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MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 30.11.2021 kl. 18.00 – 18.55 

Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 

  
Møtende medlemmer:  
Ap:     Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik 

Sp: Annett Hegén Michelsen 
MDG: Martin Løken 

V: Maria-Therese Jensen 
FrP:  Kjetil Barfelt 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap:     Anne Odenmarck 

H: Bengt Nøst-Klemmetsen 
 
Forfall:  

SV: Dag H. Nestegard 
Frittstående: Hilde Kristin Marås 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss,  

førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Per Korsvik,  

økonomisjef Emil Schmidt og kommuneoverlege Ådne Dæhlin. 
 
Diverse merknader: 

Møtet var innkalt ekstraordinært. 
 

Møteprotokoll godkjent 01.12.2021 
 

________________________              ________________________ 

 ordfører Ola Nordal  varaordfører Martin Løken 
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Informasjon fra kommunedirektør  

 
Korona. Kommuneoverlege Ådne Dæhlin orienterte om status, se kommunens 

hjemmeside her. 
 
 

  

https://www.as.kommune.no/hva-skjer-med-koronaen-i-aas-naa.6425218-560511.html
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Saker til behandling  

F-103/21 
Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og 
økonomiplan 2023-2025 for Ås kommune 
 
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. 
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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 

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, 
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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. 

Formannskapets behandling 30.11.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KRF:   

Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av 
fellesforslag til budsjett, handlingsplan, økonomiplan og verbalforslag fra 

partiene Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF, jfr vedlagte regneark A for drift, regneark B 
for investeringer, regneark C med oversikt over tjenestene og liste med 

verbalforslag:  
Se formannskapets innstilling. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra Høyre og FrP: 

Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av 
fellesforslag fra partiene H og FrP:  
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A: 
Drift Forslag utarbeidet av: Høyre og FrP B2022 P2023 P2024 P2025 

        

 

Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
 

       

 
Totaloversikt over hvordan alle 
endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i prosent 
1,0 % 1,6 % 1,6 % 2,1 % 

(Netto driftsresultat % etter endr. i 
drift og invest.) Blir grønn når 
handlingsregelen nås. 

 

Nytt netto driftsresultat i kroner 
-16 327 -25 672 -26 203 -34 465 

(Netto driftsresultat etter endringer i 
drift og invest.) Blir grønn når 
handlingsregelen nås. 

 

Sum endringer fra A.Drift  -10 521   -405   -1 605   -1 605  
(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer  -357   -3 111   -7 720   -9 003  

(Tallene viser effekten på 
driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

       

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Navn på tiltaket 

Endring 
B2022 

Endring 
P2023 

Endring 
P2024 

Endring 
P2025 

Kommentar og beskrivelse av 
formålet med endringen. 

1 15.Felles inntekter og utgifter Ikke dobling av eiendomsskatt 18 000 
   

 
2 15.Felles inntekter og utgifter Avvikling av eiendomsskatt 

 
36 500 37 000 37 500 

 
3 02.Grunnskoleopplæring Omstilling av skolestruktur -3 500 -7 000 -7 000 -7 000 

 

4 
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Redusert overføring Den Norske Kirke 
-420 -420 -420 -420  

5 04.Kommunehelse Ikke ansette 1/2 årsverk helsesekretær -300 -300 -300 -300 
 

6 04.Kommunehelse Studenthelsetjenesten tilbake til SIÅS 
 

-1 000 -2 200 -2 200 
 

7 
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Redusert flyttekostnad NAV 
-500 

   

 

8 02.Grunnskoleopplæring Styrke kroer skole  150 
   

 

9 
07.Tjenester til hjemmeboende 

Slå sammen 2 avdelinger- under en 
avdelingsleder  -750 -750 -750 -750  

10 
08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

Salg av ledige plasser på Moer 
-2000 -3000 -3000 -3000 

40 ledige plasser 

11 
09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø Attraktive Ås  -750 
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12 
09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

Redusere kjøp av eksterne tjenester  
-1300 -1300 -1300 -1300 

F.eks. i samarbeid med studenter 
på NMBU 

13 10.Administrasjon og styring Redusere antall politiske utvalg  -300 -300 -300 -300 
 

