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Utv.sak nr 45/08 
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 
 
 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 145  Saknr.:  08/1126 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/08 28.05.2008 
Hovedutvalg for helse og sosial / 28.05.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/08 29.05.2008 
Formannskapet 45/08 28.05.2008 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2008 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 19.5.2008 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalgene, formannskapet 
 Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendes samtidig til alle utvalg 21.05.07) 
1. tertialrapport 2008 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: Rapporten publiseres på intranett og internett 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan (2008 – 2011). Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten 
er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2008 - 2011. I tertialrapporten 
rapporteres i henhold til handlingsprogrammet på følgende punkter:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Status i arbeidet med planer 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.  
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Økonomi 
Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene viser at kommunen ligger an til et merforbruk på 8 
mill. kroner. Om lag 4 mill. kroner av dette beløpet skyldes at anslaget for årets pris- og 
lønnsvekst er høyere enn tidligere forventet. Som følge av dette kan også anslaget for skatt og 
rammetilskudd økes tilsvarende. Av resterende beløp på 4 mill. kroner er det funnet dekning 
for nær halvparten av dette beløpet når arbeidet med tertialrapporten avsluttes. Rådmannen vil 
i egen budsjettreguleringssak også foreslå inndekning av resterende beløp. 
Budsjettreguleringssaken vil også innehold forslag til endringer under investeringsbudsjettet.  
 
Veterinærhøgskolen kommer til Ås 
I april vedtok Stortinget å flytte Veterinærhøgskolen (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås. 
En realisering av vedtaket vil medføre nærmere 730 nye arbeidsplasser og 500 nye studenter. 
Tidspunktet for når dette kan skje er imidlertid uklart. Vedtaket leder til at arbeidet med 
kommunedelplanen for UMB gjenopptas. Kommunedelplanen skal drøfte UMBs og NVH/VIs 
behov for arealer og UMBs rolle i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og som samarbeids-
partner med kommunen.  
 
Kommunedelplan for Vinterbro  
Kommunestyret vedtok i januar et planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for 
Vinterbro.  Administrasjonen arbeider nå med kvalitetssikring av de utredningene som er 
bestilt gjennom planprogrammet. I hht. vedtatt planprogram skulle høringsforslag til 
kommunedelplan behandles i formannskapet og kommunestyret før sommeren. Saken 
fremmes for politisk behandling til høsten, med sikte på endelig behandling før årsskiftet.   
 
Klima- og energiplan 
Prosjektplan og framdriftsplan for klima – og energiplan for Ås kommune er vedtatt, og en 
endelig klima og energiplan skal foreligge våren 2009. Det er etablert et Klima- og 
energipolitisk forum hvor en representant fra hvert parti sitter. Forumet skal bl.a. lede 
kommunens klima- og energipolitiske arbeid innenfor vedtatte ressursrammer og fastsatt 
framdriftsplan. Varaordfører er leder for forumet.   
 
Interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og 
Gjersjøen  
Forskrift om rammer for vannforvaltningen ble vedtatt i 2006. For å følge opp forskriften pågår 
det nå et interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og 
Gjersjøen. Formålet med arbeidet er å fastsette miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skal utarbeides og vedtas 
regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene om 
god kjemisk og økologisk tilstand innen 2015.  
 
Moer sykehjem er i drift 
Moer sykehjem ble tatt i bruk i januar i år. Opplæring av de ansatte ble gjennomført de 2 første 
ukene i januar og overflytting av brukere etter opplæring gikk etter planen. Det har tatt lang tid 
å få rettet opp alle feilene som ble oppdaget ved besiktelsen av bygget. Dette har ført til en 
ekstra arbeidsbelastning for ledelsen siden ansatte ble utålmodig og ville ha dette rettet opp 
raskt. De fleste feilene er nå rettet opp. Innføring av nye rutiner for ansatte tar tid og det må 
forventes at dette ikke er på plass før i 2009. Kommunestyret har vedtatt at 10 plasser skal 
leies ut til andre kommuner. Alle kommunene i Østfold, Akershus og bydelene i Oslo fikk 
tilbud om å leie. I første tertial er 2 plasser leid ut for 1 år og de øvrige 8 plassene ut august.  
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NAV-kontor 
Kommunestyret har vedtatt hvilke kommunale tjenester som skal med i NAV-kontoret og 
avtale om lokalisering av kontoret i Fokus-bygget er på plass. 
 
