
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret  

 
Møtetid: 11.12.2019 kl. 10.00 – 15.20 
Sted: Ås kulturhus, store sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Emilie Efe Efe Åm, Edvin Søvik, Anne Mari Hojem Borge,  
           Ina Libak, Anne Odenmarck**, Einride Berg, Gro Lundgård 
H: Bengt Nøst-Klemmetsen, Hilde Kristin Marås, Zara Berg,  
           Marianne Frid Nordby, Stein Ekhaugen    
Sp: Odd Vangen, Annett Hegén Michelsen, Svend Trygve Kvarme,  
           Gisle Bjørneby 
MDG: Martin Løken, Tor Malnes Grobstok, Bianca Wathne Gelink,  
           Liv Anna Lindman 
FrP: Kjetil Barfelt, Gro Haug, Anne Whyte 
SV: Kristine Lien Skog, Dag H. Nestegard, Hege Opedal 
V: Maria-Therese Jensen, Olav Fjeld Kraugerud 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap:      Jørgen Holck Johannessen* 
H:        Sverre Strand Teigen 
Rødt:   Ina Skåra 
 

Forfall:  
Ap:      Ida Hoem Olsen 
H:        Sigrun S. Gudevang 
Rødt:   Alexander Nilsson 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud 
Leinhardt, kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad, kommunalsjef 
teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, økonomisjef Emil Schmidt, rådgiver 
Lene H. Lilleheier – møtesekretær 
 

 

Diverse merknader: 
*Jørgen Holck Johannessen tiltrådte møtet kl.11.05, før votering i sak 85/19.  
**Anne Odenmarck fratrådte som inhabil i sakene 87/19 og 88/19, og i deler av sak 
95/19. Ingen vara tiltrådte. 
 
Møteprotokoll godkjent 18.12.2019 
 
 
Ola Nordal        Martin Løken 
ordfører        varaordfører 
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Saker til behandling  

K-85/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsettes et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges: …………. 
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Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
 
Edvin Søvik (Ap) fremmet forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet med 
verbalforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V, Rødt og KrF: Se vedlegg 1 til kommunestyrets 
protokoll. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet 
på vegne av H og FrP: Se vedlegg 2 til kommunestyrets protokoll. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende verbalforslag på vegne av H og FrP: 
 
1. Tjenester til hjemmeboende 

Det utredes om det skal innføres fritt brukervalg når det gjelder hjemmetjenester, 
på samme måte som i Danmark. I Danmark er kommunene pliktige til å gi 
innbyggerne et valg mellom ulike leverandører, mens det er frivillig for 
kommunene i Sverige å innføre valgfrihet for innbyggerne. Fritt brukervalg betyr at 
brukeren selv kan bestemme hvem som skal utføre de tjenester den enkelte er 
tildelt. Frist 30.06.2020. 

 
2. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

Det utredes (søknadsfrist 1/2-2020) om Ås kommune skal søke om å delta i 
forsøk med statlig finansiert eldreomsorg. 

 
3. Samferdsel 

Det skal utarbeides kriterier for hva som skal være privat vei/kommunal vei i Ås 
kommune (ref plan- og bygningsloven). Frist 30.06.2020. Det gjøres en 
gjennomgang av private kontra kommunale veier etter at kriteriene er satt. Frist 
31.12.2020. 

 
4. Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Kiosken i Kulturhuset skal fortsette som nå eller med annen privat driver. 
Nåværende leietager inviteres til å komme med forslag til utbedringer. 

 
5. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Rådmannen legger fram forslag til retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond 
og overordnet finansieringsavtale for utbyggeravtaler med tiltakshavere i 
planområdet for Ås sentralområde. Frist: Til behandling i kommunestyret 
25.03.2020. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag til endringer i drifts- og 
investeringsbudsjettet med verbalforslag: Se vedlegg 3 til kommunestyrets protokoll. 
Verbalforslag nr. 5 voteres over separat. 
 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende verbalforslag: 
Handlingsplan LHBT+  
Det er behov for en vurdering av situasjonen for LHBT+ personer i Ås. Vi vet at 
LHBT+ personer som gruppe har større helseproblemer, er mindre tilfreds med livet, 
har flere negative erfaringer på arbeidsplass og studiested. En av fem LHBT-
personer i Norge har opplevd hatytringer, og mer enn hver tiende har fått konkrete 
trusler. Fire av ti homofile menn har opplevd vold, overgrep eller trusler i løpet av 
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siste år. To av ti bifile kvinner har forsøkt å ta livet sitt. I Norden har hver tredje 
transperson prøvd å ta livet sitt. Halvparten av våre skeive innvandrere har forsøkt å 
ta livet sitt.  Nesodden kommune har tatt initiativ til et felles arbeid for å kartlegge 
situasjonen for LHBT+ personer i Follokommunene, og å utarbeide handlingsplaner 
for LHBT+ personer. Ås kommune er positiv til dette initiativet, og kommunestyret ber 
rådmannen støtte opp om en felles satsning på dette i Follo. 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende verbalforslag: 
Utføring av badebinge (Breivoll) forutsetter 80% ekstern finansiering av tiltaket. 
 
Paul Bolus Johansen (KrF) fremmet følgende verbalforslag: 
1. Kommunestyret oppfordrer Barn- og unges kommunestyre (BUK) til å prioritere 

tiltak som bidrar til å redusere mobbing ved fordeling av BUK – midlene. 
2. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for å redegjøre for innsatsen mot 

mobbing i skoler og barnehager. 
 
Votering: 
 
Endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 
Forslaget fra SV med verbaldel, fikk 4 stemmer (3SV, 1Rødt). 
Forslaget fra H og FrP fikk 9 stemmer (6H, 3FrP). 
Forslaget med verbaldel fra Ap, Sp, MDG, SV, V, Rødt og KrF, ble vedtatt med 23 
stemmer (9Ap,4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 1KrF). 
 
Verbalforslag: 
Forslag fra H og FrP nr. 

1. ble nedstemt 22-11 (6H, 3FrP, 2V) 
2. ble nedstemt 17-16 (6H, 3FrP, 4MDG, 2V, 1KrF) 
3. ble nedstemt 20-13 (6H, 3FrP, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
4. ble nedstemt 21-12 (6H, 3FrP, 2V, 1KrF) 
5. ble vedtatt 29-4 (Sp) 

Forslag fra SV nr.  
5. ble vedtatt 17-16 (9Ap, 4Sp, 3FrP) 

Forslag fra KrF nr. 
1. ble nedstemt 29-4 (3SV, 1KrF) 
2. ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra V ble nedstemt 29-4 (2SV, 2V) 
Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet med vedtatte endringer 
vedtas. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
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a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift» med vedtatte endringer 
jf. vedlegg 1.  

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift» med 
vedtatte endringer jf. vedlegg 1. 

 
4. Investeringsrammer 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – investering» med 
vedtatte endringer jf. vedlegg 1. Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene 
fremgår av kapitlene for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: (tallene justeres iht vedtatte endringer 
jf. vedlegg 1) 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020.  
(Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
 

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
 
 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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8. Skatt 
1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 

Stortinget fastsetter. 
 
1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. Det nedsettes et ad hoc utvalg bestående av 
politikere og administrasjonen med formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta 
handlingsreglene fra 2021. Utvalget skal avgi innstilling slik at kommunestyret kan 
behandle innstillingen innen juni 2020. Følgende 4 politiske deltakere velges: Se 
vedtak i K-sak 95/19. 
 