14 10.Administrasjon og styring Organisering- nytt ledernivå -1 800 -5 800 -5 800 -5 800 
 

15 
11.Eiendomsforvaltning og utleie 

Avvikle kommunale arealer som ikke 
benyttes til egne virksomheter  -1 000 -2 000 -2 000 -2 000  

16 12.Samferdsel 
 

    
 

17 12.Samferdsel Biler/maskiner -1 000 -500 -500 -500 
 

18 15.Felles inntekter og utgifter Demografikostnader 
 

-5 500 -11 000 -16 500 
 

19 15.Felles inntekter og utgifter E-verksfond -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
 

20 10.Administrasjon og styring Holde vakanser i stabene ledig  -300 -300 -300 -300 
 

21 10.Administrasjon og styring Redusere økning i antall nyansettelser  0 0 0 0 
 

22 10.Administrasjon og styring Avvikle bevertning i møter og utvalg -500 -500 -500 -500 Kun servering av kaffe/te/vann 

23 15.Felles inntekter og utgifter Innsparingstiltak -12 341 -13 703 -15 045 -16 825 
 

24 10.Administrasjon og styring Redusere lisenskostnader og abonnem. -250 -500 -500 -500 
 

25 
Velg tjeneste… 

Statsbudsjettet - redusert El-avgift, jf. 
tilleggsprp fra Støre-regjeringen 
8.november.  

0 0 0 0 

Redusert El-avgift som samlet sett 
utgjør ca 0,65 mill.kr for Ås 
kommune er lagt inn med null-
effekt. Dette skyldes at prognose 
for  strømpriser ikke var fullt ut 
innarbeidet. En reduksjon i el-
avgiften bør derfor gå til å 
redusere avviket mellom 
prognosene og det som faktisk er 
budsjettert 

26 Velg tjeneste… 
Statsbudsjettet - endret rammetilskudd 
jf. tilleggsprp fra Støre-regjeringen 
8.november.  

-7 700 -7 143 -7 143 -7 143 

Regjeringen har i tilleggsprp gjort 
endringer i kommunenens 
økonomiske rammetilskudd som 
samlet gir økt rammetilskudd 
med 7,7 mill.kr. 

27 07.Tjenester til hjemmeboende 
Statsbudsjettet - reversere innsparing i 
ressurskrevende tjenester, jf. tilleggsprp 
fra Støre-regjeringen 8.november.  

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Regjeringen har foreslått å 
reversere Solberg-regjeringens 
innstramming i ordningen for 
ressurskrevende brukere. For Ås 
kommune gir dette 1 mill.kr i 
besparelser. 
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28 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - redusert makspris for 
foreldrebetaling i barnehage med 265 kr 
pr mnd fra 1. august 2022, jf. tilleggsprp 
fra Støre-regjeringen 8.november.  

1 297 1 297 1 297 1 297 
Statsbudsjettets forutsetninger 
lagt til grunn. 

29 02.Grunnskoleopplæring 
Statsbudsjettet - ikke innføring av ekstra 
naturfagstime, jf. tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-351 -842 -842 -842 
Tiltaket som var innarbeidet i 
kommunedirektørens forslag er 
reversert.  

30 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - redusert 
pensjonskompensasjon i private 
barnehager, jf. tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-697 -697 -697 -697 
Statsbudsjettets forutsetninger 
lagt til grunn. 

31 Velg tjeneste… VAR 12 341 13 703 15 045 16 825 
 

32 
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Kvalifiseringsprogrammet  
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

33 Velg tjeneste… Redusert rammetilskudd grunnskole 500 500 500 500 Grunnet endring i skolestruktur 

34 
15.Felles inntekter og utgifter 

Tilbakeføre varaordførers godtgjørelse 
til 2018 nivå -200 -200 -200 -200  

35 
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Innføring av behovsprøvd aktivitetskort 
(støtte til fritidsaktivitet)  200 400 400 400  

36 10.Administrasjon og styring Styrket kommunikasjonsarbeid  -100 -100 -100 -100 
 

