
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00067 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
Møtetid: 16.10.2019 kl. 18.30 – 22.05 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:     Ola Nordal, Laila Nordsveen 
MDG:  Erik Wegge Bergvik 
SV:  Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H:  Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP:  Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed 
 
Møtende varamedlemmer/forfall: Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef Ellen Benestad,  
kommunalsjef Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen 
og økonomisjef Emil Schmidt.  
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge, unntatt punktene 2 og 3 under 
informasjon fra ordfører og eventuelt som ble behandlet til slutt for lukkede dører. 
Dørene ble lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr. 5. Jf. vedlegg til protokoll.  
 
Møteprotokoll godkjent 18.10.2019 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
1. Heltidskultur – prosjekt igangsatt.  

Sak om strategi fremlegges for kommunestyret antagelig i første halvår 2020. 
 

2. Statsbudsjettet 2020.  
Økonomisjef Emil Schmidt orienterte. Presentasjonen sendes formannskapet. 

 
 
Informasjon fra ordfører og eventuelt 
1. Ordfører orienterte fra representantskapsmøter i IKS’ene 9./10.09.2019 og 

beklaget at det ikke var tid til å ta det opp med formannskapet på forhånd: 
 

 Follo barnevernvakt.  Selskapet ønsker seg tilbake til samlokalisering med 
politiet.  
 

 Follo brannvesen. Låneopptak 1.8 mnok. Økning på 7 mnok kroner i 
driftsbudsjettet samlet. For Ås 1 mnok økning fra 15,7 til 16,7. Foreslår ny 
selskapsavtale. Vedtatt å søke å samordne husleiesatser i kommunene. 
 

 Follo distriktsrevisjon. Avvikles og går inn i Viken kommunerevisjon IKS 
 

 Follo krise- og incestsenter. Ønsker å bygge egen enhet for menn.   
 

 Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS)  
Samlet økning for Ås fra 12,7 mnok til 29,9 mnok. Inne i dette ligger kjøp av 
sykehjemsplasser for 4 mnok. Antatt netto økning for Ås ca. 10 mnok. 
Budsjett/HP sendt tilbake for nye kuttforslag. 
 

Formannskapets behandling 16.10.2019:  
Formannskapet ber enstemmig rådmannen om sak med vurdering av hvilke 
alternativer som finnes og der oppsigelsestider ivaretas. 
  

 Follo Ren. Noe økte kostnader, bl.a. knyttet til plast.  
 

 Nordre Follo Renseanlegg. Tilbakebetaler 3 mnok. Budsjett/Øplan med noe 
reduserte kostander. Utredning av langsiktig løsning. 
 

 Søndre Follo Renseanlegg. Gjennomført opprydninger vedrørende 
fordelingsnøkler. 

 
2. Unntatt offentlighet i henhold til Offl.§13/Fvl.§13, jf. vedlegg til protokollen, 

19/00067-30. 
 
3. Unntatt offentlighet i henhold til Offl.§13/Fvl.§13, jf. vedlegg til protokollen, 

19/00067-30. 
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Saker til behandling  

F-53/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Innstilling fra HHS og HOK 09.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
3. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 

borettslag kan benyttes som virkemiddel for nå boligpolitiske mål. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/vedtak 08.10.2019: 
Rådet har ingen merknader til de tiltakene som er listet opp i tiltaksplanen. Imidlertid 
vil de neppe bidra til lavere boligpriser. I første omgang er det viktig å unngå 
spekulasjon knyttet til salget av boligene, og det kan bare unngås ved at 
feltutbggingen skjer i regi av boligbyggelag/borettslag. Denne regien bør være 
utgangspunktet for enhver feltutbygging. Dette er det eneste tiltaket som kan hindre 
at omsetningen skjer gjennom mellommenn som skrur opp prisene. Videre vil Rådet 
fremholde at kommunen bør søke å forhandle seg fram til at kommunen skal ha 
forkjøpsrett til en viss andel av boligene, og at disse boligene skal ha lavere pris enn 
de øvrige på feltet. Ved senere omsetning av disse boligene bør denne 
forkjøpsretten opprettholdes, og omsetningen bør skje til en regulert pris. 
 
Innstilling fra eldrerådet 08.10.2019, ungdomsrådet 07.10.2019 og rådmannen: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om endret frist under tiltak kap.1 – 
 Kunnskap om boligbehov, tiltak 5: «Øke kunnskap om det private 
 leiemarkedet for de ulike målgruppene»: Ny frist 2021. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Tiltakene legges fram for politisk orientering eller behandling. 

2. Innspill gjennom høringsprosess og politisk behandling tas opp til vurdering i 

forbindelse med gjennomføring av tiltakene.  