Verbaldel: 
 
1. Rådmannen bes innen januar/februar 2020 fullføre utredningen de politiske 

partiene har fått i forbindelse med budsjettprosessen, av ulike alternativer for ny 
Åsgård skole, hvor både økonomiske, byggmessige og konsekvenser for 
skoledriften vurderes. Utredningen skal også inneholde hvordan Åsgård skole kan 
bygges som 4-parallell skole, men hvor ledig kapasitet kan benyttes til andre 
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tjenester, i påvente av at elevkapasiteten ved skolen fylles opp. Planlegging av 
vedtatt utbygging av ny Åsgård skole skal fortsette uavhengig av dette, slik at 
utbyggingen ikke forsinkes og framdriften holdes. 
  

2. Utvidelse av Sjøskogen skole utsettes i to år, i tråd med skolebehovsplan for Ås 
nord.  

 
3. Ås kommune har innført seriøsitetskrav med krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle 

kontrakter. Rådmannen bes legge fram en sak i henhold til kommunestyrets 
tidligere vedtak om og hvordan Ås kommune med utgangspunkt i «Oslo-
modellen» kan innarbeide mer omfattende seriøsitetskrav i standardkontrakter for 
anskaffelser av varer, utvalgte tjenesteområder (helse og omsorg), samt bygg- og 
anlegg. Saken skal inneholde en vurdering om dette kan gjøres i samarbeid med 
andre kommuner i Follo. 

 
4. Rådmannen bes om fortgang i arbeidet med kommunens eiermelding, og legge 

fram forslag om å redusere kostnadene i IKS Ås er en del av 
 
5. Arbeid med utvikling av en heltidskultur i Ås kommune skal prioriteres, spesielt 

innen pleie og omsorgstjenestene. Rådmannen bes legge fram en sak om en 
mulig utvidelse av vikarpoolen til å gjelde andre tjenester, også vurdere et 
samarbeid med andre kommuner, som et ledd i dette.  

 
6. For 2021 bes rådmannen legge fram et forslag til budsjett og handlingsplan med 

og uten eiendomsskatt på bolig. Alternativet med eiendomsskatt skal ha et høyt 
bunnfradrag og brukes til å betjene kommunens gjeld.  

 
7. Det nedsettes et ad hoc utvalg bestående av politikere og administrasjon med 

formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene for 2021. Utvalget 
skal avgi innstilling slik at kommunestyret kan behandlet innstillingen innen juni 

2020.  Følgende 4 politiske deltakere velges: (Se vedtak K-95/19) 

 
8. Parkeringskjeller ved ny Åsgård skole skal være brukerfinansiert og erstatte 

parkeringsplasser på bakkeplan i Ås sentrum. 
 

9. Ved prosjektering av Åsgård skole skal miljøvennlige materialer benyttes, 
herunder bygging i tre (limtre/massivtre) vurderes. 

 
10. Bygging av Åsgård skole skal skje som fossilfri byggeplass. 

 
11. Rådmannen bes legge fram en sak om Ås kommune kan nyttegjøre seg av sine 

kommunale biler til en bildele- eller utleieordning. Det bes om et anslag på 
budsjett-effekten av å etablere en slik ordning i 2022. 

 
12. Rådmannen bes ta sikte på å etablere et godt synlig innbyggertorg for Ås i et lett 

tilgjengelig lokale på bakkeplan. Det bør vurderes om innbyggertorget kan 
samlokaliseres med andre tilbud som for eksempel bibliotekstjenester, 
frivilligsentralen, kommunens møteplasskoordinator, næringsrådgiver og eventuell 
fremtidig kommunal frivilligkoordinator, for å utvide torgets rekkevidde og 
potensiale som inkluderende møteplass og informasjonspunkt, samt bidra til 
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koordinering, samskaping og synergieffekter mellom offentlig, ideell og privat 
sektor i tråd med samhandlingsreformen og Kommune 3.0. 

 

13. Rådmannen skal legge fram en sak for muligheten for å tilby kommunale 

transportløsninger for innbyggere i kommunen, som en effektivisering og 

videreutvikling av eksisterende transportløsninger.  

 

14. Be rådmannen se på muligheten for at Kulturskolens behov for plass- og 

romkrevende lokaler (slagverk etc) kan benytte seg av andre lokaler enn 

administrasjonsbygg ved Ås stadion, f.eks. ungdomsklubbens nye lokaler. 

 
15. Rådmannen bes legge fram en sak om vedlikehold av kommunale veier, også 

sett i lys av klimaendringene.  

  
16. Rådmannen bes fremme en sak om å ta i bruk nærmiljøet og alternative 

undervisningsfora i undervisningen for barne- og ungdomstrinnet i tråd med nylig 
vedtatt (rammeplan), og i samarbeid med Campus Ås. 

 
17. Situasjonen angående livssynsnøytrale seremonilokaler oppfattes som uklar. 

Mennesker utenfor den Norske kirke er i stor grad henvist til å finne lokaler og 

betale for disse selv.  Rådmannen bes utrede situasjonen for livssynsnøytrale i 

løpet av 2020 med sikte på å avklare kommunens ansvar, eksisterende og nye 

tilbud. 

 

18. Vi har et av landets beste kulturhus. Dette skal i størst mulig grad benyttes til 
kultur- og frivillighet, derfor bør partipolitiske møter organiseres i andre lokaler.  

 
19. Ås skal utvikle bosteder som er gode å oppholde seg i, hvor både sosial og 

økologisk bærekraft er høyt prioritert. For Ås sentrum innebærer det å prioritere 
utbyggingsforslag som etterlever mål og krav i kvalitetsprogrammet og 
områdereguleringsplanen først. Kvalitetsprogrammet skal videre utvikles til en 
veileder for både arkitektur og uteområder i hele kommunen. 

 
20. Rådmannen bes legge frem en sak for hvordan engangsservise (herunder bestikk 

o.l.) kan fases ut ved bruk i kommunale bygg 
 

21. Rådmannen bes sikre et kompetanseløft i sirkulærøkonomi, for administrasjon og 

politikerne, i tråd med regjeringens satsning. Løftet skal sikre felles forståelse og 

kunnskapsgrunnlag med sikte på å gjøre Ås til en foregangskommune på 

sirkulærøkonomi. 

22. Rådmannen bes legge fram en sak med en helhetlig plan for mat og måltider. 
Dette ønskes for å kvalitetssikre at det serveres sunn mat i Ås kommunes 
virksomheter og tjenestetilbud, og redusere matsvinn. 

23. Rådmannen bes innen januar/februar 2020 legge fram en sak om og eventuelt 
hvordan plassproblemene på Brønnerud skole kan løses, uten å endre 
skolegrenser. 
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24. Rådmannen skal legge fram en sak med vurdering av de kommunale bidragene 
til seniorsentrene, med sikte på å avklare ansvarsforhold og fornye avtalene med 
seniorsentrene. 

25. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Rådmannen legger fram forslag til retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond 
og overordnet finansieringsavtale for utbyggeravtaler med tiltakshavere i 
planområdet for Ås sentralområde. Frist: Til behandling i kommunestyret 
25.03.2020. 

 
26. Rådmannen bes gjennomgå NAV for å identifisere tiltak for effektivisering og økt 

tilgjengelighet. Saken fremmes for politisk behandling.  
 
27. Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å redegjøre for innsatsen mot 

mobbing i skoler og barnehager. 
 
28. Handlingsplan LHBT+  

Det er behov for en vurdering av situasjonen for LHBT+ personer i Ås. Vi vet at 
LHBT+ personer som gruppe har større helseproblemer, er mindre tilfreds med 
livet, har flere negative erfaringer på arbeidsplass og studiested. En av fem 
LHBT-personer i Norge har opplevd hatytringer, og mer enn hver tiende har fått 
konkrete trusler. Fire av ti homofile menn har opplevd vold, overgrep eller trusler i 
løpet av siste år. To av ti bifile kvinner har forsøkt å ta livet sitt. I Norden har hver 
tredje transperson prøvd å ta livet sitt. Halvparten av våre skeive innvandrere har 
forsøkt å ta livet sitt.  Nesodden kommune har tatt initiativ til et felles arbeid for å 
kartlegge situasjonen for LHBT+ personer i Follokommunene, og å utarbeide 
handlingsplaner for LHBT+ personer. Ås kommune er positiv til dette initiativet, og 
kommunestyret ber rådmannen støtte opp om en felles satsning på dette i Follo. 
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19/00059 
 

A: 
Drift 

Kommunestyrets vedtak  
11.12.2019  B2020 P2021 P2022 P2023 

                 

 

Rådmannens forslag til  
netto driftsresultat i kr.          18 158           19 652           19 179           19 100  

 
   

        
 

 
Totaloversikt over hvordan 
alle endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i prosent 
-0,8 % 0,2 % 1,1 % 1,2 % (Netto driftsresultat % etter endr. i drift og invest.) 

 

Nytt netto driftsresultat i kroner 
12 335 -3 631 -17 101 -17 937 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) 

 

Sum endringer fra A.Drift           -5 563          -22 038          -33 638          -33 938  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer               -260            -1 245            -2 642            -3 099  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Beskrivelse av tiltaket 

Endring 
B2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 

Endring 
P2023 Kommentar  

1 
01.Barnehage 

Redusere effektivisering 
spesialpedagogiske ressurser 

               300                 200                 100                     -    
Det forutsettes at effektiviseringen skjer 
gjennom digitalisering 

2 01.Barnehage Opprettholde avdeling Mjølner 300 300 300 300 
 

3 02.Grunnskoleopplæring Fjerne reduksjon og effekiviseringskrav                430                 930              1 430              1 430  
 

4 02.Grunnskoleopplæring Fjerne kutt i spesialpedagogiske tiltak 870 870 870 870 
 

5 02.Grunnskoleopplæring 
Opprettholde deler av styrkingen av 
Kroer skole ett år til                500  

   

 

6 04.Kommunehelse Reduserte overføringer Follo LMS           -5 000          -10 000          -10 000          -10 000  Sak om Follo LMS 

7 04.Kommunehelse Ny stilling turnuskandidat fysioterapi 
                  

80  
                  

80  
                  

80  
                  

80   

8 05.Barnevern 
Redusere styrking av 
barnevernstjenesten utover i perioden 

 

-1000 -2000 -2000 
Økt egenregi, mindre konsulentbruk, 
digitalisering 

9 
06.Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

Mindre økning i sosialstønadsutgifter -1000 -2000 -3000 -3000 
Endringene i AAP-ordningen bør gi mindre 
merutgifter på sikt.  

10 
08.Pleie og omsorgstjenester 
i institusjon 

Styrking av nattbemanning Moer 
sykehjem 

               625              1 250              1 250              1 250  Halvårseffekt for 2020 
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11 
09.Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

Ny stilling plansaksbehandling 300 300 300 300 
Vi forutsetter at økte gebyrinnteker 
finansierer cirka 2/3 av stillingen. 

12 11.Eiendomsforvaltning og 
utleie 

Redusert leie tjenestebygg 

   

-200 
Det forutsettes at ledig kapasitet på ny 
Åsgård brukes til andre tjenester fra skolen 
åpner høsten 2023 

13 15.Felles inntekter og utgifter Økt befolkningsvekst og skatteinngang -3000 -3000 -3000 -3000 
Vi forventer noe økning i befolkningsvekst 
og noe økt skatteinngang 

14 15.Felles inntekter og utgifter 
Krav til nye innsparinger eller økte 
inntekter 

                   -            -10 000          -20 000          -20 000  

Det nedsettes et utvalg i tråd med 
rådmannens innstilling som skal vurdere 
salg av eiendom, ytterligere 
innsparingsmuligheter og muligheter for 
merinntekt ved eiendomskatt på boliger og 
fritidseiendommer 

15 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester Kirkelig Fellesråd 

                  
32  

                  
32  

                  
32  

                  
32   

Totalt 
  

 -5 563          -22 038          -33 638          -33 938  
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B: Investeringer B2020 P2021 P2022 P2023  

  
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019 
             

Netto driftsresultat i rådmannens forslag 
            

18 158  
           

 19 652  
            

19 179  
            

19 100  
  

 

          
  

  

Nytt netto driftsresultat i prosent -0,8 % 0,2 % 1,1 % 1,2 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides 
i vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner 12 335 -3 631 -17 101 -17 937 

Sum endringer fra A.Drift 
            -5 
563           -22 038           -33 638           -33 938  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer 

               -
260  

            -1 
245  

            -2 
642  

            -3 
099  

        

NR Prosjektbeskrivelse 2020 2021 2022 2023 

Sum 
endring 
i total 
ramme Kommentar 

1 
Utsette Sjøskogen skole utvidelse to 
år 

             
-1 875  

         
 -23 750  

         
 -21 875  

           
 23 750  

         
 -23 750  

I tråd med skolebehovsplan for Ås nord 

2 Planleggingsmidler skole Ås nord 
   

             4 000    
 

3 Oppgradering Kinoteater 
             

-5 000  
            

 -5 000  
             

-2 500  
         -10 000  

         
 -22 500  

Skyve på oppgradering av kinoteater 2 år 

4 Infrastruktur Ås sentrum 
            

 -5 000  
            

 -5 000  
            

 -5 000  
            

 -5 000  
         

 -20 000  
Økt privat bidrag eller mindre kostnadskrevende 
tiltak 

5 
Fjerne ombygging 
administrasjonsbygg Ås stadion 

               
 -375     

               
-375   

Totalt 
 

          
-12 250  

         
 -33 750  

         
-29 375  

          
 12 750  

   
-66 625  
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K-86/19 
Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2020 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
 Eiendommer fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

19 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

20 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

21 104 15 
  

Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980   

22 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

23 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

24 107 560 
 

X Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 
25 060  

Kun bygg 

25 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 561 440  

 

Eiendommer ikke fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 75 25 
  

Granås sykehjem AS 33 390   

2 75 26 
  

Heia Eiendom AS 34 860  
 

3 107 3 
  

Hjulet Eiendom AS 23 450   

Sum 

     
91 700  
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Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Granås sykehjem AS og Heie Eiendom AS fritas for eiendomsskatt på næring da 
disse eiendommene er regulert til offentlig formål. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Hjulet Eiendom AS med tilhørende bygning fritas og takseres separat fra øvrig 
eiendom. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling «Eiendommer fritatt av kommunestyret for 2020» 
punktene 1-25 ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstiling «Eiendommer ikke fritatt av kommunestyret for 2020»: 
2. Pkt 1 Granås sykehjem AS ble nedstemt 20-13 (9Ap, 3SV, 1Rødt) ved alternativ 

votering mot forslaget fra H. 
3. Pkt 2 Heia Eiendom AS ble vedtatt 24-9 (5H, 3FrP) ved alternativ votering mot Hs 

forslag. 
4. Pkt 3 Hjulet Eiendom AS ble vedtatt 23-10 (6H, 3FrP, 1KrF) ved alternativ 

votering mot FrPs forslag. 
 
