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Saker til behandling  

ADM-4/19 
Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Administrasjonsutvalget 4/19 27.05.2019 
3 Formannskapet 27/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det iverksettes videre planlegging av et nytt fleksibelt tjenestebygg på østsiden 

av Ås rådhus. Bygget planlegges så stort som tomten tillater, ev. med flere 
byggetrinn. 

2. Ås kommune går i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig langsiktig 
leieavtale for de enhetene som ikke får plass i et nybygg. 

3. Modulskolen ved Ås stadion benyttes som midlertidig løsning fram til en ny 
langsiktig løsning er på plass. 

4. Ås kommune forsøker å få forlenget dagens leieavtaler i Ås sentrum fram til 
sommeren 2023. 

5. 1 mill. kr tilføres investeringsbudsjettet i 1. tertialregulering for arbeider i 2019. 
Øvrige bevilgninger innarbeides i HP 2020-23. 

 
Ås, 11.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Notat fra WSP Norge AS av 14.03.0219 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Ås kommune er i dag leietager i flere bygg i Ås sentrum. Leieavtalene løper fram til 
31.12.2022. Det er planer om å utvikle eiendommene det gjelder og enkelte utleiere 
har signalisert at leieperioden ikke vil bli forlenget. Rådmannen har med bakgrunn i 
dette utredet mulige løsninger, både på kort og lengre sikt. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune er i dag leietager i følgende bygg i Ås sentrum: 

 Rådhusplassen 29 
 Moerveien 2 
 Moerveien 10 

 
Følgende enheter er lokalisert i disse byggene: 

 Barnevernet (Moerveien 10) 
 Voksenopplæringen (Moerveien 10) 
 Enhet for rus og psykisk helse (Moerveien 10) 
 Prosjektavdelingen (Moerveien 10) 
 Ås helsestasjon (Rådhusplassen 29) 
 Pedagogisk-psykologisk senter (Rådhusplassen 29) 
 Folkehelse (Rådhusplassen 29) 
 Økonomiavdelingen (Rådhusplassen 29) 
 Personalavdelingen (Rådhusplassen 29) 
 NAV (Moerveien 2) 

 
Totalt utgjør dette et samlet arealbehov på ca. 6 500 m² BTA basert på dagens 
arealbruk. 
 
De fleste av tjenestene som i dag sitter i leide lokaler bør være lokalisert i sentrum. 
Det er med bakgrunn i dette utredet følgende hovedalternativer: 

 Nybygg i Ås sentrum, herunder påbygg på Rådhuset 
 Leie i Ås sentrum 

 
På grunn av at dagens leieavtaler går ut den 31.12.2022, vil begge 
hovedalternativene medføre behov for midlertidige løsninger. Dette er beskrevet 
under eget punkt. 
 
I tillegg er det et ev. framtidig behov knyttet til enhetene som i dag sitter i Skoleveien 
1 (det gule bygget) og i Myrveien 16. Dette vil bli utredet og framlagt i egen sak. 
 
Nybygg – Påbygg av Rådhuset 
Det er foretatt en vurdering av om det kan bygges på en til to etasjer på Ås rådhus. 
Rådhuset ble bygget på slutten av 1960-tallet og har en grunnflate på ca. 580 m² 
BTA. Bygget består av to etasjer og underetasje. På grunn av dårlige grunnforhold 
med kvikkleire er bygget fundamentert på hel bunnplate. 
 
WSP Norge AS har foretatt en vurdering av om det er kapasitet i eksisterende 
konstruksjon for kunne ta lasten av et påbygg på inntil to etasjer. Det har ikke vært 
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mulig å finne de opprinnelige konstruksjonstegningene for bygget. Vurderingene er 
derfor gjort med bakgrunn i befaringer og målinger i bygget. 
 
Målinger av høydeforskjeller på gulvet i underetasjen indikerer setninger som ligger 
på grensen av hva konstruksjonen kan ta før oppsprekking. En total økning av laster 
på fundamentene ved påbygging av to etasjer kan føre til økte setninger i området 
mot Moerveien. 
 
