
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 
 
FRA SAKSNR:  7/07 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Eli Kolstad    
FF: Eli Stokkebø 
 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A: Johan Alnes  
SV: Håvard Steinsholt 
FrP: Arne Hillestad 
H: Egil Ørbeck    
Sp: Marianne Røed 
Arbeidstakerrepresentanter: 
UDF Roald Westre 
NSF: Anne Gro Abrahamsen 
 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 

Møtende varamedlemmer:  
A: Bjørn Bråte  
FF: Anne Mari Hojem Borge 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
og organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 06.12.07 av leder Johan Alnes og nestleder Håvard Steinsholt. 
 
Underskrifter: 

_____________________                  _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
7/07 07/2513  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
8/07 06/2953  
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - REVURDERING AV 
PROSJEKTORGANISERINGEN, SAMMENSETNING M M 
 
9/07 07/2720  
HANDLINGSPLAN FOR IT - RULLERING 2008  
 
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.12.07 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.12.07 

Notat av 27.11.07 fra oppvekst- og kultursjefen vedr. Nordbytun ungdomsskole - ansettelse av 
rektor, jf. lnr. 16590/07 var sendt ut med sakskartet og ble drøftet. 
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Utv.sak nr. 7/07  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
Rådmannens endrede innstilling 24.11.07: 
1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011.  
Innsparingsbehovet inndekkes som følger i planperioden: 
 2009 2010 2011 
Innsparingsbehov 11 000 16 500 22 438 
Fordeling innsparing: 
Sentraladministrasjonen -817 -1 484 -2 202 
Oppvekst og kultur -2 473 -4 493 -6 666 
Helse- og sosial -2 706 -4 916 -7 293 
Teknisk -1 104 -2 007 -2 977 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 

 
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 06.12.2007: 
Utskrift av formannskapets møtebok 28.11.07 med vedlegg, og notat med vedlegg av 24.11.07 
fra rådmannen, ble delt ut i møtet, jf. lnr. 16747/07 og 16488/07. Det ble lagt til offentlig 
ettersyn på internett, servicetorg og bibliotekene 29.11.07. 
 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til fellesforslag. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
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Administrasjonsutvalgets vedtak/uttalelse 06.12.2007: 
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Momenter som fremkom i debatten følger 
saken. 
 
 
  
Utv.sak nr. 8/07  
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - REVURDERING AV 
PROSJEKTORGANISERINGEN, SAMMENSETNING M M 
 
Rådmannens endrede innstilling: 
1 Prosjektet re-organiseres slik: 

1.1 Rådmannen gis i fullmakt til å utpeke ny prosjektleder. 
1.2 Administrasjonsutvalget er politisk/partssammensatt styringsgruppe. I tillegg 

oppnevner rådmannen en administrativ styringsgruppe. 
1.3 Administrasjonsutvalget oppnevner en politisk representant til prosjektgruppa.   
1.4 Tillitsvalgte oppnevner en representant til administrativ styringsgruppe og en til 

prosjektgruppa. 
1.5 Tillitsvalgte i pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren trekkes med i 

arbeidsprosesser knyttet til i de respektive sektorene.  
 

2 Prosjektdeltakernes roller fastsettes i tråd med det som fremkommer i rådmannens 
saksutredning. 
 

3 Arbeidet med delområde: Reduksjon av sykefravær kan arbeides videre med i tråd med 
det som fremkommer i rådmannens saksutredning. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 06.12.2007: 
Rådmannen endret sin innstilling pkt. 1.1 slik at det settes punktum etter ”prosjektleder”. 
Rådmannen strøk siste setning i første punkt under ”Roller i prosjektet” i saksfremlegget s. 17. 
 
På bakgrunn av Roald Westres (UDF) forslag drøftet administrasjonsutvalget seg frem til 
følgende fellesforslag på vegne av alle unntatt Arbeiderpartiet: 
1. Det velges 2 politikere, 2 tillitsvalgte og 2 fra administrasjonen til prosjektgruppa i tillegg 

til ny prosjektleder. 
 
Følgende henstilling sendes kommunestyret 12.12.07 for å unngå forsinkelser, men samtidig 
sikre at alle politiske partier får mulighet til å komme med forslag:  
2. Kommunestyret oppnevner på vegne av administrasjonsutvalget følgende 2 politiske 

representer til prosjektgruppe for kvalitetskommuneprogrammet: 
•  
•   
Evt. fritak/nyvalg følges opp av administrasjonsutvalget. 

 
Votering: 
Rådmannens endrede innstilling ble nedstemt 7-2 (A) 
Rådmannens endrede innstilling med fellesforslagets endringer ble vedtatt 7-2 (A). 
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Administrasjonsutvalgets vedtak 06.12.2007: 
1 Prosjektet re-organiseres slik: 

1.1 Rådmannen gis i fullmakt til å utpeke ny prosjektleder. 
1.2 Administrasjonsutvalget er politisk/partssammensatt styringsgruppe. I tillegg 

oppnevner rådmannen en administrativ styringsgruppe. 
1.3 Administrasjonsutvalget oppnevner to politiske representanter til prosjektgruppa.   
1.4 Tillitsvalgte oppnevner en representant til administrativ styringsgruppe og to til 

prosjektgruppa. 
1.5 Tillitsvalgte i pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren trekkes med i 

arbeidsprosesser knyttet til i de respektive sektorene.  
 

2 Prosjektdeltakernes roller fastsettes i tråd med det som fremkommer i rådmannens 
saksutredning. 
 

3 Arbeidet med delområde: Reduksjon av sykefravær kan arbeides videre med i tråd med 
det som fremkommer i rådmannens saksutredning. 

 
4 Det velges altså 2 politikere, 2 tillitsvalgte og 2 fra administrasjonen til prosjektgruppa i 

tillegg til ny prosjektleder. 
 
5 Følgende henstilling sendes kommunestyret 12.12.07 for å unngå forsinkelser, men 

samtidig sikre at alle politiske partier får mulighet til å komme med forslag:  
Kommunestyret oppnevner på vegne av administrasjonsutvalget følgende to 
politiske representer til prosjektgruppe for kvalitetskommuneprogrammet: 
•  
•   
Evt. fritak/nyvalg følges opp av administrasjonsutvalget. 

 
 
 
Utv.sak nr. 9/07  
HANDLINGSPLAN FOR IT - RULLERING 2008  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 06.12.2007: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Rulleringsdokumentet Plan for drift og investeringer innenfor IT legges deretter årlig frem for 
administrasjonsutvalget til orientering. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s tilleggsforslag ble nedstemt 5-4 (2A, Sp, SV). 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 06.12.2007: 
Rulleringsdokumentet Plan for drift og investeringer innenfor IT 2008 legges til grunn for 
prioritering av drifts- og investeringstiltak i 2008. 
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