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Saksprotokoll 
 
 

Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01437 
Behandlet av  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 6/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 13/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 5/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 25/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret 31/19 19.06.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
Styrking av vedlikehold av Kroer kirke økes med 1,5 mill. kr. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Følgende budsjettreguleringer hentes fra kommunens disposisjonsfond: 
1. Det settes av kr 600 000 til gjesteelevsgaranti slik at elev som har fått innvilget 

gjesteelevsgaranti kan fullføre sitt grunnskoleløp. Pengene avsettes på eget fond 
for å garantere fullføring av skoleløpet for denne eleven. 

2. Det bevilges kr 500 000 til klasseledelse og psykososialt miljø for 2019. 
3. Det bevilges kr 1 000 000 til veiledning, opplæring og systemarbeid i skolen for 

2019 for å intensivere arbeidet med systemforbedring knyttet til forebyggende 
arbeid og oppfølging av opplæringsloven § 9A. 

4. Det skal rapporteres hvordan pengene er benyttet og hvilke erfaringer man har 
gjort gjennom tiltakene før budsjettvedtak for 2020-2023 skal vedtas. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Tiltak til barn i lavinntektsfamilier styrkes med kr. 300 000. Generelt disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra SV og Rødt: 
Det bevilges kr. 1 000 000 for styrking av kommunens arbeid med oppfølging etter 
opplæringsloven § 9A. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling: 

 Første setning ble enstemmig vedtatt. 

 Kulepkt. 1 ble vedtatt 28-5 (2MDG, 2SV, 1Rødt). 
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 Kulepkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs forslag om barn i lavinntektsfamilier ble vedtatt 20-13 (10Ap, 3FrP) 
 
H’s forslag: 

 Pkt. 1 ble vedtatt 23-10 (Ap) 

 Pkt. 2 ble vedtatt 17-16 (10Ap, 1FrP, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 Pkt. 3 ble vedtatt 21-12 (10Ap, 2V) 

 Pkt. 4 ble vedtatt 20-13 (10Ap, 2V, 1Rødt) 
 

Fellesforslaget fra SV og Rødt ble nedstemt 30-3 (2SV, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endringer: 
1. Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond 

økes tilsvarende. 
2. Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 
3. Styrking av vedlikehold av Kroer kirke økes med 1,5 mill. kr. Generelt 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende.  
4. Tiltak til barn i lavinntektsfamilier styrkes med kr. 300 000. Generelt 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 
5. Det settes av kr 600 000 til gjesteelevsgaranti slik at elev som har fått innvilget 

gjesteelevsgaranti kan fullføre sitt grunnskoleløp. Pengene avsettes på eget fond 
for å garantere fullføring av skoleløpet for denne eleven. 

6. Det bevilges kr 500 000 til klasseledelse og psykososialt miljø for 2019. 
7. Det bevilges kr 1 000 000 til veiledning, opplæring og systemarbeid i skolen for 

2019 for å intensivere arbeidet med systemforbedring knyttet til forebyggende 
arbeid og oppfølging av opplæringsloven § 9A. 

8. Det skal rapporteres hvordan pengene i punkt 6 og 7 er benyttet og hvilke 
erfaringer man har gjort gjennom tiltakene før budsjettvedtak for 2020-2023 skal 
vedtas. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. juni 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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