
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

Protokoll 

Kommunestyret 

Møtetid: 12.12.2018 kl. 10:00 – 15:10  
Sted: Store sal,   Ås kulturhus 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Live Holck Johannessen, Joar Solberg,  
            Janna Bitnes Hagen, Bonsak Hammeraas, Einride Berg 
H: Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen,  
            Bengt Nøst-Klemmetsen, Egil A. Ørbeck, Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen 
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Odd Rønningen, Svend Trygve Kvarme 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt*, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Bianca Wathne Gelink  
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
Rødt: Kristine Sand 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:      Marit, Hauken, Else Jorunn Vestby 
FrP:     Torill Horgen* 
MDG:  Steinar Antonsen 
 
Forfall:  
Ap:      Malin Karusbakken Aamodt, Beate Erikstad 
MDG:  Werner Wilhelmsen 
 
Andre møtte: kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef 
Marit Roxrud Leinhardt, etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og 
utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef 
Anne Eid, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, rådgiver Lene H. Lilleheier - 
møtesekretær 
 
Diverse merknader: 
* Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil i sak 95/18, Torill Horgen (FrP) tiltrådte. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91/18, 95/18, 92-94/18, 96/18. Krav om 
lovlighetskontroll av vedtak i sak 91/18 ble behandlet til slutt i møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 18.12.2018 
 
 
Ola Nordal        Jorunn Nakken 
ordfører        varaordfører 
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Referatsaker  

10/18 Svar fra Akershus fylkeskommune til kommunestyret i Ås 
 - Regional plan for areal og transport, saksdok. 18/00802-5 
 

11/18 Follo distriktsrevisjon - bestilling av saksutredning – hastevedtak,  
saksdok. 18/00802-6 
 

12/18 Oversikt over møtegodtgjørelse til politikere 2018 
Oversikten ligger til gjennomsyn hos politisk sekretariat, og lånes ut på 
forespørsel. Oversikten lå til gjennomsyn i møtet. Møtegodtgjørelse utbetales i 
desember.  
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Saker til behandling  

K-91/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

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

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (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: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr 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, jfr eiendomsskatteloven § 25. 
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g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet på vegne av Ap med støtte fra KrF følgende forslag til 
endringer i drifts- og investeringsbudsjett, verbaldel og endringer i mål og tiltak i 
handlingsprogrammet:  
Se vedlegg 1 til kommunestyrets protokoll.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og FrP til 
endringer i drifts- og investeringsbudsjett og verbaldel.  
Se vedlegg 2 til kommunestyrets protokoll.  
I tillegg fremmet hun følgende verbalforslag på vegne av H og FrP: 

Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 
10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at 
psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge. 

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Sp, MDG, SV og 
Rødt til endringer i drifts- og investeringsbudsjett og verbaldel: 
Se vedlegg 3 til kommunestyrets protokoll. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag til endringer i drifts- og 
investeringsbudsjettet: 
Se vedlegg 4 til kommunestyrets protokoll. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende verbalforslag: 
1. For å bedre dialog mellom kommune/landbrukskontor og grunneiere/skogselskap, 

og sørge for god veiledning til disse, innfører Ås kommune meldeplikt av hogst, 
og administrasjonen utarbeider i samråd med relevante politiske utvalg forslag til 
ny forskrift om dette i løpet av 2019. 

 
2. Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å 

finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, 
barnehager og lekearealer. 

 
Voteringsorden: 
Ordfører fremmet forslag om votering i to runder, der en i første runde voterer over 
forslagene enkeltvis og med de mest ytterliggående først. Alle kan stemme på alle 
forslag. I andre runde voterer representantene over de to forslagene som har fått 
flest stemmer, dersom ingen forslag får flertall i første runde.  
 
Ordførers forslag ble nedstemt 24-9 (4Ap, 2Sp, 1SV, 2V) ved alternativ votering mot 
at samtlige forslag settes opp mot hverandre, og representantene kun kan stemme 
på ett av forslagene i første voteringsrunde.   
 
Erling Rognli (V) varslet krav om lovlighetskontroll. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig nedstemt. 
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Votering over forslag til endringer i handlingsprogram kapittel 4, driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett: 
Forslaget fra V fikk 2 stemmer (V) 
Forslaget fra Sp, MDG, SV og Rødt fikk 10 stemmer (4Sp, 3MDG, 2SV, 1Rødt) 
Forslaget fra H og FrP fikk 10 stemmer (7H, 3FrP) 
Forslaget fra Ap med støtte fra KrF fikk 11 stemmer (10Ap, 1KrF) 
 
H og FrP hadde flest stemmer ved kommunestyrevalget 2015. 
 
Ap’s forslag med støtte fra KrF ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) ved alternativ votering 
mot fellesforslaget fra H og FrP. 
 
Votering over verbalforslag: 
Forslag fra Sp, MDG, SV og Rødt nr. 

  5. ble enstemmig vedtatt. 
10. ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) 
11. ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Sp, MDG, SV og Rødt til endringer i handlingsprogram delmål nr. 
1.1 Endring tiltak 5 ble vedtatt 24-9 (6Ap, 3FrP) 
1.1 nytt tiltak ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) 
1.2 endring delmål by-sykkelordningen, ble enstemmig vedtatt. 
1.3 nytt tiltak ble nedstemt 19-14 (2Ap, 3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

    1.6  nytt tiltak biologisk kartlegging, ble nedstemt 18-15 (3Ap, 3Sp, 3MDG,    
           2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
    1.6  nytt tiltak skilting, ble nedstemt 21-12 (3Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
    1.6  pollinatorvennlig beplanting, ble vedtatt 21-12 (6Ap, 3H, 3 FrP)   
    1.6  nytt tiltak flere verneområder, ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,     
           1Rødt) 
    1.6  nytt tiltak kontroll hogst, ble nedstemt 20-13 (3Ap, 1Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,    
           1Rødt) 
     1.7 endring tiltak 33 landbruksmidler, ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2V, 1KrF, 1Rødt)      
     1.7 nytt tiltak «inn på tunet» ble nedstemt 17-16 (8Ap, 6H, 3FrP) 
     2.6 nytt tiltak dyreassistert eldreomsorg, ble vedtatt 20-13 (9Ap, 3H, 1FrP) 
     2.7 nytt tiltak gatekunst, ble nedstemt 19-14 (1Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF,      
 1Rødt) 
Forslag fra MDG nr. 

1. ble nedstemt 24-9 (1Ap, 3MDG, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
2. ble vedtatt 19-14 (6Ap, 5H, 3FrP) 

Forslag fra H og FrP nr.    
1. ble nedstemt 18-15 (7H, 3FrP, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
2. ble vedtatt 19-14 (9Ap, 3MDG, 1V,1Rødt) 
3. ble nedstemt 20-13 (7H, 3Frp, 1v, 1KrF, 1Rødt) 
4. ble nedstemt 18-15 (7H, 3FrP, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
5. ble nedstemt 21-12 (7H, 3FrP, 1V, 1KrF) 
6. ble enstemmig vedtatt. 
7. ble vedtatt 26-7 (4Ap, 1MDG, 2SV) 
8. ble vedtatt 20-13 (9Ap, 4Sp) 
9. ble vedtatt 29-4 (Sp) 
10. ble nedstemt 23-10 (7H, 3FrP) 
11. ble enstemmig vedtatt 
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13. ble vedtatt 29-4 (2SV, 1V, 1Rødt) 
Tilleggsforslag om psykologstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Ap med støtte fra KrF nr. 
1. ble vedtatt 24-9 (4Sp, 3MDG, 2V) 
2. ble enstemmig vedtatt. 
3. ble enstemmig vedtatt.  
5. ble enstemmig vedtatt. 
6. ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt.  
  
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 med vedtatte endringer vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 med vedtatte endringer vedtas.  

a)  Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
  vedtak i statsbudsjettet for 2019.  
b)  Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4. i 
 forslag til handlingsprogram.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 

avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7 i forslag til handlingsprogram. 
 d) Opptak av ordinært lån på 232 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 

startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   

 e)  Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
 f)   Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i     
      2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av   
 bufferfond. 
 g)  Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 

utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  
 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

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

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (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: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr 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 
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fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

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

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

 
Verbaldel: 
1. Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye lokaler dersom de mister dagens 

lokaler. Lokalet må være sentrumsnært og attraktivt for ungdommen, og 
ferdigstilles før de eventuelt mister sine opprinnelige lokaler.  

2. Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 2019 skal det etableres en ny 
rammeavtale for brukte møbler. 

3. Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir 
lettere tilgjengelig. 

4. Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å 
finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, 
barnehager og lekearealer. 

5. Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 
10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at 
psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge. 

6. Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes. 
7. Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte delen av 2018 års budsjett 

(ca kr 20.000) i 2019. 
8. Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og omsorgsboliger i nord. Saken 

bør belyse ulike typer modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, 
kompetanse og plassering for effektiv drift og kommunens mulighet for å 
opprettholde framtidige tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av 
første halvår 2019. 

9. Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet 
til boligene i Hogstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller diskuteres, og 
også belyses hvordan drift og vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, 
eventuelt når bør en bolig selges. Saken legges frem i løpet av første halvår 
2019. 

10. Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet fra NFR kan overføres til 
SFR. 

11. Kommunens eiendomsmasse (ca 500 gårds og bruksnummer) gjennomgås. De 
eiendommer som ikke er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte er 
strategiske, vurderes solgt. 

12. Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere og administrasjon, som 
skal vurdere og evt komme med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske 
muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat. 

13. Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten.  Det 
åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre 
kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye 
prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de 
nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart. 

14. Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å redusere sykefravær. 
Rådmannen bes spesielt å arbeide for å redusere korttids sykefravær i 
budsjettåret 2019. 
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15. Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen skal fortsatt bidra til å 
opprettholde dagens tilbud. 

16. Kommunen skal opprettholde mål om 2 læringer pr 1000 innbygger. 
17. Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i omsorgstjenestene med økt satsning 

på at flere skal kunne bo hjemme lengre. Samtidig bør det sees på besparelser 
og tjenestenivå for hele pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye 
muligheter for tjenesteområdet. 
Tiltak: 
- Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten 
- Legge til rette for etablering av seniorboliger/omsorgsboliger 
Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019 
 

Endringer i handlingsprogram kapittel 4, delmål: 
 
1.1 kulepunkt 2 
90 % av veksten skal i hovedsak skje i prioriterte vekstområder og langs 
bussaksene, der dette ikke kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og 
nærfriluftsområder. 
 
1.1 tiltak 5  
Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har 
kommet og koble boligvekst til kapasitet i barnehager og skoler.  
 
1.1 nytt tiltak 
Sikre bred involvering og folkelig mobilisering i planprosesser.  
 
1.3 kulepunkt 2 
Bidra til å øke sykkelandelen til 17%, gangtrafikken til 25%, og at 80% av barn og 
unge går eller sykler til skolen innen 2030. 
 
1.2 kulepunkt 8 
Være en pådriver for å styrke by-sykkelordningen. 
 
1.6 nytt tiltak 
Sikre en pollinatorvennlig beplanting på kommunens arealer. 
 
1.7 nytt tiltak 33b  
Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke denne som virkemiddel til å stimulere økt 
tilbud av lokalt produserte landbruksvarer til nærmarkedet. Tidsfrist: årlig. 
 
2.6 nytt tiltak 
Aktivt jobbe for å styrke bruken av dyreassisterte intervensjoner i 
kommunaleldreomsorg. 
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18/00024 
 

  
Kommunestyrets vedtak 
12.12.2018 B2019 P2020 P2021 P2022 

                 

  

Rådmannens forslag til 
netto driftsresultat i kr. 

              
 -5 237  

                
3 386  

                
2 580  

            
 -12 796  

 

  
          

 

 
Totaloversikt over hvordan 
alle endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

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

 

Nytt netto driftsresultat i 

kroner -11 006 -270 -366 -13 573 
(Netto driftsresultat etter endringer i drift og 
invest.) 

 
Sum endringer  fra A.Drift 

          
-5 730  

          
-3 360  

          
-3 500  

         
 -4 740  

(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag 
fra B.Investeringer 

              
 -39  

            -
296  

             
554  

          
 3 963  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste (Må 
fylles ut) Kolonne1 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 Kommentar  

1 01.Barnehage 
 

               
1 000  

                
 2 350  

                
 3 000  

                 
4 000  

Sagalund barnehage 
 opprettholdes (tiltak nr.5 s119) 

2 01.Barnehage 
 

                  
-300  

                  
-300  

                  
-300  

                   
-300  

Rådmannens justering - Øremerket 
tilskudd bemanningsnorm barnehage. 

3 02.Grunnskoleopplæring   
                   

475  
                   

875  
                   

875  
                   

875  
Rektorstilling Kroer skole beholdes 
(tiltak nr.11 s119) 

4 02.Grunnskoleopplæring 
 

 

                  
-800  

                  
-800  

                  

 -800  

Anslag for elevantallsvekst halveres 
2020-2022 (Pkt 1, s 58) 
 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 12.12.2018 Side 11 av 50 

  

5 02.Grunnskoleopplæring 
 

  

              
 -1 200  

              
 -2 900  

Anslag for demografisk vekst halveres 
2021-2022 (Pkt. 5, s 58) 

6 02.Grunnskoleopplæring 
 

                   
75  75  75                        75                        

Kostpenger leirskole tas inn igjen (del 
av tiltak nr.12 s.119) 

7 02.Grunnskoleopplæring 
 

                
1 000  

                
1 000  

                
1 000  

                 
1 000  

Nytt tiltak: Det gjennomføres et 
prøveprosjekt med skolemat på 1-2 
skoler  

8 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                  
-300  

                  
-300  

                  
-300  

                   
-300  

Kulturhuset honorarbudsjett 
reduseres (pkt 3, s 65) 

9 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

Utsette reduksjon i 
kulturskole/bibliotek/kulturhus/idrett 
(tiltak nr. 14 s. 119) 

10 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

  
                   

500  
                

1 000  
                

1 000  
                 

1 000  
Opprettholde bemannet Vinterbro 
bibliotek. (tiltak nr. 15, s.119) 

11 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

  

 

                
1 500  

                
1 500  

                
 1 500  

Tilbudet i ungdomshusene 
opprettholdes (tiltak nr. 16, s119) 

12 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                   
350  

                   
350  

                   
350  

                   
350  

Nytt tiltak: Det innføres utlånsordning 
av fritidsutstyr på bibliotekene. 

13 04.Kommunehelse                      
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

Styrking av tiltak: Helsestasjon for 
ungdom og studenter styrkes med en 
psykologstilling eller tilsvarende 
relevant kompetanse. 

14 04.Kommunehelse 
 

                  
-150  

                  
-150  

                  
-150  

                 
  -150  

Rådmannens justering: Øremerket 
tilskudd helsestasjon 

15 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

 
                  

-920  
                  

-920  
                  

-920  
                   

-920  
Rådmannens justering: Økt tilskudd til 
ressurskrevende tjenester. 

16 
09.Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

  
                  

-150  
                  

-150  
                  

-150  
                  

-150  

Midler til tilrettelegging næringsliv 
reduseres. Gjenværende midler 
benyttes til SmakÅs (Pkt 5 s.95) 
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17 
10.Administrasjon og 
styring 

  
              

 -2 500  
               

-2 500  
               

-2 000  
               

-1 000  

Gradvis innfasing av stillinger til 
omorganiseringsprosjektet, red 
stillinger (pkt C8, s.101) 

18 
10.Administrasjon og 
styring  

                  
-200  

                  
-400  

                  
-400  

                  
 -400  

Nytt tiltak: Slå sammen HHS og HOK 
til et felles utvalg 
 

19 12.Samferdsel   
                   

100  
                   

200  
                   

300  
                   

400  
Midler til belysning og veivedlikehold 
tas inn igjen (pkt 35 s 120) 

20 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                   

400  
                   

400  
                   

400  
                   

400  
Økt ressurs fordi mål om å oppnå 2 
lærlinger/1000 opprettholdes (side  ) 

21 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                  

-200  
                  

-500  
              

 -1 000  
              

 -3 000  
Økt gevinstrealisering ved IKT 
prosjekter (tiltak 3 s. 122) 

22 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
              

 -1 000  
               

-1 500  
               

-2 000  
               

-2 000  

Fondsforvaltning endres med økt 
ramme for sertifikatlån (Tiltak 5, 
s.123) 

23 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

      
                   

400  
                   

400  
Sagalundtomta selges ikke (tiltak 4, 
s.119) 

24 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
              

 -8 500  
              

 -8 500  
               

-8 500  
              

 -8 500  

Rådmannen har lagt inn forventning 
om 6 mnok i økt skatteinngang i 
tilleggsnotat.  Anslaget økes 
ytterligere fra 6 til 8,5 mnok  

  
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                

3 190  
                

3 510  
                

3 920  
                

 4 280  
Rådmannens justering, økte 
renteutgifter. 

Totalt 
 

              
 -5 730  

              
 -3 360  

              
 -3 500  

              
 -4 740   
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B: Investeringer 
Kommunestyrets vedtak 
12.12.2018 B2019 P2020 P2021 P2022 

                   

  

Netto driftsresultat i 
rådmannens forslag 

               
 -5 237  

                 
 3 386  

                 
 2 580  

             
 -12 796  

  

  
          

  

 
Totalover
sikt over 
hvordan 
alle 
endringe
r påvirker 
driftsbud
sjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

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 -11 012 -300 -264 -13 432 

 
Sum endringer fra A.Drift 

          
 -5 730  

           
-3 360  

          
 -3 500  

         
  -4 740  

 

Sum endr. i renter og 
avdrag fra 

B.Investeringer 
                

-45  
              

-326  
              

656  
           

 4 104  

         

NR 

Evt. ref. 
til 
prosj.nr 
i HP Kolonne1 2019 2020 2021 2022 

Sum endring 
i total 
ramme Kommentar fra AP 

1 
 

  3500 3500 120000 180000 
              

307 000  
Åsgård skole bygges i henhold til vedtatt 
framdrift (tiltak 3, s.119) 

2 
  

    1000 14000 
                

  15 000  
Åsgård skole inventar og utstyr, ferdigstillelse 
årsskifte 2022/23 

3 
  

                
-5 000  

             
 -10 000    

             
 -15 000  

s 126 pkt g1, Oppgradring Åsgård bortfaller 
(Pkt g1, s.126) 

4 
  

                  
-500  

               
 -4 250  

             
 -50 000  

          
 -100 000  

           
   -154 750  

Nytt tjenestebygg utsettes i påvente av egen 
politisk sak. (pkt e3, s. 130) 

5 
 

  
               

 -1 000  
               

 -1 000  
  

 
               

   -2 000  
Inventar modulskole. Eksisterende inventar 
benyttes. (pkt g5, s.126) 
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6 
     

               
 -4 100  

               
   -4 100  

Byggestart barnehage DysterEldor utsettes. 
(pkt B1, s.126) 

7 

 
   

               
10 000  

           
    15 000  

                
  25 000  

Idrettshall Ås vgs tilføres midler jfr egen sak. 