Det har ikke vært mulig å få tilgang til volumet mellom gulvet i underetasjen og 
bunnplaten i bygget. Hvis volumet er fylt med steinmasser, kan en fjerning av disse 
kompensere for den økte lasten av to ekstra etasjer. 
 
Ås rådhus er regulert til bevaring i endret reguleringsplan for Ås sentrum (R-203), 
vedtatt av kommunestyret 22.05.2002. Reguleringsbestemmelsene § 4 sier blant 
annet: «Eksisterende bygninger som i planen er vist som bevaringsverdige, tillates 
ikke revet. Ved eksteriørmessige endringer skal fortrinnsvis det gamle stilpreget 
tilbakeføres.» 
 
I forbindelse med at det nå byttes vinduer i Ås rådhus, har Fylkesmannen gitt 
følgende kulturfaglige vurdering: 
«Ås rådhus og kulturhuset med kino er tegnet av arkitekt Bjart Mohr og sto ferdig i 
1969-1970. Bjart Mohrs ide var et frittliggende anlegg med fire fløyer omkring en 
borggård, der en femetasjes hovedfløy mot vest med kommunestyresal skulle danne 
dominant i anlegget, men denne er ikke oppført. Utforming av utearealene var en 
integrert del av anlegget. Vi vurderer at hele anlegget har stor kulturhistorisk 
interesse i både regional og nasjonal sammenheng. 
 
Ås rådhus er et tidstypisk eksempel på senfunksjonalismen, med horisontale 
linjeføringer, store glassflater og utvendige fasader i meislet betong tilsatt marmor. 
Bygningens arkitektur med materialbruk og bygningsdetaljer ser ut til å være godt 
bevart, herunder vindusrammer og karmer av tre samt metallbeslag på vannbrett.» 
 
Oppsummering: 
De vurderingene som er gjennomført viser at det er stor usikkerhet knyttet til om det 
er mulig å bygge på flere etasjer på Ås rådhus. Hvis det etter en nærmere utredning 
skulle vise seg mulig, vil kostnadene ved et slikt påbygg bli langt høyere pr. 
kvadratmeter enn ved et nybygg. 
 
Nybygg 
Ås kommune eier to aktuelle tomter i Ås sentrum; ved Rådhuset og i Brekkeveien 10 
(hangartomta). Et nybygg på hangartomta er utredet tidligere, og vurderes ikke på 
nytt i denne saken. Tomta til Skoleveien 4 vurderes som for liten og derav uegnet. 
 
Ved Ås rådhus er det plass til et nybygg, enten på østsiden mot Moerveien, eller mot 
vest mellom rådhuset og kulturhuset. Det vurderes som mest hensiktsmessig å 
plassere et nytt tjenestebygg på østsiden, i krysset Moerveien/Skoleveien. En 
foreløpig vurdering er at det er plass til et nybygg med en grunnflate på ca. 800 m² 
på denne tomten. Utformingen av et ev. nybygg må ta hensyn til eksisterende 
bygningsmasse og binde byggene sammen på en god måte. Hvis det etableres et 
bygg i fire etasjer og underetasje, kan man få ca. 4 000 m² BTA. Bygget bør bygges 
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som et generelt kontorbygg, som enkelt kan tilpasset framtidige endringer i Ås 
kommunes tjenestetilbud og virksomhet. Hvilke enheter som bør sitte i et slikt nybygg 
må ev. utredes nærmere som en del av den videre planleggingen. Dersom bygget 
skal erstatte alle dagens leide arealer trengs et bygg på 7-8 etasjer pluss 
underetasje. 
 
Økonomi 
Et nybygg på ca. 4 000 m² er grovt anslått til å koste ca. 145 mill. kroner basert på 
erfaringspriser.  
  
Leie 
Når dagens leiekontrakter utløper, er det pr. nå ingen ledige eksisterende 
utleiearealer i Ås sentrum som kan dekke behovet til Ås kommune. Alternativet er å 
gå i dialog med én eller flere utbyggere i Ås sentrum om en framtidig langsiktig 
leieavtale. Det antas at utbyggerne vil være positive til en slik løsning, da dette kan 
bidra til å sikre finansieringen av prosjektene. 
 