 

Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
Eiendommer fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

19 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

20 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

21 104 15 
  

Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980   
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22 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

23 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

24 107 560 
 

X Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 
25 060  

Kun bygg 

25 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

26 75 25   Granås sykehjem AS 33 390  

Sum 

     
2 594 830  

 

Eiendommer ikke fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 75 26 
  

Heia Eiendom AS 34 860  
 

2 107 3 
  

Hjulet Eiendom AS 23 450   

Sum 

     
58 310  

  
 
 
 
 

K-87/19 
Kommunens tilbud om legevaktstjenester og kommunale akutte 
døgnplasser fra 2021 
 
Formannskapets innstilling 11.12.2019: 
1. Follo lokalmedisinske senter IKS avvikles ihht Selskapsavtalens § 18. Søknad om 

avvikling sendes rette departement. 

 

2. Punkt 1 forutsetter enighet blant eierne. Dersom det ikke oppnås enighet om 
avvikling eller en av deltakerkommunene varsler uttreden av selskapet varsler Ås 
kommune uttreden ihht selskapsavtalens § 17. Et varsel om uttreden av selskapet 
sendes innen 31.12.2019.  

 
3. Ås kommune samarbeider om tilbudet som i dag ytes av Follo lokalmedisinske 

senter IKS med øvrige Follokommuner som ønsker det fra 01.01.2021. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Anne Odenmarck (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, 
bokstav e) etter enstemmig vedtak (32 stemmer). Ingen vara tiltrådte. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om å stryke følgende i punkt 3: 
«….fra 01.01.2021» 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
1. Follo lokalmedisinske senter IKS avvikles ihht Selskapsavtalens § 18. Søknad om 

avvikling sendes rette departement. 
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2. Punkt 1 forutsetter enighet blant eierne. Dersom det ikke oppnås enighet om 
avvikling eller en av deltakerkommunene varsler uttreden av selskapet varsler Ås 
kommune uttreden ihht selskapsavtalens § 17. Et varsel om uttreden av selskapet 
sendes innen 31.12.2019.  

 
3. Ås kommune samarbeider om tilbudet som i dag ytes av Follo lokalmedisinske 

senter IKS med øvrige Follokommuner som ønsker det. 
 
 
 

K-88/19 
Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
1) Stiftelsen LIV, Org nr 977 132 908, har til formål å erverve og drive lokaler som 
skal stilles til disposisjon for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS. Ås kommune 
godkjenner at Stiftelsen liv kan ta opp et lån på 25 mill. kr til utvidelse av Krise- og 
Incestsenteret i Follo IKS.   
 
2) Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med låne-nummer 8317.51.93084 på 5,6 
mill. kr per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon. 
Eierkommunene garanterer for lånet etter en fast nøkkel ut fra eierandelen i Krise og 
incestsenteret IKS ved inngåelsen av lånet. Dette lånet erstattes med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon.  
 
3) Nytt låneopptak på 25 mill. kr og eksisterende lån med endret garantiansvar slås 
sammen til et lån på 30,6 mill. kr.   
 
4) Ås kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 15 % (eierandelen etter 
befolkningstall 1.1.2019) av lån på kr 30,6 mill. kr som Stiftelsen LIV tar opp til 
utvidelse av lokaler til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS og refinansiering av 
eksisterende lån.  
 
5) Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15 % av 30,6 mill. kr kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 15 
% av 33,66 mill. kr. 
 
6) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 
år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Anne Odenmarck (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e), etter enstemmig vedtak (32 stemmer). Ingen vara tiltrådte. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tillegg punkt 1: 
«….med egen boenhet for menn.» 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med tillegget fra Sp ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
1) Stiftelsen LIV, Org nr 977 132 908, har til formål å erverve og drive lokaler som 
skal stilles til disposisjon for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS. Ås kommune 
godkjenner at Stiftelsen liv kan ta opp et lån på 25 mill. kr til utvidelse av Krise- og 
Incestsenteret i Follo IKS med egen boenhet for menn.   
 
2) Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med låne-nummer 8317.51.93084 på 5,6 
mill. kr per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon. 
Eierkommunene garanterer for lånet etter en fast nøkkel ut fra eierandelen i Krise og 
incestsenteret IKS ved inngåelsen av lånet. Dette lånet erstattes med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon.  
 
3) Nytt låneopptak på 25 mill. kr og eksisterende lån med endret garantiansvar slås 
sammen til et lån på 30,6 mill. kr.   
 
4) Ås kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 15 % (eierandelen etter 
befolkningstall  1.1.2019) av lån på kr  30,6 mill. kr som Stiftelsen LIV tar opp til 
utvidelse av lokaler til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS og refinansiering av 
eksisterende lån.  
 
5) Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15 % av 30,6 mill. kr kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 15 
% av 33,66 mill. kr. 
 
6) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 
år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
 
 
 
 

K-89/19 
Navnendring Ås demenssenter til Moertunet 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Ås demenssenter endrer navnet til Moertunet, fra den 01.01.2020. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
Ås demenssenter endrer navnet til Moertunet, fra den 01.01.2020. 
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K-90/19 
Bosetting av flyktninger 2020 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2020. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2020. 

 
 
 

K-91/19 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken   
    Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 
    a) Medlem: Ordfører 
    b) Vara: Varaordfører 
4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
    sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
    selskapet er opprettet. 
 
 
 

K-92/19 
Forslag om endring av navn på Ås kommunale 
voksenopplæringssenter 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter endrer navn til Ås læringssenter 1.1.2020. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter endrer navn til Ås læringssenter 1.1.2020. 
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K-93/19 
Borgerlig vigsel i Ås kommune - reglement og organisering etter 
evaluering 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Reglement for borgerlig vigsel videreføres på ubestemt tid, jf. reglement av 
13.12.2017. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
Reglement for borgerlig vigsel videreføres på ubestemt tid, jf. reglement av 
13.12.2017. 
 
 
 

K-94/19 
Valg til råd for personer med funksjonsnedsetting 2019 - 2023, forts. 
 
Innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Kommunestyret valgte enstemmig som avtalevalg, sammensetning av råd 
for personer med funksjonsnedsetting som innstilt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
Medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsetting 2019 – 2023: 
 

 Medlemmer K M Varamedlemmer K M 

1. Rolf Berntsen, Ap  1 1. Gitte Lise Olsen, Ap      1  

2. Stina Stenmark, SV 1  2. Ingvild Nordland, SV 1  

3. Per Ivar Wroldsen, FrP  1 3. Christian Hellevang, H  1 

1. Steinar Antonsen, forening  1 1. Irene Svennevik, forening 1  

2. Kristine Victoria Magnus, forening 1  2. Harald Clausen, forening                   1 

1. Gry Mathisen, adm.repr. 1  1. Bente Sperlin, adm.repr. 1  

2. Monica Berge-Tukh, adm.repr. 1     
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K-95/19 
Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 
 
Innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Nils Sopp utgår som varamedlem i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 
Som ny vara på plass nr. 3 i velges: 
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Anne Odenmarck (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e) ved valg av representanter til Krise- og incestsenteret i Follo IKS. Ingen 
vara tiltrådte. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til nytt varamedlem i sakkyndig 
nemnd for eiendomsskatt på plass nr. 3: Bjørn Leivestad (H).  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet på vegne av H og FrP forslag til medlemmer til 
representantskap og styrer, som vedtatt.  
 
