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Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Mratetid: 11.06.2014 kl. 18.30 - 21.15
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
A: Johan Alnes
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck
KrF: Morten Lillemo
FrP: Arne Hillestad

Møtende varamedlemmer:
A: Anne Odenmarck

Forfall:
A: Ivar Ekanger

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Greta Elin Løkhaug,
økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjefAndreas Brodahl,
eiendomssjef Roy Sypriansen og planlegger Liv Marit Søyseth.

Diverse merknader:

Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge, punkt 7 under informasjon fra ordfører ble
imidlertid behandlet til slutt. Sak 46/14 ble opprettet etter møtet.

Møteprotokoll godkjent 13.06.2014
av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.
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Presentasjon av ønsket utbyggingsprosjekt i Nordby «Solsiden»
v/Dark Arkitekter AS ved Kjell Eek Østlie.

Presentasjon, mulighetsstudie, Rustad skole
v/EH Consult AS ved Erik Eskild.

Informasjon fra rådmann

1.

2.

3.

4.

Ås videregående skole. igangsetting samarbeid vedrørende utvidelse av areal.

NMBU - Ås kommune. Orientering fra møte 10.06.2014 om Ås 2040 og
muligheter videre.

lshallen. Tiltakshaverne, kommunen, fylkesmannen og vegvesenet møtes for
avklaringer i uke 25.

Steinerskolen - kommunal garanti. Økonomisjefen orienterte om søknad.

Formannskapets behandling:
Tilleggssak legges frem for kommunestyret 18.06.2014 etter innstilling fra ordfører
i henhold til sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.3.

Informasjon fra ordfører og eventuelt

1.

2.

3.

Formannskapet 11.06.2014

Politisk arbeidsgruppe for revidering av kommunens reglementer består av
Ivar Ekanger (AP), Egil Ørbeck (H), Arne Hillestad (FrP), Jorunn Nakken (V),
Odd Rønningen (SP), Hege Opedal (SV), Morten Lillemo (KrF) og
Øystein Milvang (MDG), jfr. F-sak 25/14.

Formannskapets behandling:
Ivar Ekanger ble enstemmig valgt som leder, etter forslag fra Egil Ørbeck (H).

Ordfører har undertegnet samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Østfold og Follo, i
forbindelse med implementeringen av den nye ungdomsstraffen og
ungdomsoppfølgingen, jfr. Prop. 57 L (2013-2014) der det skal utarbeides
samarbeidsavtaler mellom konfliktrådene og alle landets kommuner.

Jernbaneverket har skrinlagt påkobling av Østre linje nord for Ski stasjon i sitt
arbeid med alternative KVU. Dette for ikke å forsinke Follobanen. Som nytt
alternativ i tillegg til flere andre vil Jernbaneverket utrede påkobling av Østre linje
sør for Ås stasjon, som direkte trase mellom Knapstad og Ås sentrum. Høring
forventes våren 2015.

Formannskapets behandling, enstemmig tilslutning:
Jernbaneverket inviteres til neste møte i formannskapet, 27.08.2014.
Jf. e-post fra ordfører til Jernbaneverket 12.06.2014.
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4.

5.

6.

7.

Ordfører har undertegnet avtale vedr. videreutvikling av Aalerudmyra skytebane
der kommunen får et grunneiervederiag på 33 % fra det tidspunkt inntektene i
prosjektet overstiger 20 mill. kr, jfr. F-sak 22/14.

Ordfører har undertegnet avtale med Statkraft om levering av fjernvarme til
Fjellveien 8.

Revisjonsrapport pr. 31.12.2014 - Svar på revisjonsbrev nr. 5 er lagt frem for
kommunestyret 18.06.2014 som referatsak, jf. 13/06231-9.

Kretsløp Follo - se F-sak 46/14, opprettet etter møtet.
Ordfører inviterte i e-post 11.06.2014 formannskapet til å slutte seg til følgende
forslag til vedtak: Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil
kommunestyret har behandlet saken på nytt.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret 18.06.2014:
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har
behandlet saken på nytt.

Referatsaker
Referatene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

F-35/14
1. tertialrapport 2014

lnnstilling fra administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og rådmannen:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

F-36/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling:
HTM har ingen merknader til forslag til budsjettreguleringer.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:
HOK kan ikke godta det framlagte forslaget fra rådmannen fordi saksframstillingen
også omfatter reguleringer som følge av mulige saksbehandlingsfeil i forbindelse
med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014. Vi ber om at vedtatt budsjett 2014
legges ved og at eventuelle verbale forslag som manglet budsjettdekning
synliggjøres.