Økonomi 
Ut fra dagens leieavtaler og erfaringspriser antas en framtidig leiepris å ligge på i  
størrelsesorden 2 000 – 2 200 kroner/m².  
 
Området øst for rådhuset - planstatus 
Det aktuelle arealet, øst for Rådhuset, er i R-203 reguleringsplan for Ås sentrum 
(vedtatt 22.05.2002) regulert til torg, kalt «Studenterlunden», se under. Området 
inngår i bevaringsområde for bygninger og anlegg sammen med Rådhuset, 
Kulturhuset og Borggården. 
 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 

 
I reguleringsbestemmelsene heter det at «Studenterlunden» skal opparbeides som et 
torg tilrettelagt for alle aldersgrupper. Torget skal kunne benyttes som arena for store 
arrangementer. Faste elementer skal fastsettes i en utomhusplan for hele T2. 
Innenfor området T1 og T2 skal det være tillatt med bilkjøring innenfor området vist 
på kartet (Moerveien). 
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Dette området har ikke blitt opparbeidet etter planen og deler av området består i dag 
av et gressareal og parkering. Det er etablert 3 nedgravde avfallsbeholdere på deler 
av gressarealet. 
 
 
Fordeler ved å bygge ned «Studenterlunden»: 

- Nærhet til eksisterende rådhus 
- Kan eventuelt bygges med et mellombygg mellom eksisterende og ny del, for 

å binde byggene sammen med en inngang 
- Området er ikke godt egnet til torg – skyggefullt på ettermiddag 
- Nye planer om torg/gågate ved Rådhusplassen – bedre solforhold 
- Får samlet større del av administrasjonen på et sted 

Ulemper ved å bygge ned «Studenterlunden»: 
- Reduserer utearealet/parkarealet i sentrum 
- Reduserer mulighetene for å etablere torg eller annet uteareal 
- Reduserer mulighetene til å bruke arealet til årlige arrangementer som Ås 

mart`n eller Smak Ås, der deler av Moerveien stenges 
- Reduserer arealet rundt eksisterende Rådhus, slik at det får mindre rom rundt 

seg 
- Redusert opplevelse av dagens anlegg 

Leie for å støtte opp om sentrumsutviklingen og en stimulans til å bygge 
kontorbygg  
Det er positivt for næringsutviklingen og sentrumsutviklingen at kommunen går i 
dialog med utbyggere for å innga leieavtaler om kontorarbeidsplasser. Dette kan 
være et viktig bidrag og en akselerator for igangsetting og ferdigstillelse av 
kontorbygg i sentrum. Grunneiere og eiendomsutviklere er i dag skeptiske til å 
avsette areal til næring fordi de anser at markedet for kontorarbeidsplasser ikke er 
tilstrekkelig.  
 
Midlertidige løsning 
Ingen av alternativene for en permanent løsning vil være på plass når dagens 
leieavtaler utgår den 31.12.2022. Et nybygg kan stå ferdig i 2024 hvis planleggingen 
og nødvendige reguleringsarbeid startes opp høsten 2019. Et leiealternativ antas å 
følge omtrent samme framdrift, da det er de samme prosessene som må 
gjennomføres. Dette innebærer minimum 2 år som må løses med en midlertidig 
løsning. 
 
Pr. nå vurderes bruk av modulskolen ved Ås stadion å være det eneste reelle 
alternativet for en midlertidig løsning. Åsgård skole flytter ut igjen av modulskolen 
sommeren 2023, dvs.ca. 6 måneder etter at leieavtalene i Ås sentrum utløper. Ås 
kommune må i så fall få til en forlengelse av dagens leieavtaler fram til 01.07.2023. 
 
Fremdrift: 
Et ev. nybygg vurderes å kunne stå ferdig i 2024. Framdriften på en ev. leieløsning er 
usikker og avhenger av de ulike utbyggerne. En foreløpig vurdering er at en 
leieløsning vil følge omtrent samme framdrift som et ev. nybygg. 
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Økonomiske konsekvenser:
Det er foretatt en LCC-beregning av et nybygg på 4 000 m² BTA sammenlignet med
å leie tilsvarende areal. Resultatet framgår av figuren under.

