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9 Administrasjonsutvalget 24/18 07.11.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet på vegne av Ap med støtte fra KrF følgende forslag til 
endringer i drifts- og investeringsbudsjett, verbaldel og endringer i mål og tiltak i 
handlingsprogrammet:  
Se vedlegg 1 til kommunestyrets protokoll.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og FrP til 
endringer i drifts- og investeringsbudsjett og verbaldel.  
Se vedlegg 2 til kommunestyrets protokoll.  
I tillegg fremmet hun følgende verbalforslag på vegne av H og FrP: 

Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 
10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at 
psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge. 

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Sp, MDG, SV og 
Rødt til endringer i drifts- og investeringsbudsjett og verbaldel: 
Se vedlegg 3 til kommunestyrets protokoll. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag til endringer i drifts- og 
investeringsbudsjettet: 
Se vedlegg 4 til kommunestyrets protokoll. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende verbalforslag: 
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1. For å bedre dialog mellom kommune/landbrukskontor og grunneiere/skogselskap, 
og sørge for god veiledning til disse, innfører Ås kommune meldeplikt av hogst, 
og administrasjonen utarbeider i samråd med relevante politiske utvalg forslag til 
ny forskrift om dette i løpet av 2019. 

 
2. Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å 

finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, 
barnehager og lekearealer. 

 
Voteringsorden: 
Ordfører fremmet forslag om votering i to runder, der en i første runde voterer over 
forslagene enkeltvis og med de mest ytterliggående først. Alle kan stemme på alle 
forslag. I andre runde voterer representantene over de to forslagene som har fått 
flest stemmer, dersom ingen forslag får flertall i første runde.  
 
Ordførers forslag ble nedstemt 24-9 (4Ap, 2Sp, 1SV, 2V) ved alternativ votering mot 
at samtlige forslag settes opp mot hverandre, og representantene kun kan stemme 
på ett av forslagene i første voteringsrunde.   
 
Erling Rognli (V) varslet krav om lovlighetskontroll. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Votering over forslag til endringer i handlingsprogram kapittel 4, driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett: 
Forslaget fra V fikk 2 stemmer (V) 
Forslaget fra Sp, MDG, SV og Rødt fikk 10 stemmer (4Sp, 3MDG, 2SV, 1Rødt) 
Forslaget fra H og FrP fikk 10 stemmer (7H, 3FrP) 
Forslaget fra Ap med støtte fra KrF fikk 11 stemmer (10Ap, 1KrF) 
 
H og FrP hadde flest stemmer ved kommunestyrevalget 2015. 
 
Ap’s forslag med støtte fra KrF ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) ved alternativ votering 
mot fellesforslaget fra H og FrP. 
 
Votering over verbalforslag: 
Forslag fra Sp, MDG, SV og Rødt nr. 

  5. ble enstemmig vedtatt. 
10. ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) 
11. ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Sp, MDG, SV og Rødt til endringer i handlingsprogram delmål nr. 
1.1 Endring tiltak 5 ble vedtatt 24-9 (6Ap, 3FrP) 
1.1 nytt tiltak ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) 
1.2 endring delmål by-sykkelordningen, ble enstemmig vedtatt. 
1.3 nytt tiltak ble nedstemt 19-14 (2Ap, 3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

    1.6  nytt tiltak biologisk kartlegging, ble nedstemt 18-15 (3Ap, 3Sp, 3MDG,    
           2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
    1.6  nytt tiltak skilting, ble nedstemt 21-12 (3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
    1.6  pollinatorvennlig beplanting, ble vedtatt 21-12 (6Ap, 3H, 3 FrP)   
    1.6  nytt tiltak flere verneområder, ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,     
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           1Rødt) 
    1.6  nytt tiltak kontroll hogst, ble nedstemt 20-13 (3Ap, 1Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,    
           1Rødt) 
     1.7 endring tiltak 33 landbruksmidler, ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2V, 1KrF, 1Rødt)      
     1.7 nytt tiltak «inn på tunet» ble nedstemt 17-16 (8Ap, 6H, 3FrP) 
     2.6 nytt tiltak dyreassistert eldreomsorg, ble vedtatt 20-13 (9Ap, 3H, 1FrP) 
     2.7 nytt tiltak gatekunst, ble nedstemt 19-14 (1Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,      
 1Rødt) 
Forslag fra MDG nr. 

