
1 Redusere stønadslengde for sosialhjelpsmottakere 

Ås kommune gir stønad 0,6 mnd lengre enn snittet av andre kommuner i gruppe 

09. Det er derfor igangsatt et arbeid for å sammenligne seg med de andre 

kommunene i Follo og iverksette tiltak som kan korte ned stønadslengden i Ås. 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Konsekvensen er at ansatte må gjennomgå sine rutiner og tenke nytt og 

annerledes på denne oppfølgingen. Målet er at flere sosialhjelps mottakere 

kommer raskere ut i arbeid. 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Arbeidet er startet og det er tett dialog med MBA i planlegging og gjennomføring. 

2 Endringer knyttet til institusjon med en vridning av tjenestetilbudet til 

hjemmeboende 

Utgangspunktet for utvikling av helsetjenestene til eldre i Ås kommune er målene 

fra kommuneplanens samfunnsdel. 

Mål 12: Innbyggere i Ås bor hjemme lengst mulig fordi de mestrer eget liv, 

tjenestene gis til hele mennesket i hele kommune, og kommunens tjeneste 

samhandler seg imellom og med brukerne. 

Mål 13: Ås kommune er et demensvennlig samfunn og har differensierte 

institusjonstjenester som møter behovet om kortere og færre 

sykehusinnleggelser. 

Dette betyr at tjenestene til hjemmeboende må styrkes og at man midlertidig 

(avhengig av demografi utviklingen) vurderer at det er behov for færre 

sykehjemsplasser. Behov for korttidsplasser er økende i kommunen. 

I KOSTRA tallene hvor Ås sammenlignes med andre kommuner ser man at innen 

somatikk ligger Ås greit an når det gjelder dekningsgrad (antall 

sykehjemsplasser). Samtidig ser man at innen demens har Ås en høyre 

dekningsgrad enn sammenlignbare kommuner. Det betyr at Ås har flere senger 

på Moertunet enn andre sammenlignbare kommuner. 

Dette tiltaket betyr derfor at man legger ned en bogruppe på Moertunet og 

styrker korttidsplassene. Dette som et ledd i økte avlastningsmuligheter som 

igjen betyr at det er mulig for pårørende og innbygger å bo lengre hjemme. 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Demografiutviklingen viser at antall eldre øker, samtidig har Ås en yngre 

befolkning enn andre sammenlignbare kommuner. Flere ønsker å bo lengre 

hjemme. Dette betyr også at de som kommer på sykehjem er dårligere og 

oppholdslengden på sykehjem blir kortere.  

 

I tillegg til personer med kognitiv svikt på Moertunet har også flere personer som 

får plass på Moer kognitive utfordringer. Spesialkompetansen som er bygget opp 

rundt demens og kognitiv svikt på Moertunet skal videreutvikles og det er et 

behov for at kompetansen også tilflyter beboere på Moer. Man ser på muligheter 

for å samlokalisere både korttidsplasser for somatikk og demens i den nye fløyen 



på Moer for å kunne sambruke både kompetanse og ressurser på tvers i større 

grad. Samtidig videreutvikles Moertunet innen demensomsorg. 

En konsekvens ved nedleggelse av plasser er at man i tillegg til å ta ut en 

økonomisk gevinst samtidig styrker tjenestene til hjemmeboende ved eks å sette 

inn avlastningstiltak i hjemmet, vurdere Inn på tunet for yngre demente, 

videreutvikle bruk av velferdsteknologi osv 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Endringen vil gjennomføres gradvis, med full effekt fra 2023. Dialog med 

tillitsvalgte og verneombud er i gang og vil ivaretas tett i prosessen. Dette gjelder 

også informasjon og dialog med berørte beboere og pårørende. Eventuelle 

overtallige vil tilbys andre stillinger innen helse og mestring så langt som mulig. 

Det er en viss turnover i kommunalområde og det er ønskelig å beholde 

kompetansen som evt frigjøres i omstillingene. Dette gjøres i tråd med de 

retningslinjer som er etabler i kommunen. 

3 Lærernorm 

Innsparing ekstra midler bevilget til lærernorm 

 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Det er tidligere bevilget årlig 1,5 mill. som buffer slik at oppfyllelse av 

lærernormen kan sikres til enhver tid. Skolene tildeles midler i henhold til elevtall. 