37 
15.Felles inntekter og utgifter 

Redusere eiendomsskatt på 
næringseiendom  

 
5 000 10 000 15 000  

38 02.Grunnskoleopplæring Styrke spesialundervisning i skolen 1 000 2 000 2 000 2 000 Pengene følger elever med vedtak 

39 
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Kulturtilbud Nordby bibliotek mandager  
50 50 50 50  

40 Velg tjeneste… 
 

    
 

Totalt 
 

-10 521 -405 -1 605 -1 605 
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B: Investeringer B2022 P2023 P2024 P2025 
 

Forslag utarbeidet av: Høyre og FrP 

       Netto driftsresultat i rådmannens forslag  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
  

       

 

Nytt netto driftsresultat i prosent 1,0 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et  omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides 
i vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner -16 735 -27 083 -27 297 -35 510 

Sum endringer fra A.Drift  -10 521   -405   -1 605   -1 605  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer  -765   -4 522   -8 814   -10 048  

       

NR Prosjektnavn 2022 2023 2024 2025 

Sum 
endring i 
total ramme Kommentar og beskrivelse 

1 Utvidelse Sjøskogen skole  2 000   15 000   15 000  
 

 32 000  
 

2 Totalt salg av kommunal eiendom  -30 000   -125 000   -25 000  
   

3 Ny barnehage- Dyster eldor  
  

 -1 250   -4 375   -5 625  
 

4 Oppgradering kino  
 

 -5 000   -5 000   -22 500   -32 500  Utsettes 

5 Ombygging klasserom Sjøskogen  -3 000  
   

 -3 000  
 

6 
Avvikle prosjekt 0658 kjøp av 
eiendom 

 -20 000  
   

 -20 000  
 

Totalt  -51 000   -115 000   -16 250   -26 875   -29 125  
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C: Oversikt over tjenestene 
 

B2022 P2023 P2024 P2025 
 

Forslag utarbeidet av: Høyre og FrP 

            Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
      

           Nytt netto driftsresultat i prosent 1,0 % 1,6 % 1,6 % 2,1 % (Netto driftsresultat % ettter endr. i drift og invest.) 

Nytt netto driftsresultat i kroner -16 327 -25 672 -26 203 -34 465 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) 

Sum endringer fra A.Drift  -10 521   -405   -1 605   -1 605  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer  -357   -3 111   -7 720   -9 003  (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

           

Til disposiskjon for 
tjenesteområdene: 

Kommunedir. 
forslag 
2022 

Sum 
endring 
B2022 

Endring 
Økplan 

2023 

Endring 
Økplan 

2024 

Endring 
Økplan 

2025 * 

Nytt 
budsjett 

2022 
Ny økplan 

2023 
Ny økplan 

2024 
Ny økplan 

2025 . 

01.Barnehage  182 590   600   600   600   600   1   183 190   180 318   180 984   182 484   1  

02.Grunnskoleopplæring  252 503   -2 701   -5 842   -5 842   -5 842   1   249 802   242 012   241 612   241 212   1  

03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

 33 752   -170   30   30   30   1   33 582   32 559   32 459   32 509   1  

04.Kommunehelse  74 773   -300   -1 300   -2 500   -2 500   1   74 473   72 627   72 077   72 727   1  

05.Barnevern  44 978   -     -     -     -     1   44 978   44 284   44 484   44 684   1  

06.Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

 54 400   -1 500   -1 000   -1 000   -1 000   1   52 900   51 208   50 658   51 158   1  

07.Tjenester til hjemmeboende  167 692   -1 750   -1 750   -1 750   -1 750   1   165 942   166 761   170 561   174 361   1  

08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

 166 868   -2 000   -3 000   -3 000   -3 000   1   164 868   164 515   168 315   172 115   1  

09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

 16 874   -2 050   -1 300   -1 300   -1 300   1   14 824   15 134   15 332   15 160   1  

10.Administrasjon og styring  90 004   -3 250   -7 500   -7 500   -7 500   1   86 754   82 061   81 111   82 111   1  

11.Eiendomsforvaltning og utleie  156 888   -1 000   -2 000   -2 000   -2 000   1   155 888   154 720   168 140   168 140   1  