8 

 
   

              
-15 000  

             
 -15 000  

              
  -30 000  

Midler til infrastruktur Ås sentrum reduseres  
(pkt f1, s.129) 

9 
     

      

10 
     

      

11 
     

      

12 
     

      

31 

 
 

    

                          
-     

32 

 
 

    

                          
-     

Totalt 

 
 

               
 -3 000  

              
-11 750  

              
 66 000  

             
  89 900  

              
 141 150  
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18/00024 
 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Etter behandling av andre saker ble krav om lovlighetskontroll etter 
kommunelovens § 59 nr.1 framsatt, og behandlet i henhold til § 59 nr. 2 
 
Erling Rognli (V), Jorunn Nakken (V), Kristine Lien Skog (SV) og Eskild 
Gausemeld Berge (SV) fremmet følgende krav om lovlighetskontroll av vedtak i 
sak 91/18: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av sak 91/18, 
Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022, en avstemningsorden hvor samtlige 
forslag først ble satt opp mot hverandre i én votering, og hvor hver representant kun 
hadde anledning til å stemme på ett av forslagene. Slik avstemningsorden ble vedtatt 
på tross av ordførers råd om at dette kunne være i strid med Kommuneloven § 35-2. 
Vi ber om lovlighetskontroll av vedtaket i sak 91/18 i lys av denne beslutningen om 
avstemningsorden. 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Kommunestyret tok opp behandlingen og vedtaket i K-sak 91/18 til ny vurdering. 
 
Votering: 
Kommunestyret vedtok 26-7 (1Ap, 1MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) at avgjørelsen 
opprettholdes. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
Kommunestyrets avgjørelse i K-sak 91/18 opprettholdes. 
 
Saken sendes departementet for lovlighetskontroll. 
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K-92/18 
Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
 
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for 2019: 
  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 75 25     Granås Sykehjem AS 33 390    

19 95 4     Kroer Vel  13 790    

20 95 5   x Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345     Øvre Nordby Vel                                                  12 810    

22 104 15     Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980    

23 105 5     Liahøy SA 17 500    

24 107 475     Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200    

25 107 560   x Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 25 060  Kun bygg 

26 111 17   x Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum           2 594 830    
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K-93/18 
Valg av revisjonsordning 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) orienterte. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kommunestyret ber ordfører gå i dialog med de andre kommunene for å ivareta de 
ansatte på en god måte. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 28-5 (2Ap, 1MDG, 2SV) 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 

1.5.2019. 
 

 
 
 
 

K-94/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme på 

maksimalt 65 mill. kroner ekskl. mva som Ås kommunes andel. 
2. Ås kommune skal være byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune 

dekker sin andel av investeringskostnadene og blir leietager av anlegget. 
3. Prosjektet bearbeides videre med henblikk på å redusere kostnadene samtidig 

som idrettens behov søkes ivaretatt på best mulig måte. 
4. Før oppstart av forprosjekt skal revidert kalkyle, avtalegrunnlag og tegninger 

legges frem for plan- og byggekomiteen for endelig godkjenning. 
5. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tillegg til punkt 1: 
Dersom prosjektet skulle overskride maksimal kostnadsramme skal formannskapet 
informeres og plan for nedjustering av prosjekt framlegges. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hs tilleggsforslag til punkt 1 ble vedtatt 21-12 (1Ap, 4Sp, 2FrP, 2MDG, 2SV, 1Rødt) 
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Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
1. Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme på 

maksimalt 65 mill. kroner ekskl. mva som Ås kommunes andel. Dersom prosjektet 
skulle overskride maksimal kostnadsramme skal formannskapet informeres og 
plan for nedjustering av prosjekt framlegges. 

2. Ås kommune skal være byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune 
dekker sin andel av investeringskostnadene og blir leietager av anlegget. 

3. Prosjektet bearbeides videre med henblikk på å redusere kostnadene samtidig 
som idrettens behov søkes ivaretatt på best mulig måte. 

4. Før oppstart av forprosjekt skal revidert kalkyle, avtalegrunnlag og tegninger 
legges frem for plan- og byggekomiteen for endelig godkjenning. 

5. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 
 
 
 
 

K-95/18 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, 
bokstav e) etter kommunestyrets enstemmige vedtak. Torill Horgen (Frp) tiltrådte 
som vara. 
 
Kristine Lien skog fremmet rådmannens alternative innstilling. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 22-11(2Ap, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved 
alternativ votering mot SVs forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-313 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, med kart datert 04.12.2018 og 
bestemmelser datert 12.11.2018. 
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K-96/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
1. Klage på vedtak av R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage tas ikke til 

følge da det ikke foreligger nye momenter. Kommunestyrets vedtak i sak 63/18, 
møtedato 12.09.2018, opprettholdes. 

2. Klagen gis oppsettende virkning, men kun på den begrensede del av planområdet 
som omfattes av klagen (bestemmelsene pkt 5.1 g og i).  

3. I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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18/00024 
 

      VEDLEGG 1 
K-91/18 
Handlingsprogram 2019-2022 med økonomiplan 2019 
       
Forslag fra Ap med støtte fra KrF 

 B2019 P2020 P2021 P2022 
  A:   DRIFT             

  

Rådmannens forslag til 
netto driftsresultat i kr. 

              
 -5 237  

                
3 386  

                
2 580  

            
 -12 796  

 

  
          

 

 
Totaloversikt over hvordan 
alle endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

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

 

Nytt netto driftsresultat i 

kroner -11 006 -270 -366 -13 573 
(Netto driftsresultat etter endringer i drift og 
invest.) 

 
Sum endringer  fra A.Drift 

          
-5 730  

          
-3 360  

          
-3 500  

         
 -4 740  

(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag 
fra B.Investeringer 

              
 -39  

            
 -296  

             
554  

          
 3 963  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste (Må 
fylles ut) Kolonne1 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 Kommentar  

1 01.Barnehage 
 

               
1 000  

                
 2 350  

                
 3 000  

                 
4 000  

Sagalund barnehage 
 opprettholdes (tiltak nr.5 s119) 

2 01.Barnehage 
 

                  
-300  

                  
-300  

                  
-300  

                   
-300  

Rådmannens justering - Øremerket 
tilskudd bemanningsnorm barnehage. 

3 02.Grunnskoleopplæring   
                   

475  
                   

875  
                   

875  
                   

875  
Rektorstilling Kroer skole beholdes 
(tiltak nr.11 s119) 
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4 02.Grunnskoleopplæring 
 

 

                  
-800  

                  
-800  

                  

 -800  

Anslag for elevantallsvekst halveres 
2020-2022 (Pkt 1, s 58) 
 

5 02.Grunnskoleopplæring 
 

  

              
 -1 200  

              
 -2 900  

Anslag for demografisk vekst halveres 
2021-2022 (Pkt. 5, s 58) 

6 02.Grunnskoleopplæring 
 

                   
75  75  75                        75                        

Kostpenger leirskole tas inn igjen (del 
av tiltak nr.12 s.119) 

7 02.Grunnskoleopplæring 
 

                
1 000  

                
1 000  

                
1 000  

                 
1 000  

Nytt tiltak: Det gjennomføres et 
prøveprosjekt med skolemat på 1-2 
skoler  

8 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                  
-300  

                  
-300  

                  
-300  

                   
-300  

Kulturhuset honorarbudsjett 
reduseres (pkt 3, s 65) 

9 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

Utsette reduksjon i 
kulturskole/bibliotek/kulturhus/idrett 
(tiltak nr. 14 s. 119) 

10 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

  
                   

500  
                

1 000  
                

1 000  
                 

1 000  
Opprettholde bemannet Vinterbro 
bibliotek. (tiltak nr. 15, s.119) 

11 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

  

 

                
1 500  

                
1 500  

                
 1 500  

Tilbudet i ungdomshusene 
opprettholdes (tiltak nr. 16, s119) 

12 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester  

                   
350  

                   
350  

                   
350  

                   
350  

Nytt tiltak: Det innføres utlånsordning 
av fritidsutstyr på bibliotekene. 

13 04.Kommunehelse                      
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

Styrking av tiltak: Helsestasjon for 
ungdom og studenter styrkes med en 
psykologstilling eller tilsvarende 
relevant kompetanse. 

