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Saker til behandling  

F-103/21 
Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og 
økonomiplan 2023-2025 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01484-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 8/21 02.11.2021 

2 Eldrerådet 7/21 02.11.2021 

3 Administrasjonsutvalget 13/21 10.11.2021 

4 Arbeidsmiljøutvalget 2021 7/21 02.11.2021 

5 Hovedutvalg for helse og sosial 14/21 03.11.2021 

6 Hovedutvalg for næring og miljø 38/21 02.11.2021 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/21 03.11.2021 

8 Hovedutvalg for teknikk og plan 50/21 03.11.2021 

9 Formannskapet (1. gang) 87/21 10.11.2021 

10 Formannskapet (2. gang) 99/21 24.11.2021 

11 Formannskapet (2. gang forts., innstilling) 103/21 30.11.2021 

12 Kommunestyret     14.12.2021 

 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 27.10.2021: 
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 
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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. 

 
 

UTVALGENES INNSTILLINGER 
 

Formannskapets foreløpige vedtak 10.11. og 24.11.2021: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 10.11.2021: 
Kommunedirektørens innstilling og tillitsvalgtes uttalelse tas til orientering. 

 
Uttalelse fra de tillitsvalgte i Administrasjonsutvalget til sak 13/21 – 
Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for 

Ås kommune: 
De folkevalgtes prioriteringer av ressurser, organisering og 

virksomhetenes økonomiske rammebetingelser påvirker de ansattes 
forutsetninger for å gjøre en kvalitativ, god jobb for innbyggerne i 
kommunen. Stadige innsparinger og reduksjon av stillinger kan virke 
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demotiverende i arbeidet med å utvikle og forbedre de lovpålagte 
tjenestene. Dette påvirker også ansattes arbeidsmiljø.  

 
Fra hovedlinjene i Handlingsprogrammet: Kommunebarometeret avdekker 
at kommunen driftes meget kostnadseffektivt på en rekke 

tjenesteområder sammenlignet med andre norske kommuner. En 4.plass 
understreker dette.  

 
Videre er det utarbeidet et vedlegg, alternative innsparingsforslag, som 
påpeker hvordan ytterligere 2 % budsjettnedtrekk kan gjøres. Mange av 

disse tiltakene vil være omstridte, samtidig mener vi at noen forslag her 
kan vurderes. Disse forslagene omhandler organisering, ressursutnyttelse 

av ledig kapasitet i eide bygg og omdisponering av eksisterende lokaler.    
 

Forslagene som innebærer reduksjon av stillinger i lovpålagte tjenester, vil 
få store konsekvenser for tilbudet til innbyggerne og ansattes arbeidsmiljø. 
Vi ønsker at politikerne skal vurdere organisatoriske, strukturelle grep.  

 
I kommunedirektørens innstilling er det blant annet beskrevet muligheter 

for innsparinger i punktene 9, 10, 11 og 12. Disse beskriver viktige 
områder for videre arbeid med Handlingsprogram og budsjett.    
 

Tiltaket i vedlegg 1, alternative innsparingsforslag, som omhandler å 
fjerne vedtatte styrkninger i skolenes budsjetter knyttet til lærernormen, 

vil medføre utfordringer med å oppfylle lærernormen, da det ikke er mulig 
å flytte ressurser fra andre oppgaver i skolen. Tiltaket vil innebære at 
elever ikke gis tilpasset opplæring som de har krav på.    

 
Vi ønsker altså at politikerne ser på muligheter som kan gi betydelige 

kostnadsreduksjoner uten å redusere kvaliteten i tjenestene.   
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 03.11.2021: 

HTP tar kommunedirektørens innstilling til orientering.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 03.11.2021: 
HOK tar Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan 2023-2025 
for Ås kommune til orientering. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 02.11.2021: 

Forslag til handlingsprogram med budsjett og økonomiplan tas til orientering. 
1. HNM anmoder Formannskapet om å (gjen)innarbeide finansiering av: 

a. Tiltaksplan for klima og energi  

b. Tiltaksplan for naturmangfold  
c. Tiltaksplan for sykkel og gange  

d. Skjøtselsplan for Kjøyabukta 
e. Skjøtselsplan for Slorene 

2. HNM ber kommunedirektøren om en vurdering av innsparingspotensialet ved 

gjennomføring av ytterligere ENØK-tiltak i kommunens bygg og etablering av 
solceller på utvalgte kommunale tak, gitt de økte nåværende og forventede 

strømprisene.  
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.11.2021: 

1. Saken tas til orientering. 
2. HHS ber kommunedirektøren om å fortsette å undersøke mulighetene for en 

pilot sammen med SiÅs og Husbanken for samboerskap mellom studenter og 

pleietrengende på nye Moer. Dette vil gi en potensiell inntekt på 1,2 millioner 
fra høsten 2022. 

 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 02.11.2021: (5 stemmer) 
Kommunedirektørens innstilling tas til orientering.  

Eldrerådet har følgende innspill: 
 Kommunen bør prioritere bruk av solceller og solfangere på nye 

kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av 
tak.  

 Kommunen bør legge mer vekt på møteplasser både ute og inne også for 
voksne og eldre bl.a. parker.  

 Velferdsteknologien må frigjøre tid slik at menneskelig kontakt kan 

prioriteres. 
 Eldrerådet ønsker ikke økning i eiendomsskatt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 02.11.2021: 
Barnevernsreformen fører til betydelige økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  
Dette vil også få konsekvenser for andre tjenesteområder.  

