
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2907-4 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 12.12.2012 

 
Fra K-sak: 75/12  Fra kl.: 09.00 
Til K-sak: 77/12 Til kl.: 14.12 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Tommy Skar 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Rubina Mushtaq 
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Ina R. Libak,  
 Laila P. Nordsveen, Joar Solberg, Tone Holm Dagsvold, Marius H. Borge  
 og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Monica Langfeldt Fjeld, Hilde Kristin Marås og  

Jan Ove Rikheim. 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell-Ivar Brynildsen 
H: Dag Guttormsen, Håkon Ystehede og Stein Ekhaugen 
MDG: Anders Often 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt, 
teknisk sjef Arnt Øybekk, økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef 
Andreas Brodahl og plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim. 
 

Diverse merknader:  
Før møtets start ble årets bøker presentert. 
Sakene og presentasjonene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Orientering om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
I en pause kl. 9.40 – 9.45 ble ekstraordinært formannskapsmøte holdt.  
Kommunestyret behandlet deretter sak 75/12, sak 76/12, utdeling av miljøvernpris, 
sak 76/12 fortsatte, sak 77/12 og orientering om Europan12. 
 

 

Godkjent 13.12.2012 av leder Johan Alnes og nestleder Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
75/12 12/2484 190 C11  
VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 
76/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 
77/12 12/2947 256  
KOMMUNAL GARANTI - ÅS ARBEIDSKIRKE  
 
 
 

DIVERSE PRESENTASJONER OG UTDELING AV PRIS 
 

1. Ås bibliotek v/Gunhild Gjevjon, Anne Bratberg, Elin Solberg og Linda Rasten 
presenterte årets bøker før møtets start. 

 

2. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Ellen Grepperud, leder av sekretariatet for Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus orienterte om arbeidet - med fokus på Ås.    

 
 

3. Ås kommunes miljøvernpris 2012 - Eilif Dahls minnepris 
Etter vedtak i barn- og unges kommunestyre 28.11.2012 ble Ås kommunes 
miljøvernpris 2012 - Eilif Dahls minnepris – på kr. 5 000 ble delt ut til Kroer 4H for 
opparbeidelse av gapahuk ved Kroerløypa, i samarbeid med Kroerløypas venner.  
Diplom og blomster ble mottatt av styremedlemmer Nicholas Øverland Johnson 
og Felicia Josefine Sandman på vegne av Kroer 4H. Til stede var også 
klubbrådgiver Jørn Skuterud. 

 

4. Europan 12 
Plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim orienterte om Europan 12 Workshop 
23.11.2012 og om videre fremdrift.
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K-sak 75/12  

VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
 

Kommunestyrets behandling 12.12.2012: 
Olav Østerås (V) gjorde oppmerksom på at Venstre også stemte mot utsettelses-
forslaget i kommunestyret 21.11.2012 og ba om endring av protokollen slik at 
voteringen lyder:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 22-11 (3V, 3Sp, 3SV, 1 KrF, 1 MDG). 
 

Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag som alternativ til HOK’s innstilling: 
1. Vedlagte rapport tas til etterretning, som rådmannens innstilling. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles, som 

rådmannens innstilling. 
3. Det opprettes organer for ungdomsklubbene med beslutningsrett på visse 

områder som gjelder utviklingen av ungdomsklubbene. Organene skal ha 
representanter for ungdommen, og det skal sikres bred representasjon med 
skolene som valgkretser. HOK vedtar opplegg for disse nye organene innen 
utgangen av mars 2013. 

4. Innholdet i ungdomsklubbenes tilbud utvikles gjennom drøftinger i de besluttende 
organer og etter høring til ungdomsrådet (jf. partienes felles budsjettforslag) og 
kan omfatte ungdomskafé, varierte åpningstider, kulturtilbud, LAN o.a. 