Barnehagekapasiteten utfordres 
Ved hovedopptakets frist 1. mars viste det seg at kommunen ikke ville få full barnehage-
dekning i år. Situasjonen var spesielt vanskelig i Ås sentrum. Det ble besluttet å etablere en 
midlertidig (ca.10 år) paviljong- barnehage på Moer til ca 100 barn. Barnehagen vil være i drift 
i løpet av høsten og tilbud om plass i denne barnehagen vil bli sendt ut i løpet av mai. 
Ansettelser av personal foregår i disse dager. I tillegg vil Togrenda barnehage utvides med en 
avdeling i løpet av året, og Rustadskogen barnehage omgjør en avdeling til å kunne ta inn flere 
barn under 3 år.    
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Utv.sak nr 46/08 
GNR 100 BNR 5 - PUKSTAD GÅRD - SØKNAD OM DELING 
KLAGE PÅ VEDTAK – UTTALELSE FRA KOMMUNEPLANUTVALGET 
 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Arkivnr: GB 100/5 Saknr.:  07/2408 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Delegert bygnings- og reguleringssjefen 412/07 20.12.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/08 13.03.2008 
Formannskapet som kommuneplanutvalg 46/08 28.05.2008 
 

 
 
Innstilling til møte i kommuneplanutvalget 28.05.2008: 
Kommuneplanutvalget viser til saksutredningen og anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Saken tilbakesendes det faste utvalg for plansaker (HTM) til 
avgjørelse. 
 
Ås, 21.05.2008 
 
 
Per A. Kierulf      Arnt Øybekk 
Rådmann  Teknisk sjef 
 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008: 
Saken utsatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008: 
Flertallet i utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Votering: 
Fellesforslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt 
Innstillingen fikk 1 stemme, SP 
 
Innstilling til møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø 13.03.2008: 
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og 
reguleringssjefens vedtak av 20.12.2007, sak 412/07. Klagen fra Aqua Power AS v/ Odd Arne 
Johansen på vegne av hjemmelshaver Øyvind Arnesen tas ikke til følge. Klagen oversendes 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. 

_____ 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Det faste utvalg for plansaker (på kommunalt nivå) 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (endelig nivå) 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Oversiktskart i målestokk 1:4000 
2. Søknad fra Øyvind Arnesen, datert 16.10.2007 
3. Vedtak i saken, datert 20.12.2007 
4. Klage fra Aqua Power AS, datert 07.01.2008 
5. Utskrift fra møtebok, datert 26.03.2008 
6. Likelydende brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til Statens vegvesen, datert 
07.05.2008 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Øyvind Arnesen, Pukstad Gård, 1430 Ås 
Aqua Power AS v/Odd Arne Johansen, Reineveien 28, 1454 Fagerstrand 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Øyvind Arnesen har søkt om å dele sin eiendom gnr 100 bnr 5, Pukstad Gård, (vedlegg 1 og 
2). Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanen disponert til landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF-område). Arealet som er søkt fradelt er på ca 3 dekar. 
 
Søknaden krevde en dispensasjon fra kommuneplanen. Området vest for arealet, som ble søkt 
fradelt, er disponert til næringsformål. Det var tenkt at arealet, som ble søkt fradelt, skulle 
sammenføyes med næringsarealet og benyttes til næring/parkering. 
  
Søker oppga ikke særlige grunner for søknaden, og med henvisning til ny kommuneplan, 
vedtatt 20.06.2007 ble søknaden avslått. 
 
Klage: 
Aqua Power AS v/ Odd Arne Johansen klager på vegne av hjemmelshaver i brev datert 
07.12.2007 på vedtaket (vedlegg 4). Bedriften viser til at de har etablert seg på 
naboeiendommen, gnr 96 bnr 4 og at de trenger mer plass for utvidelse av virksomheten. De 
driver med suge- og spylebiler og trenger mer parkeringsplass til sine biler da de er i sterk 
vekst. De ser også for seg at bygningsmassen kan utvides på eiendom gnr 96 bnr 4, slik at det 
er mulig å drive næringsvirksomhet på eiendommen. 
 
De uttaler at de også har vært i kontakt med kommunalteknisk avdeling og at det kunne være 
mulig å koble seg på det kommunale ledningsnettet på Sneis Gård. 
 
Området som er søkt fradelt ligger inntil eksisterende næringseiendommer og vil derfor ikke 
føre til spredning av næringsvirksomhet i området, kun en utvidelse. Søknaden innebærer 
ikke ny atkomstvei fra Kongeveien.   
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Klagen gir utfyllende opplysninger til søknaden. Opplysningene i klagen vurderes likevel ikke 
som vektige nok til å gi dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Teknisk sjef anbefaler 
hjemmelshaver til, hvis det fortsatt er ønskelig med en utvidelse av næringsområdet, å komme 
med innspill til neste kommuneplanrullering. 
 
Teknisk sjef foreslår derfor at det faste utvalg for plansaker avviser klagen fra Aqua Power 
AS, på vegne av hjemmelshaver Øyvind Arnesen. 
 