3. Følgende justering av strategien: 

a. Legge til innledningsvis under mål: «Ås kommune skal bidra til mangfoldige 

bomiljøer for mennesker i ulike livssituasjoner og som utjevner sosiale 

forskjeller.»  

b. Under 4.2.3 Egenutvikling av egen eiendom, endre de to siste setningene: 

«det skal utredes nærmere om dette skal benyttes som virkemiddel i den 

boligpolitiske planen. Samtidig vil kommunen fortsette å bygge boliger for 

spesielle brukergrupper.»   
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4. Følgende justering av tiltaksdelen: 

a. For tiltaksområde 2.1: 

 Nytt tiltak: «definere hvilke boligpolitiske betingelser Ås kommune skal 

stille til utbyggere gjennom kommuneplan og detaljreguleringsplaner» 

b. For tiltaksområde 2.2.1:   

 Foreslår tillegg i siste underpunkt «, herunder bruk av boligbyggerlag, 

borettslag og kommunale boligselskap.»  

c. Legge til en bisetning i tiltak 13 «for å sikre hensiktsmessig fordeling av 

ulike brukergrupper i utleieboligene samt en geografisk…» 

Laila Nordsveen (Ap) fremmet Ap’s forslag fra HTM: 
1. Utbyggerne forplikter seg til å yte følgende opsjoner: 

 Inngå avtale om at en andel boliger i et nytt byggeprosjekt skal disponeres 
av kommunen eller den kommunen har pekt ut. 

 Det skal innarbeides en avtale som kan regulere antallet boliger i et 
område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers 
utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 
kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene 
til markedspris. 

 Utbyggerne gir kommunen forkjøpsrett for inntil 2% av boligene innenfor 
nye utbyggingsområder. Utbyggerne skal varsle kommunen før 
prosjektering av boligene igangsettes slik at kommunen får minimum tre 
måneder til å ta stilling til bruk av opsjonen. I løpet av denne perioden skal 
partene samarbeide om etablering og utforming og forhandle frem en 
avtale. Kommunen står fritt til å velge type leilighet, størrelse og plassering, 
men skal spre eventuelle kjøp av boliger på de ulike felt/byggetrinn for å 
unngå opphopning av kommunalt disponerte boliger. 

2. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for å nå boligpolitiske mål. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om tillegg i tiltaksplanen: 
 Vurdere å etablere et kommunalt boligbyggelag. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s ble enstemmig tiltrådt.  
 
Forslagene fra SV, Ap og V følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas. 
3. Kommunen vil følge opp eventuelle initiativer for alternative boformer. Kommunen 

noterer seg at regjeringen ønsker et pilotprosjekt for mikrohus og vil jobbe med 
myndigheter og lokale initiativtakere for at et slikt pilotprosjekt kan komme på et 
egnet sted i Ås. 

_____ 
 
Forslagene fra SV, Ap og V følger saken. 
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F-54/19 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant 
fra de ansatte ved ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  

 
Ungdomsrådets vedtak 07.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020  
2. Det settes av midler til å utvide Langbakken 37 med en etasje, og til å gjøre 

nødvendige endringer i byggets 1.etasje og på uteområdene 
3. Det skal legges til rette for medvirkning fra barn og unge, og de ansatte ved 

ungdomshusene, i utformingen av de nye lokalene 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene 
4. Det gjøres en ny vurdering av ungdomshusets plassering når nye Åsgård står 

ferdig. Formålet med vurderingen skal være å kartlegge om lokalene virker etter 
hensikten 

 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Notat med svar på spørsmål i HOK om kostnader ved å bygge på tannklinikken ble 
sendt ut/publisert 15.10.2019, jf. 19/01486-4. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet endringsforslag til HOKs innstilling punkt 3, følgende utgår: 
«og en representant fra de ansatte ved ungdomshusene» 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag om nytt punkt 5: 
Ungdomsklubben skal innpasses i eksisterende bygg innenfor en ramme av 3 mill. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag etter HOKs innstillig: 

3. Forts. Det skal utarbeides en liste over hvilke behov ungdomsklubben har, 
prioritert både på kort og lang sikt. Tiltakene kostnadsestimeres inn til 
budsjettbehandlingen. 

 
Formannskapets drøftet seg frem til et omforent forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene ved at representanter fra ungdomsrådet og brukerne skal 
inngå i brukergruppen for prosjektet. Det skal utarbeides en liste over hvilke 
behov ungdomsklubben har, prioritert både på kort og lang sikt. Tiltakene 
kostnadsestimeres inn til budsjettbehandlingen. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  

5. Ungdomsklubben skal innpasses i eksisterende bygg innenfor en ramme av 3 
mill. 

 
 
 
 

F-55/19 
Relokalisering av kommunale enheter.  
Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 16.10.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
1. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

2. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

3. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 

 
Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget 24.09.2019 og rådmannen: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  

Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble lagt frem i møtet. 
 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 

 

 
 
F-56/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler formannskapet å sende saken med 
utvalgenes innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst 
og kultur (HOK) etter konstituering. 
 

Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 

Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 

Forslag til frivilligmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding og 
videre behandling. 
Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget til 
frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 

 Frivilligmeldingen tas til orientering, dersom den har vært ute til offentlig høring. 

 Saken sendes tilbake til rådmannen om den ikke har på offentlig høring.   
-------- 

Forslagene fra partiene som følger saken:  
- Ap:  

Innen satsningsområde 1, kommunal støtte til frivillig sektor prioriteres tiltak  
2 og 4. Tiltak 1 tas stilling til i handlingsplan/budsjett. Innen satsningsområde 2 
prioriteres alle 4 tiltak. Innen satsningsområde 3 prioriteres tiltak 2 

- Sp:  
HHS ønsker at kommunen spesielt utreder muligheten for et Frivillighetens 
Hus i sentrumsnære og synlige lokaler. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
• Forslag til frivillighetsmelding sendes lag og foreninger på høring før bearbeiding 

og videre behandling. 
• Dersom endelig frivillighetsplan, etter høring, ikke foreligger i tide, legges forslaget 

til frivillighetsmelding til grunn for budsjettbehandling for 2020. 
 

Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og kultur 
(HOK) etter konstituering. 
 

Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 

Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.10.2019: 
Frivilligmeldingen tas til orientering.  
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende merknader: 

 Eldrerådet er positive til at det opprettes en stilling som frivilligkoordinator. 
Rådet regner med at den nye koordinatoren får som oppgave å samordne bruk av 
eksisterende lokaler. 

 Den frivillige innsatsen som gjøres i regi av eldresentrene er omfattende og skulle 
vært nevnt i rapporten.  

 Midler bør kanaliseres dit frivilligheten foregår. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:  
Planen sendes tilbake til HOK og bearbeides av rådmannen og HOK før den sendes 
ut til høring.  
 
Votering: 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets tilbakesendelsesvedtak 16.10.2019: 
Planen sendes tilbake til HOK og bearbeides av rådmannen og HOK før den sendes 
ut til høring.  
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F-57/19 
Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2020 vedtas i henhold til 
vedlegg 1. 
 

For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  
 
 
 
 

F-58/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Innstilling fra ADM 16.10., HTM 10.10., HHS og HOK 09.10.2019 og rådmannen:  
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Rådmannens innstilling tiltres med følgende merknad: 
Eldrerådet vil bemerke at Frisklivssentralen gjør et viktig arbeid for eldre. 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Votering: Klima- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 

Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn faktor i 
byggesaker. I løpet av 2020. 
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F-59/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering. 
 
Innstilling fra ADM 16.10., HHS og HOK 09.10.2019 og rådmannen: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Notat vedrørende for lite budsjettert minimumsavdrag for 2019, jf. 19/02987-5. 
Vedlegg til notatet med ny tabell 2 ble lagt frem i møtet: 

 
Ny tabell 2 
15. Felles inntekter og utgifter  

 
Ny tabell 2   Felles inntekter og utgifter 

tall i hele 1000 

Oppr 

budsjett 

2019 

Rev. 

budsjett 

2019 

Endring 
Nytt rev. 

budsjett 

1  Avdragsutgifter 61 720 61 720 17 000 78 720 

2  Renteinntekter -10 612 -14 612 -1 000 -15 612 

3  Inntekter finansiell aktiva -6 685 -11 685 -2 000 -13 685 

4  Lønnsoppgjøret 2019 20 600 20 600 -4 000 16 600 

5  Avsetn. generelt disp.fond 15 646 32 586 -17 500 15 086 

 

 Totalt: 
  

-7 500 
  

1.   Beregnet minimumsavdrag viser at vi må øke avdragsrammen med 

17,0 mill. kr.   
2.   Renteinntektene økes med 1 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 

likviditetsbeholdning. 

3.   Inntektene på kommunens obligasjonsfond og aksjefond økes med 2 
mill.kr som følge av økt avkastning. 

4.   Lønnsoppgjøret ble 4,0 mill. kr lavere enn avsetningen. 
5.   Avsetning til generelt disposisjonsfond reduseres med 17,5 mill.kr. 
 
Votering:  
HOK/HHS/rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt med ny tabell 2. 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, ny tabell 2, og 

tabell 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
  



Ås kommune 
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F-60/19 
Solberg skole. Sluttrapport 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 09.10.2019 og rådmannens: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Votering: Plan- og byggekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 16.10.2019: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
 
 

F-61/19 
Felles IKT-samarbeid - oppfølging av sak 14/19 
 
Rådmannens innstilling: 
Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Saken ble sendt på e-post/publisert 03.10.2019. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 16.10.2019: 
Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 
 

 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 

Drøfting - Endring av utvalgsstruktur og reglement 

Notat - Drøfting av utvalgsstruktur og reglement ble sendt på e-post/publisert 
03.10.2019, jf. 19/03077-1 
 
Ola Nordal (Ap) orienterte. Hovedhensikten er at forslagene tilflyter det nye 
kommunestyret. Forslaget ble drøftet. 
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