12.Samferdsel  20 902   -1 000   -500   -500   -500   1   19 902   20 540   20 640   20 740   1  

13.Brann og ulykkesvern  12 894   -     -     -     -     1   12 894   12 639   12 683   12 727   1  

14.Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

 -22 575   -     -     -     -     1   -22 575   -26 704   -30 313   -33 838   1  

15.Felles inntekter og utgifter  -1 252 543   -1 306   11 575   5 941   2 927   1   -1 253 849   -1 224 661   -1 247 564   -1 258 125   1  

Totalt  -     -16 427   -11 987   -18 821   -21 835  
 

 -16 427   -11 987   -18 821   -21 835  
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Verbalforslag fra H og FrP 
 
1. Harmonisering av takster for voksne brukere av kommunens idrettshaller 

med nabokommunene. 
 

2. Harmonisering av takster for kamper utenbygds i kommens idrettshaller med 
nabokommunene. 

 

3. Kontinuitet i svømmeopplæring. 
 

4. Utredning av behovsprøvd aktivitetskort. 
 
5. Utrede et fast sommerskoletilbud for grunnskolen. 

 
6. Lønnsmidler til vakante stillinger skal ikke benyttes til andre formål. 

 
7. Tillate etablering av private barnehager i Ås kommune. 
 

8. Innkjøp og leasing av kjøretøy skal fortrinnsvis være brukte kjøretøy. 
 

9. Anskaffelser av nullutslipps lastebiler og anleggsmaskiner utsettes. 
 

10.Avslutte prosjekter som skal få studenter til å melde flytting til Ås. 
 
11.Kommunestyret ber administrasjonen redusere reisekostnader ved å bruke 

nye elektroniske møteløsninger der hvor det er mulig. Dette vil spare både 
tid, miljø, transport og hotellkostnader. 

 
12.Det opprettes et kommunalt eiendomsselskap. 
 

13.Kommunestyret ber om at det igangsettes en inkluderingsdugnad der minst  
5 % av nyansettelser i kommunen skal være mennesker med hull i CVen eller 

nedsatt funksjonsevne. 
______ 

 
 

Formannskapet var enige om å be kommunedirektøren om å gå igjennom 
forslagene før kommunestyrets møte. 

 
Votering: 
Fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KRF ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved 

alternativ votering mot fellesforslag fra H og FrP.  
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Formannskapets innstilling 30.11.2021: 

 
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, men med de endringer 
som framgår av regneark A for drift, regneark B for investeringer, regneark C 

med oversikt over tjenestene og liste med verbalforslag.  
 

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. 
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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 
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. 
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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. 



 

 

  

  

 

21/00080        
 

A: 
Drift 

Formannskapets innstilling 
B2022 P2023 P2024 P2025 

 

       

 

Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449  
 -22 
156  

 -16 
878  

 -23 
857  

 

       

 
Totaloversikt over 
hvordan alle endringer 
påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat 
i prosent 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % (Netto driftsresultat % etter endr. i drift og invest.) Blir grønn når handlingsregelen nås. 

 

Nytt netto driftsresultat 
i kroner -6 209 

-21 
268 

-14 
959 

-19 
403 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) Blir grønn når handlingsregelen nås. 

 

Sum endringer fra 
A.Drift  -760   882   1 894   4 428  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og 
avdrag fra 

B.Investeringer  0   6   25   26  (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

       

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Navn på tiltaket 

Endring 
B2022 

Endring 
P2023 

Endring 
P2024 

Endring 
P2025 Kommentar og beskrivelse av formålet med endringen. 

1 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Statsbudsjettet - endret 
rammetilskudd jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-7 700 -7 143 -7 143 -7 143 
Regjeringen har i tilleggsprp gjort endringer i kommunenens økonomiske 
rammetilskudd som samlet gir økt rammetilskudd med 7,7 mill.kr. 

2 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Statsbudsjettet - 
redusert El-avgift, jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

0 0 0 0 
 

3 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Statsbudsjettet - 
reversere innsparing i 
ressurskrevende 
tjenester, jf. tilleggsprp 
fra Støre-regjeringen 
8.november.  