Utsettelse av saken: 
Saken ble lagt fram for det faste utvalg for plansaker 13.03.2008. Saken ble, jfr. utskrift av 
møtebok (vedlegg 5), vedtatt utsatt. Det antas at det faste utvalg for plansaker (HTM) vurderer 
en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknaden er derfor oversendt miljøvern- og 
landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til Statens vegvesen til uttalelse 
(vedlegg 6). I tillegg blir saken også lagt fram for kommuneplanutvalget (Formannskapet). 
 
Konklusjon: 
Med henvisning til tidligere vurdering og begrunnelse, anbefaler rådmannen at det ikke gis 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
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Utv.sak nr 47/08 
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - MORTEN PETTERSON (A). 
NYVALG. 
 
 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saknr.:  08/1084 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 47/08 28.05.2008 
Kommunestyret /  
 

 
 
Ordførers innstilling: 
1. Morten Petterson (A) fritas for sine politiske verv i kommunestyret og Hovedutvalg for 
oppvekst og kultur fra 12.05.08 og ut perioden. 
 
Fritak har følgende konsekvenser for Arbeiderpartiets kommunestyrerekke/ordfører foretar 
med dette nytt valgoppgjør i henhold til valglovens § 14-2 (1 og 2): 
Kerstin Skar rykker opp som fast medlem på medlemsplass nr. 10. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på varaplass nr. 13 Ola Nordal. 
 

2. Som medlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: 
3. Evt: Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: 
 
Ordfører i Ås, 20.05.08 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over aktuelle utvalg per 15.05.08. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Søknad (unntatt offentlighet, jf. Offl§5a/Fvl§13) 
 
Utskrift av saken sendes til:  
Morten Petterson 
Kerstin Skar  
Ola Nordal (vedlagt informasjon i hht. valgloven § 11-13 og taushetserklæring) 
Valgte personer  
Referatsak HOK 
Oppdatering av SRU, internett og styrevervregister 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 

Fritak: 
 

Morten Petterson (A) søker i e-post av 13.05.08 om fritak fra sine politiske verv for resten av 
perioden. Søknaden er begrunnet i saksmappen og er nærmere utdypet ved innsending. 
 
Morten Petterson har følgende kommunale verv: 
Medlem av: 
 

• Kommunestyret 
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 
Fritaksregler: 

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, 
jf. kommuneloven § 15 nr. 2. 
 
I følge kommentarutgaven til kommuneloven vil ”fritaksgrunn i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de 
plikter vervet medfører. 
Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er 
rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 
situasjon.” 
 

Opprykk og nyvalg: 
 
Kommunestyret medlemmer, jf. kommuneloven § 16 nr. 2 og valgloven § 14 nr. 2 (1): 
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt 
ved forholdsvalg. 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt.  
Myndighet til å foreta nytt valgoppgjør er delegert til ordfører, jf. Ås kommunes reglementer 
pkt. 6.11.5 og 5.2. 
 
Kommunestyret varamedlemmer, jf. valgloven § 14 nr. 2 (2): 
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom 
ordføreren finner dette nødvendig.  
 
Hovedutvalg for oppvekts og kultur, jf. kommuneloven § 16 nr. 3, 5 og 6:  
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, velges 
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme 
gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så 
langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
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5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et 
annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv 
velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra 
den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet.  

 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som 
skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret, som 
velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved 
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  

 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter ordførers vurdering kvalifiserer søknadsgrunnene til fritak samtidig som kommunens 
situasjon tilsier at fritak ikke er urimelig. Ordfører tilrår derfor at søknaden innfris og at valg 
foretas. Dersom det velges et varamedlem som fast medlem av hovedutvalget, bør det også 
velges nytt varamedlem. 
Ordfører finner det nødvendig å supplere Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret. 
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VEDLEGG til sak i formannskap og kommunestyre  
Oversikt pr. 15.05.08 

Kommunestyret 

Medlemmer Varamedlemmer 
Arbeiderpartiet  
1. Johan Alnes – Ordfører 
2. Anne Odenmarck 
3. Ivar Ekanger 
4. Eli Kolstad 
5. Bjørn Bråte 
6. Wenche Jahrmann 
7. Einride Berg 
8. Joar Solberg 
9. Morten Petterson 

10. Marija Tomac 
 

1. Kerstin Skar 
2. Tommy Skar 
3. Kjell Westengen 
4. Else Jorunn Vestby 
5. Kari Ødegård 
6. Dorrith Baker 
7. Grazyna Englund 
8. Bonsak Hammeraas 
9. Hildegunn Stavnes 
10. Kari Petterson 
11. Ann Mari Hojem Borge 
12. Kristin Ohnstad 
13. Jan Aksel Næss 
 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Morten Petterson 