14 04.Kommunehelse 
 

                  
-150  

                  
-150  

                  
-150  

                 
  -150  

Rådmannens justering: Øremerket 
tilskudd helsestasjon 

15 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

 
                  

-920  
                  

-920  
                  

-920  
                   

-920  
Rådmannens justering: Økt tilskudd til 
ressurskrevende tjenester. 
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16 
09.Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

  
                  

-150  
                  

-150  
                  

-150  
                  

-150  

Midler til tilrettelegging næringsliv 
reduseres. Gjenværende midler 
benyttes til SmakÅs (Pkt 5 s.95) 

17 
10.Administrasjon og 
styring 

  
              

 -2 500  
               

-2 500  
               

-2 000  
               

-1 000  

Gradvis innfasing av stillinger til 
omorganiseringsprosjektet, red 
stillinger (pkt C8, s.101) 

18 
10.Administrasjon og 
styring  

                  
-200  

                  
-400  

                  
-400  

                  
 -400  

Nytt tiltak: Slå sammen HHS og HOK 
til et felles utvalg 
 

19 12.Samferdsel   
                   

100  
                   

200  
                   

300  
                   

400  
Midler til belysning og veivedlikehold 
tas inn igjen (pkt 35 s 120) 

20 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                   

400  
                   

400  
                   

400  
                   

400  
Økt ressurs fordi mål om å oppnå 2 
lærlinger/1000 opprettholdes (side  ) 

21 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                  

-200  
                  

-500  
              

 -1 000  
              

 -3 000  
Økt gevinstrealisering ved IKT 
prosjekter (tiltak 3 s. 122) 

22 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
              

 -1 000  
               

-1 500  
               

-2 000  
               

-2 000  

Fondsforvaltning endres med økt 
ramme for sertifikatlån (Tiltak 5, 
s.123) 

23 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

      
                   

400  
                   

400  
Sagalundtomta selges ikke (tiltak 4, 
s.119) 

24 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
              

 -8 500  
              

 -8 500  
               

-8 500  
              

 -8 500  

Rådmannen har lagt inn forventning 
om 6 mnok i økt skatteinngang i 
tilleggsnotat.  Anslaget økes 
ytterligere fra 6 til 8,5 mnok  

  
15.Felles inntekter og 
utgifter 

  
                

3 190  
                

3 510  
                

3 920  
                

 4 280  
Rådmannens justering, økte 
renteutgifter. 

Totalt 
 

              
 -5 730  

              
 -3 360  

              
 -3 500  

              
 -4 740   
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18/00024 
 

B: Investeringer  B2019 P2020 P2021 P2022 
                   

  

Netto driftsresultat i 
rådmannens forslag 

               
 -5 237  

                 
 3 386  

                 
 2 580  

             
 -12 796  

  

  
          

  

 
Totalover
sikt over 
hvordan 
alle 
endringe
r påvirker 
driftsbud
sjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

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 -11 012 -300 -264 -13 432 

 
Sum endringer fra A.Drift 

          
 -5 730  

           
-3 360  

          
 -3 500  

         
  -4 740  

 

Sum endr. i renter og 
avdrag fra 

B.Investeringer 
                

-45  
              

-326  
              

656  
           

 4 104  

         

NR 

Evt. ref. 
til 
prosj.nr 
i HP Kolonne1 2019 2020 2021 2022 

Sum endring 
i total 
ramme Kommentar fra AP 

1 
 

  3500 3500 120000 180000 
              

307 000  
Åsgård skole bygges i henhold til vedtatt 
framdrift (tiltak 3, s.119) 

2 
  

    1000 14000 
                

  15 000  
Åsgård skole inventar og utstyr, ferdigstillelse 
årsskifte 2022/23 

3 
  

                
-5 000  

             
 -10 000    

             
 -15 000  

s 126 pkt g1, Oppgradring Åsgård bortfaller 
(Pkt g1, s.126) 

4 
  

                  
-500  

               
 -4 250  

             
 -50 000  

          
 -100 000  

           
   -154 750  

Nytt tjenestebygg utsettes i påvente av egen 
politisk sak. (pkt e3, s. 130) 

5 
 

  
               

 -1 000  
               

 -1 000  
  

 
               

   -2 000  
Inventar modulskole. Eksisterende inventar 
benyttes. (pkt g5, s.126) 

6 
     

                              Byggestart barnehage DysterEldor utsettes. 
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 -4 100     -4 100  (pkt B1, s.126) 

7 

 
   

               
10 000  

           
    15 000  

                
  25 000  

Idrettshall Ås vgs tilføres midler jfr egen sak. 

8 

 
   

              
-15 000  

             
 -15 000  

              
  -30 000  

Midler til infrastruktur Ås sentrum reduseres  
(pkt f1, s.129) 

9 
     

      

10 
     

      

11 
     

      

12 
     

      

31 

 
 

    

                          
-     

32 

 
 

    

                          
-     

Totalt 

 
 

               
 -3 000  

              
-11 750  

              
 66 000  

             
  89 900  

              
 141 150  

  

 
 
 
 
Endringer i Handlingsprogram kap. 4: 
 
Mål GAMMEL TEKST NY TEKST Endring nr 

 Hovedmål 1 Ås er en miljøvennlig 
kommune med fokus på bærekraftig 

ressursbruk  
 

  

DELMÅL 

1.1  

 

Ås skal være et visningsvindu for 
bærekraftig areal- og tettstedsutvikling.  

Kommunen vil:  
styre og regulere veksten slik at den ikke 
overskrider kommunens evne til å opprettholde 

tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til 

Ås skal være et visningsvindu for 
bærekraftig areal- og 

tettstedsutvikling.  
Kommunen vil:  
styre og regulere veksten slik at den 

ikke overskrider kommunens evne til å 
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enhver tid  
90 % av veksten skal i hovedsak skje i Ås 

tettsted og langs bussaksene, der dette ikke 
kommer i konflikt med jordvern, biologisk 

mangfold og nærfriluftsområder  
prioritere gange, sykkel og kollektive 

løsninger foran privatbil i planleggingen av nye 
områder, og ved rehabilitering av etablerte 
områder  

fremme klimavennlig/-tilpasset arkitektur og 
byggeskikk  

sørge for at miljøvennlig materialbruk ved 
nybygging og rehabilitering blir standard for 

kommunens bygningsmasse  
ivareta eksisterende kulturminneverdier som 

viktige ressurser i den videre 
tettstedsutviklingen  
rette oppmerksomhet mot kulturminnenes 

potensial for verdiskaping  
 

Tiltak:  
1. Rullere kommuneplanen. Tidsfrist: Høst 2021  
2. Større fokus på bruk av 

rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler 
for å sikre utvikling av felles infrastruktur. 

Tidsfrist: Årlig  
3. Fullføre arbeidet med en 
områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. 

Tidsfrist: Høst 2019  
4. Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan 

for Europankvartalet. Tidsfrist: Høst 2019  
5. Oppdatere boligprogrammet og rapportere på 

hvor boligveksten i kommunen har kommet. 

opprettholde tjenestetilbud med en 
akseptabel kvalitet til enhver tid  

90 % av veksten skal i hovedsak skje i 
prioriterte vekstområder og langs 

bussaksene, der dette ikke kommer i 
konflikt med jordvern, biologisk mangfold 

og nærfriluftsområder  
prioritere gange, sykkel og kollektive 
løsninger foran privatbil i planleggingen av 

nye områder, og ved rehabilitering av 
etablerte områder  

fremme klimavennlig/-tilpasset 
arkitektur og byggeskikk  

sørge for at miljøvennlig materialbruk 
ved nybygging og rehabilitering blir 
standard for kommunens bygningsmasse  

ivareta eksisterende kulturminneverdier 
som viktige ressurser i den videre 

tettstedsutviklingen  
rette oppmerksomhet mot 

kulturminnenes potensial for verdiskaping 
 
Tiltak:  

1. Rullere kommuneplanen. Tidsfrist: Høst 
2021  

2. Større fokus på bruk av 
rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av 

felles infrastruktur. Tidsfrist: Årlig  
3. Fullføre arbeidet med en 

områdereguleringsplan for Ås 
sentralområdet. Tidsfrist: Høst 2019  

4. Fullføre arbeidet med en 

 
1 redigert tekst 

basert på 
avklarte 

vekstområder 
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Tidsfrist: Årlig  
6. Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. 

Tidsfrist: Vår 2019  

7. Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og 
klimagassregnskap for nye kommunale 
byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig  

8. Ett av kommunens utbyggingsprosjekter skal 
bygges med høy klima- og miljøstandard, og 

fortrinnsvis være et innovasjonsprosjekt. 
Tidsfrist: 2021  
9. I samarbeid med BaneNor, utarbeide en 

detaljreguleringsplan for stasjonsområdet. 
Tidsfrist: Vår 2020  

10.Utarbeide en småhusplan til erstatning for 
eldre reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 2019  
11. Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Tidsfrist: Årlig  
12.Utarbeide en kulturminneplan for hele 

kommunen. Tidsfrist: Høst 2020  
 

detaljreguleringsplan for Europankvartalet. 
Tidsfrist: Høst 2019  

5. Oppdatere boligprogrammet og 
rapportere på hvor boligveksten i 

kommunen har kommet. Tidsfrist: Årlig  
6. Utarbeide en kommunal 

parkeringspolitikk. Tidsfrist: Vår 2019  

7. Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) 

og klimagassregnskap for nye kommunale 
byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig  
8. Ett av kommunens utbyggingsprosjekter 

skal bygges med høy klima- og 
miljøstandard, og fortrinnsvis være et 

innovasjonsprosjekt. Tidsfrist: 2021  
9. I samarbeid med BaneNor, utarbeide en 
detaljreguleringsplan for stasjonsområdet. 