Foreslåtte budsjettreguleringer vises med opprinnelig budsjett hvor motpost
synliggjøres for reguleringen. Dette bes legges ved saken til formannskapet.

Innstilling fra administrasjonsutvalg, hovedutvalg for helse og sosial, og
rådmannen:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordfører stilte spørsmål knyttet til punkt 10 i tabell 1 (manglende tilbakeføring kutt) og
vil komme tilbake til dette i kommunestyret.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.
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F-37/14
Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: Rådmannens innstillingble enstemmigtiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens§ 4-1 og § 11-13 fastsetter Ås kommune
planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 26.05.2014.

F-38/14
Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet
2014 - 2030

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognosersettopp mot barnehage-og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangelpå skolekapasitet skal løsesde nærmesteårene.
Prioriteringav utbyggingfremmes innenbudsjettmøtei november2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.

6. Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra
andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås
kommune i forbindelse med punkt 4.

Ungdomsrådets og rådmannens innstilling:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole.
3. Det leggesframen revidert barnehagebehovsplan høsten2014.
4. Det fremmesen plan for utbyggingav skoler, utnyttelseav skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av skoler
og barnehager. Stillingenfinansieres over byggeprosjektene.
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Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 11.06-2014.

Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om hovedutvalgets punkt 6:
Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra andre
kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås kommune
i forbindelse med punkt 4.

Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om endring i rådmannens innstilling punkt 5:
o «i oppvekst og kulturetaten» endres til «teknisk etat/eiendomsavdelingen».
o «Stillingen finansieres over byggeprosjektene» endres til «Rådmannen kommer

tilbake til finansieringen»

Morten Lillemo (KrF) fremmet forslag om hovedutvalgets innstilling punkt 2:
Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole
samtidig som andre tomter vurderes.

Votering:
Hovedutvalgets/rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt.
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (V, Sp, KrF) ved alternativ votering
mot hovedutvalgets punkt 2/KrF's forslag.
Hovedutvalgets/rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalgets punkt 4 ble tiltrådt 5-4 (2A, Sp, SV).
Hovedutvalgets innstilling punkt 5:

første setning med FrP's endring, ble enstemmig tiltrådt.
andre setning ble tiltrådt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot FrP's forslag.

Hovedutvalgets punkt 6/H's forslag ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, KrF).

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i teknisk etat/eiendomsavdelingen fra 1.9.2014 for å
kunne gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.
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F-39/14
Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
- Beregnet tilskudd til private barnehager for 2013 utgjør totalt kr 66 633 817.
- Satsen for små barn beregnet til kr 173 746 og kr 87 314 for store barn.
- Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder er kr 7 500.
- Endelig beregning viser at det må avsettes ytterlige kr 1 069 030 i tilskudd til

private barnehager. inndekning av dette kommer rådmannen tilbake til i 2. tertial.
2014.

F-40/14

Avtale om bruk av ÅS fotballhall

Rådmannens innstilling:
1. Ordføreren fremforhandler en avtale med Ås IL fotball om bruk av Ås fotballhall
2. Ås IL fotball disponerer Ås fotballhall vederlagsfritt.
3. ÅS IL fotball etablerer et anleggsfond som øremerkes fremtidige investeringer i

idrettsanlegg i Ås kommune. Fondet etableres i 2014 med en inngangsverdi på
1,2 mill. kr og årlig avsetning skal deretter være 390 000 kr.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Arne Hillestad (FrP) foreslo at saken sendes tilbake til rådmannen for
gjennomgang sammen med revisjonen med tanke på å opprette et fond som
disponeres/styres av Ås kommune. Se også på formål og momskompensasjons-
regler.

Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt 7-2 (1Ap, 1H).

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
Saken sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang sammen med revisjonen med
tanke på å opprette et fond som disponeres/styres av Ås kommune. Se også på
formål og momskompensasjonsregler.

Formannskapet 11.06.2014 Side 8 av 17



F-41/14
Næringskonsu lent - ny stilling

Administrasjons utvalgets innstilling 11.06.2014:
Tilsvarerforman nskapetsinnstilling.

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % stilling som næring skonsulent i plan- og utvik lingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomss katt på næring.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordfører orienter te om administrasjonsutva lgetsbehandling og innsti lling 11.06.2014.