Edvin Søvik (Ap) fremmet forslag til medlemmer, som vedtatt. 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet forslag til medlemmer, som vedtatt. 
Martin Løken (MDG) fremmet forslag til medlem, som vedtatt. 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet forslag til medlemmer, som vedtatt. 
Odd Vangen (Sp) fremmet forslag til medlem, som vedtatt. 
Annett H. Michelsen (Sp) fremmet forslag til medlem, som vedtatt. 
Bianca Wathne Gelink (MDG) fremmet forslag til medlem, som vedtatt. 
Gro Haug (FrP) fremmet forslag til medlem, som vedtatt. 
 
Ad hoc utvalg – økonomi, jf. K-85/19, 11.12.2019: 
Dag H. Nestegård (SV) fremmet på vegne av Ap, Sp, MDG, SV, V, R og KrF forslag 
om å utvide til fem medlemmer og foreslo følgende fire kandidater: Tilsvarer 
kommunestyrets vedtak. 
 
Hilde Kristin Marås (H) gjorde oppmerksom på at opposisjonen ikke ønsker å delta i 
utvalget. 
 
Votering: 
1. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt: 

Innstillingen med forslaget fra H ble vedtatt enstemmig som avtalevalg.  
 
2. Kommunestyret vedtok enstemmig, som avtalevalg medlemmer og 

varamedlemmer til representantskapene i AL Liahøi, Follo distriktsrevisjon 
IKS/Viken kommunerevisjon IKS, Kemneren i Follo, Follo Ren IKS, Søndre 
Follo Renseanlegg IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, Krise- og incestsenteret 
IKS, Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo barnevernvakt IKS og Follo 
brannvesen IKS. 
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Kommunestyret vedtok enstemmig, som avtalevalg, styremedlemmer til 
Stiftelsen Årungen Ro- og padlesenter, Kemneren i Follo og til Follo 
Barnevernvakt IKS. 

 
3. Kommunestyret vedtok enstemmig forslag til styremedlemmer i Follo Ren IKS, 

Søndre Follo Renseanlegg IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, Krise- og 
incestsenteret i Follo IKS, Follo lokalmedisinske senter IKS og Follo brannvesen 
IKS. 

 
4. Fellesforslaget fra SV om ad hoc utvalg økonomi, ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP). 
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
 

1. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt: 
Nils H. Sopp utgår som varamedlem i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 
Som ny vara på plass nr. 3 velges Bjørn Leivestad (H)  

 

2. Valg til diverse organer, følgende ble valgt: 
 

Representantskap - AL Liahøi 

Medlemmer Personlige varamedlemmer 

Stein Barli Ap Emilie Efe Åm Ap 

Ulf Oppegård  H Espen Fjeld H 

Marcus Oterholm SV   

    

 
Representantskap - Follo distriktsrevisjon IKS / Viken kommunerevisjon IKS 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Representantskap - Kemneren i Follo: 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Styremedlemmer – Kemneren i Follo 

Kommune Styremedlem Personlig varamedlem 

Ås økonomisjef Emil Schmidt koordinator regnskap Berit Brantseg 

 
 
Representantskap - Follo Ren IKS 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 
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Representantskap - Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Kommune Medlemmer Personlige varamedlemmer 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap)  

Ås varaordfører Martin Løken (MDG)  

Ås Zara Berg (H) Rune Tjessem (H) 

 
 
Representantskap - Nordre Follo Renseanlegg IKS 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Representantskap - Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Representantskap - Follo lokalmedisinske senter IKS 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Representantskap - Follo Barnevernvakt IKS 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 
Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Styremedlemmer – Follo Barnevernvakt IKS 

Kommune Styremedlem Personlig varamedlem 

Ås virksomhetsleder  
Monica Berge-Tukh  

enhetsleder barnevern  
Heidi I. Bordi 

 
 
Representantskap - Follo brannvesen IKS: 

Kommune Medlem Personlig varamedlem 

Ås ordfører Ola Nordal (Ap) varaordfører Martin Løken (MDG) 

 
 
Styret - Stiftelsen Årungen Ro- og padlesenter 

Kommune Styremedlem Personlig varamedlem 

Ås Kirstine Brandhøj Bakke Carl Birger Alm (SV) 
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3. Kommunestyrets kandidater til styrene i følgende organer: 
 

Follo Ren IKS 

Kommune Forslag til styremedlemmer Forslag personlig varamedlem 

Ås Ole Fredrik Nordby (H) Kjetil Barfelt (Frp) 

Ås Selma Sollihagen (MDG)  

Ås Olav Soldal (V)  

Ås Pål Vedeld (SV)  

Ås Marianne Røed (Sp)  
 
 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Kommune Forslag til styremedlemmer Forslag personlig varamedlem 

Ås Gro Haug (Frp) Arne Hillestad (Frp) 

Ås  Ole Fredrik Nordby (H)  
 

 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 

Kommune Forslag til styremedlemmer 

Ås Ole Fredrik Nordby (H) 

Ås Odd Vangen (Sp) 

Ås Martin Dønhaug (V) 
 

 
Krise- og incestsenter i Follo IKS 

Kommune Forslag til styremedlemmer 

Ås Rubina Mushtaq Rikheim (H) 

Ås Annett H. Michelsen (Sp) 

Ås Tor Malnes Grobstok (MDG) 
 

 
Follo lokalmedisinske senter IKS 

Kommune Forslag til styremedlemmer 

Ås Kjetil Barfelt (Frp) 

Ås Olav Fjeld Kraugerud (V) 
 

 
Follo Brannvesen IKS 

Kommune Forslag til styremedlemmer 

Ås Joar Solberg (Ap) 

Ås Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 

Ås Bård Martin Tollefsen  

Ås Anne Whyte (FrP) 
 

 
4. Valgte medlemmer - Ad hoc utvalg økonomi 

Medlemmer 

Edvin Søvik  Ap 

Odd Rønningen Sp 

Liv Anna Lindman MDG 

Kristine Lien Skog SV 
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19/00059 
 

 VEDLEGG 1 
 
K-85/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023 
 
Forslag til endringer fra Ap, Sp, MDG, SV, V, Rødt, KrF 
 

A:Drift 
 

B2020 P2021 P2022 P2023 
                 

 
Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.          18 158           19 652           19 179           19 100  

 
   

        
 

 
Totaloversikt over hvordan 
alle endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i prosent 
-0,8 % 0,2 % 1,1 % 1,2 % 

(Netto driftsresultat % etter endr. i drift og 
invest.) 

 

Nytt netto driftsresultat i kroner 
12 335 -3 631 -17 101 -17 937 

(Netto driftsresultat etter endringer i drift og 
invest.) 

