
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06209 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
 
Møtetid: 22.10.2014 kl. 18:30 - 22:20.  
Sted: Ås kulturhus, Store sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. 
 
Møtende medlemmer: 
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Ivar Ekanger (Ap), Laila P. Nordsveen 
(Ap), Joar Solberg (Ap), Ola Nordal (Ap), Kjell-Ivar Brynildsen (frittstående),  
Egil Ørbeck (H), Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Rubina 
Mushtaq (H), Hilde Kristin Marås (H), Jan Ove Rikheim (H), Dag Guttormsen (H), 
Arne Hillestad (FrP), Torill Horgen (FrP), Kjetil Barfelt (FrP), Terje Michaelsen (FrP), 
Gro Haug (FrP), Jorunn Nakken (V), Olav Østerås (V), Marianne Røed (Sp),  
Odd Rønningen (Sp), Annett Hegen Michelsen (Sp), Saroj Pal (SV), Hege Opedal 
(SV), Roberto Puente Corral (SV), Morten Lillemo (KrF).  
 
Møtende varamedlemmer: 
Bonsak Hammeraas (Ap) møtte for Tommy Skar (Ap),  
Kristin Ohnstad (Ap) møtte for Tone Holm Dagsvold (Ap),  
Rolf Berntsen (Ap) møtte for Marius Hojem Borge (Ap) 
Svein Elias Gautefall (MDG) møtte for Øystein Westerhagen Milvang (MDG) 
 
Forfall: 
Erling Rognli (V), vara for Inger Skjervold Rosenfeld (V). * 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, økonomisjef Emil Schmidt, service- og 
kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, 
plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt og 
teknisk sjef Nils Erik Pedersen. 
 
Møtesekretær: 
Rita Stensrud fra politisk sekretariat 
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Diverse merknader: 

 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringssaker, 72, 77, 70-71,  
73-76, 78- 79/14, referatsaker og interpellasjon.    

 * Øvrige vara fra Venstre hadde ikke mulighet til å stille på kort varsel. 

 Leder av kontrollutvalget var til stede. 

 Følgende ble utdelt i møtet: 
o Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 - Rådmannens forslag 
o Informasjon om nye leiligheter for utleie i Hogstvetveien 29-35. 

 
 
Møteprotokoll godkjent 27.10.2014 
 
 
Johan Alnes      Marianne Røed 
Ordfører      Varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Orienteringer 

Referatsaker 

Interpellasjon 

Saker til behandling 

70/14 2. tertialrapport 2014 5 

71/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 5 

72/14 Skolekapasitet fram mot 2030 6 

73/14 Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 7 

74/14 Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall 9 

75/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 
kommunereform 

9 

76/14 Kommunereformen - Videre prosess 10 

77/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen 
 - styringsgruppens utredning og anbefaling 

10 

78/14 Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement 11 

79/14 Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre 11 
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Orienteringer 

Plansamarbeidet - Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus 
 

Leder for Plansekretariatet, Ellen Grepperud, orienterte om 
plansamarbeidets forslag til høringsdokument.  
For mer informasjon se www.plansamarbeidet.no 
 

 
Bompengefinansiering E18 
 

Statens vegvesen orienterte om bompenger og prinsippvedtak for berørte 
kommuner. Kommunestyret får dette som sak i møte 19.11.2014. 

 

<< Til sakslisten 
 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

 

 

Interpellasjon 

Interpellasjon fra FrP - Frivillig sidemål i skolen 
 
Interpellasjonen fra FrP, notat fra rådmannen (vedlagt) og brev fra  
4 styremedlemmer i Ås mållag ble lest opp. Arkivsak 14/03351. 
 

Kommunestyrets behandling: 
Kommunestyret vedtok 27-5 (5FrP) å ikke be om sak om dette. 