Votering: Admin istrasjonsutvalgets innstill ing ble tiltrådt8-1 (FrP).

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Det opprettes en 100 % stilling som næring skonsulent i plan- og utvik lingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomss katt på næring.
Stillingsbeskrive lsemåforeliggeførutlysn ing.

F-42/14
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 05.06.2014:
Tilsvarerforman nskapetsinnstilling.

Rådmannens inn stilling:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplanfor idre tt, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Kr 340 000,- innarbeides i handlingspro grammet for 2015, kr 100 000,- som

investering og kr240 000,- pådrift.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Oppdatert vedleg g fra HTM var sendt utpå e-post 11.03.2014.

Arne Hillestad (FrP) fremmetfølgendeend ringsforslag:
Solberg skoles flerbrukshall prioriterespå plass 1.

Votering:
HTM's innstilling ble tiltrådt7-2 (1H, FrP) ved alternativvotering mot HTM's innstilling
med FrP’s endrin gsforslag.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplanfor idre tt, nærmiljø og friluftsliv20 15-2018”.
2. Tiltakpkt.3, nærmiljøanlegg, økestil 200 000. Kr 500 000,- innar beidesi

handlingspro grammetfor2015, kr100 000,- som investering og kr400 000,- på
drift.
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F-43/14
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling, tilsvarer rådmannens innstilling:
Tilsvarerformannskapetsinnstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: HTM's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen

rulleresnestegangvåren2015.
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til
trafikksikkerhetstiltak,og skalblantannetvære egenandelforde tiltakeneder
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også
dekke utgiftertil reguleringav gang-/sykkelvei.

F-44/14
Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan 2015-18

Rådmannens innstilling:
1. Prosessenmed handlingsprogram2015-18 gjennomføressombeskreveti

vedlegg 1.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 - 2018 er en videreføring

av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.
3. Tiltaksomhar helårseffekti 2015 fra 1. tertialvurderespå nyttsomnyetiltak.
4. Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes

innsparingskrav.
Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %.
Etatenekanfremmenyetiltakgjennomomprioriteringerved reduksjonav
eksisterende tjenestetilbud.

FD?”

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet forslag om følgende tillegg:
Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet og
hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
utoverforeslåttramme.
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Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ap's forslag ble vedtatt 5-4 (1A, 1H, FrP, KrF).

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
1. Prosessen med handlingsprogram 2015-18 gjennomføres som beskrevet i

vedlegg 1.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 - 2018 er en videreføring

av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.
3. Tiltak som har helårseffekt i 2015 fra 1. tertial vurderes på nytt som nye tiltak.
4. Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes

innsparingskrav.
5. Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %.
6. Etatene kan fremme nye tiltak gjennom omprioriteringer ved reduksjon av

eksisterende tjenestetilbud.
7. Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet

og hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
utover foreslått ramme.

F-45/14
Vurdering av kriterier for dobbeltrom og kjøp av eksterne
sykehjemsplasser

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.05.2014:
o Hovedutvalget tar saken til orientering.
o Hovedutvalget ber formannskapet vurdere økonomien i kjøp av eksterne plasser,

da det ikke er budsjett til dette.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 2.

Votering: Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
Saken tas til orientering.
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F-46/14
Ås kommunesdeltakelsei KretsløpFollo

Ordførers innstilling:
Ås kommunesdeltakelsei KretsløpFollofrysesinntilkommunestyrethar behandlet
sakenpå nytt.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Saken ble behandletunderInformasjonfra ordfører,punkt7, på bakgrunnav e-post
fra ordfører11.06.2014. Ordførerinviterteformannskapettilå slutteseg til følgende
forslagtilvedtak:Tilsvarerordførersinnstilling.

Votering: Ordførersinnstillingbleenstemmigtiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har behandlet
saken på nytt.
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VEDLEGG til F-sak 36/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014

Vedlegg: Tabeller og kommentarer for budsjellreguleringer - drift og Investering.

Tabell 1 omfatter budsjettregulerlnger Innen drift som omfatter nye tiltak og
reelle omprlorlterlnger.

    

    
10‘11®.1® Godlglrelseordflrergglfiggle 3048006 3%9(I)O SOOOOM JBZIXXI 3461 (XX)1.