5. Det vurderes behov for opprusting mv. av ungdomsklubbenes lokaler. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Dagens aldersgrense på 18 år beholdes. 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag som alternativ til FrPs forslag: 
Øvre aldersgrense fastsettes av ungdomsrådet i samarbeid med de ansatte. 
 

Votering: 
V’s anmodning om endring av protokoll fra møtet 21.11.2012 ble akseptert. 
HOK’s innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s tilleggsforslag ble vedtatt 22-11 (3V, 3Sp,3SV, 1KrF, 1 MDG) ved alternativ 
votering mot V’s forslag. 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2012: 
1. Vedlagte rapport tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Det opprettes organer for ungdomsklubbene med beslutningsrett på visse 

områder som gjelder utviklingen av ungdomsklubbene. Organene skal ha 
representanter for ungdommen, og det skal sikres bred representasjon med 
skolene som valgkretser. HOK vedtar opplegg for disse nye organene innen 
utgangen av mars 2013. 
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4. Innholdet i ungdomsklubbenes tilbud utvikles gjennom drøftinger i de besluttende 
organer og etter høring til ungdomsrådet (jf. partienes felles budsjettforslag) og 
kan omfatte ungdomskafé, varierte åpningstider, kulturtilbud, LAN o.a. 

5. Det vurderes behov for opprusting mv. av ungdomsklubbenes lokaler. 
6. Dagens aldersgrense på 18 år beholdes. 
 
 
  

K-sak 76/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 

Formannskapets innstilling 21.11.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 
 

Kommunestyrets behandling 12.12.2012: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 - 2016 på vegne av A, V, Sp, KrF og FrP: 
Se vedlegg til protokollen. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016: Se vedlegg til protokollen.  
For å få punktvis votering ble verbaldelen fremmet punktvis slik:  
Gro Haug fremmet pkt. 1 og 9, Egil Ørbeck pkt. 2 og 10, Dag Guttormsen pkt. 3, 
Stein Ekhaugen pkt.4, Håkon Ystehede pkt. 5, Monica Langfeldt Fjeld pkt.6,  
Hilde Kristin Marås pkt. 7 og Jan Ove Rikheim pkt. 8. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan kommunen kan dekke inn 
behovet for juridisk kompetanse f.eks. i samarbeid med andre kommuner. 

 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016: Se vedlegg til protokollen. 
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Anne Odenmarck (A) fremmet følgende tilleggsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016: 
Kommunestyret ber rådmannen sammen med de øvrige Follokommunene fremme 
en sak om etablering av et Alternativ til vold-tilbud til innbyggerne i Follo. Dette for å 
gi et behandlingstilbud til voldsutøvere og voldsutsatte, herunder barn som lever med 
vold i nære relasjoner. 

 

Votering: 
H’s forslag til økonomiplan 2013 – 2016 ble nedstemt 25-8 (H) 
SV’ forslag ble nedstemt 29-4 (3SV, 1MDG) 
Fellesforslaget fra A, V, Sp, KrF og FrP ble vedtatt 21-11 (8H, 3SV, 1MDG) 
V’s tilleggsforslag ble nedstemt 18-15 (8H, 3V, 3SV,1KrF) 
A’s tilleggsforslag ble vedtatt 32-1 (MDG) 
H’s verbaldel punkt: 

1. ble nedstemt 18-15(8H, 4FrP, 3V) 
2. ble nedstemt 18-15 (8H, 3V, 2SV, 2FrP) 
3. ble nedstemt 18-15 (8H, 3V, 4FrP) 
4. ble nedstemt 17-16 (8H, 4FrP, 3V, 1 KrF) 
5. ble nedstemt 24-9 (8H, 1FrP) 
6. ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP) 
7. ble nedstemt 20-13 (8H, 1FrP, 3V, 1KrF) 
8. ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP) 
9. ble nedstemt 25-8 (8H) 
10. ble nedstemt 25-8 (8H) 

Rådmannens innstilling for øvrig ble vedtatt 25-8 (H) 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas med de 

endringer som fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer) og 
vedlegg 2 (investeringsendringer). 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas med de endringer som 
fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer) og vedlegg 2 
(investeringsendringer). 
a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2013. 
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 67.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg til kommunestyrets vedtak 

 
 
1. Kommunens netto driftsresultat, NDR styrkes med ca 7 mill kr fra 11,44 mill. 

Partienes forslag framgår av tabellen. 