Forutsetninger:
Investeringskostnad nybygg: 145000000 kroner
Årlig vedlikeholdskostnad nybygg: 80kroner/m²
Leiepris: 2 200 kroner/m²
Forbruksavhengige driftskostnader (el., varme, renhold etc.): Likt for begge alternativer
Kalkulasjonsrente: 2 %

Benyttes en kalkulasjonsrente på 4% får vi følgende figur:

Beregningene viser at et eid bygg er lønnsomt etter ca. 26 år (tatt i bruk i 2024,
lønnsomt i 2050) med en realrente på 4 %. Med en realrente på 2 % (dvs. dagens
rentenivå) er et eid bygg økonomisk lønnsomt etter ca. 20 år.
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Drift 
Det forutsettes at driftskostnadene blir like for tilsvarende arealer (eie eller leie). 
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen nevneverdige forskjeller mellom alternativene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det iverksettes videre planlegging av et nybygg på østsiden 
av Ås rådhus. Nybygget bør ha et så stort areal som tomten tillater, for å dekke mest 
mulig av behovet knyttet til Ås kommunes tjenester. Bygget må være fleksibelt for å 
kunne ivareta framtidige endringer i organisasjon og tjenestetilbud. 
 
Det anbefales ikke å utrede videre muligheten for å bygge på flere etasjer på Ås 
rådhus pga. for stor risiko ift. gjennomførbarhet og kostnader. 
 
Rådmannen anbefaler videre at det opprettes dialog med utbyggere i Ås sentrum for 
å se på muligheten for en langsiktig leieavtale for de arealene som ikke får plass i et 
nybygg. 
 
Som en midlertidig løsning fra leiekontraktene utgår til en permanent løsning er på 
plass, anbefales det å benytte modulskolen ved Ås stadion. Ås kommune må forsøke 
å få forlenget dagens leieavtaler fram til skolestart høsten 2023 da nye Åsgård skole 
etter planen skal stå ferdig. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Omgående 
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ADM-5/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01438-1 
Saksgang  Møtedato 
Klima- og miljøutvalg 12/19 21.05.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 4/19 22.05.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/19 22.05.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/19 22.05.2019 
Administrasjonsutvalget 5/19 27.05.2019 
Formannskapet 24/19 05.06.2019 
Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. tertialrapport 2019 v 1.1 
 
  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 
- 2023.  Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en rapportering 
på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten 
beskriver status etter de fire første månedene. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at  
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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ADM-6/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01437-1 
Saksgang  Møtedato 
Klima- og miljøutvalg 13/19 21.05.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 5/19 22.05.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/19 22.05.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/19 22.05.2019 
Administrasjonsutvalget 6/19 27.05.2019 
Formannskapet 25/19 05.06.2019 
Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
Vedtatt budsjett 2019  innebærer et netto driftsresultat på ca 0,7 %. Status per 1.  
tertial viser at prognosen for resultatet for 2019 styrkes til ca 1 %. Avsetning til 
disposisjonsfond foreslås økt med 6,45 mill. kr for 2019. 
  
Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det  
tjenestebaserte budsjettet. I tillegg finansieres noe med forventede økte 
skatteinntekter.  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Rådmannen vil understreke at virksomhetene må styre stramt innenfor de rammene 
som nå foreslås justert. 
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2019.  
Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for 
styrking av  
enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial  
gjelder i utgangspunktet kun for 2019. 
 
Låneopptak 2019 
Det er for 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Hittil i år viser status for 
investeringer at låneopptaket kan reduseres. Per 1. tertial foreslås en reduksjon i 
låneopptaket på 55 mill. kr.  Hittil i år har rådmannen tatt opp 150 mill. kr i lån. Med 
gjeldende status og fremdrift for investeringer kan dette være tilstrekkelig låneopptak 
for 2019. Rådmannen vil ha nærmere informasjon om status og fremdriften for 
investeringer til 2. tertial og vil da foreslå endelig nivå på nedjustering av 
låneopptaket for 2019.  
 