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Regjeringen har foreslått å reversere Solberg-regjeringens innstramming i 
ordningen for ressurskrevende brukere. For Ås kommune gir dette 1 mill.kr i 
besparelser. 
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4 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - 
redusert makspris for 
foreldrebetaling i 
barnehage med 265 kr pr 
mnd fra 1. august 2022, 
jf. tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

1 297 1 297 1 297 1 297 Statsbudsjettets forutsetninger lagt til grunn. 

5 02.Grunnskoleopplæring 

Statsbudsjettet - ikke 
innføring av ekstra 
naturfagstime, jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-351 -842 -842 -842 Tiltaket som var innarbeidet i kommunedirektørens forslag er reversert.  

6 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - 
redusert 
pensjonskompensasjon i 
private barnehager, jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-697 -697 -697 -697 Statsbudsjettets forutsetninger lagt til grunn. 

7 

 
 

    
 

8 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt utbytte/årlig 
avkastning e-verksmidler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Et moderat økt anslag basert på tidligere års avkastning 

9 03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Øke inntektskravet 
kulturhuset 2022 -150 

   

 

10 
04.Kommunehelse 

Ikke kutte Aktiv på 
dagtid Ås IL 150 150 150 150  

11 
04.Kommunehelse 

Folkehelse, reduksjon av 
stillingen -150 -150 -150 -150 

Jfr. Alternativt innsparingsforslag nr 3 

12 
04.Kommunehelse 

Fortsette 
opptrappingsplan 
fysioterapeuter i 2025 

 
224 224 448 

Opptrappingen fortsetter fra 2023, med siste steg i 2025 

13 

 
 

    
 

14 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Reversere innstramming 
BPA 500 500 500 500  
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15 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

Prøveprosjekt studenter 
på Moer 

-600 -1 200 -1 200 -1 200 
Utrede prøveprosjetkt første halvår 2022 

16 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Attraktive Ås utsette 
oppstart til høst 2022 -750 

   

Bestille en prosess/sak fra kdir for å forberede tiltaket bedre, og klargjøre mandat 
og mål 

17 10.Administrasjon og 
styring 

Ta ut 
demografikostnader adm 
og styring 

 
-100 -200 -300 

 

18 10.Administrasjon og 
styring 

Redusere utgifter til 
folkevalgopplæring i 
ikke-valgår -50 

 
-100 -50 

Kan gjøres billigere i ikke-valgår. 

19 
10.Administrasjon og 
styring 

Økte strømpriser 
reduseres med 1 mill -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Strømpriser øker kun med 5 mill, ikke 6 mill per år  

20 
10.Administrasjon og 
styring 

Øke antall lærlinger til 1 
per 1000 innbygger 

    

Gjøres til verbalforslag.  

21 15.Felles inntekter og 
utgifter 

Retaksering 
eiendomsskatt næring -500 -500 -500 -500 

Det gjøres en kartlegging av alle endringer på næringsbygg og foreta retaksering 
for eiendomsskatt på næring der det er vesentlige endringer. 

22 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Økte midler til 
vedlikehold 500 1 000 1 000 1 500 

Øke midlene til gjennomføring av vedlikeholdsplan  

23 
12.Samferdsel 

Ta ut 
demografikostnader 
samferdsel 

 
-100 -200 -300 

 

24 
 

 
     

25 
07.Tjenester til 
hjemmeboende Slå sammen avdelinger 

Sleipner og Tunveien -350 -750 -750 -750 

Kommunedirektøren bes legge fram en sak om sammenslåing av 2 avdelinger – 
under en avdelingsleder, i tråd med alt. Innsparingsforslag 

26 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Tilbakeføre kuttene til 
oppfølging av 
naturmangfoldplanen 200 200 200 200 

 

27 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Midler til skjøtselsplan 
Slorene 170 85 65 45  
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28 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Midler til skjøtselsplan 
Kjøyabukta 

 
100 90 90 

Starter opp i 2023 

29 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Styrket klimaarbeid 400 600 600 800 Styrket oppfølging av handlingsplan klima- og energi 

30 
10.Administrasjon og 
styring 

Redusere 
lisenskostnader og 
abonnementer 

-250 -500 -500 -500 Gjennomgå kritisk kommunens utgifter til IKT lisenser med sikte på å 
redusere disse jfr alternativt innsparingsforslag 

31 12.Samferdsel Redusert drift 
grøntarealer 

-70 -70 -70 -70 Ikke full reduksjon, for å sikre oppfølging av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene. 