1. ble nedstemt 24-9 (1Ap, 3MDG, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
2. ble vedtatt 19-14 (6Ap, 5H, 3FrP) 

Forslag fra H og FrP nr.    
1. ble nedstemt 18-15 (7H, 3FrP, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
2. ble vedtatt 19-14 (9Ap, 3MDG, 1V,1Rødt) 
3. ble nedstemt 20-13 (7H, 3Frp, 1v, 1KrF, 1Rødt) 
4. ble nedstemt 18-15 (7H, 3FrP, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
5. ble nedstemt 21-12 (7H, 3FrP, 1V, 1KrF) 
6. ble enstemmig vedtatt. 
7. ble vedtatt 26-7 (4Ap, 1MDG, 2SV) 
8. ble vedtatt 20-13 (9Ap, 4Sp) 
9. ble vedtatt 29-4 (Sp) 
10. ble nedstemt 23-10 (7H, 3FrP) 
11. ble enstemmig vedtatt 
13. ble vedtatt 29-4 (2SV, 1V, 1Rødt) 
Tilleggsforslag om psykologstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Ap med støtte fra KrF nr. 
1. ble vedtatt 24-9 (4Sp, 3MDG, 2V) 
2. ble enstemmig vedtatt. 
3. ble enstemmig vedtatt.  
5. ble enstemmig vedtatt. 
6. ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt.  
  
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 med vedtatte endringer vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 med vedtatte endringer vedtas.  

a)  Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
  vedtak i statsbudsjettet for 2019.  
b)  Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4. i 
 forslag til handlingsprogram.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 

avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7 i forslag til handlingsprogram. 
 d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 

startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   

 e)  Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
 f)   Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i     
      2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av   
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 bufferfond. 
 g)  Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 

utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  
 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
Verbaldel: 
1. Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye lokaler dersom de mister dagens 

lokaler. Lokalet må være sentrumsnært og attraktivt for ungdommen, og 
ferdigstilles før de eventuelt mister sine opprinnelige lokaler.  

2. Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 2019 skal det etableres en ny 
rammeavtale for brukte møbler. 

3. Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir 
lettere tilgjengelig. 

4. Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å 
finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, 
barnehager og lekearealer. 

5. Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 
10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at 
psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge. 

6. Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes. 
7. Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte delen av 2018 års budsjett 

(ca kr 20.000) i 2019. 
8. Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og omsorgsboliger i nord. Saken 

bør belyse ulike typer modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, 
kompetanse og plassering for effektiv drift og kommunens mulighet for å 
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opprettholde framtidige tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av 
første halvår 2019. 

9. Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet 
til boligene i Hogstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller diskuteres, og 
også belyses hvordan drift og vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, 
eventuelt når bør en bolig selges. Saken legges frem i løpet av første halvår 
2019. 

10. Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet fra NFR kan overføres til 
SFR. 

11. Kommunens eiendomsmasse (ca 500 gårds og bruksnummer) gjennomgås. De 
eiendommer som ikke er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte er 
strategiske, vurderes solgt. 

12. Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere og administrasjon, som 
skal vurdere og evt komme med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske 
muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat. 

13. Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten.  Det 
åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre 
kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye 
prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de 
nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart. 

14. Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å redusere sykefravær. 
Rådmannen bes spesielt å arbeide for å redusere korttids sykefravær i 
budsjettåret 2019. 

15. Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen skal fortsatt bidra til å 
opprettholde dagens tilbud. 

16. Kommunen skal opprettholde mål om 2 læringer pr 1000 innbygger. 
17. Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i omsorgstjenestene med økt satsning 

på at flere skal kunne bo hjemme lengre. Samtidig bør det sees på besparelser 
og tjenestenivå for hele pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye 
muligheter for tjenesteområdet. 
Tiltak: 
- Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten 
- Legge til rette for etablering av seniorboliger/omsorgsboliger 
Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019 
 

Endringer i handlingsprogram kapittel 4, delmål: 
 
1.1 kulepunkt 2 
90 % av veksten skal i hovedsak skje i prioriterte vekstområder og langs 
bussaksene, der dette ikke kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og 
nærfriluftsområder. 
 
1.1 tiltak 5  
Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har 
kommet og koble boligvekst til kapasitet i barnehager og skoler.  
 
1.1 nytt tiltak 
Sikre bred involvering og folkelig mobilisering i planprosesser.  
 
1.2 kulepunkt 2 
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Bidra til å øke sykkelandelen til 17%, gangtrafikken til 25%, og at 80% av barn og 
unge går eller sykler til skolen innen 2030. 
 
1.2 kulepunkt 8 
Være en pådriver for å styrke by-sykkelordningen. 
 
