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Planrammer og budsjettforutsetninger 
Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 22/01520-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 01.06.2022 

Kommunestyret             

Administrasjonsutvalget 31.05.2022 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er 

en videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, 

samt endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. 

tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at 

virksomhetene i større grad må dekke nye behov med omstilling og 

omdisponering av ressurser innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med 

økonomiplan 2023-2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto 

driftsresultat.  

5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. 

Kommunestyret tar til etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå 

over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene 

knyttet til; 

 Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

 Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

 Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 

hjemmeboende (7,0 mill kr) 

 Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 

mill kr) 

 Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 

mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at 

kommunestyret kan ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved 

behandlingen av HP 2023-26. 

 
 

Ås, 25.05.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss                                         Emil Schmidt 
kommunedirektør                                         Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Notat - Tjenestebasert budsjettering 
Vedlegg 2: Beskrivelse av innsparingstiltak 
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Saksutredning: 
Sammendrag: 

Denne saken gir føringer og forutsetninger for kommunedirektørens arbeid med 
utarbeidelsen av forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026. 
Kommunedirektøren fremmer forslag om at budsjettrammer for 2023 vedtas per 

virksomhet, og erstatter og ivaretar intensjonen innføring av tjenestebaserte 
budsjettrammer har.  

 
De økonomiske utsiktene for 2023 og utover i planperioden ser bedre ut enn 
vedtatte planrammer i HP2022-25. Nye prognoser for skatt- og rammetilskudd er 

høyere enn prognosene viste høsten 2021. I tillegg har befolkningsveksten vært 
høyere i 2021 enn det som ble lagt til grunn. Befolkningsutviklingen 1. kvartal 

2022 indikerer foreløpig at veksten tiltar. Men samtidig kan det være store 
svingninger fra år til år og det er fortsatt usikkert om veksten fremover blir i tråd 

med framskrivninger.   
 
Pris – og lønnsveksten vil også måtte oppjusteres i forhold til tidligere vedtatte 

planrammer. Mye av inntektsveksten må derfor gå til å kompensere for økt lønns 
og prisvekst.  

 
I HP2022-25 ble det vedtatt et uspesifisert 2% innsparingskrav, tilsvarende 25 
mill. kr, fordelt på tjenesteområdene. Administrasjonen har gjennom første 

halvår arbeidet med å konkretisere dette og i denne rammesaken presenteres 
mulig innsparingstiltak i størrelsesorden 19. mill. kr som potensielt kan 

innarbeides i høstens forslag til HP2023-26. 
 
Fakta i saken: 

Tjenestebasert budsjett 
Tjenestebasert budsjett ble innført fra 2018, og har bidratt til økt fokus på 

tjenesteområdene og mindre fokus på hvordan oppgaver og ansvar er organisert. 
Bruk av uforholdsmessig mye stabsressurser til prosessarbeid går på bekostning 
av tid til nødvendige kontroller og kvalitetssikring. Dessverre er det eksempler på 

dette knyttet til HP-arbeidet sist høst.  
 

For å sikre økt eierskap og god nok helhetlig kontroll, vil kommunedirektøren 
igangsette et arbeid med å gå over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert 
budsjett fra og med budsjettåret 2023. Budsjettfremlegget for 2023 presenteres 

som tjenestebasert budsjett, og kommunedirektøren gis i oppdrag å bygge om 
kommunestyrets vedtatte budsjett til et linjebasert budsjett når det publiseres i 

januar 2023.  
 
Økonomisk status  

 
Regnskap 2021 

Ås kommune fikk et driftsresultat på 112 mill. kr i 2021. 73,5 mill. kr bedre enn 
revidert budsjett. Resultatet gir muligheter for å redusere bruken av lån i 
framtidige investeringer. Det presiseres at 2021 var et unntaksår. 

Skatteinngangen og bruk av premiefond pensjon var ekstraordinær, samt at vi 
hadde historiens laveste rentenivå. I tillegg hadde Ås kommune lave strømpriser 

da fastpris ble bundet på et gunstig tidspunkt.  
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Status finansielle handlingsregler 
Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden. Resultatet for 

2021 var på 6,3%, langt over handlingsregelen på 1 %. 
 
Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto 

driftsinntekter. Ved utgangen av 2020 var disposisjonsfondet på 8,5 %. Det gode 
økonomiske resultatet i 2021 har medført at samlet disposisjonsfond har økt til 

13,4 % av brutto driftsinntekter, som er over handlingsregelen på 10 %.  
 
Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 

106 %. Ås kommune har siden 2017 hatt et investeringsnivå som ligger over 
gjennomsnittet av grupper kommunen sammenligner seg med. Kommunens 

lånegjeld er høy, og trenden viser at netto lånegjeld har økt betydelig fra 2017 til 
2020 for Ås kommune.  

 
Investeringsnivået i 2021 var høyt. Regnskapet viser at det er investert for 279 
mill. kr. Investeringsnivået bør derfor reduseres.  

 
Status per 1. tertial 2022 

Prognose for netto driftsresultat etter 1. tertial er på 0,3 %.   
 
Investeringer 

Foreløpig investeringsplan i 2023 er en videreføring av de vedtatte prosjektene i 
inneværende handlingsprogram.  

 

Jf. HP22-25 fremskrevet 

Prosjekt Prosjektanvn 2023 2024 2025 2026 

0103 Mindre investeringsprosjekter 938   938   938   938  

0114 E.kap tilskudd KLP  2 800  2 800  3 200  3 200  

0117 Teknologi og IT helse 400   400   400   400  

0240 Åsgård skole, utvidelse 139 000  
   0246 Åsgård skole Inventar og IKT 18 125  
   0257 Oppgradering kinoteater  5 000  5 000  22 500  

 0500 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  1 500  1 500  1 500  1 500  

0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet  1 000  1 000  1 000  1 000  

0514 Tiltaksplan sykkel og gange  1 000  1 000  1 000  1 000  

0519 Utvide p-plass seniorsenteret Nordby 500  
   0630 Flerbrukshall Ås VGS  5 000  
   0662 Biler/maskiner. Vei, idrett og natur  2 000  2 000  1 500  1 000  

0683 Infrastruktur 10 000  36 000  48 000  63 000 

0692 Ny barnehage Dyster/Eldor 
 

1 250  4 375  87 500  

0700 Standardheving/påkostning  4 000  4 000  4 000  4 000  

0806 Hovedplan Vann og avløp 30 000  30 000  30 000  30 000  

0809 Mindre investeringsprosjekter VA  3 000  3 000  3 000  3 000  

0817 Biler, maskiner VAR  1 000  1 000  1 000  1 000  

0826 Oppgradering Vann og avløp 12 000  12 000  12 000  12 000  

0838 Reservevannforsyning Ås kommune 20 000  25 000  50 000  50 000  



Ås kommune 

22/01520-1 Side 5 av 10 

  

257 263  126 888  184 413  259 538  

 
Det er flere pågående prosjekter som vil kreve investeringsmidler, og vil 

spesifiseres i HP og gjennom enkeltsaker i tiden frem mot framleggelse av HP. 
Skolebehovsplan, arealeffektiviseringsprosjektet, omsorgsboliger med 

bemanning osv er eksempler på dette. Kommunedirektøren vil understreke at 
hovedfokus fremover ikke vil være investeringer i nye bygg, men å renovere og 
tilpasse eksisterende bygg for bedre arealeffektivitet og funksjonalitet.  

 
Arbeidet i prosjekt framtidens boliger og institusjonsplasser er i avslutning når 

det gjelder kartlegging av boliger med bemanning innen rus/psykisk helse og 
bolig voksne. Arbeidet viser at det er viktig å tenke nytt på både behov/utvikling 
av brukergruppene og disponering av boligene som i dag er tilgjengelige. 

 
Det vil være behov for anslagsvis 50 mill. kr i investeringsmidler til tilpassing og 

ombygging av bygg for å bli mer funksjonelle og arealeffektive som kommer i 
tillegg til allerede vedtatte prosjekter, ref. tabellen over.  
 