32 02.Grunnskoleopplæring 
Innkjøp læremidler 
Voksenopplæringen 

50 
    

33 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt studentinnflytting 
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Økt studentinnflyttingsprosjekt 

34 
14.Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

Korreksjon av 
driftsbudsjett VAR 

12 341 13 703 15 045 16 825 
Jf. eget notat fra kommunedirektøren om feil i beregningen av utgifter til VAR. 
Driftsutgiftene er i kommunedirektørens forslag satt for lavt. 

35 
10.Administrasjon og 
styring 

Ikke styrke 
kommunikasjonsarbeidet 

-100 -100 -100 -100 
 

36 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Innføre ordning med 
vraksykler 

50 25 25 25 
 

37 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Gruppetilbud 
støttekontakter 

-150 -300 -300 -300 Innføre gruppetilbud støttekontakter 

38 
10.Administrasjon og 
styring 

Redusert servering 
politiske møter 

-50 -50 -50 -50 
 

Totalt 
 

-760 882 1 894 4 428 
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B: Investeringer B2022 P2023 P2024 P2025  Formannskapets innstilling 

       Netto driftsresultat i rådmannens forslag  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
  

       

 

Nytt netto driftsresultat i prosent 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et  omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides 
i vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner -6 208 -21 263 -14 956 -19 400 

Sum endringer fra A.Drift  -760   882   1 894   4 428  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer  1   11   28   29  

       

NR Prosjektnavn 2022 2023 2024 2025 

Sum 
endring i 
total ramme Kommentar og beskrivelse 

1 
       

2 
Utvide p-plass seniorsenter Nordby 
ved Granheimtunet 

 50   500  
    

Totalt  50   500   -     -     -    
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C: Oversikt over tjenestene 
 

B2022 P2023 P2024 P2025 
 

Formannskapets innstilling  

Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
      Nytt netto driftsresultat i prosent 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % (Netto driftsresultat % ettter endr. i drift og invest.) 

Nytt netto driftsresultat i kroner -6 209 -21 268 -14 959 -19 403 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) 

Sum endringer fra A.Drift  -760   882   1 894   4 428  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer  0   6   25   26  (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

           

Til disposiskjon for tjenesteområdene: 
Kommunedir. 

forslag 
2022 

Sum endring 
B2022 

Endring 
Økplan 2023 

Endring 
Økplan 2024 

Endring 
Økplan 2025 * 

Nytt budsjett 
2022 

Ny økplan 
2023 

Ny økplan 
2024 

Ny økplan 
2025 

 01.Barnehage  182 590   600   600   600   600   1   183 190   180 318   180 984   182 484   1  

02.Grunnskoleopplæring  252 503   -301   -842   -842   -842   1   252 202   247 012   246 612   246 212   1  

03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester  33 752   -100   25   25   25   1   33 652   32 554   32 454   32 504   1  

04.Kommunehelse  74 773   -     224   224   448   1   74 773   74 151   74 801   75 675   1  

05.Barnevern  44 978   -     -     -     -     1   44 978   44 284   44 484   44 684   1  

06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester  54 400   -     -     -     -     1   54 400   52 208   51 658   52 158   1  

07.Tjenester til hjemmeboende  167 692   -1 000   -1 550   -1 550   -1 550   1   166 692   166 961   170 761   174 561   1  

08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

 166 868   -600   -1 200   -1 200   -1 200   1   166 268   166 315   170 115   173 915   1  

09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

 16 874   20   985   955   1 135   1   16 894   17 419   17 587   17 595   1  

10.Administrasjon og styring  90 004   -1 450   -1 750   -1 950   -2 000   1   88 554   87 811   86 661   87 611   1  

