
 

 

 

ADMINISTRASJONENS SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL 2. TERTIAL 2014. 
 
Spørsmål til 2. Tertial fra AP. 
 
 
F-sak 56/14 2.tertialrapport 2014 
Spørsmål som ønskes besvart skriftlig til kommunestyret: 
s.10: Prosjekt 0669 Borggården fikk 4,6 mill. kr til disposisjon i budsjettvedtak i k-sak 80/13. 

Hvorfor viser ikke rådmannen vilje til å omarbeide/redusere tidligere prosjektforslag for å 
holde seg innenfor budsjettert ramme?  
 

Svar: I 1. tertial 2014 rapporterte Rådmannen følgende: 
Etter kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 står det -2,4 mill. kr. på infrastruktur Ås 
sentrum og 3,9 mill. kr. på Borggården. Det negative budsjettet på infrastruktur Ås sentrum 
skyldes at budsjettendringen til kommunestyret ikke tok hensyn til moms. Disse to 
prosjektene foreslås nå sett under ett og utgjør til sammen 1,5 mill. kr. Dette disponeres til 
nødvendige infrastrukturtiltak i Borggården, herunder nedgraving av containere for 
renovasjon/papir. 
Kommunestyret vedtok dette forslag til budsjettregulering. Rammen er derfor nå 1,5 mill. kr 
og det er ikke tilstrekkelig for oppgradering av Borggården.  Det er infrastrukturkostnadene 
som utgjør den største kostnaden.  Rådmannen vil innarbeide nødvendige midler til 
prosjektet i handlingsprogram 2015.18 og er innstilt på å prioritere dette prosjektet dersom 
det bevilges nødvendige midler.  

s.31: Vedlikehold av bygninger er forsinket pga for få ressurser. 
 Hvordan henger påstanden sammen med følgende vedtak i k-sak 30/14, punkt 5:  

 Det avsettes et vedlikeholds-/rehabiliteringsfond på 15 mill. kr. Fondet disponeres av 
formannskapet og kan bevilges midler fra etter innstilling fra HTM.? 
 

Svar:  Dette handler i første omgang om manglende personellressurser. Eiendomsavdelingen har 
hatt flere sykmeldinger. Prosjektlederstillingen er utlyst, men kvalifikasjons- og lønnskrav 
medførte at stillingen ikke ble besatt. Rådmannen vil foreslå styrkning av personellressurser 
på vedlikehold i 2015 og prosjektlederstillingen skal lyses ut på ny. 

 
s.35:  Holder vedtatt fremdriftsplan for detaljregulering av Dyster/Eldor, søndre del? 

Dette har vært en politisk fokusert hastesak i mange år. I følge vedtatt planstrategi , k-sak 
14/13 skal detaljregulering vedtas i 2014. Er denne saken nok en gang nedprioritert av 
rådmannen?  
 

Svar:  Målet er en 1. gangs behandling i desember 2014, så noe forsinket framdrift.  
 
s.43: Felles leieavtale mellom Ås kommune, Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner 

opplyses å være Under oppfølging. Hva mer er å følge opp?  
 
Svar:    Skrivefeil fra administrasjonen. Det skulle stått avsluttet.  
 
Andre spørsmål 
 Kommunestyrene i Ås har hatt tradisjon for å vedta ny kommuneplan før siste sommerferie. 

I gjeldende planstrategi er oppført at det skal gjøres vedtak i 2015. Har rådmannen lagt opp 
til at planen skal vedtas av neste kommunestyre?  



 

 

 

Svar:  I følge framdriftsplanen skal planen vedtas mai 2015, og foreløpig er det ingen forsinkelser. 
 

 Ås kommune trenger flere sykehjemsplasser. Har kommunen hjemmel til å ekspropriere 
grunnen mellom sykehjemmet og jernbanen?  
 

Svar:  Ja. 
 

 Demensboligene er forsinket med 5-6 måneder fordi leilighetene måtte tegnes om. Dette 
fordi de var tegnet med 27,5 m2, mens Husbankens minimumskrav er 28,0 m2. Hvem er 
ansvarlig for dette og hvem har dekket merkostnadene?  
 

Svar: Teknikk og miljø jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av prosjektgjennomføringen og 
det vil bli innført usikkerhetsgjennomganger i tilknytning til skisse og forprosjekt 
vedrørende vesentlige investeringsprosjekter. Før vi vet markedets reaksjon på 
tilbudsinnbydelsen opprettholdes ferdigstillelsestidspunkt og kostnadskalkylen. 
 

 I k-sak 25/12 vedtok kommunestyret gradvis å øke inntaket av lærlinger til en lærling per 
1000 innbyggere innen 2015. Er dette innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for 2015?  
 

Svar: Pkt. 2 i k.vedtak fra 2012 lyder: «Antall lærlingeplasser avgjøres i forbindelse med årlig 
HP/budsjett-behandling i kommunestyret og er styrende for inntaket». Økning i antall 
lærlingekontrakter er avhengig av om kommunen kan dekke kravene/fagene i 
opplæringsplanen, elevenes søkergrunnlag og muligheten for kommunen til å tilrettelegge 
for den enkelte elev. I budsjettet for 2015 er det lagt inn en ramme for 12 lærlinger i 2015 
(dvs 8 nye lærlinger). Dette ansees som en realistisk ramme for 2015. Det legges også frem 
alternative forslag til inntak utover budsjettrammen, der et av alternativene har ramme for 18 
lærlinger i 2015 (dvs 14 nye lærlinger), et annet har en ramme for 14 læringer i 2015 (dvs 10 
nye lærlinger).  
 