Klimabudsjettet 
Klima er et viktig satsingsområde for Ås kommune, og det er vedtatt ambisiøse 

mål om utslippskutt. Kommunens arbeid med å nå målene som er fastsatt 
gjennom klimabudsjett for perioden 2022-2025 er krevende. Det er utfordrende 

å sikre forankring, gjennomføring og finansiering av tiltakene med den 
ressurssituasjonen kommunen er i nå. Det er derfor nødvendig å revidere 
tiltakene i klimabudsjettet for å tilpasse satsingen til kommunens ressurser og 

økonomiske handlingsrom. Dette vil kunne medføre lavere måloppnåelse enn 
satt i planen.  Samtidig vil en strengere prioritering av tiltak kunne medføre 

bedre gjennomføringsevne og dermed en høyere måloppnåelse for de tiltak man 
faktisk prioriterer. Dette kan bidra til at man får mer ut av de begrensede 
ressurser kommunen har.  

 
Det foreslås at klima innlemmes som et eget avsnitt under hvert tjenesteområde 

fra og med budsjettet 2023. Dette for å sikre et bindeledd mellom 
klimabudsjettet og tiltakene under de ulike tjenesteområdene/virksomhetene. 
Kommunedirektøren har også etablert en egen pådrivergruppe som skal sørge 

for økt fokus på oppfølging av tiltakene i klimabudsjettet.  
 

Planrammer 
I gjeldende planrammer er det vedtatt følgende utvikling i handlingsreglene:  
 

Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden. I gjeldende 
planrammer er det vedtatt følgende utvikling i netto driftsresultat: 

Jf. HP 2022-2025 2022 2023 2024 2025 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 

  

 
Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto 

driftsinntekter 

Jf. HP 2021-2024 2022 2023 2024 2025 

Samlet disposisjonsfond i % av driftsinntekter 15,6 % 17,3 % 18,4 % 19,7 % 
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Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 

106 %. I tråd med gjeldende investeringsplan og realisering av vedtatte større 
investeringsprosjekter, vil kommunens lånebelastning øke fra 113 % i 2021 til 
betydelig høyere gjeldsbelastning den neste planperioden.  

Jf. HP 2021-2024 2022 2023 2024 2025 

Netto lånegjeld i % av netto driftsinntekter  136,6 % 138,6 % 132,0 % 125,3 % 

 

Sentrale inntekter og utgifter 

Det er i prognosene for skatt og rammetilskudd lagt til grunn en vekst på ca 300 
innbyggere i 2023, og deretter en årlig økning med ca 350 innbyggere i snitt per 

år.  Dersom denne befolkningsveksten slår til vil kommunen igjen kunne motta 
veksttilskudd fra 2024 eller 2025.   

 
Prognosemodellen fra KS av 16.5.2022 anslår et nivå på frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd) som er ca 36,4 mill. kr høyere enn planrammene som ligger i 
vedtatt HP 2022-2025 for 2023.  Det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene. 
Kommunedirektøren har foreløpig lagt til grunn at frie inntekter blir 31,4 mill. kr 

høyere enn gjeldende planrammer. 
 

Finansinntekter- og utgifter 
Ny rentebane viser at rentekostnadene øker med 9 mill. kr og inntektene øker 
med 4 mill. kr i forhold til rentene som ligger inne gjeldende planrammer.  

 
Lønnsreserver 

Rammen for lønnsoppgjøret for 2022 ble på 3,84 % for kommunesektoren. I 
budsjettet for 2022 er det opprinnelig satt av en ramme på 3,2 % som var i tråd 
med prognosene i statsbudsjettet.  I tillegg er det satt av nødvendige 

lønnsreserver til å dekke ny arbeidstidsavtale for lærerne (2,7 mill. kr) og 
nødvendig oppjustering av rammene for ny helligdagsberegning for 

turnusansatte (2 mill. kr).  Til sammen må lønnsreserven for 2023 økes med ca 
12 mill. kr.  
 

Reserver for vekstkostnader og uforutsette behov 
I en vekstkommune vil det alltid være stor usikkerhet knyttet til nye behov som 

kan oppstå knyttet til nye brukere og andre uforutsette behov.  Det er derfor 
foreslått å sette av en reserve på 10 mill. kr til uforutsette behov.  
 