Tidsfrist: Vår 2020  
10.Utarbeide en småhusplan til erstatning 

for eldre reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 
2019  
11. Følge opp planinitiativ i tråd med plan- 

og bygningslovens bestemmelser. Tidsfrist: 
Årlig  

12.Utarbeide en kulturminneplan for hele 
kommunen. Tidsfrist: Høst 2020  
 

DELMÅL 

1.2  
 

Ås skal være et lavenergisamfunn  

Ås kommune vil:  
være pådriver for mobilitetsplanlegging og 

satse på bruk av miljøvennlige transportmidler 
som el-sykler og el-biler i kommunal virksomhet  

legge til rette for bruk av lav- og 
nullutslippskjøretøy  

Ås skal være et lavenergisamfunn  

Ås kommune vil:  
være pådriver for mobilitetsplanlegging 

og satse på bruk av miljøvennlige 
transportmidler som el-sykler og el-biler i 

kommunal virksomhet  
legge til rette for bruk av lav- og 
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motivere innbyggere og næringsliv til økt 
miljøinnsats  

bidra til at husholdningenes totale restavfall 
per innbygger reduseres med minimum 25 %  

redusere bruk av fossile energikilder til 
oppvarming og kjøling av kommunale bygg og 

vurdere bruk av fornybare energialternativer  
bruk av fyringsolje i kommunale bygg må 

opphøre innen 2020  
redusere energibruk i kommunale bygg  

være en pådriver for å få på plass en by-
sykkelordning  
 

Tiltak:  
13. Ved etablering og reforhandling av 

leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy 
prioriteres der det er mulig. Tidsfrist: Årlig  
14. Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler 

istedenfor tjenestebiler der det er praktisk 
mulig. Tidsfrist: Høst 2020  

15. Videreføre tilbudet om gratis 
miljøsertifisering av bedrifter i Ås. Tidsfrist: Årlig  
16. Benytte rutiner for rapportering om 

energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om 
energibruk på arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig  

17. Gjennomføre EPC
1 
prosjekt for å redusere 

energibruken i kommunale bygg. Tidsfrist: Høst 

2019  
18. I samarbeid med NMBU og Åspro 

videreutvikle bygdebike-ordningen. Tidsfrist: 
Årlig  
19. Utarbeide handlingsplan for klima og energi i 

tråd med regional plan for klima og energi. 

nullutslippskjøretøy  
motivere innbyggere og næringsliv til 

økt miljøinnsats  
bidra til at husholdningenes totale 

restavfall per innbygger reduseres med 
minimum 25 %  

redusere bruk av fossile energikilder til 
oppvarming og kjøling av kommunale bygg 

og vurdere bruk av fornybare 
energialternativer  
bruk av fyringsolje i kommunale bygg 

må opphøre innen 2020  
redusere energibruk i kommunale bygg  

være en pådriver for å få på plass en by-
sykkelordning  

 
Tiltak:  
13. Ved etablering og reforhandling av 

leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy 
prioriteres der det er mulig. Tidsfrist: Årlig  

14. Gjennomføre et prøveprosjekt med el-
sykler istedenfor tjenestebiler der det er 
praktisk mulig. Tidsfrist: Høst 2020  

15. Videreføre tilbudet om gratis 
miljøsertifisering av bedrifter i Ås. Tidsfrist: 

Årlig  
16. Benytte rutiner for rapportering om 
energiforbruk og bevisstgjøre 

virksomhetene om energibruk på 
arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig  

17. Gjennomføre EPC
1 
prosjekt for å 

redusere energibruken i kommunale bygg. 

Tidsfrist: Høst 2019  
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Tidsfrist: Vår 2019  
 

18. I samarbeid med NMBU og Åspro 
videreutvikle bygdebike-ordningen. 

Tidsfrist: Årlig  
19. Utarbeide handlingsplan for klima og 

energi i tråd med regional plan for klima og 
energi. Tidsfrist: Vår 2019  
 

DELMÅL 

1.3  
 

Ås skal ha en utforming som fremmer 

folkehelse og livskvalitet  
Kommunen vil:  

være pådriver for et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem med effektiv kollektivtransport 

og gode gang-, sykkel- og turveier  
bidra til å øke sykkelandelen til 17 %  
sikre god tilgang til grøntområder og anlegg 

for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet  
arbeide for å sikre bomiljø ren luft, gode 

lysforhold, lave støynivåer og trygge utearealer 
og møteplasser  

prioritere trafikksikkerhet for gående og 
syklende  

 
 
Tiltak:  

20. Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen 
deltar årlig i en kampanje som oppfordrer 

elevene til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig  
21. Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan 
for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Tidsfrist: Årlig  

22. Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid 
med velforeninger og andre frivillige og bedre 

informasjonen om turmuligheter i kommunen. 
Tidsfrist: Årlig  

Ås skal ha en utforming som fremmer 

folkehelse og livskvalitet  
Kommunen vil:  

være pådriver for et effektivt og 
miljøvennlig transportsystem med effektiv 

kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og 
turveier  
bidra til å øke sykkelandelen til 17 %, 

gangtrafikken til 25 %, og at 80 % av barn 
og unge går eller sykler til skolen innen 

2030  
sikre god tilgang til grøntområder og 

anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk 
aktivitet  
arbeide for å sikre bomiljø ren luft, gode 

lysforhold, lave støynivåer og trygge 
utearealer og møteplasser  

prioritere trafikksikkerhet for gående og 
syklende  

 
Tiltak:  
20. Alle barne- og ungdomsskolene i 

kommunen deltar årlig i en kampanje som 
oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen. 

Tidsfrist: Årlig  
21. Gjennomføre tiltak i henhold til 

 

 
 

 
 
 

 
2 satt inn tekst 

fra 
gang/sykkelplan 
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23. Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk 
aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager. 

Tidsfrist: Årlig  
24. Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT 

Tidsfrist: Vår 2019  
25. Legge til rette for etablering av 15 SMIL-
møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i 

perioden 2019 – 2021. Tidsfrist: Årlig.  
26. Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan 

for sykling og gange. Tidsfrist: Årlig  
 

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Tidsfrist: Årlig  

22. Merke turstier i egen regi, samt i 
samarbeid med velforeninger og andre 

frivillige og bedre informasjonen om 
turmuligheter i kommunen. Tidsfrist: Årlig  
23. Sikre gode anlegg for rekreasjon og 

fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og 
barnehager. Tidsfrist: Årlig  

24. Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT 
Tidsfrist: Vår 2019  
25. Legge til rette for etablering av 15 

SMIL-møteplasser årlig på Breivoll og Ås 
sentrum i perioden 2019 – 2021. Tidsfrist: 

Årlig.  
26. Gjennomføre tiltak i henhold til 
Tiltaksplan for sykling og gange. Tidsfrist: 

Årlig  
 

DELMÅL 

1.4  
 

Ås skal ha levende lokalsentra der det er 

lett å leve miljøvennlig  
Kommunen vil:  
styrke Ås tettsted som kommunesenter og 

tilrettelegge for en kompakt tettstedsutvikling  
lokalisere arbeidsplassintensiv virksomhet i 

Ås tettsted, og langs viktige kollektivårer, for å 
redusere transportbehov  

styrke Vinterbro som lokalsenter  
være pådriver for å etablere permanent 

innfartsparkering på Vinterbro  
sikre gode boforhold på Solberg, ved å bidra 

til økt samarbeid mellom Ås og Ski kommune 
innen kommunale tjenester  

Ås skal ha levende lokalsentra der det 

er lett å leve miljøvennlig  
Kommunen vil:  
styrke Ås tettsted som kommunesenter 

og tilrettelegge for en kompakt 
tettstedsutvikling  

lokalisere arbeidsplassintensiv 
virksomhet i Ås tettsted, og langs viktige 

kollektivårer, for å redusere transportbehov  
styrke Vinterbro som lokalsenter  

være pådriver for å etablere permanent 
innfartsparkering på Vinterbro  
sikre gode boforhold på Solberg, ved å 

bidra til økt samarbeid mellom Ås og Ski 
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være pådriver for hyppige kollektivavganger 
innad i kommunen og Follo  

arbeide aktivt for å etablere en lokal 
kollektivrute som kan betjene boligområdene 

rundt Ås sentrum og knytte disse til Ås stasjon, 
Campus Ås og Korsegården  

 
Tiltak:  
27. Ha tett dialog med sentrale aktører som 

NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om 
kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig  
 

kommune innen kommunale tjenester  
være pådriver for hyppige 

kollektivavganger innad i kommunen og 
Follo  

arbeide aktivt for å etablere en lokal 
kollektivrute som kan betjene 

boligområdene rundt Ås sentrum og knytte 
disse til Ås stasjon, Campus Ås og 
Korsegården  

 
Tiltak:  

27. Ha tett dialog med sentrale aktører som 
NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene 
om kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig  
 

DELMÅL 
1.5  
 

Barn og unge skal være aktive i utviklingen 
av et bærekraftig Ås  

Kommunen vil  
inspirere og motivere barn og unge til aktiv 

medvirkning i demokrati og samfunnsdebatt, 
blant annet gjennom ungdomsrådet  
utvikle arenaer og aktiviteter der barn og 

unge deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som 
bærekraftig kommune  

synliggjøre barn og unges behov til 
arealpolitikk og sosial infrastruktur  

 
Tiltak:  
28. Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og 

barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig  
29. Involvere barn og unge i store 

reguleringsprosesser og tiltak som berører dem. 
Tidsfrist: Årlig 

Barn og unge skal være aktive i 
utviklingen av et bærekraftig Ås  

Kommunen vil  
inspirere og motivere barn og unge til 

aktiv medvirkning i demokrati og 
samfunnsdebatt, blant annet gjennom 
ungdomsrådet  

utvikle arenaer og aktiviteter der barn 
og unge deltar i miljøarbeid og utvikling av 

Ås som bærekraftig kommune  
synliggjøre barn og unges behov til 

arealpolitikk og sosial infrastruktur  
 
Tiltak:  

28. Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet 
og barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: 

Årlig  
29. Involvere barn og unge i store 
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reguleringsprosesser og tiltak som berører 
dem. Tidsfrist: Årlig 

DELMÅL 
1.6  
 

Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av 
naturmiljø og grønnstruktur  