Under forutsetning at grunnskolen kompenseres for en eventuell elevtallsvekst, 

vil en avvikling av denne bufferen i liten grad øke risikoen for at kommunen ikke 

oppfyller lærernormen. 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Budsjettmidler tas ut av potten i forbindelse med HP2023-26 

4 Lisenser skole 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Gå gjennom lisenser og si opp avtaler som ikke kan prioriteres 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Budsjettmidler til lisenser som er sagt opp tas ut 

5 Redusere med en stilling i skolestab 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Færre rådgivere vil medføre at skolene i større grad må organisere og 

gjennomføre utviklingsarbeid lokalt. Det kan medføre større forskjeller mellom 

skolene og gjøre det mer krevende for skoleeier å følge opp en felles pedagogisk 

profil i Ås- skolen. 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Kan gjennomføres ved naturlig avgang. 

6 Skolestruktur 



Kostnadene til lokaler er høye og innsparingspotensialet her er stort. I HP 

perioden arbeides det med forslag til endringer som gir en bedre utnyttelse av 

skolelokaler, og som kan gi store innsparinger. En mer effektiv arealutnyttelse i 

skolene kan frigjøre midler slik at noen av de iverksatte innsparingstiltakene kan 

reverseres eller at rammene til skolene kan styrkes. 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Konsekvenser og gjennomføring utredes i rullering av skolebehovsplanen 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Videre prosess jobbes med etter skolebehovsplan foreligger 

7 Midlertidige kutt grunnskole  

Avvikle sentral pott til elever med omfattende behov.   

Dempe takten i innkjøp av digitale hjelpemidler i skolen 

 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Denne potten er også kjent som 100% potten. Ordningen innebærer at skoler 

som har 

elever som krever svært store ressurser og som ikke har plass i spesialklasse, 

kan søke 

om finansiering fra denne potten. Å avvikle ordningen vil medføre økt risiko for at  

skolene får merforbruk når antall elever med omfattende behov blir høyere enn 

det  

det er planlagt for. Avviklingen reduserer ressursbruk til forvaltning av ordningen 

 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Skolene må så langt det lar seg gjøre, ha gode oversikter over utfordringer som  

kommer. Uforholdsmessig kostnadskrevende saker dekkes gjennom  

demografiavsetning 

 

Satsingen på digitale verktøy de siste årene har vært svært høy i grunnskolen i 

Ås. Investeringene har vært finansiert med både statlige øremerkede midler og 

bevilgninger fra kommunen. En midlertidig nedjustering vil medføre at det vil bli 

kjøpt mindre nytt digitalt utstyr. Skolene vil streve med å ha dekning 1:1, og det 

vil stilles større krav til vedlikehold og forsiktig bruk av utstyret. Det kan bli 

nødvendig å vurdere om alle trinn skal ha 1:1 dekning 

8 

 

Renhold - effektivisering av innkjøp og gjennomføring 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Økte arealer ivaretas delvis av eksisterende ansatte. Nyere bygg er enklere å 

renholde, men innsparingen vil kunne medføre større slitasje og med det høyere 

sykefravær blant renholdsansatte, dårligere kvalitet på renholdet og misfornøyde 

brukere. Renhold er behovstilpasset dagens bruk.  

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Ny rammeavtale på renholdmateriell (2021) medfører en innsparing på anslagsvis 

kr 0,5 mill. Gjøre innkjøp ytterligere mer effektive. Redusere renholdsnivå enkelte 

steder og ikke øke antall årsverk selv om årlig FDV øker. Dette gjøres ved 



effektivisering (flere kvadratmeter pr ansatt). Dette vil utgjøre en innsparing på 

ca 1 mill. kr.  

9 Eiendomsdrift og vedlikehold – effektivisering 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Konsekvens er mindre økonomisk handlingsrom for å håndtere uforutsette 

hendelser og (større) nødvendige reparasjoner. 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Sammenslåingen av to tidligere avdelinger til ny avdeling Eiendomsdrift og 

vedlikehold har ført til at oppgaver løses mer smidig i en samlet avdeling ved å 

bruke personell og utstyr mer fleksibelt. Budsjettramme til innkjøp av tjenester 

for service og feilretting, materiell og utstyr vil brukes i mindre grad enn tidligere 

og kan reduseres med kr 1,5 mill. 

10 Veidrift – effektivisering 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Konsekvens er mindre økonomisk handlingsrom for å håndtere uforutsette 

hendelser og (større) nødvendige reparasjoner.  