11.Eiendomsforvaltning og utleie  156 888   500   1 000   1 000   1 500   1   157 388   157 720   171 140   171 640   1  

12.Samferdsel  20 902   -70   -170   -270   -370   1   20 832   20 870   20 870   20 870   1  

13.Brann og ulykkesvern  12 894   -     -     -     -     1   12 894   12 639   12 683   12 727   1  

14.Vann, avløp og  renovasjonstjenester  -22 575   12 341   13 703   15 045   16 825   0   -10 234   -13 001   -15 268   -17 013   1  

15.Felles inntekter og utgifter  -1 252 543   -10 699   -10 132   -10 115   -10 114   1   -1 263 242   -1 246 368   -1 263 620   -1 271 166   1  

Totalt  -     -759   893   1 922   4 457  
 

 -759   893   1 922   4 457  
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Verbalforslag  Formannskapets innstilling 
 
1. Det settes i gang et prøveprosjekt med studenter som leietakere i ledige 

lokaler på Moer sykehjem. Kommunedirektøren bes undersøke mulighetene 
for en pilot sammen SIÅs og evt Husbanken, med oppstart høst 2022.  

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om «Attraktive 

Ås» i løpet av første halvår 2022. Saken skal forberede gjennomføringen av 

satsingen, og klargjøre prosess, mandat og mål. Oppstart forventes fra høst 
2022.   

 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en ny og forsterket 

innsats for å få flere studenter til å melde flytting til Ås og øke 

befolkningstallet.  
 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en kartlegging av alle 
endringer på næringsbygg og foreta retaksering for eiendomsskatt på næring 
der det er vesentlige endringer.  

 
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om tilstand og 

vedlikehold av kommunale grusveier i Ås kommune.   
 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere innføring av fjernstyrt lys på 
Nordby idrettsplass, med formål å optimalisere lysbruken.   

 

7. Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om 
sammenslåing av 2 avdelinger Sleipners vei og Tunveien fra høst 2022 – 

under en avdelingsleder, i tråd med alternativt innsparingsforslag.  
 
8. Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om vurdering 

av sammenslåing av helsestasjonene, for å styrke fagmiljøene og frigjøre 
arealer på Nordby skole.    

 
9. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å sette av midler i budsjett 

fra 2023 direkte til egenfinansiering av investeringer, framfor å sette av 

midler til disposisjonsfond utover handlingsregelen på 10%. Formålet er å 
redusere økningen i kommunens gjeld.  

 
10.Kommunestyret forutsetter at antall lærlinger i Ås kommune fortsatt 

opprettholdes på dagens nivå innenfor rammen. (1 per 1000)  

 
11.Kommunestyret ber om en sak om nivået på brukerbetaling på institusjoner 

og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.   
 
12.Kommunedirektøren bes utrede en ordning for å håndtere vraksykler på 

kommunal grunn. Kommunedirektøren vurderer om det kan benyttes 
private/frivillige aktører og om kommunen kan bidra med noe for å oppnå 

målsettingen.   
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13.Kommunestyret oppfordrer til å utvikle et musikkterapitilbud for barn med 
nedsatt funksjonsevne gjennom kulturskolen som en oppfølging av 

kulturskolereformen, innenfor økonomisk ramme.   
 
14.Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om 

landbrukskontorets kapasitet og rolle, samt det politiske handlingsrommet for 
kommunal landbrukspolitikk og viltforvaltning.  

 
15.Kommunestyret vil i god tid før kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for 

å gjennomgå utvalgsstruktur.  

 
16.Kommunedirektøren bes se på hvilke kommunale kjøreoppdrag som kan 

erstattes med elsykkel og lastesykler med elmotor.  
 

17.Kommunen skal ikke investere sine finansielle midler i selskaper på Statens 
Pensjonsfond Utlands eksklusjonsliste.  

 

18.I forbindelse med sak om revidert anskaffelsesstrategi, skal 
kommunedirektøren også se på muligheten for sertifisering av Ås som 

fairtrade-kommune.  
 
19.Kommunedirektøren bes legge frem en sak om potensiell tilknytning til BUA 

for Ås-kommune og vurdere å etablere selvbetjent utlånsstasjon.  
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