Kommunen vil:  
sørge for arealeffektiv bebyggelse som sikrer 

sammenhengende grønnstruktur, jordvern, 
kulturlandskap og naturverdier  
gjennomføre kartlegging som gir god 

oversikt over de viktigste artene og naturtypene  
forvalte og bevare arealer av betydning for 

biologisk mangfold etter prinsipper om 
bærekraft, samlet belastning på økosystemer og 

føre-var-prinsippet  
innføre blågrønn-faktor som en viktig 

innsatsfaktor for å sikre bærekraftig håndtering 
av overvann i tettsteder og minimere skader og 
ulemper ved fremtidige klimaendringer  

sikre god kjemisk og økologisk miljøtilstand i 
elver, innsjøer, kystvann og grunnvann  

sikre Gjersjøen som drikkevannskilde  
sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, 

Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde  
samarbeide med andre kommuner i regionen 

for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis 
for massedeponier  
 

Tiltak:  
30. Veilede og informere publikum om 

håndtering av hageavfall, hagerømlinger og 
brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig  
31. Bekjempe fremmede arter med høy 

økologisk risiko som truer biologisk viktige 

Ås skal ha en bærekraftig forvaltning 
av naturmiljø og grønnstruktur  

Kommunen vil:  
sørge for arealeffektiv bebyggelse som 

sikrer sammenhengende grønnstruktur, 
jordvern, kulturlandskap og naturverdier  
gjennomføre kartlegging som gir god 

oversikt over de viktigste artene og 
naturtypene  

forvalte og bevare arealer av betydning 
for biologisk mangfold etter prinsipper om 

bærekraft, samlet belastning på 
økosystemer og føre-var-prinsippet  

innføre blågrønn-faktor som en viktig 
innsatsfaktor for å sikre bærekraftig 
håndtering av overvann i tettsteder og 

minimere skader og ulemper ved fremtidige 
klimaendringer  

sikre god kjemisk og økologisk 
miljøtilstand i elver, innsjøer, kystvann og 

grunnvann  
sikre Gjersjøen som drikkevannskilde  
sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, 

Gjersjøen og Årungen som 
rekreasjonsområde  

samarbeide med andre kommuner i 
regionen for å utarbeide en enhetlig 

forvaltningspraksis for massedeponier  
 
Tiltak:  

30. Veilede og informere publikum om 
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områder. Tidsfrist: Årlig.  
32. Følge opp plan for biologisk mangfold. 

Tidsfrist: Årlig 
 

håndtering av hageavfall, hagerømlinger og 
brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig  

31. Bekjempe fremmede arter med høy 
økologisk risiko som truer biologisk viktige 

områder. Tidsfrist: Årlig.  
32. Følge opp plan for biologisk mangfold. 
Tidsfrist: Årlig 
 

DELMÅL 
1.7  
 

Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet 
landbruk  

Kommunen vil  
unngå nedbygging av høyproduktiv matjord i 

alle deler av kommunen  
bidra til å styrke landbrukets 
ressursgrunnlag ved å stimulere til økt 

produksjon i jordbruk og skogbruk  
stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og 

tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», 
besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av 

mat og opplevelser  
bidra til økt bruk av skogen og 
kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel 

og opphold, i samarbeid med landbruket  
samarbeide med øvrige Follokommuner om 

landbruksforvaltning, for å oppnå målsettingene 
for landbruksbasert næringsutvikling og 

landbruk og kulturlandskap  
bidra med informasjon om miljøvirkemidler i 
landbruket  

delta i vannområdeprosjektene PURA og 
Morsa  

 
Tiltak:  

Ås skal ha et levedyktig og 
fremtidsrettet landbruk  

Kommunen vil  
unngå nedbygging av høyproduktiv 

matjord i alle deler av kommunen  
bidra til å styrke landbrukets 
ressursgrunnlag ved å stimulere til økt 

produksjon i jordbruk og skogbruk  
stimulere til økt tilbud til nærmarkedet 

og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», 
besøksgårder, lokal foredling og direktesalg 

av mat og opplevelser  
bidra til økt bruk av skogen og 
kulturlandskapet, ved tilrettelegging for 

ferdsel og opphold, i samarbeid med 
landbruket  

samarbeide med øvrige Follokommuner 
om landbruksforvaltning, for å oppnå 

målsettingene for landbruksbasert 
næringsutvikling og landbruk og 
kulturlandskap  

bidra med informasjon om 
miljøvirkemidler i landbruket  

delta i vannområdeprosjektene PURA og 
Morsa  
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33. Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å 
etablere turstier og løyper uten konflikt med 

landbruksinteresser. Tidsfrist: Årlig  
 

 
Tiltak:  

33. Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved 
å etablere turstier og løyper uten konflikt 

med landbruksinteresser. Tidsfrist: Årlig  
33b. Årlig arrangere SmakÅs festival, og 
bruke denne som virkemiddel til å stimulere 

økt tilbud av lokalt produserte 
landbruksvarer til nærmarkedet. Tidsfrist: 

Årlig 
 

 
 

3 Tiltak beholdt 
jfr budsjett 

 
 
Verbalforslag fra Ap med støtte fra KrF 
1. Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten.  Det åpnes derfor for mer fleksible 

skolekretsgrenser for å få bedre kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye prognoser og 
følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet 
er forutsigbart. 

2.  Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å redusere sykefravær. Rådmannen bes spesielt å arbeide for å redusere 
korttids sykefravær i budsjettåret 2019. 

3. Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen skal fortsatt bidra til å opprettholde dagens tilbud. 
4. Rådmannens forslag om at utredningskostnader til svømmehall, lagt inn i 2018, jf HP 18-21, tas ut støttes da det i dette 

budsjettet ikke kan forsvares å ta den investeringen. Planlagt utredning av plassering er gjort og vil bli vurdert når 
investeringsnivået tilsier det. 

5.  Kommunen skal opprettholde mål om 2 læringer pr 1000 innbygger. 
6. Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i omsorgstjenestene med økt satsning på at flere skal kunne bo hjemme lengre. 

Samtidig bør det sees på besparelser og tjenestenivå for hele pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye muligheter 
for tjenesteområdet. 
 

     Tiltak: 
 - Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten 
 - Legge til rette for etablering av seniorboliger/omsorgsboliger 
 Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019 
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VEDLEGG 2 
K-91/18 
Handlingsprogram 2019-2022 med økonomiplan 2019 
 
Forslag fra H og FrP 
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18/00024 
 

Verbalforslag H og FrP 
 

Barnehage 
1. Det settes i gang arbeid for å planlegge bygging av ny barnehage i sentrumsområdet. 

Alternative plasseringer/løsninger skal legges frem for HOK i løpet av første halvår 2020. 
2. Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes. 

 

Grunnskole 
3. Det igangsettes arbeid for å planlegge utvidelse av Nordby skole til 3- og senere 4-

parallell. Sak legges fram for HOK (behov) og HTM (bygning) i løpet av første halvår 
2020. 

4.  Det settes i gang arbeid for å vurdere behovet for og planlegge utvidelse av Solberg 
skole til 4-parallell. Sak legges fram for HOK i løpet av første halvår 2020. 
 

Idrett & ungdom 
5. Det innføres markedsmessige leiekontrakter på alle bygg/anlegg Ås kommune stiller til 

rådighet for andre enn egen virksomhet. De leietagere som i dag får stilt anlegg gratis til 
rådighet vil isteden få tilført leiebeløpet som tilskudd til idretten. Dermed blir de 
økonomiske forholdene som i dag, men summene blir synliggjort. 

6. Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte delen av 2018 års budsjett (ca kr 
20.000) i 2019. 
 

Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
7. Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og omsorgsboliger i nord. Saken bør 

belyse ulike typer modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, kompetanse og 
plassering for effektiv drift og kommunens mulighet for å opprettholde framtidige 
tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av første halvår 2019. 
 

Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
8. Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet til 

boligene i Hogstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller diskuteres, og også 
belyses hvordan drift og vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, eventuelt når bør 
en bolig selges. Saken legges frem i løpet av første halvår 2019. 
 

Teknisk/VAR 
9. Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet fra NFR kan overføres til SFR. 

 

Felles inntekter og utgifter 
10. Kommunens eiendom mellom nåværende Brekkeveien og jernbanen selges når 

områdereguleringen for Ås sentrum er fullført. Det tilstrebes et samarbeid med Bane Nor 
Eiendom for å få en helhetlig utvikling av området. 

11. Kommunens eiendomsmasse (ca 500 gårds og bruksnummer) gjennomgås. De 
eiendommer som ikke er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte er 
strategiske, vurderes solgt. 
 

Administrasjon og styring 
12. Sak knyttet til oppløsning av IKS´er hvor Ski og Oppegård er deleiere legges fram for 

Formannskapet snarest. Ny organisasjon av tjenesten skal drøftes politisk før det tas 
avgjørelse om man skal videreføre IKS med restkommunene eller om man skal 
organisere tjenesten på andre måter (Ref uttreden i Follo IKT som uten behandling har 
fått økt kostnad i budsjettet). 

13. Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere og administrasjon, som skal 
vurdere og evt komme med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske 
muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat. 
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VEDLEGG 3 

K-91/18 
Handlingsprogram 2019-2022 med økonomiplan 2019 
 
Forslag fra Sp, MDG, SV og Rødt: 

A: Drift 
 

B2019 P2020 P2021 P2022 
                 

  

Rådmannens forslag til netto 
driftsresultat i kr. 