 
 

<< Til sakslisten 
  

http://plansamarbeidet.no/
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Saker til behandling 

 
K-70/14         
2. tertialrapport 2014 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:  
Det nedsettes et ad hoc-utvalg fra politikere og administrasjonen som kan legge fram 
et forslag til forenkling og forbedring av tertialrapporteringen. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Høyres tilleggsforslag ble vedtatt 23-9 (3SV, 3Sp, MDG, KrF, 1frittstående). 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
2. tertialrapport 2014 tas til orientering, med følgende tillegg: 
 
Det nedsettes et ad hoc-utvalg fra politikere og administrasjonen som kan legge fram 
et forslag til forenkling og forbedring av tertialrapporteringen. 
 
 

<< Til sakslisten 
 
 
 

K-71/14 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende forslag: 

 Kommunestyret, via hovedutvalg for helse og sosial, får en sak om det arbeidet 
som ligger inne i «arbeid med flyktninger». 

 Det fremmes en sak om hvorfor «HP 2014-2014» ikke kan innfris, og det fremmes 
et alternativt forslag til vedtak. 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2, med følgende tillegg: 

 

 Kommunestyret, via hovedutvalg for helse og sosial, får en sak om det arbeidet 
som ligger inne i «arbeid med flyktninger». 

 Det fremmes en sak om hvorfor «HP 2014-2014» ikke kan innfris, og det fremmes 
et alternativt forslag til vedtak. 

 

 
 
 

K-72/14 
Skolekapasitet fram mot 2030 

<< Til sakslisten 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole inkludert flerbrukshall. 

Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og 
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides. 

2. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye 
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever. 

3. Ledige lokaler på Nordbytun settes våren 2015 i stand til minimum 4 permanente 
klasserom. 7.klasse ved Solberg, Nordby og Sjøskogen samlokaliseres ved 
Nordbytun. 

4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i  
2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

5. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes 
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. 

6. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015. 

7. Rådmannen bes om å sette opp en samlet tidsplan for saksgang hvor det framgår 
i hvilke måter de enkelte saker skal behandles i hvilke politiske utvalg, og med 
årstall for ferdigstilling av punktene vedtatt i HOK sak 35/14. 

 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H og FrP:  

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Kortsiktige kapasitetsutfordringer skal i hovedsak løses innen skolekretsene, for å 

bevare skoletilhørigheten og -miljøet i utbyggingsfasen. I de tilfellene der dette 
ikke er hensiktsmessig, prioriteres flytting av hele klasser framfor flytting av 
enkeltelever. 

2. Rustad skole bygges snarest ut til 3-parallell barneskole med flerbrukshall, og 
kostnadene innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. Under 
planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og funksjonelle 
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utearealer. Det settes opp midlertidige brakker ved Rustad skole for å løse 
kapasitetsproblemer fram til nye skolebygg er på plass. 

3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives snarest. Det settes opp midlertidige brakker på 
Åsgård for å erstatte denne og for å møte elevtallsveksten de første årene. Videre 
utbygging av Åsgård skole til 4-parallell utredes i forbindelse med 
områdereguleringen av sentrum og rullering av kommuneplanen. Endelig 
lokalisering avgjøres innen sommeren 2015. 

4. Elevene på 7. trinn på Solberg skole flyttes til Nordby skole frem til nye skolebygg 
står klare på Solberg. 

5. Planarbeidet for utbygging av Sjøskogen skole til 2-parallell igangsettes 
umiddelbart, og kostnadene innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015. Det 
settes opp midlertidige brakker for å løse kapasitetsproblemene fram til nye 
skolebygg er på plass. 

6. Rådmannen bes om å sette opp en samlet tidsplan for planlegging, prosjektering, 
utbygging og ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak som blir gjort. 
Tidsplanen skal også omfatte politisk saksgang, der det framgår hvilke saker som 
må behandles politisk, og i hvilke utvalg. Oppdatert tidsplan skal følge alle saker 
med betydning for skoleutbyggingen. 

7. Planlegging av fremtidig utvidelse av Nordbytun og Ås ungdomsskoler 
innarbeides i tidsplanen, med tanke på å forberede nødvendig utvidelse av 
kapasiteten fra ca. 2020. 