Tjenesteområdene   
De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er en 

framskrivning av økonomiplanen HP2022-25 24, justert for nye kjente endringer:   
- skatt og rammetilskudd 

- netto endringer finanskostnader- og inntekter  

- re-beregnet demografiutgifter i tjenestene  

- høyst nødvendige konsekvensjusteringer 

Kommunedirektøren viderefører den samme restriktive linje for 

konsekvensjusteringer i HP2023-2026 som i 1. tertial 2022. Det forventes at 

kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette gjennom å foreta 

interne omdisponeringer slik at det legges opp til et bærekraftig ressursnivå sett 

i forhold til de store innsparingstiltakene som skal innføres.  
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Tjenesteområde  Oppr. 

budsjett 

2022  

Framskrevet fra 

HP 2022 uten 

demografi-

kompensasjon  

Nye 

budsjett-

endringer 

2023  

Ny 

planramme 

2023 

 Barnehage   183 190  -4 370   5 500   184 320  

 Grunnskoleopplæring   252 202  -5 234   8 350   255 319  

 Kultur-,idrett- og fritidstjenester   33 602  161  -   33 763  

 Kommunehelse   74 773  - 884  -   73 889  

 Barnevern   44 978  -1 176  -   43 801  

 Sosiale og arbeidsrettede tjenester   54 400  -3 419  -   50 981  

 Tjenester til hjemmeboende   166 692  -2 729  -   163 963  

 Pleie og omsorgstjenester i 

institusjon  

 166 268  -4 136   2 000   164 132  

 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø   16 944  494  -   17 439  

 Administrasjon og styring   89 554  -2 531  -   87 023  

 Eiendomsforvaltning og utleie   156 388  276  -   156 664  

 Samferdsel   20 832  38  -   20 870  

 Brann og ulykkesvern   12 894  - 306   2 039   14 628  

 Vann, avløp og renovasjonstjenester  -10 234  -2 767   3 107  -9 894  

 Felles inntekter og utgifter  - 1 262 483   16 582  - 9 400  - 1 255 301  

Totalsum -  -10 000   11 596   1 596  

 
 

 
Tiltak Tjeneste 2023 2024 2025 2026 

1. tertial 2022: 

Barnetallsvekst drift- og 

kapitaltilskudd private 

barnehager 

Barnehage  4 000   4 000   4 000   4 000  

1. tertial 2022: 

Brannforebyggende arbeid  
Brann og ulykkesvern  2 039   2 082   2 129   2 129  

1. tertial 2022: Innføring 

gratis kjernetid 1, trinn SFO, 

helårseffekt 

Grunnskoleopplæring  5 600   5 600   5 600   5 600  

1. tertial 2022: Overføring til 

IKS Nordre Follo 

Vann, avløp og 

renovasjonstjenester 
 3 107   3 404   3 516   3 516  

Barnetallsvekst kommunale 

barnehager 
Barnehage  1 500   1 500   1 500   1 500  

Lønnsreserve og andre 

kostnader 

Felles inntekter og 

utgifter 
 7 000   7 000   7 000   7 000  
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Lønnsreserve og andre 

kostnader 
Grunnskoleopplæring  2 750   2 750   2 750   2 750  

Lønnsreserve og andre 

kostnader 

Pleie og 

omsorgstjenester i 

institusjon 

 2 000   1 000  -  -  

Ordinært rammetilskudd  
Felles inntekter og 

utgifter 
-20 600  -20 600  -20 600  -20 600  

Renteinntekter og utbytte 
Felles inntekter og 

utgifter 
-4 000  -5 000  -4 000  -4 000  

Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter 

Felles inntekter og 

utgifter 
 9 000   3 500  -  -  

Skatt på inntekt og formue  
Felles inntekter og 

utgifter 
-10 800  -10 800  -10 800  -25 800  

Sentral pott for å dekke nye 

konkrete behov for 2023 

(demografi) 

Felles inntekter og 

utgifter 
 10 000   10 000   10 000   10 000  

Totalt 

 

 11 596   4 436   1 095  
-13 

905  

 
 

Uspesifiserte innsparingstiltak som er framskrevet og innarbeidet i planrammene. 
Tiltak 2023 2024 2025 2026 