2. Styrket satsing på helse gjennom Samhandlingsreformen 
Partiene støtter Rådmannens forslag, men styrkingen må skje gjennom noe 
mindre økning i de økonomiske rammene enn i Rådmannens forslag. Partienes 
forslag framgår av tabellen. Innarbeiding av redusert økning av rammene legges 
fram for HHS jf verbalforslag 6 g. 

3. Styrket satsing på kultur og ungdom, kr 1 200 000.- 
a. Det opprettes et Ungdomsråd jf HOK-sak 24/12 med budsjett for 2013 på    

100 000 kroner. Partienes forslag framgår av tabellen. 

b. Ås kommune ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å flytte 
Folkebiblioteket i Nordby-området fra Nordbytun ungdomsskole til 
Vinterbrosenteret fra 1. september 2013 innenfor en kostnadsramme i 2013 på 
900 000 kroner i tillegg til ordinær bevilgning til biblioteket i Nordby.  
Vinterbrosenteret er et samlingssted for befolkningen i Nordby. Dette gjør det 
interessant å vurdere å etablere et kulturtilbud på det stedet der unge og eldre 
uansett møtes.  
Partienes forslag framgår av tabellen og innebærer at det settes av følgende 
beløp: 
- inntil 200 000 i husleie i Vinterbrosenteret for siste tertial 2013  
- 50 000 til utredning og planlegging av flyttingen 
- inntil 100 000 til ev. styrking av skolebiblioteket på Nordbytun ungdomsskole  
- inntil 300 000 til generell styrking av skolebibliotektjenesten i Ås 
- resten, dvs 250 000 eller noe mer til nytt utstyr, ombygging mv i nye lokaler 

c. Administrasjonen legger fram utredning og flytteplan, samt plan for styrking av 
skolebibliotektjenesten og skolebiblioteket på Nordbytun til behandling i HOK 
innen utgangen av april 2013 

d. Rådmannen legger fram sak for kommunestyret for endelig vedtak innen juni 
2013 

e. Rammeøkningen for 2014 og 2015 settes inntil videre til 500 000 kroner 

Det settes av 50 000 kroner til støtte til tiltak for uorganisert ungdom. HOK vedtar 
retningslinjer og tildeler tilskudd etter søknad. Søknader kan fremmes fra alle – 
men midlene skal øremerkes tiltak for uorganisert ungdom. Ungdomsrådet skal 
gis anledning til å uttale seg før midlene fordeles. Partienes forslag framgår av 
tabellen. 

Arbeidet med Grunnlovsjubileet i 2014 startes. Det bevilges 100 000 kroner over 
HOKs budsjett til starten på dette arbeidet. HOK vedtar opplegget for 
planleggingen som må inkludere en bredt sammensatt planleggingsgruppe. Det 
bevilges også midler i 2014 med grunnlag i et prosjektforslag som behandles i 
HOK. Partienes forslag framgår av tabellen. 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts. 

 

4. Styrket veivedlikehold 
Det settes av 5 mill kroner til ekstraordinært veivedlikehold (asfaltering, 
vedlikehold av grusveier, ny veibelysning o a) i 2013. Tiltaket finansieres 
fortrinnsvis ved avsetning av merinntekter fra 2012. Partienes forslag framgår av 
tabellen. Forslag til tiltak legges fram for HTM som vedtar vedlikeholdstiltakene. 