Budsjettreguleringer drift 1.tertial 2019 
 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
 

 

 
Tjenestenavn 

Oppr. budsjett 
2019 

Rev. budsjett 
2019 * 

Endring Ny rev 
ramme 

1 Barnehage                  162 902                   164 018                - 924  163 094 

2 Grunnskoleopplæring                  226 065                   227 485                        227 485 

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv                    32 839                     32 829                            32 829  

4 Kommunehelse                    56 162                     56 162                  150            56 312  

5 Barnevern                    33 291                     33 294               5 000            38 294  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester                    45 030                     44 475                             44 475  

7 Tjenester til hjemmeboende                  137 624                   139 099               1 000           140 099  

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon                  166 857                   166 437               2 000           168 437  

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø                     12 488                      12 490                                 12 490  

10 Administrasjon og styring                     68 904                      65 766                  800               66 566  

11 Eiendomsforvaltning og utleie                     72 698                      72 782               1 200             73 982 

12 Samferdsel                     15 670                      15 670                      -             15 484  

13 Brann og ulykkesvern                     13 398                      13 398                      -               13 104  

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester                    -14 144                     -14 144                      -             -11 273  

15 Felles inntekter og utgifter               -1 029 784                -1 029 861             -9 226      -1 039 087  

  SUM endringer                        0                       -    

Tabell 1: Budsjettreguleringer tjenesteområder (tall i hele 1000) 
 

*Differansen mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett skyldes blant 
annet at ansatte har byttet mellom tjenesteområder i forbindelse med 
omorganiseringen. I tillegg var lærlinger budsjettert på funksjon 180 og er nå 

budsjettregulert ut til tjenestene barnehage, skole, pleie og omsorg og 
administrasjon som har fått styrket sine budsjett.  
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Kommentarer budsjettreguleringer drift 
 

1. Barnehage 
Ved å stenge en avdeling på Togrenda kan utgiftene til tjenesten reduseres med 
1 mill.kr for 2019. Solbergtunet styrkes med 76 000 kr som følge av at tilskudd 

til finansiering av praksisplasser ble bokført i 2018, mens kostnaden kom i 2019.  
 

2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
4. Kommunehelse 

Det er nødvendig å øke den merkantile stillingen på fastlegekontoret med 0,5 
årsverk slik at driften går mer effektivt. Stillingen er beregnet til 150.000 kr med 
høsteffekt for 2019. Fastlegekontoret finansieres av offentlige tilskudd og 

brukerbetalinger og skal være selvfinansierende.  
 

5. Barnevern 
Barneverntjenesten har fortsatt behov for eksterne tjenester for å løse sine 
lovpålagte oppgaver på grunn av vakante stillinger. Det foreslås derfor å tilføre 5 

mill. kr.  
 

6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 1,0 mill. kr. 

Dette skyldes at vi fikk 1,0 mill. kr lavere refusjonsinntekt enn inntektsført på 
ressurskrevende brukere 2018.  
 

8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Det er behov for å styrke ferievikarbudsjettet med 2,0 mill. kr.  

 
9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
10. Administrasjon og styring 

Det er behov for å styrke IKT med 0,8 mill kr til økte kostnader til påkrevde 
lisenser.  
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er behov for å skifte heismotorer og varmtvannsberedere på Moer sykehjem. 

Tjenesten styrkes med ca 1,2 mill. kr.  
 
12. Samferdsel 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
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14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
15. Felles inntekter og utgifter 

 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
 

Felles inntekter og utgifter.  

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1  Bruk av disp.fond Solbergtunet 0 0 -76 76 

2  Økt skatteinngang.   -605 500 -605 500 -5 000 -610 500 

3  Renteinntekter -10 612 -10 612 -4 000 -14 612 

4  Aalerudmyra tilbakeført avsetning til 
mulig rettsak 

0 0 -10100 -10 100 

5  Forliksavtale Aalerudmyra 0 0 5 500 5 500 

6  Kapitalforvaltning -6 685 -6 685 -5 000 -11 685 

7  Renteutgifter 39 640 39 640 3 000 42 640 

8  Avsetning disp.fond 15 646 15 646 6 450 22 596 

 
 Totalt:   -9 226  

Tabell 2: Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter (tall i hele 1000) 

 
1. Solbergtunet barnehage foreslås styrket med 76 000 kr fra generelt 

disposisjonsfond. Dette var øremerkede midler fra Oslo Met som kom i 2018 
for å finansiere praksisplasser med utbetaling i januar.   

