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Saksutredning: 
 

 
 
Fakta i saken: 

Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2022. 
Budsjettendringer per 2. tertial gjelder kun for 2022. Tiltak vil vurderes på nytt i 

prosessen med Handlingsprogram 2023-26. 
 
Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene 

vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. 
tertial. Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene 

med forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen 
ca 6 mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det 

forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for 
dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. 
 

Tiltagende og vedvarende høye strømpriser og rentekostnader, samt redusert 
utbytte på budsjetterte finansinntekter siden 1. tertial preger kommunens 

økonomiske situasjon. Kommunens egen prognose for skatteinngang viser på 
den annen side en forventet økt skatteinngang tilsvarende ca 10 mill. kr i forhold 
til revidert budsjett per 1. tertial.  

 
Fra tjenesteområdene meldes det om merutgifter knyttet til økte priser på varer 

og tjenester, ressurskrevende brukere, mottak av nyankomne fra Ukraina og 

tilbud om rett til undervisning til barn og voksne, pandemi og økte barnetall. 

 

Økt ressursbehov ute i tjenestene til å håndtere bosetting av 120 flykninger 

forutsettes dekt gjennom økt integreringstilskudd. Regjeringen har i revidert 
nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har 
påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. 

Drift av Koronasenteret i 2022 forutsettes kompensert gjennom 

rammetilskuddet. 

Som det fremkommer av de foreslåtte budsjettreguleringene er det en betydelig 
økning i ressurskrevende tjenester til hjemmeboende, men effekt av innsparing 

og omstilling ved Moer/Moertunet bedrer nettoeffekten. Dette er en ventet 
dreiing av kostnadsbildet, og er i tråd med det igangsatte arbeidet med å dreie 

helsetjenestene. 

 

Foreslåtte netto budsjettreguleringer ute i tjenestene er på 21,2 mill. kr. 

 9,68 mill. kr hvorav 8,5 mill. kr er økte strømkostnader  

 3,7 mill. merutgifter drift av koronasenter, forutsettes dekt av staten 

 7,8 mill. kr Ukraina, forutsettes dekt av staten 

I tillegg er det foreslått tekniske justeringer for å rette opp i funksjonsbruk, samt 
budsjettering av økte avskrivinger som dekkes av tilsvarende regulert motpost 

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

avsluttes i hhv tabell 1,2 og 3. 
 
Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 

Samlet forslag til budsjettendringer (Beløp i 1000) 

Tjenesteområde/ tiltak Beskrivelse 2022 
Sentrale budsjettendringer   -         18 700  

Motpost avskrivinger I forslaget til avskrivinger 2022 øker disse med ca 10 mill. kr i 
forhold til vedtatt budsjett. Det ser fortsatt ut til at 
budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget.  

-10 000 

Økt integreringstilskudd  Foreløpig prognose basert på ankomster hittil i år og 
forventede ankomster resten av året er at 
integreringstilskuddet vil øke med 10 mill. kr i forhold til 
opprinnelig budsjett.  

-10 000 

Økt rammetilskudd - korona 
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at 
de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført 
kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot 
slutten av året. Det foreslås å regulere 3,7 mill. kr som 
tilsvarer ventet merforbruk ved koronasenteret.  

-3 700 

Økt skatteinngang 
Kommunens egen prognose for skatteinngang viser nå en 
forventet skatteinngang på 734 mill. kr for 2022. Dette er ca 
10 mill. kr høyere enn revidert budsjett per 1. tertial på 724 
mill. kr.  

-10 000 

Økte renteutgifter Det er i revidert budsjett etter 1. tertial budsjettert med 
rentekostnader på 38 mill. kr for 2022. Ny prognose viser 
rentekostnader på 44 mill. kr for 2022 på ordinære lån.  

6 000 

Overføring til 
investeringsregnskapet Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og 

omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 
mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av 
Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til 
investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.  

16 000 

Redusert avkastning 
finansforvaltning 

Ny prognose for avkastning på finansforvalting er redusert 
med 5 mill. kr 

5 000 

Reduserte inntekter 
eiendomsskatt boliger 

Det er budsjettert med 36 mill. kr i eiendomsskatt på bolig 
og fritidseiendommer. Ny prognose viser at denne må 
reduseres til ca 32 mill. kr. 