 
Votering: 
Fellesforslaget fra Ap, H og FrP ble vedtatt 26-6 (2V, 3Sp, 1frittstående) ved 
alternativ votering mot Venstres forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4-parallell barneskole inkludert flerbrukshall. 

Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og 
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.  

2. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet 
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for 
2015.  

3. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i  
2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

4. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes 
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.  

5. Sjøskogen skole 7. trinn blir inntil videre værende på Sjøskogen skole, da de  
pr. i dag har ledig kapasitet. 

6. Solberg skole 7. trinn flyttes fra Solberg skole til Nordby skole fra og med 
skoleåret 2015/2016 inntil ny Solberg skole er bygget.  

7. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye 
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever.  

8. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg. Tidsplan samt kostnader til planleggings- og prosjekteringskostnader 
legges frem for Kommunestyret 10.12.2014. 
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<< Til sakslisten 
  

K-73/14 
Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Saken avsluttes. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Ordfører informerte om at det holdes et møte 03.11.2014 med representanter fra 
handelsstanden og medlemmer i kommunestyret.  
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune.  
2. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte.  
3. Rådmannen bes komme tilbake med en ny sak vedrørende 

parkeringsbestemmelser og parkeringsautomater i stedet for parkeringsskiver. 
4. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet.  

5. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM.  
 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune.  
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås 

sentrum.  
3. På kommunale parkeringsplasser liggende langs vei ved Rådhusplassen og 

Skoleveien samt parkeringsplassen foran Rådhuset innføres tidsbegrenset 
parkering mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00 i inntil 4 timer med påbud om 
bruk av parkeringsskive. På andre kommunale parkeringsplasser bl.a plassen 
foran Vinmonopolet og Blinde Ku innføres tidsbegrenset parkering mandag til 
fredag fra kl. 08:00 til 17:00 i inntil 2 timer med påbud om bruk av parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte.  
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet.  

6. Ordningen evalueres etter 1 år, og evalueringen legges fram for HTM.  
 
 
Votering: 
KrFs forslag ble vedtatt 22-10 (7H, 3Sp) ved alternativ votering mot Høyres forslag. 
 
 
 
 
 
 



Kommunestyret 22.10.2014 Side 9 av 17 
 

 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune.  
2. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte.  
3. Rådmannen bes komme tilbake med en ny sak vedrørende 

parkeringsbestemmelser og parkeringsautomater i stedet for parkeringsskiver. 
4. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet.  

5. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM. 
 
 
 
 
 

<< Til sakslisten 
 
 

 
K-74/14 
Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
Ordfører får fullmakt til å inngå bruksavtale for Ås fotballhall for perioden 2011-2020. 
Følgende legges til grunn: 
1. Hallen disponeres av kommunens skoler og barnehager, lag og foreninger 

vederlagsfritt. Rengjøring bekostes av brukerne. 
2. Åpnings- og brukstider administreres av fotballgruppa i Ås idrettslag. 
3. Fordeling av brukstid avgjøres inntil videre av ordfører etter at Ås idrettsråd har 

uttalt seg. 
4. Ordfører kan delegere tidsfordelingen. 
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K-75/14 
KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 
kommunereform 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
Ås kommune gir sin tilslutning til at KS bistår i de lokale/regionale prosesser i det 
kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
 

<< Til sakslisten 
 
 
 

K-76/14 
Kommunereformen - Videre prosess 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmennene i Ås og Frogn bes utrede kommune-sammenslåing mellom  
Ås og Frogn. 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Rådmennene må legge fremdriftsplan til politisk behandling i respektive 

kommuner. 
2. Endelig beslutning om eventuell sammenslåing tas ved folkeavstemming. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FrPs tilleggsforslag ble nedstemt 27-5 (5FrP).   
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 29-3 (3SV). 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
Ås kommune gir sin tilslutning til at rådmennene i Follo drøfter hvilke krav som må 
stilles til kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget som kan belyse ulike alternativer 
knyttet til fremtidig kommuneinndeling- og hvordan dette kan fremskaffes. 
 