 Innsparingstiltak 2 % fra 2023-2025  -25 400  -25 400  -25 400  -25 400  

 

 
Innsparinger 

I HP2022-25 ble et uspesifisert 2% innsparingskrav, tilsvarende 25 mill. kr, 

fordelt på tjenesteområdene vedtatt. Innsparingskravet er et tiltak for å sikre 

bærekraftige budsjettrammer sett i lys av kommunens høye investeringsnivå og 

bortfall av veksttilskudd. I tillegg er det iverksatt delprosjekter på tvers av 

kommunalområder som også skal bidra til at innsparingene blir realisert, 

herunder mer effektiv arealbruk og mer effektiv organisering.  

 

Administrasjonen har gjennom første halvår arbeidet med å konkretisere dette 

og i denne rammesaken presenteres mulig innsparingstiltak i størrelsesorden 19. 

mill. kr som potensielt kan innarbeides i høstens forslag til HP2023-26. Nærmere 

beskrivelse av tiltakene finnes i vedlegg 2 Beskrivelse av innsparingstiltak 

 

Nr Kommunalområde/ 
virksomhet 

Navn på tiltak 2023 2024 2025 2026 
 

1 NAV Redusere stønadslengden for 
sosialhjelpsmottakere 

-600 -600 -600 -600 

2 Sykehjem og 
boliger/Hjemmeboen
de 

Endringer knyttet til institusjon 
med en vridning av 
tjenestetilbudet til 
hjemmeboende 
 

-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

3 Grunnskole Innsparing ekstra midler bevilget 
til lærernorm 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

4 Oppvekst og 
opplæring 

Gjennomgå og avvikle lisenser -100 -100 -100 -100 
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5 Grunnskole Redusere med en stilling i 
skolestab 

-750 -750 -750 -750 

6 Grunnskole Skolestruktur     -7 000 -7 000 

7 Grunnskole Midlertidige kuttiltak grunnskole -2 800 -2 800     

8 Teknikk/Eiendom Renhold - effektivisering av 
innkjøp og gjennomføring 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

9 Teknikk/Eiendom Effektivisering eiendomsdrift og 
vedlikehold 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

10 Teknikk/Kommunaltek
nikk 

Effektivisering veidrift -300 -300 -300 -300 

11 Teknikk/Eiendom Økte inntekter kommunale 
boliger 

-1200 -1800 -2400 -2400 

12 Økonomi Øke andel sertifikatlån -750 -750 -750 -750 

13 Økonomi Gevinster ved digitalisering.  
Reduserte reisebudsjett for hele 
kommunen 

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

14 HR organisasjon Effektivisering politisk sekretariat -350 -700 -700 -700 

 SUM innsparingstiltak -19 850 -20 800 -25 600 -25 600 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
 

Tjenestebasert budsjettering 
Kommunedirektøren fremmer forslag om at budsjettrammer for 2023 vedtas per 

virksomhet, og erstatter og ivaretar intensjonen innføring av tjenestebaserte 
budsjettrammer har. Budsjettfremlegget for 2023 presenteres som 
tjenestebasert budsjett, og kommunedirektøren gis i oppdrag å bygge om 

kommunestyrets vedtatte budsjett til et linjebasert budsjett når det publiseres i 
januar 2023.  

 
Investeringer 
Foreløpig investeringsplan i 2023 er en videreføring av de vedtatte prosjektene i 

inneværende handlingsprogram. Hovedfokus fremover vil ikke være 
investeringer i nye bygg, men å renovere og tilpasse eksisterende bygg for bedre 

arealeffektivitet og funksjonalitet. 
 
Planrammer 

Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige 

innsparinger for å nå den finansielle handlingsregelen på minst 1% netto 

driftsresultat.  

Innsparinger 
Kommunedirektøren tilrår at resterende innsparingskrav forskyves med ett år 

utover i planperioden dersom nye prognoser for skatt og rammetilskudd står seg. 
Det er ikke ønskelig å ta ned ressursnivået mer enn nødvendig siden tjenestenes 

budsjettrammer allerede er stramme og det er behov for folk i tjenestene til å 
møte kommende vekst. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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Umiddelbart 


