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Ås, 30.10.2013 
 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.   

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Referatsaker 
1/13 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 

er publisert på kommunens hjemmeside: 
http://www.as.kommune.no/moeter-i-politiske-utvalg.125478.no.html.  
Møter i hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd legges ut så snart disse 
er vedtatt. 
 

2/13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Referat fra styremøte 27.08.2013 
 

3/13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Innkalling til styremøte 24.09.2013 
 

 

Saker til behandling 

  

http://www.as.kommune.no/moeter-i-politiske-utvalg.125478.no.html
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F-68/13 
Rådmannens forslag til  
handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 
 

Gå til saksliste      >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Paul Roar Ågedal Saksnr.:  13/00062-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalg 
Administrasjonsutvalg 

 
16/13 

 
06.11.2013 

Ås eldreråd 26/13 04.11.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  05.11.2013 
Formannskap 68/13 06.11.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 27/13 07.11.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/13 07.11.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/13 07.11.2013 
Formannskap  20.11.2013 
Kommunestyre  11.12.2013 
   
 
 

Rådmannens innstilling 30.10.2013: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

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 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

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

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
Rådmannen i Ås, 30.10.2013  
Trine Christensen  
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Tidligere politisk behandling: 
F-sak 44/13 12.06.2013 - Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 
F-sak 56/13 25.09.2013 - Handlingsprogram med 2014-2017, investeringsplan 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (iPad under mappen « -Vedlegg til flere utvalg») 
HP 2014-17 - Rådmannens forslag.pdf 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Rådmannens ledergruppe 
FIKS 
Follo distriktsrevisjon 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 
2014-2017. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023.  
 

Det er i budsjettprosessen innarbeidet innsparinger i alle etater. Videre har 
rådmannen innarbeidet eiendomsskatt på næring i 2014. For at det skal være mulig å 
effektuere skatteinntekten i 2014 vil rådmannen starte en prosess med å innhente 
anbud på taksering. I anbudet vil det tas forbehold om kommunestyrets vedtak.  
 

Budsjettforslaget for 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 %. Utover i planperioden 
forverres driftsresultatet årlig. I 2017 er viser økonomiplanen et netto driftsresultat på 
minus 1,4 %. 
 

Rådmannen har i handlingsprogrammet presentert flere aktuelle innsparingstiltak 
som ikke er innarbeidet i budsjettet. Rådmannen vil invitere politiske utvalg og 
tillitsvalgte til et samarbeid for å finne gode løsninger på kommunens økonomiske 
utfordringer. 
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Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Rådmannen 
fremmer i denne saken et forslag til økonomiplan for perioden 2014-2017.  
 

Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og 
hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de 
respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt 
forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 23. oktober.  
 

Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 12. juni 2013: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en videreføring 

av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.  
3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en del 

av etatenes innsparingskrav.  
4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. Dette 

er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved framskriving av dagens 
enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av veksten 
gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av tjenestetilbud.  

5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i 
september 2013.  

 

Formannskapet kom med ytterligere føringer i møtet 25. september 2013  
(F-sak 56/13):  

Budsjett 2014 og Handlingsprogram 2014-17 fremlegges med et netto 

driftsresultat i samsvar med fylkesmannens anbefaling på 3 %. Dette for å makte 

kommunens kommende investeringsbehov. 

 
Alternativer: 
I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre 
kommunens driftsresultat. Enkelte av disse tiltakene må innarbeides dersom 
kommunen skal oppnå et positivt netto driftsresultat i løpet av planperioden. 
 
Rådmannen advarer mot store kutt i dagens produksjon av kjernetjenester. 
Sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på 
de vesentligste sektorene, med unntak av skole. 
 
Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av 
skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester. 
 