 
 
 

 



Kommunestyret 22.10.2014 Side 11 av 17 
 

 
K-77/14 
Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen 
- styringsgruppens utredning og anbefaling 
 
Formannskapets innstilling 22.10.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
1. Kommunestyret tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått 

brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen til orientering. 
2. Rådmannen gis i mandat å jobbe videre med å vurdere en sammenslåing av 

Søndre og Nordre Follo brannvesen snarest mulig. 
 
 
 

<< Til sakslisten 
 
 
 

K-78/14 
Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
Lokalt reglement for Styrevervregisteret vedtas i tråd med rådmannens forslag,  
jf. vedlegg 2. 
 
 
 
 
 
 



Kommunestyret 22.10.2014 Side 12 av 17 
 

K-79/14 
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre 
 
Formannskapets innstilling 08.10.2014: 
Møteplan 2015 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
Møtene starter kl. 18.30. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møteplaner innenfor 
formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.10.2014: 
Ordfører informerte om følgende endring:  
Det føres på et formannskapsmøte 21.10.2015 kl. 16.30, før kommunestyremøtet 
tilsvarende i år. 
 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende forslag: 
Det serveres et enkelt måltid (rundstykker/smørbrød) til en rimelig penge. Dette skal 
skje i en pause hvor det er mulig å få satt seg ned. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling, med ordførers endring, ble enstemmig vedtatt.  
Høyres forslag ble vedtatt 22-10 (5FrP, 2V, 2SV, MDG). 
 
Kommunestyrets vedtak 22.10.2014: 
Møteplan 2015 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
Møtene starter kl. 18.30. 
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møteplaner innenfor 
formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
 
Det føres på et formannskapsmøte 21.10.2015 kl. 16.30. 
 
Det serveres et enkelt måltid (rundstykker/smørbrød) til en rimelig penge. Dette skal 
skje i en pause hvor det er mulig å få satt seg ned. 
 
 

 
<< Til sakslisten 



Kommunestyret 22.10.2014 Side 13 av 17 
 

Vedlegg til K-sak 71/14  
 

Tabell 1 - Budsjettreguleringer innen drift  
 

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift 
Regnskap 

2013 

Oppr. 
budsjett 

2014 

Rev. 
budsjett 

2014 Endring 
Nytt rev. 
budsjett 

                

  Sentraladministrasjonen           

1. 149000.1701.100 Tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 429 000 -429 000 0 

2. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer 0 20 691 000 20 558 000 -5 657 000 14 901 000 

  Oppvekst og kultur           

3. 127000.2060.202 Konsulenttjenester 261 477 5 000 5 000 1 000 000 1 005 000 

4. 137010.2070.201 Driftstilskudd til private barnehager -573 527 69 099 000 68 941 000 1 235 000 70 176 000 

5. 175000.2060.202 Refusjon fra andre kommuner -1 925 030 -884 000 -884 000 -500 000 -1 384 000 

6. 162000.2082.386 Inntekter kulturhuset -62 932 -850 000 -850 000 150 000 -700 000 

7. 149000.2060.202 Reservert tilleggsbevilgninger 0 3 450 000 2 149 000 -1 735 000 414 000 

              

8. 130000.3010.253 Kjøp fra staten 0 0 0 250 000 250 000 

9. 120000.3110.232 Inventar 524 22 000 22 000 80 000 102 000 

10. 135010.3210.242 
Tolketjenester fra andre 
kommuner 

482 205 270 000 270 000 130 000 400 000 

11. 147040.3220.281 Bidrag sosialomsorg 5 571 553 5 038 000 4 438 000 2 000 000 6 438 000 

12. 10*.3222.242 Lønn 934 077 614 000 614 000 340 000 954 000 

13. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 1 085 059 64 000 64 000 2 500 000 2 564 000 

14. 120000.3510.254 Inventar 0 83 000 83 000 -80 000 3 000 

15. 177000.3510.254 Refusjon fra andre -400 000 -800 000 -800 000 400 000 -400 000 

16. 170000.3520.254 Refusjon fra staten -46 793 -216 000 -216 000 216 000 0 

  Teknikk og miljø           

17. 128020.6080.302 Andre erstatninger/gebyrer 0 0 500 000 100 000 600 000 

 
 
 

Tabell 2 - Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet. 
 