 

5. Endringer i investeringsbudsjettet 
Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet for perioden 2013-2016 i tråd med 
vedlagte tabell. Endringene gjør det mulig å erverve grunn ved Granheimtunet og 
de to tomteerverv som Rådmannen foreslår. Endringene gjør det også mulig å 
starte arbeidet med modernisering av Rustad skole før 2016, men skal samtidig 
ikke forsinke ferdigstillelse av demenssenteret på Moer eller fornyingen av 
Solberg skole. 
 

6. Verbalforslag 
a. Rådmannen legger fram sak innen sommeren 2013 med sikte på tiltak for å 

styrke kommunens kapasitet og kompetanse på samfunnsplanlegging og 
næringsutvikling. 

b. Den inngåtte avtalen om seniorpolitiske tiltak står ved lag til den eventuelt 
erstattes av ny avtale. 

c. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen har fremmet et realistisk forslag for 
vikarkostnader i barnehagene og forutsetter at Rådmannen kommer tilbake til 
Kommunestyret med forslag til inndekning dersom det er behov for større 
bevilgninger på dette området. 

d. HOK fastsetter mandat for Ungdomsrådet som bl a kan omfatte involvering i 
videreutviklingen av Ungdomsklubbene, anledning til å uttale seg til kriterier for 
tildeling av støtte til organisasjoner o.a. 

e. Kommunestyret støtter administrasjonens og skolenes satsing på bedre læring 
og ber Rådmannen komme tilbake med en oversikt over denne satsingen og i 
hvilken grad skolene samarbeider om slike tiltak og bruker de positive 
erfaringene som finnes på enkelte skoler. 

f. Ås kommune bruker 1 mill. kroner pr år til kompetansegivende videreutdanning 
for lærere. For 2013 finansieres dette ved udisponerte midler i øremerket 
videreutdanningsfond og om nødvendig med midler fra tilleggsbevilgingen 
under 2060 Grunnskole på 3,296 mill kroner. HOK får en sak om hvordan 
denne millionen best kan fordeles på kommunal andel til kursutgifter og 
vikarutgifter så snart som mulig i 2013. 

g. Rådmannen legger fram sak for HHS innen utgangen av februar for endelig 
vedtak om fordeling av redusert rammeøkning for Helse- og sosialetaten. 

h. Kommunestyret har tidligere vedtatt å etablere en seniorkontakt. 
Kommunestyret ber om at Rådmannen kommer tilbake med en sak om 
hvordan dette følges opp og i hvilken grad dette kan inngå i kommunens 
satsing på oppfølging av Samhandlingsreformen. 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  

Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts. 

 

 
i. Fra 2014 innarbeides 2 mill kroner pr år i driftsbudsjettet til vedlikehold av veier  

j. Fra 2014 til og med 2016 innarbeides totalt inntil 10 mill kroner i 
investeringsbudsjettet til utskifting av veilys 

k. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen følger opp vedtaket om redusert 
veisalting innenfor vedtatte budsjettrammer.  

l. Rådmannen kommer tilbake med en sak om eventuell videreføring av 
prosjektstilling innenfor PPT-tjenesten 

7. Alternativ til vold-tilbud   
Kommunestyret ber rådmannen sammen med de øvrige Follokommunene 
fremme en sak om etablering av et Alternativ til vold-tilbud til innbyggerne i Follo. 
Dette for å gi et behandlingstilbud til voldsutøvere og voldsutsatte, herunder barn 
som lever med vold i nære relasjoner. 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg 1 (driftsendringer) til kommunestyrets vedtak 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg 2 (investeringsendringer)  til kommunestyrets vedtak 
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K-sak 77/12  

KOMMUNAL GARANTI - ÅS ARBEIDSKIRKE  
 

Formannskapets innstilling: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 12.12.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2012: 
- Stiftelsen Ås arbeidskirke gis kommunal garanti på et lån pålydende 1 mill. kr og 

nedbetalingstid på 20 år. 
- Garantien gis som simpel kausjon og garantiansvaret nedtrappes gradvis ved 

nedbetaling av lånet.  
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg til protokollen: Fellesforslag fra A, V, Sp, KrF og FrP 