2. 141010.1120.100104111100110190111014555; 220110 221000 221000 20000 250000
0. 10-.1000120 Lammamann 1142051 1001000 1001000 101000 1212000
4. 10-.1504400 senngggnskeIltak 0040021 2040000 2040000 2000000 4040000

Konsulent ll Inplemenlerlng av E-
0. 121000.1000.120dug 241040 100000 100000 100000 200000

TIJekefIrlng overskudd Follo
0. 1050001000120110111110111011101 0541111 4504000 4004000 -450000 4104000

Andre bldrlgloverllrkpm' lllskudd
. 141o00.1520.002uouamrunn 791400 221ooo 227000 500000 121000

0. 140000.1101.100Reaevvenllll sbevl I er o 1501000 1001000 -1 102000 420000
Reservert Il lfleggsbevilgnlnger

0. 1400001101100 0 2000000 2000000 -1000000 1000000

10. 1400002050202rulgrgme an 5;run 0 -1 522000 ~040000 14:11000 400000
11. 102000.2512.201K PPs -0150 ~110000 -110000 110000 0
12. 1100-.2100210 rnmenwvo- 010101110 5040015 -0000000 -0000000 -1000000 -1000000
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Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2014

Sentraladministrasjonen
1. Økte lønnskostnader til ordfører, varaordfører og folkevalgte som følge av økt

lønntil rådmannen.
Øktekommunalttilskuddtilfolkevalgtesomfølgeav øktlønntilordføreren.
Etterbetalingoghelàrseffektav lønnsoppgjørfor2013 forrådmannen.
Kostnaden til seniortiltak anslås til á bli 2 mill. kr. høyere enn budsjettert da ny
vedtattordninger merkostbarenn budsjettetleggertilgrunn.
Konsulentbistandtil implementeringav nymoduli økonomisystemet.
Tilbakeføringav bidragtilFollokemnerkontorfor2013.
Tilskudd til andre trossamfunn ble kuttet i handlingsprogrammet 2014-2017.
Kuttet må tilbakeføres da tilskuddeter lovpålagt ä utbetale.

8. Tilleggsbevilgninger reduseres for dekke nye behov og økte lønnskostnader til
ordfører, varaordfører, folkevalgte og rådmannen.

9. Tilleggsbevilgningertilpensjonogpremieawikreduseresforâdekkenyebehov.

.".°’.°‘ :"S-°!"

Oppvekst og kultur
10.Korrigeringav manglendetilbakeføringved redusertkutti detaljertbudsjettfor

2014.
11.Urealistisk inntekt for PPS fra politiskbudsjettbehandling i 2011.
12.Økningav refusjonpercapitapâVO da anslagetfor2014 serut tilå væreforlite.

Helse og soslal
13.FylkesmannenharpålagtÅs kommuneá ansetteturnuslege.Oppstart

1.september 2014.
14.Økningav lønnsbudsjettettilhelsestasjonen.
15.Økningav inntekterpå reisevaksineringved helsestasjonen.
16. Lønnskostnader knyttet til videreføring av en 100 % veilederstillingved Nav Ås

tilknyttetUngdomsteamet,jf. K-sak23/14.
17.Finansieringav en 100 % veilederstillingved NavÅstilknyttetUngdomsteamet,jf.

K-sak23/14. '
18.AntalI plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i

utgiftsdekningen.I statsbudsjetteter det lagtinnen forventetøkningi kommunal
egenandel.

19.Antallplassenebarnøkerog utviklingeninnebæreren betydeligøkningi
utgiftsdekningen.l statsbudsjetteter det lagtinnen forventetøkningi kommunal
egenandel.

20. Refusjoner for ressurs krevende brukere økes med 3 mill. kr.
21.Styrklng av variabel lønn ved Moer 1CD.
22.Styrking av variabel lønn ved Moer 2AB.
23. Styrking av variabel lønn ved Moer 2CD.
24. Styrking av variabel lønn ved Moer 1AB.
25.Styrl<ing av variabel lønn ved skjermet enhet.
26.Styrkingav variabellønnvedhjemmetjenestenSør.
27.Styrkingav variabellønnved hjemmetjenestenNord.
28.Kjøpav plasstilressurskrevendebruker.
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Teknikk og miljø
29.Juridisk bistand Strandengaog Gamle Mossevei.
30.Gamle Mossevei, erstatning tiltakshaver.

Felles Inntekter og -utgifter
31 .Konsulenttjenester -taksering av næringseiendommer
32.Eiendomsskattnæring
33. Renteutgifter
34.Renteinntekter
35.Økt vertskommunetilskuddPU brukeresom følge av flere brukere.
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Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer I investeringsbudsjettet (alle tall i 1000
kr).