 
2. Skatteinngangen økes med 5 mill.kr på bakgrunn av oppjustert prognose. 

 

3. Renteinntektene økes med 4 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 
likviditetsbeholdning. 

 
4. Det er inngått forlik med Aalerudmyra AS vedrørende avtale om 

grunneiervederlag for Aalerud Skytebane. Ås kommune skal betale 

Aalerudmyra AS 5,5 mill. kr. 
 

5. Det er tidligere avsatt 10,1 mill. kr til mulig rettsak som følge av at 
kommunen var stevnet i saken vedrørende Aalerudmyra Skytebane. Saken er 
nå avsluttet med en forliksavtale. Tidligere avsatte midler på 10,1 mill. kr 

tilbakeføres driftsregnskapet for 2019.  
 

6. Forventet avkastning på kommunens kapitalforvaltning økes med 5 mill. kr. 
 

7. Renteutgifter økes med 3 mill. kr som følge av høyere rentenivå.  

 
8. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 6,45 mill.kr. 
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Budsjettreguleringer Investering 
 
Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter. 

En del av prosjektene foreslås avsluttet etter regnskapsavslutningen 2018. Listen 
er derfor nokså omfattende. I tillegg foreslår rådmannen å slå sammen noen 

prosjekter.  
 
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet 

at midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 
eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av 

ubundet investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   

  

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt rev 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 
0233 Follo barne- og ungdomsskole, 
nybygg i Ski  11 151   6 189   -5 689  500   11 651  

2 
0248 Oppgradering og 
sikkerhetstiltak kinosal  7 111   458   111   569   7 111  

3 
0253 Solberg skole, inventar og IKT 
utstyr  7 700   2 299   -2 299   -   7 701  

4 0301 Demenssenteret, inventar  11 920   28   -28   -   11 920  

5 
0323 Fastlegekontor på Moer, 
inventar og utstyr  730   270   -270   -   730  

6 
0506 Rehabilitering kunstgressbane 
Ås  3 178   672   -672   -   3 178  

7 
0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby  2 943   907   -907   -   2 943  

8 0512 Oppgradering friidrettsbane  1 824   -474   824   350   2 174  

9 
0618 Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger  15 912   -404   500   96   16 500  

10 
0629 Ljungbyveien omsorgsboliger – 
tilbygg  554   3 384   1 500   4 884   6 400  

11 0673 Solberg skole, utvidelse  179 056   56 872   -55 000   1 872   182 600  

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum  -   -   8 000   8 000   38 000  

13 0689 Ny svømmehall  70   280   -280   -   70  

14 0693 Områderegulering av sentrum  -   8 000   -8 000   -   -  

15 0749 Radontiltak *  114   -114   -   -  

16 0805 Hovedplan Vannforsyning *  11 112   -11 112   -   -  

17 0806 Hovedplan Kloakksanering *  10 640   11 112   21 752   -  

18 0825 Oppgradering vann *  5 250   -5 250   -   -  

19 0826 Oppgradering avløp *  5 250   5 250   10 500   -  

20 0994 Startlån/formidlingslån *  -626   626   -   -  

21 
01200 Lokaler kommunal 
tjenesteproduksjon Ås sentrum  103 1000 1103  

  SUM      -60 698      

Tabell 3: Budsjettreguleringer investeringer (tall i hele 1000) 
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Kommentarer til tabell reguleringer investering 
1. Follo Barne- og ungdomsskole er ferdig og tatt i bruk. Budsjettet kan 

reduseres med 5,689 mill. kr. 
 

2. Oppgradering av sikkerhetstiltak kinosal er ferdigstilt. Prosjektet har et 
merforbruk på teknisk utstyr. Det er derfor behov for å øke budsjett og 
ramme med 111 000 kr.  