2. Kerstin Skar 
3. Kjell Westengen 

A 
A 
A 

1. Jon-Geir Dittmann 
2. Kari Ødegård 
3. Dorrith Baker 
4. Bonsak Hammerås 
5. Bjørg Malme 

KrF 
A 
A 
A 
KrF 

4. Saroj Pal SV 1. Frode Gundersen 
2. Marianne Kessel 
3. Kristine Victoria Magnus 

SV 
SV 
SV 

5. Hilde Kristin Eide Marås - leder 
6. Veronica H. Green 
7. Beathe Lille 

H 
FrP 
H 
 

1. Torill Horgen  
2. Jan Ove Rikheim 
3. Lene Arildsen 
4. Espen Fjeld 
5. Lise Berentsen 

FrP 
H 
FrP 
H 
FrP 

8. Odd Rønningen 
9. Kjell Ivar Brynildsen - nestleder 

Sp 
V 

1. Kjell Andreas Tutturen 
2. Eirik Nordhagen 
3. Tom Erik Torgersen 
4. Jenny Rognli 

Sp 
V 
Sp 
V 
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Unntatt offentlighet, Offl§5a/Fvl§13 
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Utv.sak nr 49/08 
BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2008 
 
 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  08/1131 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 49/08 28.05.2008 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. 
 
Rådmannen i Ås, 21.05.08 
 
 
Per A Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Med bakgrunn i første tertialrapport 2008 er det behov for noen budsjettreguleringer. I tillegg 
er det behov for reguleringer av teknisk karakter som omfatter reguleringer i henhold til 
tidligere politiske vedtak samt endringer i KOSTRA-funksjoner fra 01.01.08. Disse er i tabell 
1 markert i kursiv. 
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Sentraladministrasjonen 
• Skifte av økonomisystem. Det ble tatt i bruk ny lønnsmodul fra årsskiftet. 
Implementering av lønnsmodulen i Agresso har tatt og vil fortsatt kreve en del 
ressurser. Etter 1. tertial gjenstår det en del arbeid blant annet knyttet til 
sykepengerefusjon og rapporteringer. Merforbruket anslås til 0,2 mill. kroner.  

• Utgifter vedrørende KS-kontingenter blir rundt 0,1 mill. kroner høyere.  
• Utgifter til seniorpolitiske tiltak blir rundt 0,5 mill. kroner høyere.  
• I Revidert nasjonalbudsjett anslås årets lønnsvekst til å bli 5 ½ % mot tidligere 5 %. 
Økningen vil utgjøre 2,25 mill kroner.  

• Tilskudd til Kirkelig Fellesråd økes med 64.000 kroner.  
 
For å få de nødvendige reguleringer i balanse må tilleggsbevilgningsposten på en mill kroner 
brukes.  
 
Oppvekst- og kultur 
Etaten tilføres 0,8 mill kroner til kroner, jf f-sak 27/08 for opprettelse av to pedagogstillinger 
og en assistentstilling ved Nordbytun ungdomsskole.  
 
Innføring av stipend til forskolelærerutdanning budsjettreguleres, jf k-sak 23/08.  
 
Det er behov for midler til drifting av kulturhuset utover det som ligger inne i 
eiendomsavdelingens budsjett. Det avsettes 0,05 mill kroner til dette på eget ansvarsområde. 
Budsjettert inntektspost for utleie av kulturhuset overføres til oppvekst- og kultur.    
 
I regnskap 2007 ble det avsatt på fond 0,05 mill kroner til stemming av flygelet i Store Sal. 
Beløpet tilføres kulturskolen for dette formålet.  
 
Vedtatt innsparing på 0,6 mill kroner ved skolefritidsordningen fordeles budsjettmessig ut på 
den enkelte SFO etter første tertial. 
 
Helse- og sosial 

• Utgifter til sosialhjelp ser ut til å bli 2 mill kroner større enn budsjettert. 
• Budsjettet for kjøkkenet er 0,2 mill. kroner for lavt blant annet som følge av økte 
matvarepriser. I 2008 skal leasingbiler innleveres – dette vil medføre en utgift på 0,15 
mill kroner.   

• Utgiften til Åspro samt kjøp av dagtilbud for døve (Rycon) har økt med 0,2 mill 
kroner. 

 
I regnskap 2007 ble det avsatt på fond 0,635 mill kroner til opplæringsvakter ved Moer 
sykehjem. Beløpet tilføres Moer sykehjem for dette formålet.  
 
Teknikk og miljø 
Etaten ser ut til å gå med et merforbruk på 1,5 mill kroner som følge av økte energiutgifter. 
 
Omlegging av hovedvannledning ved Riisjordet foretas i 2008, jf k-sak 16/08. Utgiftene på om 
lag 3 mill kroner finansieres ved bruk av fondsmidler på vannsektoren.  
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Sentrale inntekter og utgifter 
Signaler i kommuneproposisjonen tilsier at man kan heve anslagene for de frie inntektene 
(skatt og rammetilskudd) som følge av at lønnsveksten i år forventes å bli høyere enn tidligere 
forutsatt. Ut fra dette ser det ut til at det kan være grunnlag for å heve anslaget for 
rammetilskudd med 4 mill. kroner.     
 
