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Notat 
 

 
Til  

         

  

         

Fra Kommunedirektøren 

Saksbehandler Emil Schmidt 

Vår ref. 21/01484-15 Dato 22.11.2021 

 

Tilleggsnotat - endrede budsjettforutsetninger kommunedirektørens 
forsalg til HP 2022 -2025 
 

Kommunedirektøren har i sak 21/01484 lagt frem Handlingsprogram 2022-

2025 med budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Ås kommune. 
 

Etter fremleggelsen av kommunedirektørens budsjettforslag har det 
skjedd endringer i forutsetninger som får betydning for den politiske 

behandlingen av budsjettet.  Disse endringene legges frem i dette notatet. 

 
 

Endringer i statsbudsjettet etter nytt budsjettforslag fra 
regjeringen Støre 

Kommunedirektørens forslag til budsjett er basert på statsbudsjettet som 
ble lagt frem fra regjeringen Solberg. Etter regjeringsskiftet har 

regjeringen Støre fremmet et nytt budsjettforslag. Dette innebærer 
følgende endringer: 

1. Økt rammetilskudd. Rammetilskuddet oppjusteres samlet med 7,7 
mill. kr    

2. Redusert elavgift: Redusert El-avgift utgjør samlet sett ca 0,65 
mill.kr for Ås kommune. Samtidig er ikke prognosen for strømpriser 

fullt ut innarbeidet i kommunedirektørens budsjettforslag. En 
reduksjon i el-avgiften bør derfor gå til å redusere avviket mellom 

prognosene og det som faktisk er budsjettert. 

3. Ressurskrevende tjenester: Regjeringen Støre har foreslått å 
reversere Solberg-regjeringens innstramming i ordningen for 

ressurskrevende brukere. For Ås kommune gir dette 1 mill.kr i 
besparelser. 

4. Reversering av ekstra naturfagstime. Regjeringen Støre foreslår å 
reversere tiltaket om en ekstra naturfagstime som ble foreslått av 
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regjeringen Solberg. Tiltaket som var innarbeidet i 
kommunedirektørens forslag på 351 000 kr i 2022 og 842 000 kr i 

perioden 2023 til 2025 kan derfor reverseres. 

5. Redusert pensjonsforslag: Regjeringen Støre foreslår å redusere 
pensjonspåslaget i tilskudd til private barnehager. Dette er i 

statsbudsjettet beregnet å utgjøre ca. 697 00 kr i redusert tilskudd 
til private barnehager.   

 
Disse endringene er innarbeidet i kommunedirektørens oppdatere 
budsjettverktøy som legges ved dette notatet.  

 

 
Andre forhold 

 

 

 For lavt budsjetterte kostnader innen VAR – området 

I arbeidet med forslag til budsjett og handlingsplan for Ås kommune 2022 – 

2025 har det kommet frem at det er beregnet for lave driftsutgifter for vann-, 

avløps- og renovasjonsområdet.  

 

Kommunens budsjett og handlingsplaner blir presentert i et nettbasert verktøy. 

For selvkostområdene blir tallene først beregnet i egne økonomiske modeller slik 

at de særskilte reglene for disse områdene blir fulgt. Etter at disse beregningene 

er gjort blir tallene overført til kommunens styringsverktøy, og det er i denne 

overføringen feilen har oppstått med den konsekvens at driftsutgiftene ble for 

lave.  

 

De budsjetterte driftsutgiftene er beregnet for lavt i hele planperioden med 

følgende summer:  

 2022: 12.341.000 

 2023: 13.703.000 

 2024: 15.045.000 

 2025: 16.825.000 

Disse kostnadene er innarbeidet i kommunedirektørens oppdatere 

budsjettverktøy som legges ved dette notatet.  
 

Økte kostnader til vintervedlikehold 
Kommunens kostnader til vinter vedlikehold er etter ny anbudsrunde økt med 
600 000 kr. Kommunedirektøren vil arbeide for å dekke denne merutgiften 

innenfor rammen.  Dette medfører behov for innsparinger på andre områder. 
 

Fastlegeordningen 
Hovedutvalget har bestilt en gjennomgang av fastlegeordningen.  
Kommunedirektøren vil i 2022 legge frem en politisk sak som redegjør for ulike 

alternativer for fastlegeordningen. Dette kan få økonomiske konsekvenser i 
planperioden.   
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Nytt budsjettverktøy 
 

Kommunedirektøren har utarbeidet et nytt budsjettverktøy hvor de endrede 
forutsetninger som er beskrevet i dette tilleggsnotatet er innarbeidet. Dette 
legges ut på teams og  sendes ut til gruppeledere på epost.  

 
Endelig budsjettavtale i Stortinget. 

Det foreligger ikke enda en endelig budsjettavtale i Stortinget. Så snart dette 
foreligger vil kommunedirektøren legge frem et nytt budsjettverktøy som er 
oppdatert med effektene av den endelige budsjettavtalen i Stortinget.  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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