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ÅS KOMMUNE 
UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 
 
Sak nr: 08/2576  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009. 
Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode:  145  
Utvalg Utv.sak nr Møtedato  
Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008 
K.råd for funksjonshemmede 16/08 11.11.2008 
Ås Eldreråd 15/08 12.11.2008 
Formannskapet 90/08 12.11.2008 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/08 12.11.2008 
Hovedutvalg for helse og sosial 38/08 12.11.2008 
Administrasjonsutvalget 22/08 13.11.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 108/08 13.11.2008 
Formannskapet 95/08 26.11.2008 
Kommunestyret /  
 
 
 
 

Formannskapets behandling 26.11.08 og innstilling til kommunestyret: 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
_____ 
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Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Notat av 21.11.08 "Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlings-
program, økonomiplan og budsjett 2009 – 2012", ble sendt medlemmer av formannskap, 
kommunestyre og hovedutvalg fredag 21.11.08, jf. lnr 18710/08. 
 
Rådmannen orienterte om at det vil bli lagt frem et notat i forhold til to trykkfeil i 
handlingsprogrammet (netto driftsresultat og Dyster Eldor) samt noen feil/uklarheter i 
tabellene for etatenes rammer i vedlegget.  
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, FrP, Sp, SV, V og KrF: 
Se formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Prinsipalt: 
Eiendomsskatt innføres i Ås kommune fra 2010. Nødvendige takseringsarbeider utføres i 
2009. 
I 2009 finansieres en satsing på tiltak i skolen for unger med psykiske problemer og elever 
med rett til morsmålsundervisning, til sammen 3,5 mill kroner. Beløpet dekkes som reduksjon 
av overskudd og tas inn etter 2009 ved eiendomsskatt. 
 
Eiendomsskatt brukes for øvrig til å dekke rente- og avdragskostnader til nødvendige 
prosjekter i kommunen og for øvrig reduseres kommunens lån. Med bakgrunn i slik 
finansiering og tilgang til statlige ordninger for rentefrie lån iverksettes i 2010 følgende: 
Rehabilitering av gymnastikksaler og svømmehall ved Ås Ungdomsskole, rehabilitering av 
aktivitetsbygg ved Rustad Skole, paviljong 2 ved Åsgård skole, Kulturhuset. 
 
Subsidiært: Følger saken til kommunestyret, se under. 
 
Votering: 
SV's prinsipale forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 
Rådmannens innstilling med fellesforslagets endringer ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ 
votering mot rådmannens innstilling. 
 

_____
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas med de endringsforslag som 

fremgår av vedlegg 1.  
a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 

statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 

g) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
h) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
_____ 

 
 
SV's forslag som følger saken til kommunestyret: 
Subsidiært: 
1 og 2 blir verbaltillegg. Punkt 3 og 4 er innspill til fellesforslaget. 
Fellesforslaget med følgende tillegg: 

1. Til side 19, Friluftsliv mv, Tiltak i 2009, første kulepunkt (alternativ til nåværende) 
skal være: "- Lage plan for turstier i Ås kommune". 

2. Kommunen opparbeider en beredskap for å kunne møte utslag av den globale 
økonomiske situasjonen for å løse akutte sosiale og økonomiske problem som måtte 
komme og for aktivt å kunne utnytte statlige ordninger. 

3. Rehabilitering av gymnastikksaler og svømmehall ved Ås Ungdomsskole planlegges i 
2009 og bygges i 2010, finansieres ved rentefrie lån for skolerehabilitering. 
Kommunens totale låneportefølge økes ikke, e-verksfondet reduseres tilsvarende 
lånesummen ved å nedbetale andre lån. 

4. Fritidstilbudet for funksjonhemma barn må ikke reduseres. 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Ås, 27.11.08  
 
 
_________________ 
Vibeke Berggård 
Førstekonsulent,  
politisk sekretariat 

Følgende legges til offentlig ettersyn på servicetorget, 
bibliotekene og rådmannskontoret: 
• Formannskapets innstilling med vedlegg 1/utskrift av 

møtebok. 
• Notat av 28.11.08 vedr. trykkfeil og uklarheter 
• Notat av 21.11.08 med rådmannens tilbakemelding på 

spørsmål fra partiene. 
• Saksfremstilling med vedlegg, legges til offentlig ettersyn. 
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VEDLEGG TIL F-SAK 95/08, 26.11.08, 
formannskapets innstilling i sak om Handlingsprogram med økonomiplan 2009–2012. Budsjett 2009. 
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