Strukturelle endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt 
sluttresultat. For å gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettert 
underskudd forsvares for en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene 
medfører strukturendringer som gir et positivt driftsresultat på sikt. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Etatenes økonomiske rammer i planperioden: 
 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Oppvekst og kultur 336 105 000 341 252 000 343 472 000 345 878 000 

Helse og sosial 303 358 000 303 088 000 313 442 000 323 857 000 

Teknisk etat 72 499 000 72 661 000 72 997 000 71 547 000 

Sentraladministrasjonen 52 568 500 52 570 000 51 918 000 52 462 000 

Felles områder 41 526 000 41 526 000 41 526 000 41 526 000 

 
Netto driftsresultat i planperioden: 
 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Netto driftsresultat 0,5 % -0,4 % -0,6 % -1,4 % 

 
Fondsutvikling i planperioden – disposisjonsfond: 

 
 
Utviklingen i lånegjeld i planperioden:

 
 
Kommunestyret vedtok 4. september en tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak med 
850 000 kroner, og tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner. 
Ved en inkurie er prosjektene ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet. Rådmannen 
foreslår derfor at prosjektene innarbeides i det vedtatte handlingsprogrammet. 
Prosjektene vil ikke medføre økt låneopptak men finansieres i 2014 ved å redusere 
midlene til kjøp av eiendom, jf. pkt. 19. i investeringsbudsjettet. 
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Konklusjon: 
Ås kommune har økonomiske utfordringer i planperioden og det er samtidig behov 
for å gjennomføre nødvendige investeringer. Det er viktig at det iverksettes prosesser 
og vedtas tiltak som varig bidrar til å styrke kommunens økonomiske stilling. 
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F-69/13 
Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  13/04402-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Administrasjonsutvalg 17/13 06.11.2013 
Formannskap 69/13 06.11.2013 
Kommunestyre   
 
 

Rådmannens innstilling: 
- På grunn av kommunens krevende budsjettsituasjon settes kommunal 

kjøregodtgjørelse til 1 kr fra 1.1.2014. 
- Den kommunale kjøregodtgjørelsen gjelder for alle ansatte som er avhengig 

av å bruke egen bil brukerrettet tjeneste.  
- Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2014-17. 

 
Rådmannen i Ås, 30.10.2013 
Trine Christensen 
 
 
Vedlegg: 
Svar på spørsmål vedrørende kommunal kjøregodtgjørelse   
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Saken ble behandlet i Administrasjonsutvalget og Formannskapet 25.09.2013, og 
Formannskapet hadde følgende innstilling: 
Før det tas stilling til saken bes flere opplysninger fremlagt: 
1. Hva er statens satser beregnet å dekke? 
2. Hvordan godtgjøres tilsvarende i våre nabokommuner? 
3. Protokoll av 25.6.2013 fra arbeidsgruppen bes lagt ved saken. 
4. Hvilke funksjoner skal dette gjelde for og antall personer? 
 
I vedlagt notat gis det svar på de ovennevnte spørsmål. 
 
På grunn av den utfordrende budsjettsituasjonen, foreslår rådmannen nå å justere 
sitt forslag fra 2,5 kr til 1 kr. Forslaget innebærer en harmonisering av nivået, hvor 
alle ansatte som bruker egen bil i brukerrettet tjeneste får samme sats. I dag er det 
kun ansatte i PPS som har fått fremforhandlet en slik avtale. Rådmannen vurderer 
dette som et minimum i henhold til særavtalen til hovedavtalen om bruk av egen bil i 
tjeneste.  
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Rådmannen vil understreke at særavtalen er sentralt fremforhandlet, og en lokal 
oppfølging av denne. Videre understrekes det at alle ansatte som bare bruker bil til 
møter og kurs får kun statlig sats.  
 
 
Alternativer: 
Rådmannens opprinnelige forslag var en kommunal kjøregodtgjørelse på 2,5 kr. 
Dette ville ha en anslått årlig kostnad på ca 400 000 kr.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket er anslått en kostnad på 150 000 kr som foreslås innarbeidet i 
handlingsprogram 2014-17.  
 