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering 
Regnskap 

2013 

Rev. 
Budsjett 

2014 

Endring i 
budsjett 

2014 

Nytt rev. 
Budsjett 

2014 
Total 

ramme 

1. 023000.7200.381.0760 0760 - Åshallen 747 467 3 766 000 5 000 000 8 766 000 9 800 000 

2. 030000.7200.222.0755 0755 - Solberg gård 377 229 -28 000 100 000 72 000 419 000 

    

Bruk av 
vedlikeholdsfond     -5 100 000     

                

3. 023000.7200.130.0700 
0700 - Standardheving 
/ Rehabilitering 0 4 000 000 -4 000 000 0 - 

4. 023000.7200.381.0762 0762 - Ås klubbhus 793 784 195 000 966 000 1 161 000 2 398 000 

5. 023000.7200.222.0774 
0774 - Kroer skole 
ventilasjon, Låven 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

6. 023000.7200.265.0799 
0799 - Vedlikehold 
Leieboliger 354 169 77 000 500 000 577 000 900 000 

7. 020020.7200.120.0772 
0772 - Lift til 
vedlikeholdsavd. 0 500 000 34 000 534 000 534 000 

8. 023000.7200.222.0768 

0768 - Gamle 
bygninger i Ås 
kommune 34 939 21 000 -21 000 0 56 000 

9. 023000.7200.265.2064 
2064 - Kajaveien 43-45 
A-E 135 065 43 000 -43 000 0 171 000 

    

Avsetning til ubundet 
investeringsfond     -64 000     
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Vedlegg 1 til K-sak 79/14  
 
 

Møteplan 2015 

Formannskap og kommunestyret 

1. halvår 2015 

UKE DAG KL. STYRE/RÅD/UTVALG 

4 
Tirsdag  20.jan   Råd 

Onsdag  21.jan   Hovedutvalg 

5 Onsdag  28.jan 
  Administrasjonsutvalg 

18.30 Formannskap 

7 Onsdag  11.feb 18.30 Kommunestyre 

9 
Tirsdag  24.feb   Råd 

Onsdag  25.feb   Hovedutvalg 

10 Onsdag  04.mar 
  Administrasjonsutvalg 

18.30 Formannskap 

12 Onsdag  18.mar 18.30 Kommunestyre 

15 
Tirsdag  07.apr   Råd 

Onsdag  08.apr   Hovedutvalg 

16 Onsdag  15.apr 
  Administrasjonsutvalg 

18.30 Formannskap 

18 Onsdag  29.apr 18.30 Kommunestyre 

21 
Tirsdag  19.mai   Råd 

Onsdag  20.mai   Hovedutvalg 

22 Onsdag  27.mai 
  Administrasjonsutvalg 

18.30 Formannskap 

24 Onsdag  10.jun 18.30 Kommunestyre 
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Møteplan 2015 

Formannskap og kommunestyret 

2. halvår 2015 

UKE DAG KL. STYRE/RÅD/UTVALG 

34 

Tirsdag  18.aug   Råd 

Onsdag  19.aug   Hovedutvalg 

Torsdag 20.aug 
  Administrasjonsutvalg 

18.30 Formannskap 

36 Onsdag  02.sep 18.30 Kommunestyre 

41 

Tirsdag  06.okt   Råd 

Onsdag  07.okt   Hovedutvalg 

Torsdag 08.okt 
  Administrasjonsutvalg 

18.30 Formannskap 

43 Onsdag  21.okt 
16.30 

 
Formannskapet 
(budsjettpresentasjon) 

18.30 Kommunestyre 

45 

Tirsdag  03.nov   
Råd 
(budsjettbehandling) 