1.6 nytt tiltak 
Sikre en pollinatorvennlig beplanting på kommunens arealer. 
 
1.7 nytt tiltak 33b  
Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke denne som virkemiddel til å stimulere økt 
tilbud av lokalt produserte landbruksvarer til nærmarkedet. Tidsfrist: årlig. 
 
2.6 nytt tiltak 
Aktivt jobbe for å styrke bruken av dyreassisterte intervensjoner i 
kommunaleldreomsorg. 
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Kommunestyrets vedtak 
12.12.2018 B2019 P2020 P2021 P2022 

                 

  

Rådmannens forslag til 
netto driftsresultat i kr. 

              
 -5 237  

                
3 386  

                
2 580  

            
 -12 796  

 

  
          

 

 
Totaloversikt over hvordan 
alle endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

(Netto driftsresultat % etter endr. i drift og 
invest.) 

 

Nytt netto driftsresultat i 

kroner -11 006 -270 -366 -13 573 
(Netto driftsresultat etter endringer i drift og 
invest.) 

 
Sum endringer  fra A.Drift 

          
-5 730  

          
-3 360  

          
-3 500  

         
 -4 740  

(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag 
fra B.Investeringer 

              
 -39  

            -
296  

             
554  

          
 3 963  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste (Må 
fylles ut) Kolonne1 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 Kommentar  

1 01.Barnehage 
 

               
1 000  

                
 2 350  

                
 3 000  

                 
4 000  

Sagalund barnehage 
 opprettholdes (tiltak nr.5 s119) 

2 01.Barnehage 
 

                  
-300  

                  
-300  

                  
-300  

                   
-300  

Rådmannens justering - Øremerket 
tilskudd bemanningsnorm barnehage. 

3 02.Grunnskoleopplæring   
                   

475  
                   

875  
                   

875  
                   

875  
Rektorstilling Kroer skole beholdes 
(tiltak nr.11 s119) 

4 02.Grunnskoleopplæring 
 

 

                  
-800  

                  
-800  

                  

 -800  

Anslag for elevantallsvekst halveres 
2020-2022 (Pkt 1, s 58) 
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5 02.Grunnskoleopplæring 
 

  

              
 -1 200  

              
 -2 900  

Anslag for demografisk vekst halveres 
2021-2022 (Pkt. 5, s 58) 

6 02.Grunnskoleopplæring 
 

                   
75  75  75                        75                        

Kostpenger leirskole tas inn igjen (del 
av tiltak nr.12 s.119) 

7 02.Grunnskoleopplæring 
 

                
1 000  

                
1 000  

                
1 000  

                 
1 000  

Nytt tiltak: Det gjennomføres et 
prøveprosjekt med skolemat på 1-2 
skoler  

8 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                  
-300  

                  
-300  

                  
-300  

                   
-300  

Kulturhuset honorarbudsjett 
reduseres (pkt 3, s 65) 

9 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

Utsette reduksjon i 
kulturskole/bibliotek/kulturhus/idrett 
(tiltak nr. 14 s. 119) 

10 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

  
                   

500  
                

1 000  
                

1 000  
                 

1 000  
Opprettholde bemannet Vinterbro 
bibliotek. (tiltak nr. 15, s.119) 

11 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

  

 

                
1 500  

                
1 500  

                
 1 500  

Tilbudet i ungdomshusene 
opprettholdes (tiltak nr. 16, s119) 

12 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                   
350  

                   
350  

                   
350  

                   
350  

Nytt tiltak: Det innføres utlånsordning 
av fritidsutstyr på bibliotekene. 

13 04.Kommunehelse                      
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

Styrking av tiltak: Helsestasjon for 
ungdom og studenter styrkes med en 
psykologstilling eller tilsvarende 
relevant kompetanse. 

14 04.Kommunehelse 
 

                  
-150  

                  
-150  

                  
-150  

                 
  -150  

Rådmannens justering: Øremerket 
tilskudd helsestasjon 

15 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

 
                  

-920  
                  

-920  
                  

-920  
                   

-920  
Rådmannens justering: Økt tilskudd til 
ressurskrevende tjenester. 