              
 -5 237  

                 
3 386  

                
 2 580  

            
 -12 796  

 

  
          

 

 
Totaloversikt over 
hvordan alle endringer 
påvirker driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 2,0 % 0,8 % 0,0 % 0,5 % 

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

 

Nytt netto driftsresultat i 
kroner -25 256 

 
-10 278 -357 -6 758 

(Netto driftsresultat etter endringer i drift og 
invest.) 

 
Sum endringer fra A.Drift 

        
-19 980  

       
 -13 630  

          
-4 770  

        
 -2 910  

(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag 
fra B.Investeringer 

               
-39  

              
 -34  

           
1 833  

          
 8 948  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste 
(Må fylles ut) 

Fritekst - beskrivelse av 
tiltaket  
(gjerne med ref. til opprinnelig 
tiltak hvis aktuelt) 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 Kommentar 

1 01.Barnehage 
Reversere tiltak nr.5, jf.kap 
5.19 - Avslutte barnehagedrift 
ved Sagalund 

                
 1 000  

                 
2 350  

                
 3 000  

               
  4 000  

 Sagalund videreføres  

2 01.Barnehage 
Reversere tiltak nr.6, jf.kap 
5.19 - Spesialundervisning i 
barnehage 

                      
-    

                
 1 350  

                 
1 350  

                 
1 350  

 Avventer gjennomgang av PPS og 
støttefunksjoner før kan forvente full 
innsparing.   
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4 02.Grunnskoleopplæring 
Reversere tiltak nr.8, jf.kap 
5.19 - Redusert 
spesialundervisning i skolen 

                   
500  

                   
500  

                 
1 000  

                 
1 500  

 Avventer gjennomgang av PPS og 
støttefunksjoner før vi kan forvente full 
innsparing.  

5 02.Grunnskoleopplæring 

Reversere tiltak nr.9, jf.kap 
5.19 - Kroer skole må 
finansieres innenfor 
skolemodellen.  

                 
1 000  

                
 1 000  

              
   1 000  

             
    1 000  

 Legger tilbake kutt  

7 02.Grunnskoleopplæring 

Reversere tiltak nr.11, jf.kap 
5.19 - Redusere ant rektorer 
ved at rektor Rustad overtar 
Kroer, effekt fra høst 2019.  

                   
475  

                   
875  

                   
875  

                   
875  

 Legger tilbake kutt. Gjennomføres kuttet 
må man forvente flere stillinger til 
administrasjon ved Rustad.  

8 02.Grunnskoleopplæring 

Reversere tiltak nr.12, jf.kap 
5.19 - Egenfinansiering av kost 
ved leirskole, redusere ant 
dager 

                      
-    

                     
80  

                     
80  

                     
80  

 Hok har vedtatt redusert antall dager, 
men ikke egenfinansiert mat. Justering av 
forventet innsparing.  

9 02.Grunnskoleopplæring 

Reversere tiltak nr.13, jf.kap 
5.19 - Ikke dekke skolepenger 
talentfull elev, 
likeverdighetsprinsipp 

                     
75  

                   
175  

                   
175  

                   
175  

 

10 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reversere tiltak nr.14, jf.kap 
5.19 - Redusere tilbudet i 
kulturskole/ 
biblioteket/kulturhus/idrett 

                   
700  

               
  1 000  

               
  2 000  

              
   2 000   Legge tilbake hele kuttet til kultur og  

bibliotek  

11 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reversere tiltak nr.15, jf.kap 
5.19 - Meråpent ubemannet 
Vinterbro bibliotek   

                   
250  

                   
500  

                   
500  

                   
500  

Halverer kuttet lagt inn av rådmannen. 
Kan støtte mindre bemannet åpningstid.  

12 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reversere tiltak nr.16, jf.kap 
5.19 - Ungdomshusene 

                      
-    

                 
1 500  

             
    1 500  

               
  1 500  

Legger tilbake kutt 

13 04.Kommunehelse 
Reversere tiltak nr.17, jf.kap 
5.19 - Forebyggende helse.  

                   
700  

             
    1 500  

                
 3 000  

             
    3 000  

Legger tilbake kutt 

14 05.Barnevern 
Reversere tiltak nr.18, jf.kap 
5.19 - Redusert ressursbruk  

                   
750  

                
1 500  

                
 2 000  

               
  2 000  

Forventer innsparing 2021/22 pga mobilt 
barnevern 
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15 
06.Sosiale og 
arbeidsrettede tjenester 

Reversere tiltak nr.19, jf.kap 
5.19 - Reduseres 
flyktningetjenesten 

                   
500  

                
1 000  

                
 2 000  

                 
2 000   

17 
06.Sosiale og 
arbeidsrettede tjenester 

Reversere tiltak nr.21, jf.kap 
5.19 - Redusere sosialhjelp 

                   
500  

                   
500  

                   
500  

                   
500  

Legges inn igjen. Rammer 
sosialhjelpmottakere - en vanskeligstilt 
gruppe i kommunen. 

18 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Reversere tiltak nr.22, jf.kap 
5.19 - Redusere vedtak på 
ressurskrevende brukere 

                
1 500  

                
1 500  

                 
1 500  

               
 1 500  

Legges inn igjen. Virker som et lite 
gjennomførbart kutt i tjenesten med 
konsekvenser for utsatte brukere. 

19 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Reversere tiltak nr.23, jf.kap 
5.19 - Omlegging av tjenesten, 
gjennomgang av vedtak helse 

                
1 000  

                      
-    

               
  4 000  

               
  4 000  

Legges inn igjen. Virker som et lite 
gjennomførbart kutt i tjenesten med 
konsekvenser for brukerne. 

21 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Reversere tiltak nr.25, jf.kap 
5.19 - Innsparing driftsavdeling 

                   
500  

                   
600  

                   
600  

                
 1 000   Legges inn igjen  

22 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

Reversere tiltak nr.26, jf.kap 
5.19 - Redusere ressursbruk  

                
1 000  

                
1 000  

               
  1 000  

               
  1 000  

 Ikke reelt med kutt de to første årene. Vi 
ser an effekter av velferdsteknologi,  og 
legger inn noe kutt i 21/22  

23 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Reversere tiltak nr.27, jf.kap 
5.19 - Reduksjon av ikke pålagt 
tjeneste 

                   
200  

                   
200  

                   
500  

                   
500  

 Legges inn igjen  

24 
10.Administrasjon og 
styring 

Reversere tiltak nr.28, jf.kap 
5.19 - Omlegging til mer 
digitale henvendelser 

                   
100  

                   
500  

                   
500  

                   
500  

 Ikke kutt av sentralbordet unntatt 200 
000 2020-2022. Denne typen 
henvendelser vil bli flyttet videre ut i 
organisasjonen, og beslaglegge tid.  

25 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Reversere tiltak nr.32, jf.kap 
5.19 - Redusere vedlikehold.  

                
1 000  

                
2 000  

                 
2 000  

                 
3 000  

 legges inn igjen. Kutt i vedlikehold 
straffer seg.  

26 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Reversere tiltak nr.33, jf.kap 
5.19 - Kommunale boliger - 
redusere kostnadsnivået, bruk 
av depositum 

                   
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700   Reduserer lediggang - for å øke 

inntjening av leie.  
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27 12.Samferdsel 
Reversere tiltak nr.35, jf.kap 
5.19 - Reduserte tjenester 

                   
100  

                   
200  

                   
300  

                   
400  

 legges tilbake, dumt å kutte vedlikehold 
vei og belysning.  

28 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Reversere tiltak nr.2, jf.kap 
5.19 - Ikke styrke ressurser 
knyttet til å øke antall 
lærlinger(*) 

                   
800  

                   
800  

                   
800  

                   
800  

 Legges inn for å opprettholde politisk 
vedtatt mål om lærlinger i kommunen.  

29 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Reversere tiltak nr.4, jf.kap 
5.19 - Salg av Sagalund 
barnehage(*) 

                      
-    

                      
-    

                   
400  

                   
400  

 vi beholder Sagalund, dermed ingen 
renteinntekter på salget.  

30   
 

    
 

36   
 

    
 

37             
 

38   ENDRINGER FRA PARTIENE         
 

39 
04.Kommunehelse 

Ny psykolog helsestasjonen 
                   

700  
                   

700  
                   

700  
                   

700  
Ref. Studentenes brev 

40 
04.Kommunehelse Styrke ergoterapeuttjenessten 500 500 500 500 

Det er stor mangel i kommunen. Styrket 
bemanning 

41 05.Barnevern 
Tiltak barnefattigdom 500 500 500 500 

Fond, aktivitetskort, utlånsorddning. 
Knyttes til verbalforslag. 

42 
10.Administrasjon og 
styring 

Redusert godtgjørelse til 
politikere 

                 
-150  

                 
-800  

                
  -800  

                
  -800  

ordførerlønn 100 % av stortingslønn og 
påfølgende endringer i godtgjørelse for 
politikerne. Viktig at politikerne viser 
moderasjon når kommunens ansatte og 
innbyggere må. 

43 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester Frivilligsentralen 500 700 700 700 

Styrking av sentralen. Knyttes til 
verbalforslag. 
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44 

15.Felles inntekter og 
utgifter 

Eiendomsskatt på bolig 
           
  -31 200  

            
 -32 700  

             
-34 200  

             
-35 700  

Bunnfradrag 1,5 million og 2 promille 
sats. Formannskapet kan ettergi skatt, 
med bakgrunn i eiendomsskatteloven 
§28.   Utregningsmodell: ligningsverdi på 
bolig x 4 x 0,8 - bunnfradrag / 1000 x 2 = 
årlig skatt.  