 
Ås Arbeiderparti v/Ivar E 
11.12.2012 
 

Ås kommunes budsjett 2013 

Fellesforslag fra Ås Ap, Ås Venstre, Ås Sp, Ås KrF og Ås Frp 

1. Kommunens netto driftsresultat, NDR styrkes med ca 7 mill kr fra 11,44 mill. 
Partienes forslag framgår av tabellen. 

2. Styrket satsing på helse gjennom Samhandlingsreformen 
Partiene støtter Rådmannens forslag, men styrkingen må skje gjennom noe mindre 
økning i de økonomiske rammene enn i Rådmannens forslag. Partienes forslag framgår 
av tabellen. Innarbeiding av redusert økning av rammene legges fram for HHS jf 
verbalforslag 6 g. 

3. Styrket satsing på kultur og ungdom, kr 1 200 000.- 
a. Det opprettes et Ungdomsråd jf HOK-sak 24/12 med budsjett for 2013 på 100 000 

kroner. Partienes forslag framgår av tabellen. 

b. Ås kommune ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å flytte Folkebiblioteket i 
Nordby-området fra Nordbytun ungdomsskole til Vinterbrosenteret fra 1. september 
2013 innenfor en kostnadsramme i 2013 på 900 000 kroner i tillegg til ordinær 
bevilgning til biblioteket i Nordby.  
Vinterbrosenteret er et samlingssted for befolkningen i Nordby. Dette gjør det 
interessant å vurdere å etablere et kulturtilbud på det stedet der unge og eldre 
uansett møtes.  
Partienes forslag framgår av tabellen og innebærer at det settes av følgende beløp: 
- inntil 200 000 i husleie i Vinterbrosenteret for siste tertial 2013  
- 50 000 til utredning og planlegging av flyttingen 
- inntil 100 000 til ev. styrking av skolebiblioteket på Nordbytun ungdomsskole  
- inntil 300 000 til generell styrking av skolebibliotektjenesten i Ås 
- resten, dvs 250 000 eller noe mer til nytt utstyr, ombygging mv i nye lokaler 

c. Administrasjonen legger fram utredning og flytteplan, samt plan for styrking av 
skolebibliotektjenesten og skolebiblioteket på Nordbytun til behandling i HOK innen 
utgangen av april 2013 

d. Rådmannen legger fram sak for kommunestyret for endelig vedtak innen juni 2013 
e. Rammeøkningen for 2014 og 2015 settes inntil videre til 500 000 kroner 

Det settes av 50 000 kroner til støtte til tiltak for uorganisert ungdom. HOK vedtar 
retningslinjer og tildeler tilskudd etter søknad. Søknader kan fremmes fra alle – men 
midlene skal øremerkes tiltak for uorganisert ungdom. Ungdomsrådet skal gis anledning 
til å uttale seg før midlene fordeles. Partienes forslag framgår av tabellen. 

Arbeidet med Grunnlovsjubileet i 2014 startes. Det bevilges 100 000 kroner over HOKs 
budsjett til starten på dette arbeidet. HOK vedtar opplegget for planleggingen som må 
inkludere en bredt sammensatt planleggingsgruppe. Det bevilges også midler i 2014 med 
grunnlag i et prosjektforslag som behandles i HOK. Partienes forslag framgår av tabellen. 
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4. Styrket veivedlikehold 
Det settes av 5 mill kroner til ekstraordinært veivedlikehold (asfaltering, vedlikehold av 
grusveier, ny veibelysning o a) i 2013. Tiltaket finansieres fortrinnsvis ved avsetning av 
merinntekter fra 2012. Partienes forslag framgår av tabellen. Forslag til tiltak legges 
fram for HTM som vedtar vedlikeholdstiltakene. 

