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Odd Vangen 
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Orientering  

 Orientering om utbygging av Moer sykehjem ved enhetsleder Ståle Martinsen 
 

 Orientering om frivilligmelding ved enhetsleder kultur, idrett og frivillighet Camilla 
Sæbjørsen og leder frivilligsentralen Tone Eng (orientering starter ca.19.30) 

 

 Orienteringer ved kommunalsjef helse og mestring 

 

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 

17/19 18/03079-5 Melding om delegert vedtak fattet av kommunalsjef helse 
og mestring - Serveringsbevilling for Kraft Drift AS 

18/19 19/00003-17 Melding om delegert vedtak (delegert kommunalsjef – 
helse og mestring) – Utvidet skjenkeområde 

19/19 19/00688-7 Melding om delegert vedtak av kommunalsjef helse og 
mestring, serveringsbevilling Campino AS (Charlie´s Diner 
Ås) 

20/19 19/01250-5 Melding om delegert vedtak av helse- og mestringssjef,  
Skjenkebevilling 2019-2020, Campino AS (Charlie´s Diner 
Ås) 
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Saker til behandling  

HHS-4/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01438-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 5/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 12/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 4/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 24/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
 
Vedlegg: 
1. tertialrapport 2019 v 1.1 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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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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HHS-5/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01437-1 
Saksgang  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   

 
 

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 
 
Vedlegg:  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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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.  
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) 
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*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.  
 

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.  
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12. Samferdsel 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
13. Brann og ulykkesvern 

Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 

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

15. Felles inntekter og utgifter 

 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
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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.  

 

 

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  
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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 

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. 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 22.05.2019  Side 14 av 17 

 

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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HHS-6/19 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse 
og sosial (HHS) - Sammenslåing 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/01327-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/19 22.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 6/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 38/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
 
Ås, 08.05.2019 
 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Reglement for sammenslått utvalg 
 
Lenker:  

 Vedtatt Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019: 
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-
2022.6189046-352116.html 

 Kommunestyret 12.12.2018, K-sak 91/18: https://www.as.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html 

 Ås kommunes reglementer:   
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 

https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-2022.6189046-352116.html
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-2022.6189046-352116.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publisering på Ås kommunes hjemmeside 
Referatsaker HOK og HHS 
Politisk sekretariat for revidering av maler m.m. 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 91/18 at HHS og HOK skal slås sammen til et felles 
utvalg fra høsten 2019. Rådmannen foreslår at sammenslåing skjer fra og med 
kommunestyrets konstituerende møte oktober 2019. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 12.12.2018 i K-sak 91/18 Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 følgende: Slå sammen HHS og HOK til et felles utvalg.  
Under budsjettendringer pkt. 11 side 103 i vedtatt handlingsprogram står følgende: 
Kommunestyret vedtok innsparingstiltak tilsvarende 400 000 kr årlig med 
halvårsvirkning i 2019. Tiltaket innbefatter å slå sammen to politiske hovedutvalg til 
ett. Hovedutvalg for oppvekt og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Reglementene skal revideres innen utløpet av 2020. 
Fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret ved oppstart av valgperioden 
2019-2023 gjelder den nye kommuneloven §§ 5-13 og 5-14 (utdrag): 
 

§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  
b) tidsperioden som organet er opprettet for  
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.  
 
§ 5-14.Reglement for delegering og innstilling 
Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og 
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre 
vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt. 

 
Vurdering: 
En innholdsmessig revidering av reglementene for det sammenslåtte utvalget 
innebærer politiske vurderinger som bør foretas helhetlig i sammenheng med den 
lovpålagte revideringen av reglementene i 2020. Det gjelder også konsekvenser av 
eventuell sammenslåing av punktene 7.1.3 og 7.2.3 om utvalgenes myndighet i 
økonomiske saker.  
 
Ved tidligere revideringer er det blitt satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe der også 
rådmannen deltar. Gruppen legger grunnlaget for forslag til nytt reglement som 
sendes formannskapet for vurdering før videre behandling.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#KAPITTEL_2-1
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Selv om revideringsarbeidet starter i januar 2020 vil det ta tid før endelig vedtak 
fattes. I mellomtiden foreslår rådmannen at vedlagte forslag til reglement for 
sammenslått utvalg gjelder. Forslaget er ikke endret innholdsmessig, endringer er 
markert med rødt. De nye folkevalgte får dermed erfaring med hovedutvalgets 
oppgaver før innholdsmessig revidering finner sted. 
Den nye administrative organiseringen fungerer uavhengig av de politiske utvalgene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I vedtatt handlingsprogram side 103 står det at sammenslåingen er et  
innsparingstiltak tilsvarende 400 000 kr årlig med halvårsvirkning i 2019. 
 
Miljømessige konsekvenser:   
Forbruk av materiell m.m. forventes å bli halvert. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til reglement vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Konstituerende møte i oktober 2019 
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