
Møte i Administrasjonsutvalget onsdag 13.11.19 

Sak 12/19 – Ås kommunes Handlingsprogram 2020-2023 

Tilleggsforslag fra de tillitsvalgte i Administrasjonsutvalget: 

De tillitsvalgte støtter rådmannens konklusjon med begrunnelse: 

Rådmannen anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas med nødvendige 

alternative tiltak for å få budsjettet i balanse uten å saldere med bruk av fond. 

 

De tillitsvalgte støtter følgende sentrale innsatsområder og rådmannens alternative forslag 

som utgjør mulighetsrommet for en bedre økonomi;  

 

Eiendomsskatt på bolig 

Vedtak om eiendomsskatt vil bidra til en styrking av kommunens netto driftsresultat.  

 

Bedre utnyttelse av kapasitet og strukturelle endringer i tjenestene som gir effektivisering  

Grunnskole 

- Virksomhet grunnskole vil ha et økende antall elever fra høsten 2020. Dette vil få 

konsekvenser i forhold til utnyttelse av flere av skolebyggene.  

- Rustad skole er bygd som en 4 parallell skole, og har plass til ytterligere 350 elever. I 

dag holdes 3.etg. av skolen stengt. 

- Det er en reell innsparingsmulighet å se på skolestruktur med tanke på effektiv 

utnyttelse av skolebygg.  

 

Barnehage 

- Stenge barnehager i stedet for å stenge avdelinger i flere barnehager. 

- Fylle ledige barnehagelokaler med å flytte andre kommunale tjenester. (Dette må da 

være tjenester som egner seg i en barnehage, ansatte må ha politiattest osv.)   

 

Kontorbygg/tjenestebygg 

- Vurdere eie kontra leie 



Tillitsvalgte anser det som mest hensiktsmessig å eie. 

 

Reduksjon i tjenestenivå; 

Som tillitsvalgte mener vi at reduksjon i tjenestenivå, kvalitet og omfang på lovhjemlede 

tjenester til kommunens innbyggere, er uaktuelt. Enkeltvedtak gis innenfor mange 

tjenesteområder, blant annet skole, barnehage, NAV, pleie- og omsorgstjenester, barnevern, 

forbyggende tjenester mm. 

De tillitsvalgte kan støtte at følgende tjenester reduseres;      

- Redusere servicenivået i enkelte tjenester (Bibliotek, kino, kulturskole, kulturtilbud, 

idrett- og fritidstilbud, overføringer til kirkelig fellesråd og andre trossamfunn, 

aktivitetstilbud til ulike aldersgrupper). 

- Redusere kommunens rolle som samfunnsutvikler  

- Ta bort fjorårets satsing på skolemat 

- Gjennomgå øvrige interkommunale selskaper med tanke på innsparing. 

 

Redusere investeringsnivået 

Ås kommune har mulighet til å redusere i ambisjonsnivået for investeringer. 

Ambisjonsnivået i planperioden er på over 1,6 milliarder kroner.  

De tillitsvalgte kan støtte at følgende enkeltprosjekter reduseres/utsettes;    

- Flerbrukshall Ås videregående skole 

- Sjøskogen skole, utvidelse   

 

 

 

 

Ås, 13.11.19 

Tillitsvalgte i Administrasjonsutvalget  

 

 

    