Konklusjon: 
Det foreslås en sats på kommunal kjøregodtgjørelse på 1 kr i tillegg til statlig sats for 
ansatte som bruker egen bil i brukerrettet tjeneste. Tiltaket evalueres etter ett år.  
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F-70/13 
Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  13/03902-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskap 
Kommunestyret 

70/13 06.11.2013 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir kommunestyret sin 
tilslutning til følgende: 
 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), slås 

sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 

 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene:  

a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 

(vedlegg3) 
 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 

offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
 

4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med vedtekter, 
oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 

 
 
Ås, 30.10.2013 
Trine Christensen 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken: 
1. Oversikt over stiftelser og legater som foreslås slått sammen til to stiftelser. 
2. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
3. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
- Brev av 04.04.2013 fra Ås kommune til legater/legatstyremedlemmer med 

informasjon om sammenslåingsprosess og mulighet for uttalelse. 
- Statutter/testamente for hver enkelt legat/stiftelse.  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Legatstyrer/stiftelsesstyrer jf. oversikt i vedlegg 1. 
Lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune er pr.01.10.2013 forretningsfører for 9 mindre legater/stiftelser som 
framgår av oversikt i vedlegg 1. Det er disse 9 legatene som planlegges omdannet til 
2 legater. Saldo for de 9 stiftelsene/legatene utgjør pr.31.12.2013 kr.846.007. 
 
Vurdering av saken: 
Bakgrunn: 
Formålet med sammenslåing av 9 legater til to større legater er at flere innbyggere i 
Ås skal få glede av legatmidlene i samsvar med oppretternes testamente, så langt 
dette lar seg gjøre.  
 
Vurdering av dagens status for legatene: 
Det foretas i dag få tildelinger av legatmidler. Hovedårsakene til dette er følgende: 
Det er få midler til utdeling da legatene er små (legatmidler under kr.500.000), og de 
fleste legatenes testamente tillater kun at renter deles ut. Formålene til 
enkeltlegatene er dessuten i flere tilfeller utdaterte noe som fører til få søkere som 
oppfyller legatenes vilkår for tildeling. 
 
Stiftelsestilsynets anbefaling: 
Stiftelsestilsynets rapport «kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser» fra 
desember 2012 gir følgende anbefalinger overfor stiftelser: 

 Styret plikter å sørge for omdanning av stiftelsen dersom endrede forhold har 
gjort det umulig eller svært vanskelig å dele ut etter formålet. 

 Styret plikter å sørge for at data om stiftelsen i Enhetsregisteret er oppdatert. 
 
Stiftelsestilsynet presiserer overfor Ås kommune at initiativ til omdanning av stiftelsen 
må komme fra styret i stiftelsen. Rådmannen har kontaktet alle styrene og ser at det i 
flere tilfeller er forvirring omkring hvem som sitter i legatstyrene.  
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I noen tilfeller er det manglende samsvar mellom legatstyremedlemmer i 
enhetsregisteret og kommunens egen oversikt over legatstyremedlemmer. Dette 
skyldes trolig at rutinene for innmelding av nye styremedlemmer til registeret ikke har 
vært gode nok. Flere av de legatene kommunen er forretningsfører for i dag, er 
dessuten mindre legater som ikke har vært aktive på mange år.  
 
Kommunen har som forretningsfører deltatt på legatstyremøter i høst der 
sammenslåingsforslaget er behandlet. Status pr. 28.10.2013 er at det er avholdt 
legatstyremøter for 8 av 9 legater som berøres av forslaget. Alle legatstyrene har 
enstemmig gått inn for sammenslåing og godkjent forslaget til vedtekter.  
 
Vurdering av økonomiske konsekvenser: 
Reduksjon av antall legater vil frigi administrasjonsressurser i kommunen, både ved 
økonomikontoret som håndterer regnskap/årsmeldinger og for servicetorget som 
behandler legatsøknadene. Det antas at en legatsammenslåing jf. rådmannens 
innstilling kan frigjøre inntil 20 % administrativ stilling som kommunen kan bruke på 
andre nødvendige oppgaver. 
 
Legatsammenslåinger vil redusere kostnader til årlig revisjon som i dag belastes 
hvert enkelt legat. 
 