 

Sum endringer fra A.Drift 
            

-5 563          -22 038          -33 638          -33 938  
(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer               -260  

          
  -1 245  

          
  -2 642  

           
 -3 099  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Beskrivelse av tiltaket 

Endring 
B2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 

Endring 
P2023 Kommentar  

1 
01.Barnehage 

Redusere effektivisering 
spesialpedagogiske ressurser 

               
300  

               
200  

               
100  

                   
-    

Det forutsettes at effektiviseringen 
skjer gjennom digitalisering 

2 01.Barnehage Opprettholde avdeling Mjølner 300 300 300 300 
 

3 02.Grunnskoleopplæring 
Fjerne reduksjon og 
effekiviseringskrav 

               
430  

               
930  

            1 
430  

            1 
430   

4 
02.Grunnskoleopplæring 

Fjerne kutt i spesialpedagogiske 
tiltak 870 870 870 870  

5 02.Grunnskoleopplæring 
Opprettholde deler av styrkingen av 
Kroer skole ett år til 

               
500  
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6 04.Kommunehelse Reduserte overføringer Follo LMS 
           

 -5 000  
         

-10 000  
        

 -10 000  
        

 -10 000  
Sak om Follo LMS 

7 04.Kommunehelse 
Ny stilling turnuskandidat 
fysioterapi 

                  
80  

                  
80  

                  
80  

                  
80   

8 05.Barnevern 
Redusere styrking av 
barnevernstjenesten utover i 
perioden 

 
-1000 -2000 -2000 

Økt egenregi, mindre konsulentbruk, 
digitalisering 

9 
06.Sosiale og 
arbeidsrettede tjenester 

Mindre økning i 
sosialstønadsutgifter -1000 -2000 -3000 -3000 

Endringene i AAP-ordningen bør gi 
mindre merutgifter på sikt.  

10 

08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

Styrking av nattbemanning Moer 
sykehjem 

               
625  

            
 1 250  

             
1 250  

             
1 250  

Halvårseffekt for 2020 

11 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø Ny stilling plansaksbehandling 300 300 300 300 

Vi forutsetter at økte gebyrinnteker 
finansierer cirka 2/3 av stillingen. 

12 11.Eiendomsforvaltning og 
utleie 

Redusert leie tjenestebygg 

   

-200 

Det forutsettes at ledig kapasitet på ny 
Åsgård brukes til andre tjenester fra 
skolen åpner høsten 2023 

13 15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt befolkningsvekst og 
skatteinngang -3000 -3000 -3000 -3000 

Vi forventer noe økning i 
befolkningsvekst og noe økt 
skatteinngang 

14 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Krav til nye innsparinger eller økte 
inntekter 

 
- 

         
-10 000  

        
 -20 000  

       
  -20 000  

Det nedsettes et utvalg i tråd med 
rådmannens innstilling som skal 
vurdere salg av eiendom, ytterligere 
innsparingsmuligheter og muligheter 
for merinntekt ved eiendomskatt på 
boliger og fritidseiendommer 

15 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester Kirkelig Fellesråd 

                  
32  

                  
32  

                  
32  

                  
32   

Totalt 
  

        -5 563        -22 038        -33 638        -33 938  
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B: Investeringer B2020 P2021 P2022 P2023 

                  

Netto driftsresultat i rådmannens forslag 
            

18 158  
            

19 652  
            

19 179  
            

19 100  
  

 

          
  

  

Nytt netto driftsresultat i prosent -0,8 % 0,2 % 1,1 % 1,2 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides i 
vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner 12 335 -3 631 -17 101 -17 937 

Sum endringer fra A.Drift 
            

-5 563  
          

-22 038  
         

 -33 638  
         

 -33 938  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer 

             
  -260  

            
 -1 245  

           
 -2 642  

           
 -3 099  

        

NR Prosjektbeskrivelse 2020 2021 2022 2023 

Sum 
endring 
i total 
ramme Kommentar 

1 
Utsette Sjøskogen skole utvidelse 
to år 

            
 -1 875  

          
-23 750  

        
  -21 875  

           
 23 750  

          
-23 750  

I tråd med skolebehovsplan for Ås nord 

2 Planleggingsmidler skole Ås nord 
   

             
 4 000  

  
 

3 Oppgradering Kinoteater 
             

-5 000  
            

 -5 000  
             

-2 500  
          

-10 000  
          

-22 500  
Skyve på oppgradering av kinoteater 2 år 

4 Infrastruktur Ås sentrum 
             

-5 000  
             

-5 000  
             

-5 000  
           

  -5 000  
         

-20 000  
Økt privat bidrag eller mindre kostnadskrevende 
tiltak 

5 
Fjerne ombygging 
admistrasjonsbygg Ås stadion 

                
-375     

               
-375   

Totalt 
 

         
 -12 250  

          
-33 750  

          
-29 375  

            
12 750  

          
-66 625  
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19/00059 
 

Verbalforslag Ap, Sp, MDG, SV, V, R, KrF: 
 

1. Rådmannen bes innen januar/februar 2020 fullføre utredningen de politiske 
partiene har fått i forbindelse med budsjettprosessen, av ulike alternativer for ny 
Åsgård skole, hvor både økonomiske, byggmessige og konsekvenser for 
skoledriften vurderes. Utredningen skal også inneholde hvordan Åsgård skole kan 
bygges som 4-parallell skole, men hvor ledig kapasitet kan benyttes til andre 
tjenester, i påvente av at elevkapasiteten ved skolen fylles opp. Planlegging av 
vedtatt utbygging av ny Åsgård skole skal fortsette uavhengig av dette, slik at 
utbyggingen ikke forsinkes og framdriften holdes. 

  

2. Utvidelse av Sjøskogen skole utsettes i to år, i tråd med skolebehovsplan for Ås 
nord.  

 

3. Ås kommune har innført seriøsitetskrav med krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle 
kontrakter. Rådmannen bes legge fram en sak i henhold til kommunestyrets 
tidligere vedtak om og hvordan Ås kommune med utgangspunkt i «Oslo-
modellen» kan innarbeide mer omfattende seriøsitetskrav i standardkontrakter for 
anskaffelser av varer, utvalgte tjenesteområder (helse og omsorg), samt bygg- og 
anlegg. Saken skal inneholde en vurdering om dette kan gjøres i samarbeid med 
andre kommuner i Follo. 

 

4. Rådmannen bes om fortgang i arbeidet med kommunens eiermelding, og legge 
fram forslag om å redusere kostnadene i IKS Ås er en del av 

 

5. Arbeid med utvikling av en heltidskultur i Ås kommune skal prioriteres, spesielt 
innen pleie og omsorgstjenestene. Rådmannen bes legge fram en sak om en 
mulig utvidelse av vikarpoolen til å gjelde andre tjenester, også vurdere et 
samarbeid med andre kommuner, som et ledd i dette.  

 

6. For 2021 bes rådmannen legge fram et forslag til budsjett og handlingsplan med 
og uten eiendomsskatt på bolig. Alternativet med eiendomsskatt skal ha et høyt 
bunnfradrag og brukes til å betjene kommunens gjeld.  

 

7. Det nedsettes et ad-hoc utvalg bestående av politikere og administrasjon med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene for 2021. Utvalget 
skal avgi innstilling slik at kommunestyret kan behandlet innstillingen innen juni 
2020.  Følgende 4 politiske deltakere velges: 

 

8. Parkeringskjeller ved ny Åsgård skole skal være brukerfinansiert og erstatte 
parkeringsplasser på bakkeplan i Ås sentrum. 

 

9. Ved prosjektering av Åsgård skole skal miljøvennlige materialer benyttes, 
herunder bygging i tre (limtre/massivtre) vurderes. 

