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 1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
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Saksutredning: 
Fakta i saken: 

Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2022. 
Budsjettendringer per 1. tertial gjelder kun for 2022. Tiltak vil vurderes på nytt i 
prosessen med Handlingsprogram 2023-26. 

 
Opprinnelig budsjett ble lagt fram med et positivt netto driftsresultat på ca 6 

mill. kr. Kommunedirektørens forslag til reguleringer per 1. tertial forbedrer dette 
resultatet med ca 5,7 mill. kr. Det er gjort reguleringer gjennom 1. tertial 2022 
på 7,7 mill. kr som er finansiert med bruk av bundne driftsfond. Dette henger 

sammen med tilskudd kommunen fikk i 2021, hvor gjennomføringen ble utsatt til 
2022. Reguleringene svekker netto driftsresultat med 7,7 mill. kr, men påvirker 

ikke endring i avsetning til disposisjonsfond. Samlet sett vil netto driftsresultat 
endres fra ca 6 mill kr til ca 4 mill kr. Avsetning til disposisjonsfond vil øke fra ca 

14 mill. kr i opprinnelig budsjett til ca 19,7 mill. kr, gitt at kommunedirektørens 
forslag til budsjettreguleringer vedtas. Nærmere forklaring rundt effekt ved bruk 
av avsetning til bundne driftsfond er forklart under “1 Økonomisk sammendrag 

og forslag til budsjettreguleringer”.  

I tjenesteområdene er det fremmet forslag til reguleringer tilsvarende ca 15,4 
mill. kr, hvorav 5,1 mill. kr av reguleringene er knyttet til korona-testsenteret. 

Prognosen i tjenesteområdene viser imidlertid et merforbruk på 20,39 mill. kr. 
Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede prognosene i forslag til 
budsjettreguleringer. Det forventes derfor at kommunalområdene arbeider med 

å finne inndekning for dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. 
Renteoppgang samt redusert avkastninger på kapitalforvaltning øker netto 

finanskostnader med 14,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Sentrale 
inntekter har økt med ca 35,6 mill. kr etter ny prognose fra KS per 16. mai 
2022. Den store økningen skyldes ekstraordinære skatteinntekter for 

kommunene og utgjør ca 14 mrd. kr ifølge regjeringen. Dette er midler som 
kommunene ikke har planlagt for i 2022, og som vil bortfalle i 2023. Sentrale 

inntekter er nærmere omtalt under kapitelet “2 Sentrale inntekter og utgifter”.  

Under følger kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer med 
kommentarer for drift, nye investeringsbehov og investeringsprosjekter som kan 

avsluttes i hhv tabell 1 og 2. 
 
Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 

Samlet forslag til budsjettendringer (Beløp i 1000) 

Tjenesteområde /tiltak Beskrivelse 2022 

01-Barnehage   4 000 
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1. tertial: Økt utbetaling drift- og 
kapitaltilskudd private barnehager 

Økning på 16 små barn, tilsvarende 32 
barnehageplasser, i private barnehager siden januar 
2022 ,utgjør ca 2,5 mill kr i økte kostnader.  
Statlige endringer av pensjonspåslag og 
kapitaltilskudd gir en negativ nettoeffekt for 
utbetaling av drifts- og kapitaltilskudd til private 
barnehager. Kommunen ble trukket i 
rammetilskuddet. Trekket var 1,5 mill. kr høyere enn 
den faktiske reduksjonen i kommunens kostnader.  Til 
sammen er det da behov for å øke rammen for 
barnehage med 4 mill. kr.  4 000 

02-Grunnskoleopplæring   2 500 

1.tertial: SFO - innføring gratis 
kjernetid 1.trinn 

Stortinget vedtok innføring av gratis kjernetid for 1-
trinn, 12 timer pr uke. Konsekvens av tiltaket ble først 
tilført kommunen etter saldert statsbudsjett 2022. 2 500 

04-Kommunehelse   5 100 

1. tertial: Driftsutgifter for 2022 
Korona-testsenter 

Driftsutgifter Korona-testsenter for 2022, derunder 
1,1 mill. kr i leiekostnader for 1. halvår og 2 mill. kr i 
refusjoner.  5 100 

05-Barnevern   403 

1. tertial: Teknisk rettelse tilskudd 
Bufdir Teknisk rettelse av tilskudd fra Bufdir til BTI-prosjekt.  403 

08-Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon   -1 400 

1. tertial: Ubenyttede plasser Moer 
sykehjem 

Plasser til funksjonshemmede ikke benyttet og 
studentprosjektet vil ikke kunne bli gjennomført i 
2022. -1 400 

