
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03273 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 05.11.2019 kl. 17.30 – 19.35 
Sted: Ås rådhus, Lille sal og Lille salong 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Aud Raastad (V) 
Egil Ørbeck (H) 
Inger Ekern (pensjonist) - nestleder 
Nils Kolstad (pensjonist) 
Egil Ekberg (pensjonist) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen. Personlige varamedlemmer kunne ikke møte. 
 
Forfall:  
Grethe Karusbakken (pensjonist) – leder 
Grazyna Englund (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær 
Økonomisjef Emil Schmidt 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble innledet med en felles orientering for eldrerådet og råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne om handlingsprogrammet.  
Deretter, fra kl. 18.30, fortsatte eldrerådet sitt møte i Lille salong.  
Egil Ørbeck var forespurt om å godkjenne protokollen. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.11.2019 
av møteleder Inger Ekern og Egil Ørbeck. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Orientering om Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023  
Felles orientering for eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Økonomisjef Emil Schmidt holdt en orientering om rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2020-2023, bl.a. med fokus på rådenes ansvarsområder, og 
svarte på spørsmål.  
 
 
 
 
Informasjon fra leder og eventuelt 
 
Kommunestyret har ikke valgt eldreråd for perioden 2019 – 2023. Sak om møteplan 
for eldrerådet 1. halvår 2020 vil bli lagt frem for det nye eldrerådet. Første møte bør 
likevel vedtas i tråd med K-sak 75/19 der møter i øvrige utvalg er skissert. 
 
Eldrerådets enstemmige vedtak: (5 stemmer) 
Første møte i eldrerådet 2020 fastsettes til  
 tirsdag 21. januar 2020 kl. 15.30 i Ås rådhus, Lille sal.  
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Saker til behandling  

ER-12/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -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: 
 

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. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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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 
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. 
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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:..................... 
 
 
Eldrerådets behandling 05.11.2019: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Eldrerådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. (5 stemmer) 
 
Eldrerådets uttalelse/innstilling 05.11.2019: 
Eldrerådet har følgende merknader: 
 

 Det er vesentlig at hjemmesykepleien opprettholder et høyt faglig nivå.  
 

 Antall eldre i kommunen vokser. Eldrerådet er glad for at hjemmetjenesten 
styrkes, men det bør ikke føre til reduksjon av institusjonsplasser. 

 

Nye plasser som bygges på Moer bør ikke bli stående tomme så lenge 
dobbeltrom er i bruk ufrivillig, mot kommunestyrets vedtak.  

 

 Frivillighetskoordinator m.fl. er viktige for helsetilbudet i Ås. 
 

 Det er vesentlig å likestille tilbudene i Ås sentrum og Nordby. Bibliotekene er av 
stor betydning for eldre både som møteplass og sted for inspirasjon. 
 

 Kommunen må legge til rette for at de eldre kan henge med i den teknologiske 
utviklingen. 

 

I en overgangsperiode bør det være mulig i enkelte tilfeller for medlemmer å få 
saksdokumenter på papir. 

 

 Ås kino er viktig som miljø- og nettverkskapende faktor, blant annet tilbudet som 
er til både eldre og studenter sammen. Både kinoen og kulturhuset er av stor 
betydning for et sosialt liv og er en god møteplass. 

 

 Eldrerådet oppfordrer til at det arbeides for at Follo lokalmedisinske senter (Follo 
LMS) kan bli ett senter igjen. Det døgnkontinuerlige medisinske tilbudet er viktig 
for eldre i Ås og bør opprettholdes. 
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