Det er budsjettert med 24,5 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter. Av dette beløpet er 
12,5 mill. kroner knyttet til inntekter som genereres i driftsregnskapet. Regnskap 2007 tilsier at 
dette anslaget kan økes med 0,5 mill. kroner. 
 
I kommuneproposisjonen er det foreslått at vertskommunetilskuddet økes fra 1. juli 2008. 
Signalene som gis tyder på at økningen for Ås kommune kan beløpe seg til 0,2 mill. kroner for 
2008.  
 
De budsjetterte renteinntektene ser ut til å kunne økes fra 3,3 til 6,3 mill. kroner. Denne 
merinntekten må dekke økte renteutgifter på 2,5 mill. kroner som følge av økt rentenivå, samt 
økt renteberegning til VAR-fond med 0,5 mill. kroner. 
 
Følgende endringer i KOSTRA-funksjoner fra 01.01.08 utløser budsjettreguleringer på 
driftsbudsjettet: 
Utgifter til revisjon og kontroll har tidligere inngått i funksjon 100 Politiske organer. Fra 
01.01.08 er dette skilt ut i egen funksjon 110 Kontroll og revisjon.   
 
Utgifter til skoleskyss flyttes fra funksjon 222 Skolelokaler til egen funksjon 223. 
 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen skal skilles ut i egen funksjon 121.  
 
Utgifter til kulturbygg flyttes fra funksjon 385 til 386 Kommunale kulturbygg.  
 
Utgifter til idrettsbygg flyttes fra funksjon 385 til 381 Kommunale Idrettsbygg og 
idrettsanlegg.  
 
Matombringing skal ikke føres under funksjon 254 Pleie og omsorg i hjemmet, men under 
funksjon 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.  
 
Inntekter og utgifter knyttet til § 27- virksomheter der regnskapet inngår i vertskommunens 
regnskap, skal flyttes til egen funksjon 290. For Ås gjelder dette Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  Utgifter til landbruksforvaltning flyttes fra funksjon 325 til 
ny funksjon 329. Dette gjelder Landbrukskontoret samt kommunens tilskudd til dette. 
Endringer for FIKS og Landbrukskontoret gjøres administrativt. 
 
Investeringsbudsjettet 
I henhold til f-sak 29 /08 skal det bygges midlertidig barnehage på Moer samt at Togrenda 
barnehage skal utbedres. Det skal også kjøpes inventar til Moer barnehage. Total investering er 
9,95 mill kroner. Beløpene skal finansieres ved momskompensasjon 1,75 mill kroner, 
investeringstilskudd 3,52 mill kroner og fondsmidler barnehage 4,68 mill kroner. Det vil da 
gjenstå nok midler på fond barnehage til å finansiere drift av Moer barnehage i 2008 forutsatt 
oppstart i september.  
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I investering brukes ubundne investeringsfond fra e-verksmidler på til sammen 7,014 mill 
kroner. I drift avsettes tilsvarende beløp fra fondsmidler barnehage og Bjørnebekk samt økte 
momskompinntekter på disposisjonsfond e-verksmidler. Med dette frigjøres fondsmidler fra 
bufferfond til å kunne brukes i driften også. Så lenge bufferfondsmidlene ligger på investering 
vil det i praksis ikke være mulig å bruke disse midlene ved lav avkastning av e-verksmidler.  
Det vil etter dette gjenstå 0,7 mill kroner i bufferfondsmidler på investeringsfond. Disse 
midlene bør også konverteres over til disposisjonsfond når muligheten er til stede.  
 
Ved kulturhuset trengs det nye gardiner mv – en utgift på 0,1 mill kroner. Beløpet finansieres 
fra potten for mindre investeringsprosjekter.  
 
Det er behov for tilføring av midler på flere prosjekter - dette finansieres ved bruk av 
restmidler på Moer sykehjem som nå nærmer seg avslutningen. Budsjettmidlene fra 2006 
overføres ved kommunestyrets godkjenning av regnskap 2007. Totalt 10 mill kroner fordeles 
på følgende prosjekter og salderes mot sykehjemmet: 
 

• Det er behov for å tilføre prosjektet med brannsikring og oppgradering ved 
kulturskolen 4,7 mill kroner. Dette på grunn av utbedring av råteskader, lyd og 
brannisolering, heissjaktfundamentering og utbedring av overflater for å unngå 
krakelering.  

 
• Ved Vinterbro barnehage er det ført om lag 2 mill kroner i advokatbistand. Dette er 
belastet prosjektet og tilsier at det ikke er dekning for gjenstående arbeider på om lag 2 
mill kroner.  