 
3. Prosjekt 0253 Solberg skole, inventar og IKT-utstyr er ferdigstilt og kan 

avsluttes med 2,299 mill. kr i mindreforbruk. På grunn av lavere elevtall enn 
skolens kapasitet er ikke alle rom blitt møblert. Rådmannen foreslår derfor å 
avsette 250 000 kr av mindreforbruket til fond. Dette fremgår av eget punkt 

under i tabellen under.    
 

4. Prosjekt 0301 Demenssenteret, inventar er ferdigstilt og kan avsluttes med 
28 000 kr i mindreforbruk.  
 

5. Fastlegekontoret på Moer er etablert og i drift og investeringsprosjektet kan 
avsluttes med 270 000 kr i mindreforbruk.  

 
6. Rehabiliteringen av kunstgressbane i Ås kan avsluttes med 672 000 kr i 

mindreforbruk.  

 
7. Rehabiliteringen av kunstgressbane på Nordby kan avsluttes med 907 000 kr 

i mindreforbruk. 
 

8. Oppgradering av friidrettsbanen pågår og må økonomisk ses i sammenheng 
med rehabilitering av kunstgressbanen i Ås, punkt 6. Det er behov for å øke 
rammen med 824 000 kr blant annet grunnet inngjerding. Det søkes tilskudd 

til oppgraderingen som er lagt inn i tabellen for finansiering under. 
 

9. I F-sak 7/19 ble det vedtatt å tilføre prosjekt 0618 Ljungbyveien nye 
institusjons- omsorgsboliger 500 000 kr. I vedtaket er ikke finansiering for 
rammeøkningen angitt. Reguleringen legges derfor frem her.  

 
10. I F-sak 7/19 tilføres prosjekt 0629 Ljungbyveien omsorgsboliger, tilbygg 1,5 

mill. kr. Som forklart i punkt 9 angis det ikke finansiering for rammeøkningen 
i vedtaket. Reguleringen legges derfor frem her. 
 

11.0673 Solberg skole er tatt i bruk, men prosjektet avsluttes når prøvedriften er 
ferdig, Det ligger an til et mindreforbruk og budsjettet kan reduseres med 55 

mill. kr. 
 

12.Det er bevilget 30 mill. kr til prosjekt 0683 Infrastruktur Ås sentrum i HP 

2019-2022 med planlagt oppstart i 2020. En del av prosjektet er 
områderegulering av sentrum. Dette er vedtatt tidligere og har eget 

prosjektnummer med 8 mill. kr i ramme. Rådmannen ønsker å slå disse 
prosjektene sammen og foreslår derfor å tilføre prosjekt 0683 8 mill. kr i 
2019. Dette må sees i sammenheng med punkt 14.  

 
13.I K-sak 72/18 ble det vedtatt at bygging av ny svømmehall skal sees i 

sammenheng med utbygging av Ås ungdomsskole. Prosjektet for utredning, 
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prosjekt 0689 Svømmehall kan derfor avsluttes med 280 000 kr i 
mindreforbruk.  

 
14.Budsjett for 0693 Områderegulering av sentrum slås sammen med 0683 

Infrastruktur Ås sentrum og budsjett og ramme reduseres med 8 mill. kr.  

 
15.0749 Radontiltak kan avsluttes med 114 000 kr i mindreforbruk. 

 
16.Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0805 Hovedplan vann og 0806 

Hovedplan avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 

0805 Hovedplan vann reduseres med 11,112 mill. kr.  
 

17.Budsjettet for 0806 Hovedplan Avløp slås sammen med 0805 Hovedplan vann 
og tilføres 11,112 mill. kr. Prosjektet endrer navn til Hovedplan vann og 

avløp.  
 

18.Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0825 Oppgradering vann og 0826 

Oppgradering avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 
0825 Oppgradering vann reduseres med 5,25 mill. kr  

 
19.Budsjettet for 0826 Oppgradering Avløp økes med 5,25 mill. kr som følge av 

at det slås sammen med 0825 Oppgradering Vann. Prosjektet endrer navn til 

0826 Oppgradering Vann og avløp. 
 

20.Når mottakere av startlån ikke klarer å betjene gjelden sin må kommunen 
dekke en del av tapet. I 2018 ble det tapsført 626 000 kr knyttet til utlån av 
startlån. Dette var ikke budsjettert og ble derfor overført til 2019. Det er 

behov for å tilføre budsjettet 626 000 kr i 2019. Dette finansieres ved bruk av 
fond jf finansieringsoversikten under. 