Rådet understreker viktigheten at det også tilføres midler til forebyggende tiltak 
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
 

 
 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER 

 

Formannskapets behandling 24.11.2021: (m. forbehold om godkjent protokoll) 
Ordfører orienterte om at saken behandles i ekstraordinært møte i 

formannskapet 30.11. og i kommunestyret 14.12.2021. 
Votering:  
Formannskapet tiltrådte enstemmig at behandlingen fortsetter på neste møte. 

 
 

Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Ordfører orienterte om innstillingene/uttalelsene. Hanne Nesfeldt (UDF) leste opp 
tillitsvalgtes uttalelse i administrasjonsutvalget. 

Votering: Innstillingene ble enstemmig tatt til orientering. 
 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 10.11.2021: 
Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet felles uttalelse fra de de tillitsvalgte: 

Se administrasjonsutvalgets innstilling. 
Leder Ola Nordal (Ap) foreslo: 

Kommunedirektørens innstilling og tillitsvalgtes uttalelse tas til orientering. 
Votering: Leders forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.11.2021: 
HTP fremmet følgende fellesforslag: 

HTP tar kommunedirektørens innstilling til orientering. 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.11.2021: 

Utvalget drøftet seg fram til følgende alternative forslag: 
Tilsvarer utvalgets vedtak. 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 02.11.2021: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  

Forslag til handlingsprogram med budsjett og økonomiplan tas til 
orientering. 

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. HNM anmoder Formannskapet om å (gjen)innarbeide finansiering av: 

a. Tiltaksplan for klima og energi  
b. Tiltaksplan for naturmangfold  
c. Tiltaksplan for sykkel og gange  

d. Skjøtselsplan for Kjøyabukta 
e. Skjøtselsplan for Slorene 

2. HNM stiller seg positive til å innhente økte inntekter gjennom oppdatert 
verdigrunnlag for eiendomsskatt på næring (500.000 i 2022) (pkt. 4 
under "Administrasjon og styring" i Handlingsprogram 2022-2025, 

vedlegg 1). 
 

3. HNM ber kommunedirektøren om en vurdering av 

innsparingspotensialet ved gjennomføring av ytterligere ENØK-tiltak i 
kommunens bygg og etablering av solceller på utvalgte kommunale 
tak, gitt de økte nåværende og forventede strømprisene.  

4. Kommunedirektøren bes utarbeide liste over supplerende klimatiltak 
som kan tas inn for å sikre at klimabudsjett for Ås kommune styrer mot 

å nå de vedtatte målene for kutt i klimagassutslipp i kommunen. 
 

Votering: 
 SVs forslag ble enstemmig tiltrådt.  

 MDGs forslag punkt: 
1. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

2. ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1R)  
3. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 
4. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.11.2021: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering.  
 

Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende 2 forslag:  
1. HHS ber kommunedirektøren om å fortsette å undersøke mulighetene for 

en pilot sammen med SiÅs og Husbanken for samboerskap mellom 
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studenter og pleietrengende på nye Moer. Dette vil gi en potensiell inntekt 
på 1,2 millioner fra høsten 2022. 

2. MDG ønsker å se mer på muligheten for besparelser gjennom å slå 
sammen Tunveien og Sleipners vei (750 000) og ønsker derfor en kort 
orientering om hva dette vil innebære for brukerne. Vi vurderer å legge 

frem et forslag om dette på møtet, men vil ha mer bakgrunn enn det vi 
finner i sakspapirene før vi fremmer et konkret forslag. 

 

Votering: 
Ap´s forslag ble enstemmig vedtatt. 

MDGs to forslag: 
 MDGs forslag nr. 1. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1Sp og 1KrF) 
 MDGs forslag nr. 2 ble nedstemt 5-4 (2 H, 1 SV, 1 MDG) 

 
 

Eldrerådets behandling 02.11.2021: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 

Kommunedirektørens innstilling tas til orientering. Eldrerådet har følgende 

innspill: 
 Kommunen bør prioritere bruk av solceller og solfangere på nye 

kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av 
tak.  

 Kommunen bør legge mer vekt på møteplasser både ute og inne også for 

voksne og eldre bl.a. parker.  
 Velferdsteknologien må frigjøre tid slik at menneskelig kontakt kan 

prioriteres. 
 

Egil A. Ørbeck fremmet følgende forslag:  
 Eldrerådet ønsker ikke økning i eiendomsskatt. 

 

Gunnar Bengtsson fremmet følgende forslag:  
Store svingninger i den kommunale økonomien reduseres ved at det opprettes et 

fond øremerket bygging av skoler, sykehjem og andre nødvendige kommunale 
bygg der det årlig avsettes et beløp som tilsvarer den gjennomsnittlige 
kostnaden per år og innbygger for bruk av disse byggene. 
 

Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 

Egil A. Ørbecks forslag ble tiltrådt: 3-2 (Erling Berge, Gunnar Bengtsson). 
Gunnar Bengtssons forslag ble nedstemt 4-1 (Gunnar Bengtsson). 

 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 02.11.2021: 

Orientering ved økonomisjef først i møtet.  
 

Stina Stenmarck fremmet følgende fellesforslag: 

Barnevernsreformen fører til betydelige økonomiske konsekvenser for 
kommunen.  
Dette vil også få konsekvenser for andre tjenesteområder.  

Rådet understreker viktigheten at det også tilføres midler til forebyggende tiltak 
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
 

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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SAKSFREMLEGG 

 

Saksfremlegg 
 
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. 

 
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:  
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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 
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 
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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 

Hovedutvalg for næring og miljø  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og plan  

Formannskapet  
Kommunestyret  

 
Vedlegg:  

Tilleggsnotat – endrede budsjettforutsetninger kommunedirektørens forslag til 
HP 2022 – 2025, jf. 21/01484-15. 
 

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

	MØTEINNKALLING
	Formannskapet