 Solberg skole er vedtatt utbygd til to-parallellers skole. Er reguleringsbehandlingen i rute?  
 

Svar:  Det foreligger en godkjent reguleringsplan for Solberg skole og barnehage, vedtatt 2007. 
Det har vært utlyst en arkitektkonkurranse om forslag til nytt skolebygg. Det er plukket ut 5 
forslag til nytt skolebygg i år. Det er mulig det må utarbeides ny reguleringsplan som 
tilpasses vinnerforslaget, siden ikke alle forslagene er tilpasset gjeldende regulering. 

 

 De kommunale boligene i Skolehusveien har ikke vært bebodd på flere år. Hva er planene 
for disse boligene?  
 

Svar: Skolehusveien 1/3. Rådmannen ønsker å fremme et forslag om å etablere to 
utleieleiligheter. Kostnadsramme ca 1 mill. Potensielle leieinntekter ca 12-14.000 pr mnd. 
 

 Et fellesrom i tredje etasje på Granheimtunet blir nesten ikke brukt. Kan dette omgjøres til 
et beboerrom?  
 

Svar: Dette kan vurderes, men Granheimtunet består kun av utleieleiligheter og ingen stasjonær 
bemanning. Beboerrom i betydningens forstand kan om mulig by på mange utfordringer og 
merkostnader. 
 



 

 

 Veggene på Granheimtunet er tilgrodd med grønske. Det samme er tilfelle med flere andre 
kommunale bygg. Vil det bli gjort noe med dette? (jfr. k-sak 30/14, punkt 5)  

 
Svar: Tiltaket er ikke inne i eksisterende planer. Må sees i sammenheng med øvrige 

vedlikeholdsprosjekter for 2015 
 

 
Spørsmål  2 tertialrapport fra FrP 
 
 
Generelle spørsmål 
 
1) Når tenker rådmannen at politikerne skal bidra til å endre kurs eller stoppe pengebruk 
ved budsjettoverskridelser? 
 
Svar:  
Ved behandling av 1. og 2. tertialrapport. Rådmannen kommer alltid med et saldert 
budsjett med forslag til inndekning av eventuelt merforbruk eller disponering/avsetning av 
mindreforbruk. Endringer som skal ha effekt samme året må i hovedsak foretas i 
forbindelse med behandling av 1. tertial.  Etter 2. tertialrapport vil det være lite igjen av 
året, men det vil da være mulig å se tiltak opp mot arbeidet med påfølgende 
handlingsprogram. Det vil si at kursen kan korrigeres for neste budsjettår.  
Dersom det oppdages tidligere på året at enheter vil få utfordringer med holde budsjettene 
på grunn av endrede forutsetninger, f. eks flere brukere, varsles hovedutvalg og 
Formannskapet om dette. Det vil da være mulig vurdere tiltak for å dekke eventuelle 
merutgifter dette medfører.  
 
2) Hvis en kommune ikke kan bruke penger de ikke har på budsjettet, hvordan blir det da 
overskridelser?  
 
Svar: 
Dette skyldes at det ikke ligger «buffere» til nye brukere og nye vedtak knyttet til 
lovpålagte oppgaver i enhetenes budsjetter.  I år har mange kommuner opplevd økninger i 
kostnader knyttet til barnevern, sosialhjelp og andre brukere innen helse og sosial.  Ås 
kommune har også fått flere brukere på dette området 
 
Fylkesmannen anbefaler kommunene å ha «buffere» i budsjettet for å ta høyde for dette, 
ved å budsjettere med 3-5% netto driftsresultat.  
 
Rådmannen vil i budsjettet for 2015 legge inn «buffere» for å kunne dekke nye brukere og 
nye vedtak knyttet til lovpålagte oppgaver som det ikke er rammer til i enhetenes 
budsjetter for å motvirke overforbruk. 
 
3) Hvorfor er det ikke kolonne for opprinnelig budsjett, dette har vi bedt om så mange 
ganger, faktisk ved hver tertialrapportering?  
 
Svar: 
Dette kan vi innarbeide. Vedlagt følger tabeller med opprinnelig budsjett.  
 
Periodisert skatteinngang hittil i år er lavere enn periodisert skatteinngang i samme 
periode 2013.  Dette er en nasjonal trend som delvis skyldes at skatteinngangen for landet 
er blitt lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2014.  Samtidig er forventede inntekter fra 



 

 

eiendomsskatt noe høyere enn budsjettert, slik at netto skatteinngang antas å bli som 
budsjettert. Avkastningen fra e-verksmidler er noe høyere enn budsjettert men det er 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til avkastningen for hele 2014.    
Det er i opprinnelig budsjett lagt inn en årslønnsvekst på 3,5 %. Resultatet av 
lønnsoppgjøret 2014 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,34 %. I tillegg er 
virkningsdatoen for undervisningspersonell utsatt fra 1.5.2014 til 1.9.2014. Den samlede 
effekten av lønnsoppgjøret er anslått å gi 1,5 mill. kr lavere utgifter enn budsjettert.   
 