 

10. Bygging av Åsgård skole skal skje som fossilfri byggeplass. 
 

11. Rådmannen bes legge fram en sak om Ås kommune kan nyttegjøre seg av sine 
kommunale biler til en bildele- eller utleieordning. Det bes om et anslag på 
budsjett-effekten av å etablere en slik ordning i 2022. 

 
12. Rådmannen bes ta sikte på å etablere et godt synlig innbyggertorg for Ås i et lett 

tilgjengelig lokale på bakkeplan. Det bør vurderes om innbyggertorget kan 
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samlokaliseres med andre tilbud som for eksempel bibliotekstjenester, 
frivilligsentralen, kommunens møteplasskoordinator, næringsrådgiver og eventuell 
fremtidig kommunal frivilligkoordinator, for å utvide torgets rekkevidde og 
potensiale som inkluderende møteplass og informasjonspunkt, samt bidra til 
koordinering, samskaping og synergieffekter mellom offentlig, ideell og privat 
sektor i tråd med samhandlingsreformen og Kommune 3.0. 

 

13. Rådmannen skal legge fram en sak for muligheten for å tilby kommunale 
transportløsninger for innbyggere i kommunen, som en effektivisering og 
videreutvikling av eksisterende transportløsninger.  

 

14. Be rådmannen se på muligheten for at Kulturskolens behov for plass- og 
romkrevende lokaler (slagverk etc) kan benytte seg av andre lokaler enn 
administrasjonsbygg ved Ås stadion, f.eks. ungdomsklubbens nye lokaler. 

 

15. Rådmannen bes legge fram en sak om vedlikehold av kommunale veier, også 
sett i lys av klimaendringene.  

  

16. Rådmannen bes fremme en sak om å ta i bruk nærmiljøet og alternative 
undervisningsfora i undervisningen for barne- og ungdomstrinnet i tråd med nylig 
vedtatt (rammeplan), og i samarbeid med Campus Ås. 

 

17. Situasjonen angående livssynsnøytrale seremonilokaler oppfattes som uklar. 
Mennesker utenfor den Norske kirke er i stor grad henvist til å finne lokaler og 
betale for disse selv.  Rådmannen bes utrede situasjonen for livssynsnøytrale 
seremonilokaler i løpet av 2020 med sikte på å avklare kommunens ansvar, 
eksisterende og nye tilbud. 

 

18. Vi har et av landets beste kulturhus. Dette skal i størst mulig grad benyttes til 
kultur- og frivillighet, derfor bør partipolitiske møter organiseres i andre lokaler.  

 

19. Ås skal utvikle bosteder som er gode å oppholde seg i, hvor både sosial og 
økologisk bærekraft er høyt prioritert. For Ås sentrum innebærer det å prioritere 
utbyggingsforslag som etterlever mål og krav i kvalitetsprogrammet og 
områdereguleringsplanen først. Kvalitetsprogrammet skal videre utvikles til en 
veileder for både arkitektur og uteområder i hele kommunen. 

 

20. Rådmannen bes legge frem en sak for hvordan engangsservise (herunder bestikk 
o.l.) kan fases ut ved bruk i kommunale bygg 

 

21. Rådmannen bes sikre et kompetanseløft i sirkulærøkonomi, for administrasjon og 
politikerne, i tråd med regjeringens satsning. Løftet skal sikre felles forståelse og 
kunnskapsgrunnlag med sikte på å gjøre Ås til en foregangskommune på 
sirkulærøkonomi. 

 

22. Rådmannen bes legge fram en sak med en helhetlig plan for mat og måltider. 
Dette ønskes for å kvalitetssikre at det serveres sunn mat i Ås kommunes 
virksomheter og tjenestetilbud, og redusere matsvinn. 
 

23. Rådmannen bes innen januar/februar 2020 legge fram en sak om og eventuelt 
hvordan plassproblemene på Brønnerud skole kan løses, uten å endre 
skolegrenser. 

 

24. Rådmannen skal legge fram en sak med vurdering av de kommunale bidragene 
til seniorsentrene, med sikte på å avklare ansvarsforhold og fornye avtalene med 
seniorsentrene. 
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VEDLEGG 2: 
K-85/19  
Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023 
 

Forslag til endringer fra H og FrP: 
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Budsjettkommentarer 2020 - 2023 Høyre og Frp 
Nedenfor er gitt forklaring på budsjettposter og hvilke prioriteringer som settes for 
postene. 
 
1. 02.Grunnskoleopplæring – Nedlegge Kroer skole 

Det gjøres en vurdering av etterbruk av lokalene til Kroer skole, for eksempel 
om eiendomsavdelingen/kommunalteknikk eller andre kommunale 
virksomheter kan ta lokalene i bruk 

 
2)  04.Kommunehelse – Økte overføringer til Follo LMS 

Det forutsettes at kostnadene med å kjøpe tjenester fra Nordre Follo 
kommune ikke overstiger dagens kostnader Ås kommune har ved IKS. 
 

3) 10.Administrasjon og styring – Rammekutt 
Rammekuttet er lagt inn under administrasjon og styring da Rådmannen må 
vurdere hvor dette skal tas. Det gis følgende føringer for rammekuttet: 

• Forebyggende helse, tjenester til hjemmeboende, barnehage og skole 
  skal skjermes. 
• 60 % av kuttet skal tas på administrasjon og 40 % i tjenestene. 

 
4)  Investeringer – Tiltaksplan for gang- og sykkelveier 

Grimsrudveien skal prioriteres. 
 

5)  Investeringer – Institusjonsbygg nord og ombygging Dr Sødringsvei 
Det må legges frem en sak til politisk behandling knyttet til nivået på 
tjenestene og hvordan vi skal organisere disse i framtida før det bevilges 
penger til tiltakene. Det er gjort vedtak på tilsvarende ved 
budsjettbehandlingen i 2018 som ikke er fulgt opp. 

 
6)  Investeringer – Oppgradering kinoteater 

Utsettes 1 år. 
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VEDLEGG 3: 
K-85/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Forslag til endringer fra SV: 
 

A: 
Drift 

 
B2020 P2021 P2022 P2023 

                 

 
Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.     18 158      19 652      19 179      19 100  

 
   

        
 

 
Totaloversikt over hvordan 
alle endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent -0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % (Netto driftsresultat % etter endr. i drift og invest.) 

 

Nytt netto driftsresultat i 
kroner 10 581 -6 639 -7 804 -9 270 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) 

 

Sum endringer fra A.Drift 
     

 -7 335  
  

 -25 175  
  

 -24 675  
  

 -25 675  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag 
fra B.Investeringer 

         
-242  

     
 -1 116  

     
 -2 308  

      
-2 695  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Beskrivelse av tiltaket 

Endring 
B2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 

Endring 
P2023 Kommentar  

1 01.Barnehage 
Effektivisere ressurser til 
spesialpedagogiske tiltak 

         500           500           500           500  
Det er ikke midler for kompetanseheving 
for barnehagene i Ås 

2 01.Barnehage 
Reduksjon av 
effektiviseringskrav 

             -             850       1 350   1 350   tilbakeføre kutt  

3 02.Grunnskoleopplæring 
Tilbakeføre en plass Follo 
barne- og ungdomsskole 500 500 500 500 

  

4  02.Grunnskoleopplæring 
Tilbakeføre styrkingsmidler 
Kroer skole 600 600 600 600 

 tilbakeføre deler av kutt  

5 02.Grunnskoleopplæring 
Effektivisere ressurser til 
spesialpedagogiske tiltak 

         870           870           870           870   tilbakeføre kutt  
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6 02.Grunnskoleopplæring 
Reduksjon og 
effektiviseringskrav 

         430           930        1 430        1 430   tilbakeføre kutt  

7 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Innsparing i bibliotek 100 100 100 100 

Kutt bibliotekstjenester er 
uakseptabelt. Nordby filial må 
opprettholdes. 