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Driftsoppgaver løses mer smidig i en samlet driftsavdeling ved å bruke personell 

og maskiner/utstyr mer fleksibelt. 

11 Økte inntekter kommunale boliger 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Potensial til å øke inntektsbudsjett kommunale boliger med ca 1,2/1,8/2,4 mill. kr 

i 2023/24/25. 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Innføring av gjengs leie, arbeid med raskere klargjøring for ny utleie og tilpasning 

av porteføljen (Prosjektet Fremtidens boliger) antas å få en gradvis effekt utover 

økonomiplanperioden.  

12 Øke andel sertifikatlån 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Ved å øke andelen sertifikatlån som er lån med kort forfall (under 1 år) reduseres 

rentene på lånet. Lånemarkedet tilbyr lavere rente jo kortere løpetiden er på 

lånet. Kommunens refinansieringsrisiko øker, men Ås kommune vil fortsatt være 

innenfor reglene for låneopptak i kommunens finansreglement.  Andelen 

sertifikatlån og lån med forfall innen et år er nå på 34 ,6 % som er innenfor 

rammen på 60 %.  Tiltaket innebærer at økonomiavdelingen må sette av mer 

ressurser til anbud og annen oppfølging knyttet til refinansiering av lån. Dette vil 

kunne gå utover annet arbeid innen økonomistyring og anskaffelser.  

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Det omdisponeres ressurser internt til refinansiering av lån med kortere løpetid.  



13 Reduserte reisebudsjett for hele kommunen 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Gjennom pandemien har kommunen fått god trening og praksis i å bruke digitale 

verktøy til å gjennomføre interne og eksterne møter.  Kommunen har fått flere 

skybaserte IKT løsninger og de fleste ansatte har tilgang på temas.  Ved å stille 

krav om at alle skal vurdere digitale møter der det er hensiktsmessig kan antall 

reiser reduseres.  

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det 

Følgende retningslinjer foreslås innarbeidet i kommunens retningslinjer for reiser:  

1. Vurder først om du kan unngå reisen og gjennomføre møtet digitalt.  

2. Dersom du må reise, skal du først vurdere å reise kollektivt, billigste 

alternativ. 

3. Dersom du må reise med bil, skal du alltid vurdere om du kan samkjøre 

med kollegaer. 

 

Alle enhetene gis en reduksjon i reisebudsjettet for 2023. Reduksjonen må 

dekkes inn gjennom reduserte reiser.   

14 Effektivisering politisk sekretariat 

 Mål: Etter hvert som nye arbeidsmetoder og digitale verktøy/programmer tas i 

bruk av både politisk sekretariat, saksbehandlere/ledere og folkevalgte, skal det 

gi effektiviseringsgevinst for hele kommunen. 

Konsekvens – Hva betyr det?  

Nye digitale verktøy/programmer tas i bruk i større grad. 

Saksbehandlingsprosesser, arbeidsoppgaver/-fordeling og møteadministrasjon 

m.m. må endres og effektiviseres både for politisk sekretariat og 

saksbehandlere/ledere for å sikre at ansattes arbeidstid er i tråd med 

arbeidstidsbestemmelsene. 

Sekretariatsoppgaver/referatføring i hovedutvalgsmøter må i større grad ivaretas 

av fagpersoner som allerede deltar i møtene. Digitale verktøy og ikt-support som 

gir effektiviseringsgevinst for kommunen, folkevalgte og politisk sekretariat må 

være tilgjengelig. 

Gjennomføring – Slik har vi tenkt å gjøre det  

Reduksjon i 2023 kan gjennomføres ved naturlig avgang. Ytterligere reduksjon 

fra 2024 må vurderes i forhold til eventuell ny politisk utvalgsstruktur og i 

etterkant av kommunestyrevalget 2023. Ansatte har vært involvert i 

innsparingsprosessen og har gitt tilbakemelding om konsekvenser ved redusert 

bemanning. Politisk sekretariat jobber allerede med endring av arbeidsoppgaver/-

prosesser som på sikt vil gi effektiviseringsgevinst for kommunen som helhet. 

Dette gjøres ved bl.a. forenkling, effektivisering og endring av arbeidsmetoder og 

bruk av ikt-verktøy. I 2022-23 skal digitalt verktøy for håndtering av 

administrasjon, votering m.m. i folkevalgte møter innføres. Tillitsvalgte og 

verneombud har vært informert og involvert. 

 