Kommentar:   
Alle disse forklaringene dreier seg om ytre omstendigheter, altså ikke vår egen fortjeneste. 
I henhold til handlingsplan og økonomiplan er dette suksesskriterier for økonomien vår. 

• Tilfredsstillende netto driftsresultat  
• Stram økonomistyring og god internkontroll  
• Effektiv tjenesteproduksjon  
• Modernisering av organisasjonen og utvikling av administrative prosesser  
• God forvaltning av aktiva  

Det er vanskelig å lese seg til om dette er kriterier som blir oppfylt når det er ytre 
omstendigheter som "redder" budsjettet. 
 
Spørsmål:  

4.Hva vil Rådmannen gjøre for å styrke den indre virksomheten, slik at det ikke er 
tilfeldigheter som gjør at budsjettet ikke går i minus?  Dette har vært en trend i flere 
budsjetter. Vi må prestere innad i bedriften, og ikke satse på "at det sikkert ordner seg 
til slutt" 

 
Svar: 
Enhetene har effektivisert sin virksomhet over flere år, både gjennom rene kutt, krav til å 
dekke prisvekst innenfor rammen og krav til å dekke nye brukere/befolkningsvekst uten 
økte ressurser. For å sikre en effektiv drift har enhetene svært stramme rammer uten 
buffere. Enkelte enheter vil imidlertid kunne få nye behov som bare må løses, fordi det er 
lovpålagte tjenester hvor kommunen må tilby tjenester. Kommunen kan ikke bare låse 
dørene når budsjettet er brukt opp.  Men når antall brukere øker må ressursene som 
settes av til hver enkelt bruker justeres slik at man på sikt klarer å dekke utgiftene innenfor 
disponible rammer.  
 
Driftsstatus  
 
Alle etatene styrer tilnærmet mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på grunn 
av økte utgifter til barnevern har utfordringer med å få budsjettet i balanse. Det er nå fokus 
på å holde kostnadsutviklingen i kontroll.   
 
Spørsmål: 

5. Dette er vel en kontradiksjon? På grunn av nye lovpålagte oppgaver, men nå fokus 
på å holde budsjetter.  Hvordan forklarer Rådmannen dette utsagnet?  

 
Svar:  
Behovet for tjenester innen barnevern og sosial har vært større enn forutsatt ved 
fremlegging av opprinnelig budsjett 2014. Rådmannen har derfor måttet sette inn ekstra 
ressurser til økonomisk oppfølging på dette området.   



 

 

 
Helse og sosial:  
 
Lønn: Lønnsforbruket er lavere i 2014 sammenlignet med 2013 så langt i år. Det er likevel 
et merforbruk som skyldes økning av antall pasienter / brukere, økte nye behov, og økt 
sykefravær som utløser behov for vikarer og overtidsbruk.   
 
Spørsmål:   

6. Hva betyr denne forklaringen: «Vi har lavere lønnsforbruk, og merforbruket skyldes 
...?» 

Svar:  
Det er et merforbruk på lønn i år, men sammenlignet med i fjor, er merforbruket lavere i år 
enn tilsvarende periode i fjor.  
 
 
Om NAV og barnevern: 
 
Barnevern og NAV går mot merforbruk. Merforbruket knytter seg til lovbestemte oppgaver 
og rettigheter hvor kommunen må tilby nødvendige tjenester. Det er nå fokus på å holde 
kostnadsutviklingen i kontroll.  
Det er tidligere vist at NAVs egen kostnad (stort sett lønn) pr sosialhjelpsmottager er langt 
høyere (50+%) enn i andre kommuner i Follo (en kommune ligger like høyt). 
 
Spørsmål: 

7.Hvis dette er lovpålagte oppgaver vi må løse, hvordan kan man holde dette mer i 
kontroll?  

 
Svar: 
Selv om en tjeneste er lovpålagt kan nivået på tjenestene i enkelte tilfeller vurderes.  
Når antallet brukere øker mer enn forutsatt må man i enda større grad se på nivået på 
tjenester som tilbys, og vurdere om nivået kan reduseres samtidig som man er innenfor 
lovkrav.  Dette er en krevende, men nødvendig øvelse.  

 
8.Hva vil rådmannen gjøre for å redusere NAVs kostnad pr sosialhjelpsmottager?  

 
Svar:  
Rådmannen vil gjøre et arbeid for å sammenlikne kommunene, for å få et bedre bilde på 
forskjeller, likheter og potensiale på dette feltet. NAV kontorene er organisert og drevet 
forskjellig, og når vi nå, bl.a. på bakgrunn av dette spørsmålet, «dukket ned i KOSTRA-
«detaljene» ser vi at kommunene rapporterer forskjellig. Skal vi få en god oversikt over 
dette må vi gjøre en egen sammenlikning først, og ut i fra dette gjøre eventuelle endringer. 
 