Onsdag  04.nov   
Hovedutvalg 
(budsjettbehandling) 

Torsdag 05.nov 

  
Administrasjonsutvalg 
(budsjettbehandling) 

18.30 
Formannskap 
(budsjett 1. gang) 

47 Onsdag  18.nov 
16.30 

Formannskap 
(budsjett 2. gang Innstilling) 

18.30 Kommunestyre 

49 Onsdag  02.des 18.30 Kun HTM 

50 Onsdag  09.des 09.00 
Kommunestyre 
(budsjettvedtak) 
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Ås kommune 

 
Oppvekst og kultur 

 

 
Notat 

 
 

Til  
         

  
         

Fra Rådmannen 
Saksbehandler Ellen Benestad Dato 21.10.2014 
 
 
Kommentar til interpellasjon fra Frp 

 
1. Alle forsøk som skal gjøres i skolen må søkes om til Utdanningsdirektoratet 

som er godkjenningsorgan for forsøkene.  

Opplæringsloven § 1-4 gir departementet mulighet til å innvilge forsøk. 
Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten for å vurdere søknader 
om forsøk til Utdanningsdirektoratet, uten mulighet til å delegere myndigheten 
videre. 

Utdanningsdirektoratet kan innvilge pedagogiske og/eller organisatoriske 
forsøk. Bakgrunnen er å legge til rette for skoleutvikling, og gi kommuner og 
fylkeskommuner mulighet til å prøve ut nye pedagogiske og organisatoriske 
løsninger, jf. Innst.O.nr.70 (1997-1998). I forbindelse med godkjenning av et 
forsøk kan det stilles vilkår.  

Rundskriv: Udir.no - Udir-3-2013 Forsøk etter opplæringsloven § 1-4 

 
2. Ut fra nettundersøkelser kan ikke rådmannen finne at det er gjort forsøk med 

valgfritt sidemålsundervisning i grunnskolen i Oslo, kun videregående skole. 

 
3. Resultatene på nasjonale prøver måler lesing og ikke skriftlig norsk. Sidemål 

er skriftlig. Resultatene på nasjonale prøver i lesing i Ås ligger litt over snittet i 

landet, men varierer fra år til år. Nasjonale prøver har hittil vært målt i forhold 

til snittet i landet og det sier kun noe om hvor gode elevene i Ås er i forhold til 

snittet i landet og andre fylker/kommuner.  

 
4. Dersom sidemål gjøres frivillig vil dette gi ungdomsskolene noen 

organisatoriske utfordringer og medføre økte kostnader da elevene må deles i 
grupper ettersom man skal ha sidemål/ikke sidemål.  

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2013/Udir-3-2013-Forsok-etter-opplaringsloven--1-4/
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5. Videregående skoler, vgs: 

Elever på videregående skoler får sidemålsundervisning. Lærerne på vgs vil 
legge opp undervisningen med utgangspunkt i at elevene har hatt sidemål  på 
ungdomsskolen. Elever fra Ås vil stille dårligere enn elever fra andre 
kommuner når det gjelder kunnskap om sidemålet.  

 
6. Fortsatt yrker som krever sidemåls-kompetanse 

 

7. For teorisvake elever som sliter i norsk kan det være en fordel å slippe 

sidemål og kunne konsentrere seg om hovedmålet.  

I dag gjelder følgende regler: 

Fritak for vurdering i skriftlig sidemål gis til enkelte grupper elever, 

eksempelvis om man har dysleksi eller andre lese-/skrivevansker og elever 

som har spesialundervisning.  

Fritak for sidemålsopplæring gjelder elever med samisk, finsk, tegnspråk eller 

elever med særskilt norskopplæring. For den siste gruppa har reglene blitt 

endret de siste årene. Mens det tidligere var særskilt opplæring for alle elever 

med annet morsmål enn norsk, er det nå bare særskilt opplæring for elever 

frem til norskkunnskapene er gode nok til at de greier å følge undervisningen.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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