 
• Installasjon av momentalutkoblingstariff gjør at man kan utnytte el-kjelene maksimalt 
og veksle optimalt mellom strøm og alternativ energioppvarming av bygg. Prisnivået 
vil være forutsigbart. Det påregens at oljeforbruket med dette også kan reduseres med 
50 %. Utgiften for installasjon på 6 bygg som ikke skal knyttes til et fremtidig 
fjernvarmeanlegg er 0,55 mill kroner. Dette vil være inntjent innen 1,5 år.   

 
• Omgjøring til leilighet for bevegelseshemmede på Bjørnebekk asylmottak. På grunn av 
kostnadsvekst vil det bevilgede beløp ikke være tilstrekkelig for å gjennomføre tiltaket 
– prosjektet tilføres 1,275 mill kroner. Av dette beløpet er 1,063 mill kroner knyttet til 
tidligere bevilgede beløp til Bjørnebekk samt fondsmidler generert ved mottaket.  

 
• Netto økning av barn ved Søråsteigen barnehage utløser ikke investeringstilskudd pga 
fradrag for momskompensasjon. Budsjettert beløp på 1,718 mill kroner må ha ny 
finansiering.   

 
• Kirkelig fellesråd har hvert år en pott på investeringsbudsjettet. Fra 2004-2007 er det 
avsatt 0,4 mill kroner på fond til utbedring av råteskader i tårnet på Nordby kirke, samt 
nye kobberplater. Inkl årets bevilgning er det 0,5 mill kroner disponibelt til formålet. 
Nytt kostnadsoverslag/tilbud viser en totalutgift på 0,87 mill kroner – manglende 
bevilgning på 0,37 trenger finansiering. 
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Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Behovene for økte rammer overstiger de innteksøkninger/utgiftsreduksjoner som er avdekket 
med 2,25 mill kroner. Budsjett 2008 har et negativt netto driftsresultat på 2,6 % - dvs at man 
bruker mer penger enn man har. Rådmannen finner dermed ikke at det er en løsning å legge 
opp til ytterligere bruk av fond for å dekke det manglende beløpet.  
 
Enhetene får kompensert for en lønnsvekst på 5 % som lagt til grunn i vedtatt budsjett. Den 
anslåtte økningen på 0,5 %-poeng vil ikke bli kompensert for å balansere budsjettreguleringen 
etter første tertial.  
 



  Sak 49/08 

 - 30 - 

 
VEDLEGG 

 

Tabell 1. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
Budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

      

Sentraladministrasjon      

F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning 
lønn 

14 500 000 14 500 000 0 14 500 000 

F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning 1 000 000 1 000 000 -1 000 000 0 
F 120 (Administrasjon) Kjøp av tjenester 11 625 000 11 625 000 300 000 11 925 000 
F 120 (Administrasjon) Lønn  19 135 000 19 135 000 500 000 19 635 000 
F 390 (Kirke) Overføringer 5 472 000 5 472 000 64 000 5 536 000 

      
F 100 (Politisk styring) Lønn  3 199 000 3 199 000 -592 000 2 607 000 

F 100 (Politisk styring) Kjøp av tjenester 1 036 000 1 036 000 -274 000 762 000 

F 100 (Politisk styring) Kjøp fra andre 316 000 316 000 -166 000 150 000 

F 100 (Politisk styring) Salgsinntekter -31 000 -31 000 26 000 -5 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Lønn  0 0 592 000 592 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Kjøp av tjenester 0 0 274 000 274 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Kjøp fra andre 0 0 166 000 166 000 

F 110 (Kontroll og revisjon) Salgsinntekter 0 0 -26 000 -26 000 

F 325 (Tilrettelegging 
næringslivet) 

Kjøp fra andre 878 000 878 000 -863 000 15 000 

F 329 (Landbruksforvaltning) Kjøp fra andre 0 0 863 000 863 000 

      
Oppvekst og kultur      

F 202 (Grunnskole) Lønn 112 023 
000 

112 023 000 800 000 112 823 000 

F 201 (Barnehage) Overføringer til 
andre 

36 105 000 3 610 500 250 000 3 860 500 

F 201 (Barnehage) Salgsinntekter -8 384 000 -8 384 000 -70 000 -8 454 000 
F 201 (Barnehage) Refusjoner -21 935 

000 
-21 935 000 -180 000 -22 115 000 

      
F.386 (Kulturbygg) Kjøp av tjenester 0 0 50 000 50 000 
F.386 (Kulturbygg) Salgsinntekter 0 0 -142 000 -142 000 

 
 

     

F 215 (Skolefritidsordning) Lønn 12 524 000 12 524 000 -570 000 11 954 000 

F 215 (Skolefritidsordning) Res. 
tilleggsbevilgning 

-570 000 -570 000 570 000 0 

      
F.383 (Kulturskole) Kjøp av tjenester 149 000 149 000 50 000 199 000 

F.383 (Kulturskole) Bruk av fond 0 0 -50 000 -50 000 

      