4 000 

Reduserte renteutgifter til 
lån for videre utlån Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og 

omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 
mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av 
Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til 
investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.  

-16 000 

Økt premieavvik pensjon  KLP har varslet økt pensjonspremie for 2022.  Premien øker 
blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig 
øker premieavviket (Differansen mellom beregnet 

-14 605  
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Premieavvik 
arbeidsgiveravgift 

pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 
46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og 
utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år 
og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å 
øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr.  
Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr.  
Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt 
premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto 
driftsresultat i 2022.  

- 2 049  

Økt bru av premiefond 
-10 000  

Pensjon fellesordnignen 

           26 655  

01-Barnehage    -1 200  

Teknisk - regulere 
lærlingbudsjett mellom skole 
og barnehage Tekniske flytte læringbudsjett mellom skole og barnehage.  

-1 200 

02-Grunnskoleopplæring                   3 500  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 

0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i 
grunnskolen. 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringssenteret 

2 300 

Teknisk - regulere 
lærlingbudsjett mellom skole 
og barnehage Teknisk regulere læringbudsjett mellom barnehage og skole 

1 200 

03-Kultur-,idrett- og 
fritidstjenester 

                    1 205  

Økte strømkostnader kirken 
Kirken får et merforbruk i 2022 på grunn av økte 
strømpriser.  Regjeringen forventer at kommunene bidrar 
med å dekke kirkens merutgifter på strøm. Samtidig 
forventer kommunedirektøren at kirken også iverksetter 
tiltak for å redusere strømforbruket.  

250 

Tilskudd og forskuttering av 
mva til Vinterbro Brett og 
Rulleklubb 

Formannskapet har i sak R 27/22 Rullepark med hangout-
område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold 
i  vedtak av 27.4.2022 vedtatt at kommunen skal gi tilskudd 
på 450 000 kr til anlegget og forskuttere mva til 
anlegget.  Anleggsarbeidet er igangsatt og tilskudd på 450 
000 kr og forskuttering av mva på 505 000 kr er utbetalt 
sommeren 2022. Vinterbro Brett og Rullekubb har i tråd med 
forutsetningen for forskuttering av mva tilsluttet seg 
idrettsforbundet og vil søke om få refundert mva på 505 000 
kr.  

955 

04-Kommunehelse                     4 200  

Koronasenteret - økte 
kostnader Det ble i 1. tertial tilført netto 4,9 mill. kr til driftsutgifter til 

Koronasenteret, samt 1,1 mill kr til økte utgifter til renhold 
og FDV knyttet til håndtering av pandemien. Det er behov 
for tilføre ytterlig 3,5 mill. kr til drift av Koronasenteret og 
0,2 mill. kr til renhold for 2022.  
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at 
de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført 
kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot 
slutten av året. Det forutsettes at merutgiftene dekkes 
gjennom økt rammetilskudd.  

3 700 
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Økte kostnader 
fastlegeordningen 

Økte kostnader for å ivareta/utvikling fastlegeordningen i Ås. 
Inntil 2022 har det vært god kontinuitet i de private 
fastlegehjemlene i kommunen. Naturlig avgang og avvikling 
av praksis medfører behov for rekruttering. Sammen med 
omkringliggende kommuner ser vi store utfordringer med å 
rekruttere fastlege til kommunene. Langsiktig plan er 
beskrevet i planen for den framtidige fastlegeordningen i 
Ås.  

500 

06-Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

                    2 700  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV 

3 500 

Reversere flyttekostnader 
NAV 

NAV skulle flytte inn i nye lokaler i 2022. Kommunens andel 
av flyttekostnader til ombygging, inventar og flytting var 
estimert til 0,8 mill. kr som en engangskostnad i 2022. 
Flytting i 2022 utgår siden nåværende leieavtale er 
forlenget.  

-800 

07-Tjenester til 
hjemmeboende 

                  11 900  

Avlastning - kjøp av tjenester 
fra private 

Økte kostnader til kjøp fra privat leverandør av 
helsetjenester til ressurskrevende brukere som kommunen 
selv ikke har kompetanse til å håndtere. Økningen henger 
også sammen med økning av brukere.  