16 
09.Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

  
                  

-150  
                  

-150  
                  

-150  
                  

-150  

Midler til tilrettelegging næringsliv 
reduseres. Gjenværende midler 
benyttes til SmakÅs (Pkt 5 s.95) 
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17 
10.Administrasjon og 
styring 

  
              

 -2 500  
               

-2 500  
               

-2 000  
               

-1 000  

Gradvis innfasing av stillinger til 
omorganiseringsprosjektet, red 
stillinger (pkt C8, s.101) 

18 
10.Administrasjon og 
styring  

                  
-200  

                  
-400  

                  
-400  

                  
 -400  

Nytt tiltak: Slå sammen HHS og HOK 
til et felles utvalg 
 

19 12.Samferdsel   
                   

100  
                   

200  
                   

300  
                   

400  
Midler til belysning og veivedlikehold 
tas inn igjen (pkt 35 s 120) 

20 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                   

400  
                   

400  
                   

400  
                   

400  
Økt ressurs fordi mål om å oppnå 2 
lærlinger/1000 opprettholdes (side  ) 

21 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                  

-200  
                  

-500  
              

 -1 000  
              

 -3 000  
Økt gevinstrealisering ved IKT 
prosjekter (tiltak 3 s. 122) 

22 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
              

 -1 000  
               

-1 500  
               

-2 000  
               

-2 000  

Fondsforvaltning endres med økt 
ramme for sertifikatlån (Tiltak 5, 
s.123) 

23 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

      
                   

400  
                   

400  
Sagalundtomta selges ikke (tiltak 4, 
s.119) 

24 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
              

 -8 500  
              

 -8 500  
               

-8 500  
              

 -8 500  

Rådmannen har lagt inn forventning 
om 6 mnok i økt skatteinngang i 
tilleggsnotat.  Anslaget økes 
ytterligere fra 6 til 8,5 mnok  

  
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                

3 190  
                

3 510  
                

3 920  
                

 4 280  
Rådmannens justering, økte 
renteutgifter. 

Totalt 
 

              
 -5 730  

              
 -3 360  

              
 -3 500  

              
 -4 740   

 
 
 
 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 12.12.2018 Side 10 av 12 

  

 
 

B: Investeringer 
Kommunestyrets vedtak 
12.12.2018 B2019 P2020 P2021 P2022 

                   

  

Netto driftsresultat i 
rådmannens forslag 

               
 -5 237  

                 
 3 386  

                 
 2 580  

             
 -12 796  

  

  
          

  

 
Totalover
sikt over 
hvordan 
alle 
endringe
r påvirker 
driftsbud
sjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et  omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan 
innarbeides i vedtatt budsjett. 

 

Nytt netto driftsresultat i 
kroner -11 012 -300 -264 -13 432 

 
Sum endringer fra A.Drift 

          
 -5 730  

           
-3 360  

          
 -3 500  

         
  -4 740  

 

Sum endr. i renter og 
avdrag fra 

B.Investeringer 
                

-45  
              

-326  
              

656  
           

 4 104  

         

NR 

Evt. ref. 
til 
prosj.nr 
i HP Kolonne1 2019 2020 2021 2022 

Sum endring 
i total 
ramme Kommentar fra AP 

1 
 

  3500 3500 120000 180000 
              

307 000  
Åsgård skole bygges i henhold til vedtatt 
framdrift (tiltak 3, s.119) 

2 
  

    1000 14000 
                

  15 000  
Åsgård skole inventar og utstyr, ferdigstillelse 
årsskifte 2022/23 

3 
  

                
-5 000  

             
 -10 000    

             
 -15 000  

s 126 pkt g1, Oppgradring Åsgård bortfaller 
(Pkt g1, s.126) 

4 
  

                  
-500  

               
 -4 250  

             
 -50 000  

          
 -100 000  

           
   -154 750  

Nytt tjenestebygg utsettes i påvente av egen 
politisk sak. (pkt e3, s. 130) 

5 
 

  
               

 -1 000  
               

 -1 000  
  

 
               

   -2 000  
Inventar modulskole. Eksisterende inventar 
benyttes. (pkt g5, s.126) 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 12.12.2018 Side 11 av 12 

  

6 
     

               
 -4 100  

               
   -4 100  

Byggestart barnehage DysterEldor utsettes. 
(pkt B1, s.126) 

7 

 
   

               
10 000  

           
    15 000  

                
  25 000  

Idrettshall Ås vgs tilføres midler jfr egen sak. 

8 

 
   

              
-15 000  

             
 -15 000  

              
  -30 000  

Midler til infrastruktur Ås sentrum reduseres  
(pkt f1, s.129) 

9 
     

      

10 
     

      

11 
     

      

12 
     

      

31 

 
 

    

                          
-     

32 

 
 

    

                          
-     

Totalt 

 
 

               
 -3 000  

              
-11 750  

              
 66 000  

             
  89 900  

              
 141 150  
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. desember 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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