     
21.Rådmannen legger frem forslag om utredning av muligheter for lokaler til 

kommunal tjenesteyting i Ås sentrum fra 2023 som følge av at en rekke 

leieavtaler går mot endt leieperiode. Det er i 2019 behov for 1 mill. kr til 
utredningsarbeidet. Rådmannen legger frem egen sak om rammene for 

prosjektet.  
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Finansiering 

Nr Prosjekt Tekst 

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

22 

0253 Solberg skole, inventar 
og IKT utstyr 

 Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   250   250  

23 

0506 Rehabilitering 
kunstgressbane Ås Redusert tilskudd   -1 000   225   -775  

24 

0507 Rehabilitering 
kunstgressbane Nordby Redusert tilskudd   -1 000   275   -725  

25 
0512 Oppgradering 
friidrettsbane Tilskudd fra staten   -   -450   -450  

26 
0600 Rustad skole, utvidelse 

Bruk av bundet 
investeringsfond    -   -3 500   -3 500  

27 
0994 Startlån/formidlingslån 

Bruk av ubundet 
investeringsfond.    -   -626   -626  

28 0995 Finansiering investering Bruk av lån tidligere år   -202 753   3 500   -199 253  

29 
0995 Finansiering investering 

Redusert låneopptak 
2019   -232 941   55 000   -177 941  

30 
0995 Finansiering investering 

Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   9 509   9 509  

31 
0995 Finansiering investering 

 Bruk av ubundet 
investeringsfond 
overførte prosjekter   -2 400   -3 485   -4 885  

 
SUM      60 698    

Tabell 4: Finansiering investering (tall i hele 1000) 

 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 
22. En av årsakene til mindreforbruk på 0253 Solberg skole, inventar og IKT 

utstyr, er at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å ta i bruk alle 
rom. Det er derfor ønskelig å avsette 250 000 kr til ubundet investeringsfond 

for innkjøp av inventar til disse rommene når de skal tas i bruk.  
 

23.Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0506 Rehabilitering kunstgressbane Ås må 
forventet tilskudd reduseres med 225 000 kr.  
 

24.Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby må forventet tilskudd reduseres med 275 000 kr. 

 
25.Det er mulig å søke om 450 000 kr i tilskudd fra staten knyttet til 

oppgradering av friidrettsbanen.  

 
26.I 2018 mottok Ås kommune 3,5 mill. kr i spillemidler knyttet til investeringer 

ved 0600 Rustad skole. Dette var ikke budsjettert i 2018 og midlene ble ved 
årsavslutningen satt på fond. Det er derfor behov for å regulere 3,5 mill. kr i 
bruk av bundet investeringsfond konto 25550621.  

 
27.Jf punkt 21 i foregående tabell ble det ført 626 000 kr som tap knyttet til 

startlån i 2018. Dette bør dekkes av ubundet investeringsfond konto 
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25650700 (tapsfond startlån) i 2019.  
 

28.Bruk av lån tidligere år kan reduseres med 3,5 mill. kr som følge av mottatt 
tilskudd til Rustad skole. 
 

29.Rådmannen foreslår å redusere årets låneopptak med 55 mill. som følge av 
mindreforbruk på investeringer.  

 
30.Som følge av mindreforbruk ved avslutning av prosjekter kan 9,509 mill. kr 

avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350140. 

 
31.Rådmannen foreslår å benytte 2,485 mill. fra ubundet investeringsfond, konto 

25350140, til finansiering av F-sak 7/19 og øvrige behov for økte budsjetter i 
tabellen over.  

 

 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Med rådmannens foreslåtte budsjettreguleringer økes avsetningen til 
disposisjonsfond med 6,45 mill. kr og prognosen for netto driftsresultat økes fra 0,7 
% til ca. 1 %. 
 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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