 
Overføringer til andre:  
 
Avviket mellom regnskap og periodisert rev. budsjett kan i hovedsak forklares med påløpte 
utgifter med 8,8 mill. kroner til samhandlingsreformen. I budsjettet er utgiften periodisert i 
desember. I tillegg er løpende utgiftene til «Bidrag sosial omsorg» ca. 2 mill. over budsjett. 
Dette pga statlige (Nav fylket) endringer i tildeling – og bruk av tiltaksplasser, som tvinger 
flere på sosialhjelp. Endringen har kommet uten særlig varsel og midt i året.  
 



 

 

Finansutgifter: Dette er merforbruk fra 2013 og avskrivninger. Avskrivningene er 
periodisert på desember i budsjettet. Må sees i sammenheng med finansinntekter.  
 
Flere steder er ting periodisert i desember, er ting ført i desember kan det da kalles 
periodisering?  
 
Spørsmål: 

9. Dette er vel en kontradiksjon? På grunn av nye lovpålagte oppgaver, men nå fokus 
på å holde budsjetter.  Hvordan forklarer Rådmannen dette utsagnet?  

10. Periodisering er grunnleggende barnelærdom i ethvert regnskap. Hvorfor er det så 
vanskelig å få periodiseringene riktige?  

Svar:  
På enkelte poster som fast lønn og faste inntekter er dette ikke så vanskelig. Men så er 
det i en kommune mange kostnader og inntekter som varierer fra år til år. Kommunen er 
også en kompleks organisasjon som driver med veldig mange forskjellige tjenester som 
har ulike regelverk og ordninger for arbeidstid og finansiering. Hovedfokus er å identifisere 
alle kostnader som vil påløpe gjennom året og sikre at dette både budsjetteres og 
regnskapsføres på riktig år.  Vi kan på den måten gi et relativt godt anslag på kommunens 
forventede netto driftsresultat ved 1. og 2. tertial, gitt den informasjon som er tilgjengelig 
på disse tidspunktene. Det kan imidlertid være krevende å fange opp i budsjettet nøyaktig 
når ulike kostnader inntreffer gjennom året.  
 
 
 
  



 

 

 
Oppvekst og kultur  
 
1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 18 197          14 976        121,5        3 221 
 
Forklares slik:  
 
Kjøp av varer og tjenester: Merforbruket skyldes blant annet kjøp av konsulenttjenester 
knyttet til et par elever med atferdsproblematikk og aktiviteter ved kulturskolen som blir 
dekket av fond. 
 
Spørsmål:  

11. Hvorfor benevnes dette som kjøp av konsulenttjenester når det vel er ren 
ressursforsterkning? 

Svar:  
Det er kjøp av tjenester fra ressurssenter for å få hjelp til håndtering av barn/unge med 
atferdsproblematikk.  

 
12. Dersom det er planlagt å bruke penger fra fond, så er det vel ikke et overforbruk?  

Svar:  
Jo, i den forstand at budsjettet ikke legger opp til bruk av fond. 

  
13. Et overforbruk er vel overforbruk uansett om det dekkes opp med 

ekstrabevilgninger eller med fondsmidler? 
Svar:  
Det er vanskelig å budsjettere nøyaktig da det hele tiden skjer uforutsette ting. For å dekke 
opp for utgifter ved de uforutsette tingene, så forsøker etaten å finne midler innenfor eget 
budsjett.  
 
 
HOK 
 
Kjøp av varer/tjenester inkl moms     18 197       14 976       121,5  3    221 
Forklaring: Kjøp av varer og tjenester: Merforbruket skyldes blant annet kjøp av 
konsulenttjenester knyttet til et par elever med atferdsproblematikk og aktiviteter ved 
kulturskolen som blir dekket av fond 
 
Spørsmål:  

14. Når vi benytter konsulenter, setter vi da av tid til kompetanseoverlevering, slik at 
egne ansatte oppnår ønsket kompetanse? 

Svar:  
Ja, det gjøres. I dette tilfellet var det 1- 2 timer veiledning av personalet i uken. 

   
15. Eller er dette kun ren ressursforsterkning, hvilket i så tilfelle viser at vi ikke har 

samsvar mellom bemanning og behov? 
Svar:  
Det er en utvikling med stadig flere elever med atferdsproblematikk. Disse elevene har 
kommunene i dag ikke kompetanse eller nok ressurser  til å håndtere. Rådmannen 
kommer tilbake til dette i handlingsprogrammet for 2015. 
 



 

 

Sykepengerefusjoner: ajour per juli. Senere i teksten står det på side 34: Utnytte 
inntektspotensialet med fokus på store inntektsposter. Opprydding i utestående 
sykerefusjoner er prioritert. Interne rutiner for søknad om tilskudd er under utarbeidelse. 
Dette er et område vi har hørt om LENGE. Hvordan går arbeidet? Hva er den økonomiske 
situasjonen i saken? Hva er fristen for å få refusjoner? Vi har ligget bakpå, ikke søkt i tide, 
fått noe refusjoner etc... 
 
Spørsmål: 

16. Hva er tapt og hva er status på innkommet.   
17. Per juli er vi ajour, nå er det medio oktober, hvordan går dette nå?   