Konklusjon: 
Med bakgrunn i overstående vurderinger anbefales en legatsammenslåing. 
Legatsammenslåingen gjøres primært for at legatmidlene skal komme bedre til nytte 
for befolkningen i vår tid. Stiftelsenes vedtekter er utarbeidet for best mulig å ivareta 
oppretternes opprinnelige intensjoner.  
 
 
 

  
  



 

Ås kommune  

Formannskap 
 

 

Side 13 av 15 

F-71/13 
Uttreden fra kommunale verv - Ole-Martin Musken (FrP) - Nyvalg 
 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   
 

Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  13/04194-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskap 71/13 06.11.2013 
 
 

Ordførers innstilling: 
Ole-Martin Musken (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
 
Som ny vara på plass nr. 3 i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) velges:  
________________. 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Egil Ekberg nytt varamedlem i 
kommunestyret på plass nr. 7. 
 
Ordfører i Ås, 30.10.2013 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskap 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Utskrift av saken sendes til: 
Ole-Martin Musken 
Valgt varamedlem av HOK 
Referatsak HOK 
Egil Ekberg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og Styrevervregister  
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ole-Martin Musken (FrP) er folkeregistrert som utflyttet fra Ås kommune 31.08.2013. 
Han tapte dermed valgbarheten og trådte ut av sin verv fra samme tidspunkt. 
Musken var varamedlem til kommunestyret og til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 

Kommuneloven 

§ 15. Uttreden. Suspensjon.  
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller 
fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid 
utflyttingen varer. 

§ 16. Opprykk og nyvalg. (utdrag) 

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 eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.  

6. Ved suppleringsvalg etter 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.  
 

Valgloven 

§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret (utdrag) 

(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig.  

 
 

Lovkommentar, KF Infoserie: 
Også ved suppleringsvalg av varamedlemmer til andre organer enn formannskapet 
ligger kompetansen etter loven hos kommunestyret. Her er det imidlertid åpnet 
adgang til å delegere valgmyndigheten til formannskapet/fylkesutvalget. Dette er 
begrunnet ut fra praktiske hensyn. 
  



 

Ås kommune  

Formannskap 
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Kommunestyrets delegasjonsvedtak 03.04.2013, K-sak 17/13: 

Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg delegeres formannskapet der lovverket 
gir adgang til dette.  
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører finner det nødvendig at det velges nytt varamedlem til HOK og at det foretas 
nytt valgoppgjør for kommunestyrets vararekke. Valgene kan foretas i henhold til 
delegert myndighet i K-sak 17/13. Det bør velges en kvinne som varamedlem til 
HOK. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 

OVERSIKT OVER AKTUELLE UTVALG PER 28.10.2013: 

Kommunestyret 

Fremskrittspartiet 

1. Arne Hillestad 
2. Torill Horgen 
3. Kjetil Barfelt 
4. Terje Michaelsen 

1. Veronica H. Green 
2. Ove Haslie 
3. Alexander Mackenzie 
4. Lene Arildsen 
5. Oluf Berentsen 
6. Eli Lerheim 
7. Ole-Martin Musken (K-sak 39/12) 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Laila P. Nordsveen, nestleder 
2. Marius Hojem Borge 
3. Olav Østerås, leder 
4. Odd Vangen 
5. Saroj Pal 

A 
A 
V 
Sp 
SV 

1. Kjell-Ivar Brynildsen 
2. Nina Ramberg 
3. Eirik Nordhagen 
4. Sigrid Hjørnegård 
5. Frode Gundersen 
6. Grazyna Englund 
7. Ivar Ekanger 

A 
A 
V 
Sp 
SV 
A 
A 

6. Ida Elisabeth Krogstad 
7. Sverre Strand Teigen 
8. Hilde Kristin Marås 

H 
H 
H 

1. Arne Solheim Kaldahl 
2. Helge Sjursen 
3. Marianne Semner 
4. Gro Haug 
5. Espen Fjeld 

H 
KrF 
H 
H 
H 

9. Veronica H. Green FrP 1. Alexander Mackenzie 
2. Oluf Berentsen 
3. Ole-Martin Musken (K-sak 39/12) 

FrP 
FrP 
FrP 
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