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Saksprotokoll 
 

 

Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02940 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 12/21 29.09.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 36/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 49/21 29.09.2021 

5 Administrasjonsutvalget 12/21 13.10.2021 

6 Formannskapet 83/21 13.10.2021 

7 Kommunestyret   

 

  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 
Utvalget fremmet i fellesskap følgende tilleggsforslag: 

1. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 

VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 
nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 
tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 

eiendom og kommunalteknikk.   
2. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 

verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 
for å minske dette. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med utvalgets tilleggsforslag ble enstemmig 

tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

2. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 
VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 

nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 
tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 

eiendom og kommunalteknikk.   
3. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 

verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 

for å minske dette. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 4. oktober 2021 
 

Jan Einbu 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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