
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00018 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 07.11.2018 kl. 16.30 – 17.40 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Laila P. Nordsveen 
SV:  Kristine Lien Skog 
H:  Egil Ørbeck, nestleder  
FrP:   Gro Haug 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
FF:  Astrid Svingen 
UDF  Hanne Nesfeldt 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer: 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
Sp: Marianne Røed  
 
Forfall:  
Ap:  Ivar Ekanger, leder 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, 
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen og  
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid. 
 
Diverse merknader: 
Egil Ørbeck ledet møtet. Laila P. Nordsveen var forespurt om å godkjenne protokoll. 
Ordfører Ola Nordal deltok. 
 
Møteprotokoll godkjent 08.11.2018 
av møteleder Egil Ørbeck og Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 

1. Utlyste stillinger – status. 
 

2. Lønnsforhandlingene er evaluert. 
 
3. Omstillingsprosjektet – Nyhetsbrev november 2018, jf. referatsak. 

 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Møteromkalender kulturhuset – Gro Haug (FrP) ba om at oversikt over 
møterombestillinger i kulturhuset legges på Internett slik at det blir enklere å 
planlegge og bestille rom. 
 
 
Referatsaker 
 
7/18 18/00019-6 Omstillingsprosjektet – Nyhetsbrev november 2018  
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Saker til behandling  

ADM-24/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018s vedtak 06.11.2018: 
Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til handlingsprogram 2019-2022 til orientering.  
 
Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav til 
omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
    benyttes for skatteåret 2019:    

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

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (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: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 
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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 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

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

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

 
Administrasjonsutvalgets behandling 07.11.2018: 
Saken med vedlegg ble ettersendt 25.10.2018. Videre behandling og frister fremgår 
av formannskapets protokoll 24.10.2018 her. 
 
Krav om protokolltilførsel ble fremmet av Hanne Nesfeldt (UDF) på vegne av  
Eli Stokkebø (FF), Astrid Svingen (FF) og UDF. De fremmet protokolltilførselen fra 
AMU, se første avsnitt under, og med tillegg, se andre avsnitt. 
 
Votering: Handlingsprogrammet ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 07.11.2018: 
Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

_____ 
 
Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte 07.11.2018:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av Rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav 
til omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i Rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  
 
Følgende foreslåtte tiltak med krav til omstilling og reduksjon kan arbeidstakersiden 
ikke støtte: Avvikle seniorpolitiske tiltak, Utsette Åsgård skole og dele opp skolen. 
Spesialundervisning i barnehage, Redusert spesialundervisning i skolen, Kroer skole 
må finansieres innenfor skolemodellen, Redusere antall rektorer ved at rektor ved 
Rustad skole overtar Kroer skole fra høsten 2019/effekt fra høsten 2019, 
Ungdomshusene, Forebyggende helse, flere tiltak som omhandler Hjemmeboende, 
Redusere ressursbruk i pleie og omsorg i institusjon, Administrasjon – Omlegging til 
mer digitale henvendelser og Administrasjon – Redusert service gjennom økt grad av 
selvbetjeningsløsninger. 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-24-10-2018.350480.MD1I544457o74d2.pts.html
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ADM-25/18 
Møteplan 2019 - Administrasjonsutvalg 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 07.11.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 07.11.2018: 

 
Møteplan for administrasjonsutvalget 2019 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

  5 onsdag 30. januar 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

11 onsdag 13. mars 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

17 onsdag 24. april 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

23 onsdag   5. juni 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

      

35 onsdag 28. august 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

42 onsdag 16. oktober 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

46 onsdag 13. november 16.30 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 
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