  
 

1' m gener-Ing 'lnventarogu`
0221-Inventar
biblioteket Merforbruki 2013 Ny 1 764 -524 524 0 1 108

0236- E-bøker
biblioteket Inventar Ny 0 160 -80 80

0771- Barnehagetíltak Vedlikehold Ny 2910 2 071 -386 1 685 5 500
Overføring fra drift fra
ansvar2430 Mindreforbruki 2013 -58

2 Omdlsponerlng- Infrastruktur Ås sentrum
0663- InfrastrukturAs
sentrum Nybygg og anlegg Ny 1 364 -2 426 2 426 0 10 000
0669 - Borggården,
Kulturhuset Nybyggog anlegg Ny 339 3 B94 -2 426 1 468 1 500

b Omdlsponerlng - Hogstvetvelem
3 modulbflg 5114 _ g : p. ~

0725 - Fjellveienboliger Nybygg og anlegg Ny 215 23 634 -2 000 21 634 43 000
0625 - Hogslvetveien,
modulbygg 51/4 Nybyggog anlegg N 12 0 2 000 2 000

4 Prosjekter med mindreforbruk "

0215- Kulturhuset MindreforbrukI 2013 Ny -50 40 -40 0 2 329
0300 - Inventar Nordby
i* ' ^^Å'-n Mindreforbruki 2013 Ny 9 38 -38 0 127

0731- Ås u-skole,
aktivitetsbygg Mindreforbruk i 2013 Ny 88 49 -49 0 150
0756- RehabSFE-
midler Mindreforbruk i 2013 Ny -298 135 -135 0 3 000

0719- Åsgårdskole.
PaVZÆ 3 Mindreforbruki 2013 Ny - 40 -40 0 50
Avsetning til ubundet investeringsfond 302

'.5 Prosjekter med merforbruk V'
0113 - Innløsning
festetomter Merforbruk i 2013 Ny 37 -29 29 0
0317 - Nye
sykehjemsplasser -
Moer Merforbruk i 2013 Ny 1 607 -6 6 0 1 599
0501 - Oppgradering
lysanlegg - As stadion Merforbruk i 2013 Ny 662 -49 49 0 600

0704 - Kroer-skole,
lærerkontor Merforbruk I 2013 Ny 299 -119 119 0 150

0761 - Norbytun u-skole
fasade Merforbruki 2013 Ny 360 -21 21 0 333

0770- Berggård Merforbruki 2013 Ny 223 -58 69 11 150
Bruk av ubundet investeringsfond -253
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Kommentarerbudsjettreguleringerinvestering1.tertial 2014

1 Omdisponering - Inventar og utstyr biblioteket på Vinterbro
Merforbruket på biblioteket foreslâs dekket av primært en omdisponering fra
prosjekt0771, Barnehagetiitak,somansesferdig.l tilleggoverføres1 % av
mindreforbrukettilansvar2430 biblioteket,tilprosjektetomoverføringav
mindreforbrukblirvedtatt.

2 Omdisponering infrastruktur Ås sentrum.
En overføring av midler mellom infrastruktur og Borggården ble delvis
kansellert.Reduksjonenblebeholdtogoverføringsmidleneblefiemet.
Prosjektmidlenelå inklusivmvaforâbedresynligheteni transaksjonen.Dette
reduserteprosjektetsmidlermedytterligere1,8 mill.Prosjektettrengernå en
omdisponeringfra Borggårdenforå kunneavslutte«merforbruket».

3 Omdisponering Hogstvetveien, modulbygg 51/4
Byggeter nå oppførtmenhar ikkefåtttildeltbudsjettmidler.Enomdisponering
fra prosjekt0725, Fjellveienboligeneforeslås.

4 Prosjektermed mindreforbruksom kan avsluttes.
Mindreforbrukogmerforbruki avsluttedeprosjekterforeslâså salderesmot
fondskontoen. Samlet mindreforbruk i enkeltprosjekter er vist i pkt. 3 i
investeringstabellenogutgjørsamlet302 000 kroner.

5 Prosjekter med merforbruk som trenger finansiering
Mindreforbrukogmerforbruki avsluttedeprosjekterforeslåså salderesmot
fondskontoen.Samletmerforbruki enkeltprosjektersomtrengerfinansieringer
visti pkt.4 i investeringstabellenog utgjør293 000 kr.
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