
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 05.11.2019 kl. 17:30 – 19:40 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, Per-Ivar Wroldsen, Adriana Schmidt, Steinar Antonsen,  
Gry Mathisen, Eva Merete Lunde 
 
Møtende varamedlemmer: Ingen 
 
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Stabssjef økonomi Emil Schmidt 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Vara ble ikke innkalt da forfall ikke var meldt. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 07.11.2019 
 
 
Rolf Berntsen      Per-Ivar Wroldsen 
Leder         nestleder 
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Orientering  
Emil Schmidt stabssjef økonomi orienterte om Ås kommunes handlingsprogram 
2020-2023. Orienteringen ble holdt felles med Eldrerådet. 
Enhetsleder for forvaltningstjenester/rådsmedlem Gry Mathisen orienterte om 
hvordan helse- og sosialtjenester er organisert i Ås kommune etter 
omorganiseringen. Nytt organisasjonskart for Ås kommune ble redegjort for. 
 
Møtesekretær orienterte om at valg av nytt Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne settes opp som sak på kommende kommunestyret. 
 
 
Referatsaker  
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Eventuelt 
Neste møtedato for rådet ble fastsatt til 21.01.2019, kl.17.30 på Kulturhuset.  
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Saker til behandling  

FR-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:..................... 
 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.11.2019: 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer rådets uttalelse/vedtak. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/vedtak: 
1. Rådet ber om at det bevilges kr 1,2 millioner til flytende badebinge med adkomst 

til land, jf. forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftslivsområder Ås kommune for 
2020-2023. 

2. Rådet anbefaler at det innarbeides en årlig post i budsjettet på kr 50 000 til 
hørselsfaglig opplæring av ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. 

3. Rådet ber om at det opprettholdes et godt tilbud til funksjonshemmede.  
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