45   
 

    
 

47   

      48   ENDRINGER FRA RÅDMANNEN 
     49   

 
     

50 01.Barnehage Øremerket tilskudd barnehage 
                 

-300  
                 

-300  
                 

 -300  
                 

 -300   

51 04.Kommunehelse 
Økt bemanning i helsestasjon 
og skolehelsetjeneste 

                 
-150  

                 
-150  

                 
 -150  

                  
-150   

52 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

0,2 % høyere rentebane enn 
forutsatt 

                
3 190  

                
3 510  

                
 3 920  

                
 4 280   

53 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt skatteinngang 
             

  -6 000  
             

  -6 000  
             

  -6 000  
              

 -6 000   

54 15.Felles inntekter og 
utgifter 

Redusert rammetilskudd 
budsjettavtalen h, frp, v og krf 

                   
767  

                   
767  

                   
767  

                   
767   

55 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

Redusert egenandel 
ressurskrevende brukere 

                 
-920  

                 
-920  

                  
-920  

               
   -920  

 

56 
02.Grunnskoleopplæring 

Øremerket tilskudd lærernorm 
                 

-767  
                 

-767  
                

  -767  
                 

 -767   

57   
 

    
 

79   
 

    
 

80   
 

    
 

Totalt 
  

           
  -19 980  

            
 -13 630  

             
  -4 770  

              
 -2 910   
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B: Investeringer 
Forslag utarbeidet av: SP, SV, 
MdG, R B2019 P2020 P2021 P2022 

                    

  

Netto driftsresultat i rådmannens 
forslag 

                
-5 237  

                  
3 386  

              
    2 580  

           
   -12 796  

  

  
          

  

 

Totaloversikt 
over hvordan 
alle 
endringer 
påvirker 
driftsbudsjett
et 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 2,0 % 0,8 % 0,0 % 0,5 % 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 -25 262 -10 272 -161 -6 416 

 
Sum endringer fra A.Drift         -19 980          -13 630            -4 770            -2 910  

 

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer                -45                 -28             2 029             9 290  

         

NR 

Evt. ref. til 
prosj.nr i 
HP 

Beskrivelse av prosjektet og 
endringen 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 

Sum 
endring i 
total 
ramme Kommentar 

1 
 

Ny Åsgård skole 
                 

 3 500  
                 

3 500  
            

 120 000  
             

180 000  
              

307 000  
Restfinansiering 2023: 
35000 

2 G1 Åsgård skole inventar og utstyr 
  

                  
1 000  

               
14 000  

                 
15 000   

3 G1 
Åsgård skole midlertidig 
oppgraderingstiltak bortfaller 

               
-5 000  

             
 -10 000    

               
 -15 000   

 
G5 Åsgård, inventar og IKT jf. G5 utgår 

              
  -1 000  

             
 -1 000   

      

4 
 

Salg av Sagalund 
 

                  
7 000    

                   
7 000  

Legger inn rådmannens 
forventede salgsinntekt 
Sagalund 

5 E3 
Samlokalisering av kommunale 
tjenester 

                   
-500  

                
-4 250  

              
-50 000  

          
 -100 000  

             
 -154 750  

Imøteser rådmannens 
utredning 

6 E3 ditto - forskyves ett år 
 

                    
500  

                  
4 250  

              
 50 000  

                 
54 750  

ditto 
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7 

 

Åshallen 
 

               
10 000  

              
 15 000   

                 
25 000  

Justert kostnadsramme 

8 

 

Svømmehall 
  

                 
 5 000  

            
 100 000  

              
105 000  

Ny svømmehall Ås 
sentrum. Forventer 
ferdigstillelse 2023/2024 
- restfinansiering i 
2023/2024 

31 

 
 

    

                          
-     

Totalt 

 
 

                
-3 000  

                 
 5 750  

             
  95 250  

             
244 000  

              
344 000  
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18/00024 
 

Fra Sp, MDG,SV, Rødt: 
 



 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

 
 



 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

Verbalforslag fra Sp, MDG, SV og Rødt: 



 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

VEDLEGG 4 

K-91/18 
Handlingsprogram 2019-2022 med økonomiplan 2019 
 
Forslag fra Venstre: 
 

A: 
Drift 

  
B2019 P2020 P2021 P2022 

                 

  

Rådmannens forslag til netto 
driftsresultat i kr. 

              
 -5 237  

              
   3 386  

               
  2 580  

            
 -12 796  

 

  
          

 

 
Totaloversikt over 
hvordan alle endringer 
påvirker driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i 
prosent 0,2 % -0,7 % -0,8 % 0,1 % 

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

 

Nytt netto driftsresultat i 
kroner -2 822 8 596 10 700 -841 

(Netto driftsresultat etter endringer i 
drift og invest.) 

 
Sum endringer fra A.Drift 

          
 2 415  

          
 4 985  

           
6 395  

          
 6 755  

(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

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

             
225  

           
1 725  

          
 5 200  

(Tallene viser effekten på driftsbudsjettet 
(omtrentlig)) 

        

NR 
Velg tjeneste fra liste 
(Må fylles ut) 

Fritekst - beskrivelse av 
tiltaket (gjerne med ref. til 
opprinnelig tiltak hvis aktuelt) 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 Kommentar 

1 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt skatteinngang (jf. 
rådmannens forslag) 

             
  -6 000  

              
 -7 000  

              
 -8 000  

            
   -8 000   

2 02.Grunnskoleopplæring 

Reversere tiltak nr.9, jf.kap 
5.19 - Kroer skole må 
finansieres innenfor 
skolemodellen.  

                
 1 000  

              
   1 000  

                
 1 000  

                
 1 000   Reversering av innsparingskrav, jf. 

Kap 5.19  
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3 02.Grunnskoleopplæring 

Reversere tiltak nr.11, jf.kap 
5.19 - Redusere ant rektorer 
ved at rektor Rustad overtar 
Kroer, effekt fra høst 2019.  

                   
475  

                   
875  

                   
875  

                   
875   

4 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reversere tiltak nr.14, jf.kap 
5.19 - Redusere tilbudet i 
kulturskole/ 
biblioteket/kulturhus/idrett 

                   
700  

                
 1 000  

                
 2 000  

                 
2 000   Reversering av innsparingskrav, jf. 

Kap 5.19  

5 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reversere tiltak nr.15, jf.kap 
5.19 - Meråpent ubemannet 
Vinterbro bibliotek   

                   
500  

                
 1 000  

             
  1 000  

             
  1 000   

6 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Reversere tiltak nr.16, jf.kap 
5.19 - Ungdomshusene 

                       
-    

               
  1 500  

                
 1 500  

                 
1 500   

7 04.Kommunehelse 
Reversere tiltak nr.17, jf.kap 
5.19 - Forebyggende helse.  

                   
700  

              
   1 000  

                
 2 000  

                 
2 000  

 Reversering av innsparingskrav, jf. 
Kap 5.19  

8 04.Kommunehelse 
Psykologstilling helsestasjon 
studenter 

                   
700  

                   
700  

                   
700  

                   
700  

 
9 

03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Utleieordning for sports- og 
fritidsutstyr 400 400 400 400 

Forutsetter egnede lokaler nord + 
sør 

10 05.Barnevern 
Reversere tiltak nr.18, jf.kap 
5.19 - Redusert ressursbruk  

                   
750  

                
 1 500  

                
 2 000  

                 
2 000  

 Reversering av innsparingskrav, jf. 
Kap 5.19  

11 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Reversere tiltak nr.32, jf.kap 
5.19 - Redusere vedlikehold.  

               
  1 000  

                
 1 000  

                
 1 000  

                
 1 000  

 Reversering av innsparingskrav, jf. 
Kap 5.19  

12 
15.Felles inntekter og 
utgifter Endre finansreglement -1000 -1500 -2000 -2000 

Jf. s 123 i rådm.s forslag 

13 
15.Felles inntekter og 
utgifter Endret rentebane 3190 3510 3920 4280 

jf. notat rådmannen 22.11. 

78   
 

    
 

79   
 

    
 

80   
 

    
 

Totalt 
  

                 
2 415  

                
 4 985  

                 
6 395  

                 
6 755   
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B: Investeringer Forslag utarbeidet av: Venstre B2019 P2020 P2021 P2022 
                    

  

Netto driftsresultat i rådmannens 
forslag                -5 237                   3 386                   2 580  

             
 -12 796  

  

  
          

  

 

Totaloversikt 
over hvordan 
alle endringer 
påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i prosent 0,2 % -0,7 % -0,8 % 0,0 % 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. 

INVES
T 

Nytt netto driftsresultat i kroner 
-2 822 8 626 10 850 -666 

 
Sum endringer fra A.Drift            2 415             4 985             6 395  

           
 6 755  

 

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer                  -                  255             1 875  

            
5 375  

         

NR 
Evt. ref. til 
prosj.nr i HP Beskrivelse av prosjektet og endringen 

Endring 
B2019 

Endring 
P2020 

Endring 
P2021 

Endring 
P2022 

Sum 
endring i 
total 
ramme Kommentar 

1 K1 Utvidelse nye Åshallen 
 

               15 000                 10 000  
 

     25 000  
 

2 
 

svømmehall 
  

               50 000          100 000   150 000  
 

3 
      

                          
-     

31 

 
 

    

                          
-     

Totalt 

 
 

                        -    
                

15 000  
              

  60 000  
            
 100 000  

               
175 000  

  

 


	Protokoll
	Kommunestyret