F 222 (Skolelokaler) Kjøp av tjenester 1 839 000 1 839 000 -1 770 000 69 000 

F 223 (Skoleskyss) Kjøp av tjenester 0 0 1 770 000 1 770 000 
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Tabell 1. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
Budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

      
Helse og sosial      
F 273 (Kommunale 
sysselsettingstiltak) 

Åspro/Rycon 1 130 000 1 130 000 200 000 1 330 000 

F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon) 

Kjøp av tjenester 8 706 000 8 706 000 350 000 9 056 000 

F 281 (Økonomisk 
sosialhjelp) 

Overføringer til 
andre 

5 050 000 5 050 000 2 000 000 7 050 000 

      
F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon) 

Lønn - 
opplæringsvakter 

84 950 000 84 950 000 635 000 85 585 000 

F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i 
institusjon) 

Bruk av fond 0 0 -635 000 -635 000 

      

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Lønn 52 437 000 52 437 000 -560 000 51 877 000 

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Kjøp av tjenester 3 571 000 3 571 000 -761 000 2 810 000 

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Salgsinntekter -2 205 000 -2 205 000 828 000 -1 377 000 

F 254 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Momskomp-
inntekter 

-116 000 -166000 98 000 -68 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Lønn 4 640 000 4 640 000 560 000 5 200 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Kjøp av tjenester 418 000 418 000 761 000 1 179 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Salgsinntekter -22 000 -22 000 -828 000 -850 000 

F 234 (Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede) 

Momskomp-
inntekter 

0 -7 000 -98 000 -105 000 

      
Teknikk og miljø      
F 130 
(Administrasjonslokaler) 

Lønn 5 335 000 5 335 000 -160 000 5 175 000 

F 222 (Skolelokaler) Lønn 9 497 000 9 497 000 -304 000 9 193 000 
F 253 (Pleie og omsorg i 
hjemmet) 

Lønn 2 093 000 2 093 000 -100 000 1 993 000 

      
F 222 (Skolelokaler) Kjøp av tjenester 9 201 000 9 201 000 1 000 000 10 201 000 
F 265 (Kommunalt disponerte 
boliger) 

Kjøp av tjenester 6 587 000 6 587 000 400 000 6 987 000 

F 261 (Institusjonslokaler) Kjøp av tjenester 4 328 000 4 328 000 200 000 4 528 000 
F 386 (Kulturbygg) Kjøp av tjenester 0 0 400 000 400 000 

      
F 265 (Kommunalt disponerte 
boliger) 

Salgsinntekter -12 039 
000 

-12 039 000 142 000 -11 897 000 

      
F 345 (Vann) Kjøp av tjenester 2 275 000 2 275 000 3 000 000 5 275 000 

F 345 (Vann) Bruk av fond -1 820 000 -1 820 000 -3 000 000 -4 820 000 
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Tabell 1. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
Budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

F 353 (Avløpsnett/innsamling 
avløpsvann) 

Lønn 1 930 000 1 930 000 432 000 2 362 000 

F 353 (Avløpsnett/innsamling 
avløpsvann) 

Kjøp av tjenester 2 340 000 2 340 000 1 143 000 3 483 000 

F 353 (Avløpsnett/innsamling 
avløpsvann) 

Refusjoner 0 0 -1 575 000 -1 575 000 

      
F 265 (Kommunalt disponerte 
boliger) 

Lønn 3 136 000 3 136 000 -1 280 000 1 856 000 

F 130 
(Administrasjonslokaler) 

Lønn 5 335 000 5 335 000 -907 000 4 428 000 

F 121 (Forvl.utgifter i 
eiendomsforvaltningen) 

Lønn 0 0 2 187 000 2 187 000 

F 380 (Idrett) Lønn 2 916 000 2 916 000 -2 916 000 0 

F 380 (Idrett) Kjøp av tjenester 698 000 768 000 -698 000 70 000 

F 380 (Idrett) Salgsinntekter -572 000 -572 000 572 000 0 

F 380 (Idrett) Refusjoner eks 
sykepenger 

-140 000 -140 000 140 000 0 

F 381 (Idrettsbygg) Lønn 0 0 2 916 000 2 916 000 

F 381 (Idrettsbygg) Kjøp av tjenester 0 0 698 000 698 000 

F 381 (Idrettsbygg) Salgsinntekter 0 0 -572 000 -572 000 

F 381 (Idrettsbygg) Refusjoner eks 
sykepenger 

0 0 -140 000 -140 000 

F 385 (Andre kulturaktiviteter) Lønn 583 000 583 000 -583 000 0 

F 385 (Andre kulturaktiviteter) Kjøp av tjenester 1 070 000 1 070 000 -1 070 000 0 

F 386 (Kulturbygg) Lønn 0 0 583 000 583 000 

F 386 (Kulturbygg) Kjøp av tjenester 0 0 1 070 000 1 070 000 

      
1.8 -1.9      
F 870 (Renter/utbytte) Renteutgifter 42 568 000 42 568 000 2 500 000 45 068 000 
F 870 (Renter/utbytte) Renteinntekter -3 300 000 -3 300 000 -3 000 000 -6 300 000 
F. 880 (Interne 
finans.transaksjoner) 