 
5. Endringer i investeringsbudsjettet 

Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet for perioden 2013-2016 i tråd med 
vedlagte tabell. Endringene gjør det mulig å erverve grunn ved Granheimtunet og de to 
tomteerverv som Rådmannen foreslår. Endringene gjør det også mulig å starte arbeidet 
med modernisering av Rustad skole før 2016, men skal samtidig ikke forsinke 
ferdigstillelse av demenssenteret på Moer eller fornyingen av Solberg skole. 
 

6. Verbalforslag 
a. Rådmannen legger fram sak innen sommeren 2013 med sikte på tiltak for å styrke 

kommunens kapasitet og kompetanse på samfunnsplanlegging og næringsutvikling. 

b. Den inngåtte avtalen om seniorpolitiske tiltak står ved lag til den eventuelt erstattes 
av ny avtale. 

c. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen har fremmet et realistisk forslag for vikar-
kostnader i barnehagene og forutsetter at Rådmannen kommer tilbake til 
Kommunestyret med forslag til inndekning dersom det er behov for større 
bevilgninger på dette området. 

d. HOK fastsetter mandat for Ungdomsrådet som bl a kan omfatte involvering i videre-
utviklingen av Ungdomsklubbene, anledning til å uttale seg til kriterier for tildeling av 
støtte til organisasjoner o.a. 

e. Kommunestyret støtter administrasjonens og skolenes satsing på bedre læring og 
ber Rådmannen komme tilbake med en oversikt over denne satsingen og i hvilken 
grad skolene samarbeider om slike tiltak og bruker de positive erfaringene som 
finnes på enkelte skoler. 

f. Ås kommune bruker 1 mill. kroner pr år til kompetansegivende videreutdanning 
for lærere. For 2013 finansieres dette ved udisponerte midler i øremerket 
videreutdanningsfond og om nødvendig med midler fra tilleggsbevilgingen under 
2060 Grunnskole på 3,296 mill kroner. HOK får en sak om hvordan denne 
millionen best kan fordeles på kommunal andel til kursutgifter og vikarutgifter så 
snart som mulig i 2013. 

g. Rådmannen legger fram sak for HHS innen utgangen av februar for endelig vedtak 
om fordeling av redusert rammeøkning for Helse- og sosialetaten. 

h. Kommunestyret har tidligere vedtatt å etablere en seniorkontakt. Kommunestyret 
ber om at Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan dette følges opp og i 
hvilken grad dette kan inngå i kommunens satsing på oppfølging av 
Samhandlingsreformen. 
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i. Fra 2014 innarbeides 2 mill kroner pr år i driftsbudsjettet til vedlikehold av veier  

j. Fra 2014 til og med 2016 innarbeides totalt inntil 10 mill kroner i 
investeringsbudsjettet til utskifting av veilys 

k. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen følger opp vedtaket om redusert 
veisalting innenfor vedtatte budsjettrammer.  

l. Rådmannen kommer tilbake med en sak om eventuell videreføring av prosjektstilling 
innenfor PPT-tjenesten 
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Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 

Høyres forslag til verbaldelen 
 
 

1. Administrasjonsutvalget skal holdes orientert om ansettelser i vakante og 
nyopprettede stillinger i sine regelmessige møter. 

 

2. Kostnadene for administrasjonens kontorlokaler skal reduseres. 
Administrasjonen utarbeider en plan for sitt behov for kontorareal og for 
avvikling av areal utover behovet. Planen skal være klar innen 31.05.2013.  

 

3. Ordningen med vaktmesterpool for kommunens lokaler er ingen tilfredsstillende 
løsning. Forslag til ny ordning legges fram til politisk behandling innen 
31.05.2013. 

 

4. For å få riktig beslutningsunderlag er det behov for å estimere husleiekostnader 
(husleie, strøm, varme, renhold, etc.) på enhetsnivå, med pris per m2. Med 
enhetsnivå menes de enkelte barnehager, skoler, syke og pleiehjem og øvrige 
institusjoner. Oppstart med internkontering av disse kostnader utredes innen 
31.05.13. 