 
Svar: 
Det foregår en løpende justering mellom innsendte refusjonskrav og faktisk mottatte krav 
fra NAV, men det har ikke vært noen tapsføringer i 2014. Eventuelle tapsføringer av gamle 
poster fra 2013 vil bli vurdert i forbindelse med årsoppgjør 2014. Utestående refusjonskrav 
pr. 31.08.14 er 5,9 mill.kr.  Dette er imidlertid ikke tapt, men avviket mellom det vi har søkt 
refundert og det som er faktisk mottatt.  
 
Pr. 30.09.2014 er utestående refusjonskrav 5,1 mill.kr. av dette er 0.7 mill.kr. utestående 
fra 1. halv år 2013.  Totalt 1,4 mill.kr. er utestående for hele 2013 pr. 30.09.2014. Det er 
ingen gamle poster fra 2012.  
 
 
 
Samhandlingsreformen. 
Avviket mellom regnskap og periodisert rev. budsjett kan i hovedsak forklares med påløpte 
utgifter med 8,8 mill. kroner til samhandlingsreformen.  
 
Spørsmål:   

18. Er det ikke slik at vi fra staten har fått midler til en del i samhandlingsreformen, kan 
vi få hjelp til å forstå hva staten tar av utgifter og hva vi selv må dekke? 

 
Svar:  
Revisjonen gjennomfører i disse dager forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen i Ås 
kommune. Her regner rådmannen med at kommunestyret vil man få god - og detaljert 
informasjon, for å forstå bedre reformen, og det som det spørres om her. Spørsmålet er 
stort og sammensatt, og til dels vanskelig å svare på da det ikke alltid er mulig å plassere 
hva som kommer av / skyldes samhandlingsreformen direkte, og hva som kommer av 
befolkningsvekst, demografiske endringer, folkehelsestatusen i Ås, styrken på 
sesongvariasjoner i sykdomsbildene osv osv.  
  

19. Når vi har overliggedøgn på sykehus, så dekkes noe her av staten, ikke alle disse 
midlene er benyttet. Er det billigere å ta pasientene "hjem til kommunen" enn 
eventuelt å benytte seg av støtte fra staten? 

 
Svar:  
Overliggere dekkes ikke av staten, men av kommunen selv til 4125,- pr døgn. Kommunen 
har som mål og «ta hjem» alle innbyggere, og gjør det så sant det er mulig. 
Statistikken siden reformstart viser så langt for Ås kommune: 
2012: 16 overliggerdøgn 
2013: 35 overliggerdøgn 
2014 pr d.d: 11 overliggerdøgn 



 

 

 
Etaten har igangsatt tiltak for å redusere kostnadsveksten. 
 
Spørsmål:   

20. Hvilke tiltak?  
 
Svar:  
Mindre vikarbruk, mindre overtid, mindre vikarbyråbruk, holde ledig stillinger vakante om 
mulig, begrense innkjøp osv 
 
 
HTM  
Lønn: Det forventes et merforbruk på ca 2,5 mill.  
 
Spørsmål:  

21. Hva er dette merforbruket? 
Svar:  

Merforbruket er fordelt med 1,6 mill på renhold, 0,4 mill på forvaltning av utleieboliger 
og 0,5 mill på kommunalteknikk. 

 
22. Hvorfor, nye stillinger eller lønnsvekst?  

Svar: Beløpet dekker vikarer, ekstrahjelp og overtid 
 
Tiltak iverksatt for å styre mot forventet balanse.   
 
Spørsmål:   

23. Hvilke tiltak? Er det å ikke sette inn vikarer eller å la stillinger stå vakante? I såfall vil 
ikke begge deler gir store mulighet for sykefravær hos gjenværende stab, eller 
oppgaver vi ikke får løst?  

Svar: Reduksjon i bruk av overtid, begrensninger i innkjøp og tett oppfølging av 
inntektene. 

 
 
Kjøp fra andre:  
 
Kjøp av vann er ikke fakturert for hele perioden og kjøp fra IKS er betalt for hele 2014, 
betyr det at man har forskuddsbetalt, men ikke periodisert betalingen? Årsoppgjør for vann 
og siste termin 2013 kom inn i årets regnskap grunnet sen fakturering. Avvikene tilsvarer 
totalt 4 millioner.  
Igjen er det manglende periodisering 
 
Spørsmål:   

24. Kjøp fra IKS er betalt for hele 2014, er dette periodisert?  
Svar: Regnskapet er ikke periodisert. 
 

25. Hvordan kan man glemme at man skal betale for vann siste termin 2013? 
Svar: I en hektisk hverdag så forholder man seg til inngående fakturaer etter hvert som de 
kommer inn. Avviket ble dessverre ikke oppdaget ved regnskapsavslutning. 

 
 
Estimert et merforbruk i år på totalt ca. 14 millioner. Kan vi få en forklaring her?  Et 
merforbruk på 14 mill bør forklares. 



 

 

 
Spørsmål:   

26. Vi ønsker en krone for krone forklaring på denne helt meget store overskridelse. 
Svar:  Tilknytning fra Campus (vetrinærhøgskolen) blir forskjøvet til 2015. Dette utgjør 12-

13 mill. 4 mill er merforbruk på kjøp av vann. 2 mill i økte inntekter på øvrig 
virksomhet. Samlet 14 mill i merforbruk. Forholdene er innarbeidet i 
selvkostmodellen for beregning av gebyrer. 

