
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03338 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 31.10.2018 kl. 18:30 – 21:00 
Sted: Moer sykehjem, 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon Ystehede (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Karusbakken (Ap) 
Ulrika Jansson (MDG) 
Bonsak Hammeraas (Ap) 
 
Forfall:  
Wenche Berg, permisjon (Ap) 
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 
Erling Krogh (R) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.11.2018 
 
 
Odd Vangen (Sp)      Håkon Ystehede (H) 
fung. leder       utvalgsmedlem 
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Referatsaker  
Referatsakene ble tatt til orientering 
 
Orienteringer ved helse- og sosialsjef: 

 Helse- og sosialsjef ga en presentasjon av rådmannens forslag til 
Handlingsprogram 2019-2022/budsjett 2019 med fokus på helse- og 
sosialutvalgets ansvarsområde, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene. 
Lenke til lysark benyttet i presentasjonen: HER 
Lenke til Bronxrapport se F-sak 60/18 vedlegg 2, 06.06.2018 
Lenke til rådmannens forslag til Handlingsprogram/budsjett: 
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-
oekonomiplan.352116.no.html 
 
Videre framdrift: 
7. november, kl.18.00 (Formannskap 1. gang):  

o Gjennomgang/opplæring i regnearket som partiene kan bruke i videre 
arbeid 

o Drøftinger og arbeid i grupper 
o Svar på spørsmål  

Til dette møtet inviteres også leder i hovedutvalg for helse og sosial. Møtet er 
åpent og flere fra partiene kan delta. 
 
12. november: Frist for å sende skriftlige spørsmål, sendes samlet fra hvert parti 
til rådmannen trine.christensen@as.kommune.no. 
Det er viktig å overholde fristen dersom svar ønskes til gruppemøtene mandag 
19. november. 
 
21. november: Formannskapet 2. gang 

o Innstilling til kommunestyret 
 

Offentlig ettersyn i tre uker 
 

12. desember: Heldagsmøte for kommunestyret 
o Kommunestyrets vedtak 

 

 Helse- og sosialsjef besvarte spørsmål fra Gro Haug(FrP) vedrørende økonomisk 
støtte for psykisk utviklingshemmede i kommunen. 

 

 Status vedrørende ergoterapidekningen i Ås. 
 

 Vedtatt omorganisering medfører overføring av ulike virksomheter til andre 
enheter.  

 

 Virksomhetslederstillinger er utlyst med søknadsfrist 31.10.2018. 
 

 Seminar om vold i nære relasjoner holdes 01.11.2018 på kulturhuset i Ås for over 
100 deltagere. 

 
  

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4295331.746.mtjpqmztuwwtpp/HP+2019-2022+Formannskapet+24.10.2018-v.1.0.pdf
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-06-06-2018.350480.MD1I544448oebda.pts.html
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.352116.no.html
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.352116.no.html
mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Saker til behandling  

HHS-22/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
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 

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

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 31.10.2018: 
Det ble orientert om videre framdrift og frister, se orienteringer v/helse- og sosialsjef. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag:  
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til handlingsplan til orientering og takker for en 
god og grundig orientering fra helse- og sosialsjef. 
 
 
Votering: 
Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 31.10.2018: 
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til handlingsplan til orientering og takker for en 
god og grundig orientering fra helse- og sosialsjef. 
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HHS-23/18 
Møteplan 2019 - Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 31.10.2018 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 31.10.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 31.10.2018: 
Møteplan 2019 for hovedutvalg for helse og sosial vedtas iht. kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
Møtested: Moer sykehjem, møterom 1. etasje  

Møtetid: kl. 18.30 
 
Uke  Dag / dato  
4  Onsdag 23. januar  
10  Onsdag   6. mars  
15  Onsdag 10. april  
21  Onsdag 22. mai 
  
34  Onsdag 21. august  
41  Onsdag   9. oktober  
45  Onsdag   6. november 
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