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Saksprotokoll 
 

 

Planrammer og budsjettforutsetninger 
Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/01520 

Behandlet av  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 8/22 31.05.2022 

2 Formannskapet 44/22 01.06.2022 

3 Kommunestyret 58/22 15.06.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Morten Anker (R) fremmet følgende forslag: 
 Punkt 6, kulepunkt 4: Stryke "Innføring av gjengs leie".  

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

Det legges frem Handlingsprogram med økonomiplan 2023 - 2026, med 
forslag til innsparingstiltak som gjør at eiendomsskatten kan avvikles i 
perioden. 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fratrer møtet før votering i denne saken.  

 
Votering: (32 stemmer) 
 Formannskapets innstilling: 

 pkt 6 kulepunkt 4 ble vedtatt 23-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF) ved 
alternativ votering mot Rs forslag. 

 øvrige punkter ble enstemmig vedtatt. 
 Hs forslag ble nedstemt 21-11 (6H, 1Sp, 3FrP, 1V). 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er 

en videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, 

samt endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. 

tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at 

virksomhetene i større grad må dekke nye behov med omstilling og 

omdisponering av ressurser innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med 

økonomiplan 2023-2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto 

driftsresultat.  
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5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. 

Kommunestyret tar til etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå 

over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene 

knyttet til; 

 Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

 Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

 Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 

hjemmeboende (7,0 mill kr) 

 Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 

mill kr) 

 Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 

mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at 

kommunestyret kan ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved 
behandlingen av HP 2023-26. 

 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. juni 2022 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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