 
Investeringsbudsjettet: 
 
Oppsettet her er fint, alle kolonnene vi trenger er her. Forklaringene til tallene kommer i et 
nytt oppsett, og det gjør det helt håpløst å få med seg statusoppdateringen på 
prosjektene.  Det må være mulig å legge en link mellom tallene og statusoppdateringer.  
Dette ville gjøre det enklere å følge med. 
 
Spørsmål: 

27. Vi forutsetter at dette ikke gjøres på denne måte for å vanskeliggjøre innsyn. 
Hvorfor gjøres dette ikke mer tilgjengelig. 

Svar: Dette vil vi arbeide for å gjøre mer tilgjengelig.  
 
 
0675 Utviklingsfasen er forsinket grunnet behov for ytterligere prosjektering og nye 
tegninger til Husbanken. 
 
Spørsmål:   

28. Hva har skjedd her?  
29. Hvilke økonomiske konsekvenser får dette? 
30. Hvilke tidsmessige konsekvenser får dette? 

Svar: Teknikk og miljø jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av 
prosjektgjennomføringen og det vil bli innført usikkerhetsgjennomganger i 
tilknytning til skisse og forprosjekt vedrørende vesentlige investeringsprosjekter. Før 
vi vet markedets reaksjon på tilbudsinnbydelsen opprettholdes 
ferdigstillelsestidspunkt og kostnadskalkylen. 

  



 

 

 
Fra   Del 3. Felles målkart  
 
4.4.2 Lokalsamfunnsutvikling  
 
Områderegulere og realisere eller bygge ut Dyster Eldor II (PoU). Dyster Eldor II er under 
regulering. Planprogrammet er fastsatt og konsekvensutredninger er gjennomført. Det 
gjenstår å utarbeide planforslaget.  
 
Spørsmål:   

31. Politikerne har gang på gang på gang stresset behovet for å bli ferdige med dette. 
Når vil dette arbeidet bli prioritert?  

Svar: Målet er en 1. gangs behandling i desember 2014. 
 
 
Kommentar til vedlegg 1. Kulturhuset 
 
Når besøket og inntekten er halvert er forklaringen pussig ... det må lages filmer som faller 
i smak! Er dette forklaringen?  
Filmklubben har hatt 1 visning (mai) - med kun 3 besøkende.   Filmklubben var 
pressgrupper som fikk digitalisering av kinoen til å skyte fart.  De har forpliktet seg til et 
antall visninger per år (husker ikke hvor mange?) Hva har skjedd med dem?  
Vi må ha en større debatt rundt dette. 
 
Spørsmål:  

32. Hvordan forklarer rådmannen denne – rent ut sagt – fadesen? Manglende 
kompetanse? 

33. Er det rådmannens intensjon å starte filmproduksjon? 
34. Hva er avtalen med Filmklubben? 

 
Svar på spørsmål 29,30 og 31 
At besøket og dermed også inntekten er halvert, handler først og fremst om distribusjonen 
av barnefilm i Norge. Det er ikke snakk om smak, det er snakk om målgruppe. I september 
i år hadde kinoen 361 besøkende mot 346 i fjor. Besøkstallene er altså omtrent like høye i 
denne perioden, fordi det i begge september-månedene har vært 2-3 barnefilmer som har 
dratt lasset. Det er grunn til å tro at dette også vil skje de resterende månedene av året, 
men i andre tertial i år var utvalget av barne-/familiefilmer uvanlig dårlig.  
Halveringen gjelder kun andre tertial – en nedgang fra 1301 til 678 i denne perioden 
oppleves ikke som dramatisk for kinobesøket. 
 
Når det gjelder filmklubben, så har de muligens forpliktet seg til et antall visninger overfor 
filmklubbforbundet, men ikke overfor Ås Kino. Tilbudet om en visning i måneden er et 
åpent tilbud til Ås Filmklubb – om de velger å bruke dette er opp til dem selv. De 
(vanligvis) månedlige visningene er ikke en stor utgiftspost for kommunen, men 
rådmannen foreslår å ta en vurdering rundt hvorvidt tilbudet skal opprettholdes etter jul. At 
det ikke ble noen visning i juli skyldes at kinoen var stengt, mens det i juni og august ikke 
ble vist film fordi filmklubbstyremedlemmene ikke fikk organisert dette i tide. Styret teller 
per nå bare to medlemmer. En forutsetning for visningene er at de organiserer dette selv.  
 
 



 

 

En stor del av personalressursene som ligger til kulturhuset er i år prioritert brukt til 
arrangementer knyttet til Grunnlovsjubiléet, med 17. maiarrangementet ved Falsenstøtta 
som et toppunkt.  
 