13-Brann og ulykkesvern   1 992 

1. tertial: Teknisk rettelse - 
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 

Funksjon 338 “Forebygg av branner og andre ulykker” 
består både av en andel selvkost og en del som er 
finansiert av kommunen. Ved en inkurie ble andelen 
som er finansiert av kommunen ikke hensyntatt i 
budsjettet i HP2022-25. Dette utgjør en kostnad på 
1,9 mill. kr.  1 992 

14-Vann, avløp og 
renovasjonstjenester   2 847 

1. tertial: Teknisk rettelse - 
Overføring til IKS Nordre Follo 
renseanlegg 

Tiltaket relaterer seg til funksjon 350 
“Avløpsrensning” og skyldes at overføringen til IKS 
Nordre Follo renseanlegg ved en inkurie ikke ble 
innarbeidet i HP2022-25 etter møtet i IKS'ets 
representantskap. Dette utgjør en kostnad på 2,8 
mill. kr. Tiltak for å sikre selvkostområdet vil bli satt 
inn i forbindelse med HP2023-26. 2 847 

15 – Felles inntekter og utgifter   -21 167 
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1. tertial: Reduserte inntekter 
vertskommunetilskudd 

Ihht tilsagnbrev fra helsedirektoratet ventes 
reduserte inntekter vertskommunetilskudd 333 

1.tertial: Økte finanskostnader - økte 
renter og redusert avkastning 

Budsjetterte renteutgifter er basert på en snittrente 
på 1,35 % gjennom året. I prognosen på 7 mill. kr i 
økte renteutgifter legges til grunn en snittrente på 
1,65 %.  
Det er budsjettert 7,5 mill. kr i avkastning. I ny 
prognose legges til grunn at det blir nullavkastning i 
2022.  14 500 

1.tertial: Økte sentrale inntekter, 
skatt og rammetilskudd 

Oppjusterte inntektsanslag med bakgrunn i nye 
prognoser fra KS. Rammetilskudd reguleres ned med 
4 mill kr. Skatteinngang reguleres med en økning på 
40 mill. kr.  -36 000 

Sum totale budsjettendringer   -5 725 

 
 

 
Tabell 2: Investeringsprosjekter som kan avsluttes og andre 
reguleringsbehov 

 

Nr  Prosjekt  2022  Kommentar  

Budsjettreguleringer  

0505  Ladeinfrastruktur - 
El-biler  

 2 800   I henhold til Ås kommune sin vedtatte klima- og energiplan skal 
nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være 
nullutslippskjøretøy. Estimert kostnad for etablering av 31 nye 
ladepunkter for tjenestebiler i 2022 er kr 2,8 mill. Disse midlene ble 
dessverre ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
Handlingsprogram 2022-25.   
Som en finansiering av prosjektet er Ås kommune tildelt kr 0,62 mill.kr 
har gjennom Klimasats. Premissene for tildelingen er at ladepunktene 
skal etableres før oktober 2022, og at et tilsvarende antall fossilbiler 
skiftes ut til helelektrisk kjøretøy innen utgangen av 2023. Utskiftning av 
fossile kjøretøy til elektriske kjøretøy er godt i gang. Kommunens 
finansieringsbehov er derfor kr 2,2 mill.kr i 2022.  

0505  Ladeinfrastruktur - 
El-biler  

-620  Tilskuddsfinansiering ladestasjoner, jf. kommentar ovenfor  

0103  Mindre 
investeringer  

-875  Det er i økonomiplanen 2022-2025 satt av investeringsmidler til 
oppgraderingen av kinoteateret, med oppstart 2023. På grunn av kritisk 
tilstand på lydanlegget settes av 875 000 inkl. mva til nytt lydanlegg for 
Ås kino i 2022. Dette dekkes i år innenfor rammen av prosjekt 0103 
Mindre investeringer.  

0257  Oppgradering 
kinoteater  

875   Det er i økonomiplanen 2022-2025 satt av investeringsmidler til 
oppgraderingen av kinoteateret, med oppstart 2023. På grunn av kritisk 
tilstand på lydanlegget settes av 875 000 inkl. mva til nytt lydanlegg for 
Ås kino i 2022. Dette dekkes i år innenfor rammen av prosjekt 0103 
Mindre investeringer.  
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0826  Ledningsanlegg 
Aschjemskogen  

- 4 000   Budsjettregulering for å finansiere investeringer på prosjekt 0816 Nytt 
høydebasseng. Se beskrivelsen på prosjekt 0816.   

