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Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og 
økonomiplan 2023-2025 for Ås kommune 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 21/01484-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 02.11.2021 

Eldrerådet 02.11.2021 

Administrasjonsutvalget            

Arbeidsmiljøutvalget 2021            

Hovedutvalg for helse og sosial 03.11.2021 

Hovedutvalg for næring og miljø 02.11.2021 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

Hovedutvalg for teknikk og plan 03.11.2021 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Forslag til Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og økonomiplan 
2023-2025 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.  
 

2. Driftsrammer:  
a. Driftsbudsjett 2022 – Forslag til driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar 

med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», ref. vedlegg 2.  
b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 

tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 

Bevilgninger drift», ref. vedlegg 2.  
 

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med 
kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 
Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 

investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene  
 

4. For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:  
a. Lån til finansiering av investeringer, 256,279 mill. kr.  
b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 
av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
 

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 6 mill. kr i avkastning på 

kommunens e-verksmidler i 2022. Eventuell meravkastning utover dette skal 
avsettes til styrking av bufferfond. 
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6. Det budsjettertes med avsetning av 28,21 mill. kr til disposisjonsfond. Av 
dette avsettes 10 mill. kr til styrking av rentebufferfond som er et 

disposisjonsfond, underfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 4A og 4B:  

 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2022.  

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 

gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom 
ikke annet er fastsatt. 

 
 

8. Skatt  
1. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats 

Stortinget fastsetter.  

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen 
- den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  
- eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. 

eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

- skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 
(2promille). 

- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  
kr 1 000 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende 

eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 

på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 a. 

- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  

- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2021 
behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det 

ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 
organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2022 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 

de som innvilges fritak for skatteåret 2021. For eventuelle nye 
søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  

c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 
terminforfall som for kommunale avgifter, jf. 

eiendomsskatteloven § 25.  
d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 

Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 



Ås kommune 

21/01484-6 Side 3 av 5 

beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 
eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. 

Eiendomsskatteloven § 8 A-1. 
e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt 

benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.  

 

9.  Potensialet for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg 
identifiseres. Det bør utredes muligheten for å redusere både antallet bygg og 

øke utnyttelsen av tilgjengelige bygg. Dette arbeidet vil berøre 
administrasjonslokaler, skole-/barnehagebygg, helselokaler, utleieboliger, lager 

m.m. Det vil være behov for å se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, 
innbyggeres tilhørighet til ulike bygg, økt grad av sambruk, fleksible 
kontorløsninger m.m. 

10. Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisering. Det 

er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte 
innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med 

kommunens innbyggere og mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom 
kommunens tjenester internt. I tillegg vil det være nødvendig å utforske ulike 
samarbeidskonstellasjoner med nabokommuner for å utnytte potensialet som 

ligger i interkommunalt samarbeid. 

11. Det er behov for en økt satsning på digitalisering og nyskapende aktiviteter. 
Dette innebærer forsterket innsats for å identifisere og realisere kvalitetsmessige 

eller økonomiske gevinster av gjennomførte investeringer. 

12. Det er innarbeidet innsparinger på 25 mill. kr fra og med 2023. Det 
igangsettes et arbeid i Formannskapet fra januar 2022 med sikte på å avklare 

hvilke innsparingstiltak som skal prioriteres og fordelingen av innsparinger 
mellom tjenesteområder. Prioriterte tiltaksområder vil innarbeides i 
planrammene for 2023- 2026 som vedtas av Formannskapet i juni og gir 

føringer for budsjett- og økonomiplanforslaget for 2023-2026. 

 
 

Ås, 27.10.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse  
Eldrerådet  

Administrasjonsutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget 2021 
Hovedutvalg for helse og sosial 
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Hovedutvalg for næring og miljø  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  

Hovedutvalg for teknikk og plan  
Formannskapet  
Kommunestyret  

 
Vedlegg:  

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef  
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Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Kommunedirektøren fremmer i denne saken Ås kommunes handlingsprogram for 

2022 – 2025. Handlingsprogrammet ligger digitalt i FRAMSIKT her.  
 

En versjon i PDF vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside her.  

Formannskapet har i vedtak 02.06.2021 fremmet følgende føringer for 
handlingsprogrammet: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2022-2025 er 

en videreføring av rammene for 2021-2024 justert for lønns- og prisvekst, 
samt endringer i demografi og tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2021.  

2. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett med nødvendige innsparinger 

for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat. Dette 
innebærer en reduksjon i de samlede utgiftene på 12 til 20 mill. kr i 

forhold til gjeldende planrammer.  
3. Prosessen med handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 

gjennomføres som beskrevet i vedlegg 1.  

4. Kommunedirektøren bes legge fram mulige innsparingsforslag på 2 % 
utover budsjettforslaget, med tydeliggjøring av konsekvenser. Formålet er 

å gi muligheter for alternative politisk prioriteringer i den politiske 
budsjettbehandlingen, og samtidig unngå generelle ostehøvelkutt. 

Kommunedirektøren har så langt som mulig jobbet for å etterleve føringene. På 

grunn av ekstraordinære høye strømutgifter, økte renteutgifter og helt bortfall av 
veksttilskudd har imidlertid kommunedirektøren ikke nådd målet om 1 % netto 
driftsresultat i 2022. 

 
For å nå et netto driftsresultat på 1 % i årene 2023 til 2025 er det behov for 

årlige innsparinger på ca 25 mill. kr. Dette er innarbeidet i kommunedirektørens 
forslag til handlingsprogram.  Det må da igangsettes en prosess tidlig i 2022 for 
å identifisere innsparingene.  

 
 

Alternativer: 
Kommunedirektøren har i tråd med Formannskapets vedtak lagt fram mulige 
innsparingsforslag på 2 % utover budsjettforslaget, med tydeliggjøring av 

konsekvenser, jf vedlegg 1 Alternative innsparingsforslag.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2022-2025 med 
budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025, vedtas. 

 

https://pub.framsikt.net/2022/as/bm-2022-hp22protest/#/home
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.548079.no.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1250340_1_1-pdf.1250340of9e1.pdf
https://pub.framsikt.net/2022/as/bm-2022-hp22protest/#/generic/summary/f853e137-1a31-4c99-8616-63fd8f4c3565-cn

