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Handlingsprogram med budsjett  2023 og økonomiplan 
2023 - 2026.  
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 22/01520-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Arbeidsmiljøutvalget 2022            

Ungdomsrådet            

Eldrerådet  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 

Hovedutvalg for næring og miljø            

Hovedutvalg for helse og sosial            

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.11.2022 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

Administrasjonsutvalget  

Formannskapet 16.11.2022 

Kommunestyret             

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og økonomiplan 

2023-2026 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 
tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.  

 
2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2023 – Forslag til driftsbudsjett for 2023 vedtas i samsvar 

med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», jf. vedlegg 1 til 
Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 
tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 
Bevilgninger drift», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-

2026. 
 

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2023 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 2023 gis fullmakt til følgende låneopptak:  
a. Lån til finansiering av investeringer 173,268 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 9,8 mill. kr i avkastning 

på kommunens e-verksmidler i 2023. Eventuell meravkastning utover dette skal 
avsettes til styrking av bufferfond. 
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6. Det budsjettertes med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere 

budsjettet.  
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2 og 3:  

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

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2023.  

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

gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 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 500 000 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 2022 

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 2023 som legges 

frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 
de som innvilges fritak for skatteåret 2022. 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 

beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 
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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. Arealeffektivisering. 
a. Overordnede prinsipper, samt prinsipper for lokalisering av tjenester og 

prinsipper for kontorplasser legges til grunn for en bærekraftig og 

arealeffektiv bruk av kommunens bygningsarealer.  

b. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 samt Rådhusplassen 29 avvikles.  

c. For følgende bygg gjennomføres følgende midlertidige tiltak:    

1. Det søkes dispensasjon for videre bruk av modulskolen. 

2. Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund 

barnehage flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  

3. Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon.  

4. Skoleveien 3 brukes til administrative tjenester fram til Åsgård skole 

har behov for utearealer. Framtidig lokalisering av enhet 

kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av dette.  

d. Hvis det oppstår økonomiske eller praktiske konsekvenser som gjør at 

midlertidige tiltak ikke lar seg gjennomføre, bringes saken opp til 

formannskapet.   

e. I det videre arbeidet med arealeffektivisering skal følgende bygg og 

arealer vurderes: Ås kulturhus, Bankveien 1, Bankveien 3, Rustad skole, 

Kroer skole, Sagalund barnehage, Drøbakveien 6, Gamle Holstad skole, 

Bjørnebekk/Neijing-skolen, Hellinga 7 og «Hangartomta». 

f. Det settes i gang en egen prosess om lokalisering av berørte tjenester. 

Det skal skje i et samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte, 

vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Samhandlingsprinsipper og hva 

som er formålstjenlig for kommunen legges til grunn. Kommunedirektøren 

orienterer formannskapet om denne prosessen. 

10. Energitiltak: 
a. Strategier for energitiltak drift iverksettes i tråd med vedlagt notat for 
energitiltak. 
b. Investeringsprosjekter vurderes og prioriteres der de gir høyest 
besparelse pr investerte kr. 

 
11. Helsestasjonene i Nordby og Ås slås sammen. Frigjorte arealer på Nordby 
skole disponeres til skoledrift. Samtidig styrkes skolehelsetjenesten med en 

stilling som dekkes av ufordelt reservepott. 
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12. HP 2023-2026 legges fram som et tjenestebasert budsjett. 
Kommunedirektøren vil omdanne tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte 

budsjettrammer i tråd med ny organisering per 1.1.2023. 

 

13. Revidert planstrategi i kap «8 Planstrategi» legger grunnlaget for planer 
kommunen skal ha fram til neste rullering av planstrategien.   

 
 

Ås, 26.10.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Arbeidsmiljøutvalget 2022 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 

 
Vedlegg: 
1. Notat samlokalisering av helsestasjon 0-5 år 

2. Arealeffektive bygg - sluttrapport 
3. Notat Barnehage på Åsgård skole 

4. Notat om energitiltak 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren fremmer i denne saken Ås kommunes handlingsprogram for 
2023 – 2026. Handlingsprogrammet ligger digitalt i FRAMSIKT her.  

 
En versjon i PDF ligger på kommunens hjemmeside her.  

 

Kommunestyrets har i  vedtak 15.06.2022 vedtatt følgende rammer og føring er for 
handlingsprogrammet 

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.  

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; 

o Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

o Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

o Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 
hjemmeboende (7,0 mill kr) 

o Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 mill kr) 

o 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. 

 

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 2023.  Det legges frem et budsjett med underskudd i 2023 på  
23,4 mill. kr Budsjettet må derfor salderes med bruk av disposisjonsfond for å gå 

i balanse. Fra 2024 er netto driftsresultat positivt og vil bedres utover i 
planperioden. Handlingsregelen innfris i 2026. Positiv utvikling i planperioden 

forutsetter realisering av innsparingstiltakene som er innarbeidet fra 2023.   
 
