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Ås, 30.10.2019 

 
 

Rolf Berntsen 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
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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Orientering 
  

 Orientering om Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023 
ved økonomisjef Emil Schmidt. (fellesorientering m/Eldrerådet) 

 
Referatsaker  
 

 Rådets svar på Diskrimineringsnemdas forhåndsvarsel om avvisning i klagesak.  
Sak/arkivnr. 18/03675-46 

 

 Diskrimineringsnemdas avgjørelse – avvisningsvedtak. Vedr. sak om universell 
utforming av legekontorer. Sak/arkivnr. 18/03675--47 
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Saker til behandling  

FR-12/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01190-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 7/19 04.11.2019 
2 Eldrerådet 12/19 05.11.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12/19 05.11.2019 
4 Hovedutvalg for næring og miljø   
5 Hovedutvalg for helse og sosial 16/19 06.11.2019 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/19 06.11.2019 
7 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/19 07.11.2019 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2019 14/19 05.11.2019 
9 Administrasjonsutvalget   
10 Formannskapet 65/19 13.11.2019 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret 2019 - 2023   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  
 

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 
 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 
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a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. ( 
Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
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 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
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. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 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 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
Ås 29.10.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Arbeidsmiljøutvalget  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet 1. gang  
Formannskapet 2. gang – innstilling kommunestyret  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2020- 
2023. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2015 - 2027. Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte 
kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Budsjettet er fremlagt 
digitalt og finnes på kommunens nettside.   
 
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/home 

 
Vurdering: 
Store investeringer innen skole, barnehage, idrett, helse og omsorg gir et løft i 
kommunens bygningsmessige kapasitet. Samtidig medfører det en økning i 
kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette må kommunen endre og 
redusere innholdet i tjenestetilbudet. 
 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. Budsjettforslaget har negative driftsresultater alle årene i 
planperioden.  Det budsjetteres derfor med å bruke av kommunens oppsparte 
reserver. Det er ikke en varig løsning. Budsjettet forutsetter krav til store omstillinger 
og reduksjoner.  
 

Det forventes en stor befolkningsvekst i Ås kommune fremover. For tiden er den 
mindre enn planlagt. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og 
omsorgsboliger er innarbeidet for å legge til rette for et godt tjenestetilbud til en 
økende befolkning.  Det investeres for 1,63 mrd. i planperioden.  Nye investeringer 
øker kommunens lånegjeld.  
 
Det er utarbeidet finansielle måltall som skal sette rammer for investeringene 
fremover. Det er en grense for hvor stor lånegjeld kommunen kan bære. 
 
Utvikling av nye boligområder og sentrumsutvikling er en forutsetning for 
befolkningsvekst. Kommunens plan- og utviklingsarbeid er derfor prioritert.  
 
Nordby barnehage ferdigstilles i 2020 og utvidelse av Moer sykehjem i 2021. Det skal 
bygges flere omsorgsboliger. Det er lagt inn midler til utvidelse av Sjøskogen skole 
og ny Åsgård skole, samt ny flerbrukshall ved Ås videregående. Alle investeringene 
innebærer et løft i de bygningsmessige rammene for tjenestetilbudet til kommunens 
innbyggere. Rådmannen mener summen av investeringer ikke er bærekraftig, den 
går på bekostning av tjenestenes innhold og fremdrift og investeringsnivå bør 
tilpasses bedre til kommunens økonomi.  
 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. 

https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/generic/summary/budprp
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/%23/home
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Alternativer: 
For å nå et forsvarlig økonomisk driftsresultat i 2023 må arbeidet med 
omstillingsprosjektet fortsatt prioriteres høyt. I tillegg må det vedtas nye besparelser.  
Rådmannen har derfor fremmet alternativer for å bedre økonomien.  Dette kan være 
strukturelle endringer, kutt i tjenester, eiendomsskatt på bolig eller reduksjon i 
planlagte investeringer.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 vedtas med 
nødvendige alternative tiltak for å få budsjettet i balanse uten å saldere med bruk av 
fond.  
 
Det foreslås å nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen 
med formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. 
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