 

5. Det utredes om fakturering, regnskap, lønn og eventuelt andre 
økonomioppgaver kan samles for flere kommuner i Follo og utføres av ett 
økonomikontor.  

 

6. Dyster Eldor selges i 2013 uten kommunale grunninvesteringer. 
 

7. For å unngå at pasienter havner i ventekøer skal bruk av private sykehjem og 
omsorgsboliger vurderes fortløpende. 
 

8. Høyre ber kommunestyret om en sak som redegjør for bruk av fondsmidlene til 
asfaltering i Fålesloråsen. 

 

9. Det er forslag om å investere 5,5 mill til renovering av hovedbygningene på 
Bjørnebekk asylmottak i 2013. De fremgår av 2. tertial rapport at standarden på 
bygningen er av en slik karakter at det må tas stilling til om bygningsmassen 
skal renoveres eller om driften av asylmottaket skal legges ned i 2015. Høyre 
vil ha en fullstendig kostnadsoversikt på renovering av bygningsmassen som 
sikrer en langsiktig drift før det bevilges 5,5 mill til den foreslåtte renoveringen. 
 

10. Dersom det ut fra kapasitetshensyn er mulig å velge hvilken skole man ønsker 
å gå på, skal dette gis mulighet til uten særskilt begrunnelse. Dersom det 
foreligger spesielle begrunnelser for skolebytte, eller ønske om fortsettelse i 
samme skole dersom man flytter, skal det svært gode grunner til at dette ikke 
kan oppfylles. 
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Ås SVs budsjettforslag for Ås kommune 2013 

 

Ås Sosialistiske Venstreparti har behandlet rådmannens forslag til budsjett, og initiert 
drøftingsmøter med andre partier i håp om å få til et fellesforslag. 

Hovedtrekkene i Ås SVs budsjettforslag er følgende: 

 
1. En satsing på Ungdomsråd, kr 100 000,- 

 
For å styrke ungdommens talerør i kommunen, støtter Ås SV satsingen for å opprette Ås 
ungdomsråd, jf HOK-sak 24/12. Ås SV ønsker å sette av kr 100 000,- i budsjettet til dette 
ungdomsrådet. HOK må fastsette et mandat for ungdomsrådet som også legger rammer 
for hvordan disse pengene kan disponeres.  

 

2. Realisering av miljøtiltak for veisalting, kr 285.000,- 
 

Det settes av kr 285.000,- til tiltak for avvikling av veisalting. Realisering av dette 
vedtaket vil på sikt bidra til innsparinger og mindre forurensning av grunnvann og 
vegetasjon langs veiene. 

 

3. Øke vikarbudsjett for barnehagene, kr 830 000,- 
 

Ås SV ser med bekymring på hvordan innsparinger i vikarbudsjettet for 2012 har 
redusert bemanningen for barnehagene til under anbefalt norm. Dette utgjør en trussel 
for barnas trivsel og sikkerhet, samtidig som det blir større press på de ansatte. Ås SV 
foreslår derfor å øke vikarbudsjettet fra fra kr 670 000,- til kr 1 500 000,-. 

 
4. Opprettholde satsene for SFO på 2012-nivå, kr 600 000,- 
 
Ås SV mener det er viktig og riktig å bidra til at så mange barnefamilier har muligheter for å 
ha SFO-plass for barna. Ås SV vil derfor stanse de årlige økningene i SFO-satsene, og vil derfor 
beholde satsene på nivået fra 2012. Dette tilsvarer en merkostnad på kr 600 000,-.  
 