Avsetning fond 
VAR 

650 000 650 000 500 000 1 150 000 

F 840 (Statlig rammetilskudd) Rammetilskudd -96 500 
000 

-96 500 000 -4 000 000 -100 500 000 

F 850 (Statstilskudd 
flyktninger)) 

Vertskommunetils
kudd 

-500 000 -500 000 -200 000 -700 000 

F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i 
hjemmet) 

Momskompinntekt
er  

-24 500 
000 

-24 500 000 -500 000 -25 000 000 

      
F.221 (Barnehagelokaler) Bruk av fond 0 0 -4 680 000 -4 680 000 
F.221 (Barnehagelokaler) Momskompinntekt

er 
0 -70 000 -1 750 000 -1 820 000 

F.285 (Tjenester utenfor 
komm. ansvarsområde) 

Bruk av fond 0 0 -584 000 -584 000 

F. 880 (Interne finans-
transaksjoner) 

Avsetning fond e-
verksmidler 

0 0 7 014 000 7 014 000 

 
 
 



  Sak 49/08 

 - 33 - 

 

Tabell 2. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

Investeringsbudsjettet      
      

Moer barnehage      

020000.7000.221. Inventar 0 0 1 200 000 1 200 000 

023040.7000.221. Nybygg og nyanlegg 0 0 7 500 000 7 500 000 

070000.7200.221 Investeringstilskudd 0 0 -3 080 000 -3 080 000 

094810.7000.221 Bruk av bufferfond 0 0 -5 620 000 -5 620 000 

      

Togrenda barnehage      

023040.7000.221. Nybygg og nyanlegg 0 0 1 250 000 1 250 000 

070000.7200.221 Investeringstilskudd 0 0 -440 000 -440 000 

094810.7000.221 Bruk av bufferfond 0 0 -810 000 -810 000 

      

Mindre 
investeringsprosjekter 

     

023040.1702.120.0103 Nybygg og nyanlegg 700 000 700 000 -100 000 600 000 

      

Kulturhuset      

020000.2050.386 Inventar 0 0 100 000 100 000 

      

Sykehjemmet *      

023000.7000.261.0608 Nybygg og nyanlegg 0 0 -10 000 000 -10 000 000 

      

Søråsteigen barnehage 
* 

     

070090.7000.221.0605 Investeringstilskudd 0 0 1 718 000 1 718 000 

      

Kulturskolen *      

023040.7000.386.0607 Nybygg og nyanlegg 0 0 4 700 000 4 700 000 

      

Momentalutkoplings-
tariff 

     

023000.7200.222. Nybygg og nyanlegg 0 0 550 000 550 000 

 
 

     

Vinterbro barnehage *      

023040.7000.221.0606 Nybygg og nyanlegg 0 0 2 000 000 2 000 000 

      

Bjørnebekk - 
bevegelseshemmede 

     

023040.4000.265.0400 
Heis asylmottaket * 

Nybygg og nyanlegg 0 0 -200 000 -200 000 

097000.4000.265.0400 
Heis asylmottaket * 

Overføring fra 
driftsregnskapet 

0 0 200 000 200 000 

023000.7200.265.0701 Vedlikehold/rehabilite 0 0 -279 000 -279 000 
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Tabell 2. 
Budsjettreguleringer  

 1. tertial Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

Endring Nytt rev. 
budsjett 

Bjørnebekk* ring bygg 

091000.7200.870.0701 
Bjørnebekk* 

Bruk av lån 0 0 279 000 279 000 

023040.7200.265.0724 Nybygg og nyanlegg 800 000 800 000 1 725 000 2 525 000 

097000.7200.265.0724 Overføring fra 
driftsregnskapet 

0 0 -200 000 -200 000 

091000.7200.265.0724  Bruk av lån 0 0 -279 000 -279 000 

094800.7200.265.0724  Bruk av bufferfond 0 0 -584 000 -584 000 

      

Kirkelig fellesråd - 
Nordby kirke 

     

023000.1702.390.0102 
Kirkelig fellesråd 

Nybygg og nyanlegg 150 000 150 000 -100 000 50 000 

091000.1702.870.0102 
Kirkelig fellesråd 

Bruk av lån -150 000 -150 000 100 000 -50 000 

023000.1702.390. Nybygg og nyanlegg 0 0 870 000 870 000 

094800.1702.390. Bruk ubundet 
inv.fond 

0 0 -400 000 -400 000 

091000.1702.870. Bruk av lån 0 0 -100 000 -100 000 

    0  
* Budsjettmidler fra 2007 overføres ved kommunestyrets godkjenning av regnskap 2007.  

 
 