Spørsmål:  

35. Er dette årsaken til lave besøkstall og lav inntekt?  
Svar:  
På arrangementssiden er det en betydelig økning av både besøk og inntekter, om en ser 
tallene for 2. tertial 2014 i forhold til 2. tertial 2013. Arrangementer i for grunnlovsjubiléet 
foregår delvis utenfor kulturhuset, og blir derfor ikke registret der. Av den grunn ble dette 
nevnt i tertialrapporten 
 
 

36. Hvor mye personalressurser er brukt/brukes på grunnlovsjubileet? 
Svar:  
Prosjektet og prosjektplanen for er laget for grunnlovsjubiléet er politisk forankret. Mye av 
fokuset  i 2. tertial har vært på Grunnlovsjubiléet, og dermed tatt  arbeidskapasitet bort fra 
øvrige arrangementer. Personalressurser er en begrensende faktor, og derfor er det viktig 
at dette tas med. 
Program for året og prosjektplanen finnes her: 
http://www.as.kommune.no/grunnlovsjubileet-program-2014.5290977-297735.html 
I prosjektplanen finnes tall på planleggingsressurser for 2013 og 2014.  
Bruken av timer på selve gjennomføringene  gjennom året,  finnes ikke detaljkunnskaper 
om, fordi dette ikke er noe som blir registrert. Prosjektleder har brukt store deler av  sine 
arbeidsressurser 1. halvår 2014 til planlegging og gjennomføring av  arrangementer 
knyttet til Grunnlovsjubiléet. 
 
Arrangementet ved Falsenstøtta tok 14 dager av prosjektleders arbeidstid i 
gjennomføringsperioden, 120 timer  er anslagsvis brukt  på teknisk personale + noe ekstra 
på riggepersonale som ble betalt på timebasis. 
I tillegg hadde kommunen kontrakt med regissør, 2 profesjonelle skuespillere, musiker, 
komponist og inspisient. Hoveddelen av de eksterne tilskuddsmidlene kommunen fikk,  
gikk til kjøp av tjenester for  planlegging og gjennomføring av dette arrangementet. 
 
 
Inntekter/budsjett  
Det er budsjettert med kr. 850 000 i billettinntekter for hele året. Dette er et urealistisk høyt 
tall. Trolig vil vi ikke klare å nå dette inntektsnivået. Inntekten vil bli kr. 100 000 - 150 000 
lavere enn det som er budsjettert.  
Inntektene er vel estimert av administrasjonen i forbindelse med investeringene brukt i 
kulturhuset?  Hvordan trodde man at det ville være potensiale for inntekter i dette 
prosjektet?  
 
Spørsmål:  

37. Primo oktober burde det vel være mulig å anslå årsbesøk og underskudd. 
Svar:  
Rådmannen har anslått et underskudd for 2014. kr. 700 000.- er et realistisk nivå på  
inntektene for kino og kulturarrangementer. Dette tilsvarer tall som for 2013. 
Årsbesøket på kulturarrangementer for 2014 vil ligge over  tallene for 2013. 
 
  

http://www.as.kommune.no/grunnlovsjubileet-program-2014.5290977-297735.html


 

 

 
Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak 
 
29.08.2012 52/12 Ny stilling som fagarbeider ved kommunal-teknisk avd. – Ny behandling/ 
Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører  
Under oppfølging.  Tjenesten skal ut på anbud for 3. gang.  
Vedtak bygger på Formannskapets vedtak 29.08.2012: Det inngås kontrakt for leie en 
gravemaskin med fører for en periode på inntil 4 år med den anbyder som har det mest 
fordelaktige tilbudet iht. konkurransegrunnlaget. Kostnadene dekkes innenfor enhetens 
budsjett.  
 
Spørsmål:     

38. Hva har skjedd her? Det er nå 2 år siden vedtaket ble fattet!  
Hvor lenge vil man insistere på denne løsningen? 
 

Svar: 
To avlyste konkurranser, den ene feil tildelingskriterier og den andre kun en tilbyder. Etter 
det vurderte en at den beste løsningen er en rammeavtale med 3-4 leverandører. Denne 
er nå til vurdering sammen med tre andre anbud hos vårt felles innkjøpskontor. 

 
 
 
Vedlegg: 
Tabeller, Status drift per 2. tertial med kolonne for «Opprinnelig budsjett». 
 

SENTRALADMINISTRASJONEN Regnskap 

Periodisert 
rev. 

budsjett* 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 

Periodisert 
Oppr. 

Budsjett 

0 Lønn og sosiale utgifter 28 493  29 263  97,4  -770  29 263  

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 10 997  8 859  124,1  2 138  8 859  

3 Kjøp fra andre 3 225  5 363  60,1  -2 138  5 363  

4 Overføringer til andre 8 367  21 498  38,9  -13 131  21 573  

5 Finansutgifter 2 218  0  0,0  2 218  0  

11 Driftsutgifter 53 299  64 982  82,0  -11 684  65 058  

6 Salgsinntekter -2 210  -2 509  88,1  300  -2 509  

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt -826  -449  183,9  -377  -449  

71 Sykepengerefusjon -912  -859  106,2  -54  -859  

72 Momskomp.inntekter -1 071  -961  111,4  -110  -961  

8 Overføringer fra andre -3 211  0  0,0  -3 211  0  

9 Finansinntekter -3 145  -13  23 594,2  -3 131  0  

12 Driftsinntekter -11 375  -4 792  237,4  -6 583  -4 779  

1 Sentraladministrasjonen 41 924  60 190  69,7  -18 267  60 279  

       

       

OPPVEKST OG KULTUR Regnskap 

Periodisert 
rev. 

budsjett* 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 

Periodisert 
Oppr. 