8 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester Innsparing kulturskole 300 300 300 300 

 tilbakeføre kutt  

9 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reduksjon og 
effektiviseringskrav 

             -          1 000        1 000        1 000   tilbakeføre kutt  

 10 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Etablere en koordinator for 
frivillig arbeid i Ås 

750 1000 1000 1000 
 

11 04.Kommunehelse 
Innsparing samarbeid Follo 
lokalmed.senter 

     -5 000    -10 000    -10 000    -10 000                                                         -    

12 04.Kommunehelse 
Reduksjon og 
effektiviseringskrav  

      1 500        1 500        1 500   tilbakeføre kutt  

13 05.Barnevern 
Digitalisering- med forventet 
effektiviseringsgevinst          750  

   

                                                       -    

14 
06.Sosiale og 
arbeidsrettede tjenester 

Ny stilling boligsosial 
koordinator 

         800           800           800           800                                                         -    

15 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Reduksjon og 
effektiviseringskrav (bla 
Ljungbyveien i drift) 

      2 000        2 000        2 000        2 000  
 tilbakeføre noe til vi ser effekten av 
eventuelle innsparingstiltak.  

  16  
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Styrke nattbemanning Moer       1 250        1 250        1 250        1 250                                                         -    

17 
09.Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

Reduksjon og 
effektiviseringskrav   300 300 300 

 tilbakeføre kutt  

18 
09.Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø Ny stilling til plansaker 

         615           925           925           925                                                         -    

19 
10.Administrasjon og 
styring 

Reduksjon og 
effektiviseringskrav 

         800        1 800        2 800        2 800   tilbakeføre kutt  

20 
10.Administrasjon og 
styring 

Innføring av Oslo-modellen            700           700           700  
 

21 
11.Eiendomsforvaltning og 
utleie 

Reduksjon og 
effektiviseringskrav 

      1 500        1 000        1 000        1 000  
Lagt tilbake 1 mill fra 2021 for å hente inn 
gevinster fra ny stilling  
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22 
11.Eiendomsforvaltning og 
utleie 

Styrking av brannsikkerhet i 
bygg- aktutte tiltak 

      1 000        1 000           500           500  
 

23 
11.Eiendomsforvaltning og 
utleie 

Ny stilling omstilling og 
prosjektgjennomføring 

         900           900           900           900  
 

24 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt befolkningsveskt/ økt 
skatteinngang 

     -3 000       -3 000       -3 000       -3 000                                                         -    

25 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Eiendomsskatt på bolig   -13 000    -31 000    -32 000    -33 000  
 

Totalt 
 

      
-7 335  

   
-25 175  

   
-24 675  

   
-25 675   

 
 
 
 
 
 
B: Investeringer B2020 P2021 P2022 P2023 

                  

Netto driftsresultat i rådmannens forslag     18 158      19 652      19 179      19 100  
  

 

          
  

  

Nytt netto driftsresultat i prosent -0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan 
innarbeides i vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner 10 581 -6 639 -7 804 -9 270 

Sum endringer fra A.Drift      -7 335     -25 175     -24 675     -25 675  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer          -242       -1 116       -2 308       -2 695  

        

NR Prosjektbeskrivelse 2020 2021 2022 2023 

Sum 
endring i 
total ramme Kommentar 

1 
     

             -    
 

2 
     

  
 

3 Kirkelig fellesråd            -50             -50             -50             -50    halvere støtten 

4 Båtseptik nesset      -1 250         1 250  
  

  Utsette ett år.  

5 Infrastruktur Ås      -5 000       -5 000       -5 000       -5 000    Fortusetter at en større andel tas av private 
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6 Innbygertorg- digitalisering          -750            750  
  

  utsette ett år 

7 Oppgradringer veilysanlegg      -2 500       -2 500         2 500         2 500    utsette to år 

      
  

 
9 

     
             -    

 

10 
Utsette Sjøskogen skole utvidelse to 
år 

     -1 875     -23 750     -21 875      23 750     -23 750  I tråd med skolebehovsplan for Ås nord 

11 
     

  
 

12 Fjerne p_kjeller Åsgård 
   

   -11 000     -11 000  
 

Totalt    -11 425     -29 300     -24 425      10 200     -34 750    
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Verbalforslag fra SV 
 

1. Budsjettet sikrer framdrift i byggeplanene på Åsgård og bevarer midlene til 
Kroer skole. Mjølner barnehage legges ned, og sikrer klasserom for 
Brønnerud skole. 

 

2. Budsjettet gir forsvarlige rammer for sentrale områder som barnehage, skole, 
kultur og bibliotek, kommunehelse, tjenester til hjemmeboende og sentral 
saksbehandling.  

 

3. For å kunne tilbakeføre usosiale kutt og sikre anstendige arbeidsvilkår skal 
det innføres eiendomsskatt på bolig i Ås kommune. Bunnfradraget skal være 
på 1,5 million, og med 2 promille skattesats i perioden.  

 

4. Budsjettet legger opp til realistiske innsparinger i budsjettet ved å legge 
barnevernet inn midler for digitalisering i barnevernet, redusere omfang av 
konsulenttjenester for fysisk planlegging, og støtter omstillingstiltak for 
administrasjon og styring i henhold til omstillingsprosjektet.  

 

5. Rådmannen bes gjennomgå NAV for å identifisere tiltak for effektivisering og 
økt tilgjengelighet. Sakens fremmes for politisk behandling. 

 

6. Det skal ansettes en boligsosial koordinator for å følge opp den boligsosiale 
handlingsplanen i Ås.  

 

7. Åsgård skole skal bygges uten parkeringskjeller, da den genererer mer 
bilbruk, koster penger, er for langt unna sentrum, opptar skolens uteareal og 
kan utgjøre en fare for trafikksikkerhet for barna.  

 

8. Budsjettet styrkes med en ekstra plass på Follo barne- og ungdomsskole, 
sammen med at spesialpedagogiske midler sikres selv om tjenesten skal 
omstilles.  

 

9. Det skal etableres en frivillighetskoordinator for å styrke arbeidet med 
frivillighet i Ås.  

 

10. Det avsettes midler for digitalisering av saksbehandling i barnevernet- med en 
forventet effektiviseringsgevinst.  

 

11. Det budsjetteres med styrket nattbemanning på Moer sykehjem for å sikre 
bedre arbeidsvilkår og tilgjengelig personale. 

 

12. Brannsikkerheten styrkes i budsjettet, og dermed minskes faren for liv og 
helse, lovbrudd og dagbøter. 

 

13. Det opprettes ny stilling for omstilling og prosjektgjennomføring innenfor 
eiendomsforvaltning og utleie. Stillingen vil kunne bidra til bedre oppfølging i 
planlegging av kommunale byggeprosjekter og initiere effektiviseringstiltak.  

 
14. Det skal innføres krav til forsvarlighet i byggebransjen (Oslo-modellen). 
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