøutvalget 2021 28.09.2021 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
Ås, 20.09.2021 

 
Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Prognoser per 2. tertial viser en forbedring fra regulert budsjett fra 1. tertial.  
Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede 

resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med 
budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom tjenesteområdene.  

 
Koronapandemien påvirker kommunens daglige drift. Det vil fortsatt være 
utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. I tillegg til at pandemien 

påvirker kommunens daglige drift, gir den også utslag i oppfølgingen av 
hovedsatsninger og noe forsinkelser i investeringer. 

 
Fakta i saken: 

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 
2021-2024. Rapportens struktur følger det tjenestebaserte budsjettet. Det er en  
rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 

økonomiplan.  
 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Se lenke i 
vedlegg. Dokumentet følger også vedlagt i PDF-format. 
 

 
Økonomiske konsekvenser:  

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2021. 
 
Konklusjon med begrunnelse:  

Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 
anbefaler at 2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