Budsjett 

0 0 Lønn og sosiale utgifter 199 863  188 484  106,0  11 379  185 410  

1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 18 956  15 017  126,2  3 939  14 608  

3 3 Kjøp fra andre 57 051  54 411  104,9  2 640  54 411  



 

 

4 4 Overføringer til andre 683  2 447  27,9  -1 765  2 898  

5 5 Finansutgifter 19 965  129  15 437,8  19 836  0  

11 Driftsutgifter 296 518  260 488  113,8  36 030  257 326  

6 6 Salgsinntekter -24 495  -25 862  94,7  1 367  -25 852  

7 
7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinnt -16 021  -12 701  126,1  -3 321  -12 294  

71 71 Sykepengerefusjon -12 336  -3 682  335,0  -8 654  -1 953  

72 72 Momskomp.inntekter -2 152  -1 459  147,5  -693  -1 459  

8 8 Overføringer fra andre -236  0  0,0  -236  0  

9 9 Finansinntekter -21 513  -2 852  754,2  -18 661  -2 100  

12 Driftsinntekter -76 754  -46 556  164,9  -30 198  -43 658  

2 Oppvekst og kultur 219 764  213 933  102,7  5 832  213 668  

       

       

HELSE OG SOSIAL Regnskap 

Periodisert 
rev. 

budsjett* 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 

Periodisert 
Oppr. 

Budsjett 

0 Lønn og sosiale utgifter 195 643  182 488  107,2  13 155  182 272  

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 28 007  23 242  120,5  4 765  23 152  

3 Kjøp fra andre 20 593  24 515  84,0  -3 922  24 515  

4 Overføringer til andre 18 747  5 365  349,4  13 381  5 332  

5 Finansutgifter 9 577  67  14 365,0  9 510  67  

11 Driftsutgifter 272 567  235 678  115,7  36 889  235 338  

6 Salgsinntekter -16 657  -16 194  102,9  -463  -16 194  

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt -7 209  -4 544  158,7  -2 666  -4 464  

71 Sykepengerefusjon -10 849  -4 381  247,6  -6 468  -4 313  

72 Momskomp.inntekter -2 375  -1 472  161,4  -903  -1 472  

8 Overføringer fra andre -3 736  0  0,0  -3 736  0  

9 Finansinntekter -10 528  -143  7 345,3  -10 384  -53  

12 Driftsinntekter -51 354  -26 734  192,1  -24 620  -26 496  

3 Helse og Sosial 221 213  208 943  105,9  12 269  208 842  

       

       

TEKNIKK OG MILJØ Regnskap 

Periodisert 
rev. 

budsjett* 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 

Periodisert 
Oppr. 

Budsjett 

0 Lønn og sosiale utgifter 37 439  35 363  105,9 2 076  35 363  

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 37 767  41 770  90,4 -4 003  41 770  

3 Kjøp fra andre 14 087  9 666  145,7 4 421  9 666  

4 Overføringer til andre 589  -450  130,8 1 039  -450  

5 Finansutgifter 10 212  200  5 106,2 10 012  200  

11 Driftsutgifter 100 094  86 549  115,7 13 545  86 549  

6 Salgsinntekter -17 279  -16 279  106,1 -1 000  -16 279  

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt -1 864  -2 665  69,9 801  -2 665  

71 Sykepengerefusjon -1 606  -849  189,3 -758  -849  

72 Momskomp.inntekter -6 360  -6 323  100,6 -38  -6 323  

8 Overføringer fra andre -732  0  0,0 -732  0  



 

 

9 Finansinntekter -10 165  -467  2 178,1 -9 698  -467  

12 Driftsinntekter -38 006  -26 583  143,0 -11 424  -26 583  

6 Teknikk og Miljø 62 088 59 966 103,5 2 122  59 966  

       

       

VAR Regnskap 

Periodisert 
rev. 

budsjett* 
Forbruk 

i % 
Avvik i 

kr 

Periodisert 
Oppr. 

Budsjett  

0 Lønn og sosiale utgifter 2 001  2 020  99,1 -18  2 020  

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 5 933  4 965  119,5 968  4 965  

3 Kjøp fra andre 25 778  21 330  120,9 4 448  21 330  

4 Overføringer til andre 420  297  141,2 122  297  

5 Finansutgifter 6 888  4 527  152,2 2 361  4 527  

11 Driftsutgifter 41 020  33 138  123,8 7 882  33 138  

6 Salgsinntekter -40 444  -46 881  86,3 6 436  -46 881  

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt -152  0  0,0 -152  0  

71 Sykepengerefusjon -1  0  0,0 -1  0  

72 Momskomp.inntekter -0  0  0,0 -0  0  

9 Finansinntekter -6 888  0  0,0 -6 888  0  

12 Driftsinntekter -47 486  -46 881  101,3 -605  -46 881  

69* VAR -6 466  -13 742  47,0 7 277  -13 742  

 