0658  Tomtekjøp   2 230   I 2020 og 2021 er det kjøpt 2 eiendommer, både i Måltrostveien og 
Kinnsåsen med til sammen ca. 10,7 mill.kr. I tillegg ble det solgt 2 
eiendommer i 2021 for ca. 7,5 mill.kr samlet, samt at kommunen fikk et 
tilskudd på nær 1 mill.kr. Det er behov for å finansiere prosjektets 
investeringer. Gjeldende finansieringsbehov på 2,2 mill.kr dekkes med 
fondskonto for kjøp av eiendom som er et av kommunens ubundne 
investeringsfond.  

Investeringsprosjekter som kan avsluttes  

0102  Kirkelig Fellesråd  40   Midlene er disponert til ny heise for bårerommet. Prosjektet avsluttes og 
merforbruket salderes med bruk ubundet investeringsfond  

0201  It-utstyr skoler  - 4 300   Prosjektet er ferdigstilt da IT-utstyr i skolene føres i driftsregnskapet. 
Prosjektet avsluttes og mindreforbruket settes av på ubundet 
investeringsfond  

0254  Ombygging kantine 
kulturhus  

57   Ombygging er gjennomført og arealet er under innkjøring. Prosjektet 
avsluttes og merforbruket salderes med bruk ubundet investeringsfond  

0504  Oppgradering av 
offentlige arealer  

- 415   Prosjektet avsluttes og mindreforbruket settes av på ubundet 
investeringsfond  

0816  Nytt høydebasseng   5 113   Høydebassenget er ferdig og satt i drift. Nødvendig omlegging av 
hovedledninger inn til bassenget er kostnadsført på prosjektet, men skal 
finansieres med midler på prosjekt Ledningsanlegg Aschjemskogen. 4 
mill.kr budsjettreguleres derfor fra prosjekt 0826 til prosjekt 0816. Reelt 
merforbruk i prosjektet er derfor 1,1 mill.kr som må finansieres med bruk 
av investeringsfond. Se reguleringssaken for nærmere informasjon.  

0823  Nytt 
driftsstyringsanlegg  

317   Alle eksisterende pumpestasjoner er lagt inn på kommunens 
driftsstyringsanlegg. Pumpestasjon på Breivoll er lagt inn i systemet i 
2021. Prosjektet avsluttes og merforbruket salderes med bruk ubundet 
investeringsfond  

0836  Båtseptik Nesset  185   Mottok bl.a. mindre i refusjon enn planlagt. Prosjektet avsluttes og 
merforbruket salderes med bruk ubundet investeringsfond  

0901  Kroer Kirke 
renovering  

- 223   Prosjektet for renovering av Kroer kirke er ferdig. Dette 
omfatter utskifting av kobber på tårnet og restaurering av vinduer og 
maling av fasaden. Det er godkjent rentekompensasjon fra Husbanken på 
prosjektet. I henhold til tilstandsanalyse som er gjennomført er det behov 
for å skifte ut taket. Dette var ikke inkludert i dette prosjektet. Prosjektet 
avsluttes og mindreforbruket settes av på ubundet investeringsfond  

Finansiering av reguleringene  

0995  
Finansiering 
investeringer   1 046   

Avsettes til generelt ubundet investeringsfond (Beløpet kan justeres noe 
etter avregning av momskompensasjon i prosjektene)  

0658  Tomtekjøp  -2 230  Bruk av fond til kjøp av eiendom (ubundet investeringsfond)  

   

Totalsum 
reguleringer og 
finansiering   -      

 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
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Opprinnelig budsjett ble lagt fram med et positivt netto driftsresultat på ca 6 
mill. kr. Kommunedirektørens forslag til reguleringer per 1. tertial forbedrer dette 

resultatet med ca 5,7 mill. kr. Det er gjort reguleringer gjennom 1. tertial 2022 
på 7,7 mill. kr som er finansiert med bruk av bundne driftsfond. Dette henger 
sammen med tilskudd kommunen fikk i 2021, hvor gjennomføringen ble utsatt til 

2022. Reguleringene svekker netto driftsresultat med 7,7 mill. kr, men påvirker 
ikke endring i avsetning til disposisjonsfond. Samlet sett vil netto driftsresultat 

endres fra ca 6 mill kr til ca 4 mill kr. Avsetning til disposisjonsfond vil øke fra ca 
14 mill. kr i opprinnelig budsjett til ca 19,7 mill. kr, gitt at kommunedirektørens 
forslag til budsjettreguleringer vedtas.  

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold 

til tabell 1 og 2. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart  
 

 