5. Opprettholde satsene for kulturskole for barn og ungdom på 2012-nivå og etablere ti 

friplasser, kr 135 000,- 
 
Ås har et svært godt kulturskoletilbud til kommunens barn og unge. For å sikre at tilbudet 
favner om så mange som mulig, ønsker Ås SV å beholde satsene på nivået fra 2012. I tillegg 
vil Ås SV etablere finansiering til ti friplasser for barnefamilier med begrenset økonomi. 
Samlet vil denne satsingen innebære 135 000 kroner.  
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6. Utrede eiendomsskatt for Ås kommune, kr 50 000,- 
Ås SV ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i kommunen er i. Trang økonomi og 
økende gjeld har resultert i et stort etterslep på vedlikehold av veier og bygninger og 
forringet kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunen. Situasjonen fremover blir vanskeligere, 
gitt dagens lave rentenivå, økt gjeld og utsikter til lavere overføringer til kommunen ved et 
eventuelt regjeringsskifte. Ås SV mener det ikke er økonomisk forsvarlig å hente ut midler fra 
forventede merinntekter eller fond for å bøte på denne vanskelige situasjonen.  
Ås kommune ligger på gjeldstoppen i Follo, med en gjeld på over 55 000 kroner per 
innbygger. Ås SV ønsker derfor å utrede eiendomsskatt i kommunen for å se hvordan dette 
eventuelt kan bidra til å ivareta innbyggernes interesser og behov på en best mulig måte. En 
slik utredning kan berammes til kr 50 000,-.  
 
7. Ås SV støtter rådmannens forslag til satsinger for å møte utfordringer knyttet helse, 

skole, og barnehager,  men reduserer økningen i nye stillinger, kr 2.000.000,-. 
Rådmannens langtidsplan for kommuneøkonomien beskriver behov for styrking av skole-, 
barnehage- og eldretilbud samt samhandlingsreformen som følge av at antall innbyggere 
øker og at alderssammensetningen endrer seg. Dette er investeringer som er nødvendige 
for at kommunen kan ivareta minstekrav til kommunens innbyggere.  

Ås SV mener rådmannen har den nødvendige kompetanse til å konkretisere hvordan 
kommunen skal møte disse utfordringene. Ås SV finner det imidlertid nødvendig å 
omdisponere noen av de planlagte nye stillingene for å styrke satsingen på barn, ungdom, 
og kulturtilbud i det vedlagte budsjettforslaget. Dette vil samtidig redusere kommunens 
faste kostnader i lønnsbudsjettet.  

Ås SV mener det er opp til rådmannen å vurdere innenfor hvilke områder det er mest 
hensiktsmessig å redusere den planlagte økningen i stillingshjemler – tilsvarende             
kr 2.000 000,-. 

 

8. Tilleggspunkt om seniorpolitiske tiltak, forslag fremmet i møtet: 
Avtalen om seniorpolitiske tiltak opprettholdes. Forslaget om nedskjæring på ca.  
kr. 600 000 avvises. 
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For spesielt interesserte - skisse over potensiell inntekt fra eiendomsskatt på bolig: 

2014 (0,2%; 3600 pr normalbolig; 300 kr pr måned). 
2015 (0,4 %;  7200 pr normalbolig; 600 kr pr måned). 
2016 (0,6 %; 10800 pr normalbolig); 900 kr pr måned). 
2017 (0,7 %); 16.100 pr normalbolig; 1341 kr pr måned) 

År Potensiale 
eiendomsskatt 
uten fradrag 

Eiendomsskatt 
med 
bunnfradrag 

Fradrag 
verned
e bygg 

Forslag eiendomsskatt 

Totalt mkr Skatt pr 
gj.snittsbolig   
kr pr måned 

2014 - 0,2 % 29 mkr  16,6 mkr  0,5 16,1 216 

2015 - 0,4 % 59 mkr  33,2 mkr  0,5 32,7 433 

2016 (0,6 %): 88 mkr  0,4 %  0,5 32,7 433 

2017 (0,7 %): 103 mkr  0,4 % 0,5 32,7 433 
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