ÅS KOMMUNE
UTSKRIFT AV MØTEBOK
Saksnr: 10/3294-8

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014
Saksbeh.: Per Kierulf
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Formannskapets behandling i møte den 24.11.2010 og
innstilling til kommunestyret
Rådmannens innstilling 03.11.2010:
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.
a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets
vedtak i statsbudsjettet for 2011.
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer
for 2011, jf. vedlegg 11.
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid
30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille av
takstverdien.
Formannskapets behandling 24.11.2010:
Følgende notater var sendt ut mandag 22.11.2010:
• Notat av 22.11.2010 med svar på spørsmål fra partigruppene, jf. lnr. 20019/10.
• Notat av 22.11.2010 vedr. tilskudd til private barnehager – ny finansieringsordning, jf. lnr. 19980/10.
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, Sp, V og KrF:
Se vedlegg 1 og 2.
Votering:
Rådmannens innstilling med de endringer som fremkommer av fellesforslaget fra A,
Sp, V og KrF, ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP og SV).
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas med de
endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.
a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets
vedtak i statsbudsjettet for 2011.
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer
for 2011, jf. vedlegg 11.
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid
30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille
av takstverdien.
Rett utskrift bekreftes,
Ås, 30.11.2010
__________________
Vibeke Berggård
Førstekonsulent,
politisk sekretariat

Løpenr.: 20579/10

Følgende legges til offentlig ettersyn på servicetorget,
bibliotekene og rådmannskontoret:
• Formannskapets innstilling til kommunestyret med
vedlegg/utskrift av møtebok fra formannskapet 24.11.2010,
sak 71/10.
• Notat av 22.11.2010 med svar på spørsmål fra partigruppene.
• Notat av 22.11.2010 vedr. tilskudd til private barnehager – ny
finansieringsordning.
• Saksfremstilling i formannskapssak 71/10 med vedlegg.
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VEDLEGG 1
til formannskapets innstilling
DRIFTSBUDSJETTET
SENTRALADMINISTRASJONEN
1. Reduksjon av abonnementer (kr.40’) tilbakeføres
2. Kurs, opplæring og oppholdsutgifter styrkes på grunn av kommunevalget 2011
3. Sykepenger for økonomiavdelingen heves til laveste nivå for årene 20082010
4. Kirkelig fellesråd tilføres midler for å opprettholde nivået for 2010
OPPVEKST- OG KULTURETATEN
1. Reduksjon skolene (kr.3.649’) tilbakeføres
2. Tilbud frukt og grønt til ungdomsskolene tilføres kr. 300’ for tilbud hver
skoledag
3. Støtte til integreringstiltak videreføres med kr. 30’
4. Refusjoner for enkelte virksomheter heves til laveste nivå for årene 2008-2010
5. Sykepengerefusjoner for enkelte virksomheter heves til laveste nivå for årene
2008-2010
6. Reduksjon stilling for funksjonshemmede (kr.500’) tilbakeføres
7. Reduksjon bøker og tidsskrifter (kr.110’) tilbakeføres
8. Innsparing pedagogisk-psykologisk tjeneste (kr.278’) tilbakeføres
HELSE OG SOSIALETATEN
1. Dagtilbudet for funksjonshemmede tilføres leieutgifter for 100 nye m2
2. Reduksjon for leasingbiler (kr.30’) tilbakeføres (i alle fall til vi kjenner
motposten)
3. Eldrekontakt opprettes fra 01.05.2011
TEKNISK ETAT
Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv (kr.410’) tilbakeføres
Vedlikehold – reduksjon (kr.325’) tilbakeføres
Reduksjon på renhold (kr.300’) tilbakeføres
SUM DRIFTSBUDSJETTET
Netto driftsresultat for 2011 økes med kr. 1.308’ til kr. 9.674’
INVESTERINGSBUDSJETTET
1. Tilskudd til Lions Club Ås for å etablere Frivillighetens Hus i Ås på den
brannskadde Brønnerud gamle skole (kr.600’ over to år)
2. Tilskudd til Bølstad bru (kr. 50’)
ANDRE FORSLAG
1. Kommunen setter opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å forbedre
skiltingen til Moer sykehjem og til UMB
2. Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge.
Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning
for kommunens utleieboliger, f.eks. Follo BBL/SiÅs
Løpenr.: 20579/10
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VEDLEGG 2
til formannskapets innstilling

Løpenr.: 20579/10
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