Planstrategi 

Ås kommune vedtok planstrategi for perioden 2021-24 i k-sak 132/20 
10.12.2020. Revisjonen av planstrategien er et steg på veien mot et oppdatert 

og oversiktlig system for hvilke planer Ås kommune skal ha. Planene er grunnlag 
for prioriteringer av tiltak i handlingsprogrammet og økonomiplanen. Samtidig 
koster det å utarbeide og rullerer planer. Nærliggende planer er derfor slått 

https://pub.framsikt.net/2023/as/bm-2023-test_mm/#/home
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.548079.no.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1427781_1_1-pdf.1427781o4d44.pdf
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sammen for å redusere antall planer der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette 
vil ytterligere kunne reduseres ved neste revisjon av planstrategien.   

 
Det koster anslagsvis kr 300 000,- å utarbeide en ny plan og kr. 150 000,- å 
rullere en plan. 
 
Overgang fra tjenestebasert til linjebasert budsjett 

I tråd med kommunestyrets vedtak i k-sak 58/22 av 15.6.2022 legges HP 2023-
2026 frem som et tjenestebasert budsjett, samt at det igangsettes et arbeid med 
å gå over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  Kommunedirektøren vil på denne bakgrunn omdanne 
tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte budsjettrammer i tråd med ny 

organisering per 1.1.2023. 

 

Arealeffektivisering 
Bærekraftig og effektiv bruk av kommunens bygningsarealer er et komplekst og 

langvarig arbeid. Det er mange tjenester, lokaler og behov som inngår, det er 
varierende kvalitet på byggene og det er en krevende logistikk for å få alt og alle 

på plass. For å komme fram til langsiktige og varige løsninger må det derfor 
brukes en del midlertidige løsninger på kort sikt.   
Anbefalt alternativ i vedlagt rapport om arealeffektivisering er innarbeidet med 

økonomiske konsekvenser i Handlingsprogrammet 2023-2026. Dersom 
forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ endres, vil det få en 

økonomisk og arealmessig konsekvens.  
 
Vedlagt følger sluttrapporten fra prosjekt “Bærekraftig og effektiv bruk av 

kommunens bygningsarealer” samt notatet «Barnehage på Åsgård skole: Økt 
kapasitet og grunnlag for utsatt investering i ny barnehage». 

 
Samlokalisering av helsestasjonen 
Kommunedirektøren foreslår å samlokalisere helsestasjonene (0-5 år).  Samtidig 

styrkes skolehelsetjenesten i hele kommunen slik at helsesykepleier er 
tilgjengelig på ungdomsskolene 5 dager i uken. Kommunedirektøren foreslår å 

styrke skolehelsetjenesten med en stilling og dekke dette med ufordelt reserve. 
Lokaler som frigjøres ved Nordbytun ungdomsskole skal bidra til bedre tilpasset 

opplæring og varierte aktiviteter ved skolen.   
 
Energieffektivisering 

Kommunedirektøren foreslår en stor satsing på energieffektivisering. Tiltakene er 
beskrevet i vedlagte notat og økonomiske effekter er innarbeidet i 

Handlingsprogrammet. Gjennomføring av tiltakene er en forutsetning for at 
kommunen skal nærmere seg målene i klimabudsjettet.  
 

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer  
Det er innarbeidet eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer med 2 promille i 

planperioden. Bunnfradraget er foreslått redusert fra 1 mill. kr til 0,5 mill. kr i 
2023 og 2024. Redusert bunnfradrag antas å øke inntektene med 4-5 mill. kr. 
Det er budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på bolig og 

fritidseiendommer på 41,5 mill. kr i 2023. Deretter er det budsjettert med en 
årlig økning på 0,5 mill. kr som følge av nye boliger og årlig prisjustering av tall 
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for boligverdi fra skatteetaten. Fra 2025 er det lagt til grunn at bunnfradraget 
øker igjen til 1 mill. kr, og inntektene vil da reduseres.  
 
Alternativer: 
Kommunedirektøren har ikke innarbeidet alternative innsparinger. På grunn av 

den krevende økonomiske situasjonen med økter priser og renter er det allerede 
innarbeidet betydelige innsparinger.  Alternativer som kan vurderes er en økning 

av eiendomsskatten opp til 3 promille i 2023, samt ytterligere innsparinger 
knyttet til skolestruktur, jf. skolebehovsplanen.  
 

Dersom forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ for 
arealeffektivisering endres, vil det få en økonomisk og arealmessig konsekvens. 

Det er mange nyanser her, men det gi kan gi en antatt økt kostnad på ca. 35 
mill. kr samt økt arealbruk på 4 085 m2 dersom ingen tiltak gjennomføres.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med 

budsjett 20223 og økonomiplan 2023-2026, vedtas. 
 

 


