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2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer 

Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/02943 

Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 5/22 26.09.2022 

1 Ungdomsrådet 23/22 27.09.2022 

10 Kommunestyret 95/22 26.10.2022 

2 Eldrerådet 18/22 27.09.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 20/22 27.09.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 30/22 27.09.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 43/22 28.09.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/22 28.09.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 26/22 28.09.2022 

8 Administrasjonsutvalget 13/22 12.10.2022 

9 Formannskapet 88/22 12.10.2022 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra alle partier i kommunestyret: 

1. Det avsettes 500 000 kroner for å håndtere de økte utfordringene 
med psykisk helse og skolevegring for barn og unge. Utfordringene 

ved Nordbytun ungdomsskole bes spesielt hensyntas. Pengene 
hentes fra kommunens disposisjonsfond. 

2. Midlene fordeles på følgende aktiviteter: 

a.  Det bevilges 400 000 kr til kompetansehevende og   
     miljøterapeutiske tiltak i skoler som har utfordringer med      

     læringsmiljøet. 
 b.  Det bevilges inntil 100 000 kroner ekstra midler til  

      ungdomshusene slik at de kan øke aktivitetstilbudene sine i    
              november og desember, samt målrette særskilte tiltak mot  
      enkeltgrupper. 

3.  Ubrukte midler avsettes som et engangsbeløp for 2023 og 
øremerkes tiltak som fremmer barn- og unges psykiske helse. 

 
Votering: 

 Formannskapets innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstiling pkt. 2. 
falt som følge av vedtaket. 

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 

 
2.  Det avsettes 500 000 kroner for å håndtere de økte utfordringene med 
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     psykisk helse og skolevegring for barn og unge. Utfordringene ved Nordbytun     
     ungdomsskole bes spesielt hensyntas. Pengene hentes fra kommunens  

     disposisjonsfond. 
 
3. Midlene fordeles på følgende aktiviteter: 

a.  Det bevilges 400 000 kr til kompetansehevende og   
              miljøterapeutiske tiltak i skoler som har utfordringer med      

              læringsmiljøet. 
 b.  Det bevilges inntil 100 000 kroner ekstra midler til  
              ungdomshusene slik at de kan øke aktivitetstilbudene sine i    

     november og desember, samt målrette særskilte tiltak mot  
      enkeltgrupper.  

 
4.  Ubrukte midler avsettes som et engangsbeløp for 2023 og øremerkes tiltak     

     som fremmer barn- og unges psykiske helse. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. oktober 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
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