5 000 

Økte kostnader BPA  
Kostnadene på posten “kjøp fra andre” øker grunnet 
prisstigning og høyere utnyttelsesgrad av vedtak. Det har 
også kommet flyttende fra andre kommuner med BPA-
tilbud, derunder barn med omfattende behov for tjenester.  

6 600 

Oppfølging 
internkontroll/kvalitet bolig 
voksen 

Behov for støtte knyttet mot forvaltningsrevisjon og 
oppfølging bolig voksne, 0,5 stilling fag/kvalitetsstøtte til 
enhetsleder/avdelingsledere. Behov for noe ekstern 
fasilitering/støtte rundt å etablere gode 
samarbeidsstrukturer med pårørende. 

300 

08-Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

  -5 300  

Besparelse på 
Moer/Moertunet 

Summen av total besparelse er sammensatt. Noen av 
hoveddriverne er oppstart av innsparingsprosjekt samt 
meget restriktiv bemanningspolitikk ved fravær.  

-6 000 

Kjøp av institusjonsplass Kjøp av kostnadskrevende institusjonsplass.  2 700 

Økte vederlagsinntekter Prognosen tilsier økte vederlagsinntekter i 2022 med 2 mill. 
kr.  

-2 000 

09-Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

                        
290  

Korrigere bruk av funksjon - 
viltvakten 

Viltvakt Ås kommune -  flytte ramme fra funksjon 120 
Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere 
ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.  

290 

10-Administrasjon og styring   -                    337  
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Korrigere bruk av funksjon - 
viltvakten 

Viltvakt Ås kommune -  flytte ramme fra funksjon 120 
Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere 
ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.  

-337 

11-Eiendomsforvaltning og 
utleie 

                  16 600  

Økte avskrivinger I forslaget til avskrivninger 2022 øker disse mad ca 10. mill i 
forhold til vedtatt budsjett - fortsatt ser det ut til at 
budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget. 

10 000 

Økte strømkostnader 
Eiendom 

Antatt merforbruk i forhold til budsjett på energi er 7,3 mill 
kr.  Foreslåtte eff. tiltak kan redusere med 0,7 mill. 
Strømprisen 2022 var budsjettert med 70 øre/kwt. Den 
faktiske prisen 2022 er anslått til å bli 1,45 kr/kwt.   

6 600 

12-Samferdsel                     1 200  

Samferdsel - Økte 
strømkostnader  Prognose for merforbruk knyttet til strøm.  

1 200 

14-Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

  -5 600  

Driftskontroll vannforsyning  Nødvendig oppgradering driftskontroll for vannforsyning. 
Finanseres gjennom selvkost 0,6 mill. kr.  

600 

Økte tilknytningsgebyrer og 
kommunale gebyrer Økte inntekter - tilknytninggebyrer og kommunale gebyrer  

-7 300 

Sikre videre drift av 
pumpestasjon 

Uforutsett og akutt behov for ressurser til å sikre videre drift 
av pumpestasjonen. Alternativet er at den vil slutte å 
fungere. Vil finansieres gjennom selvkost med 0,6 mill. kr.  

600 

VA - økte strømkostnader Prognose for merforbruk knyttet til strøm VAR 500 

15-Felles inntekter og 
utgifter 

                    2 000  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 

2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra 
Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle 
tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende 
ekstraordinære ressursbehov.  

2 000 

Sum Budsjettendring    31 158  

Sum totale 
budsjettendringer 

   12 458  

 
 
 

Tabell 2: Investeringsprosjekter som kan avsluttes og andre 
reguleringsbehov 

 

Nr Prosjekt 2022 Kommentar 

Budsjettreguleringer 
  

    

0114 E.kap tilskudd KLP -922 

Mindreforbruk 
egenkapitaltilskuddtilskudd, avsettes 
på bundet investeringsfond 

0518 Solberg bru -534 KPI 2021 
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0601 
Sjøskogen skole - 
uteområde 875 

Som følge av økte priser i markedet har 
tilbudet etter anbudskonkurranse blitt 
noe høyere enn budsjettert. Det er 
behov for en økning i rammen for å 
fullfinansiere prosjektet fra 7,3 mill. kr 
eks mva til 8 mill. kr eks mva, det vil si 
700 000 kr eks mva. Kommunestyret 
har tidligere avsatt en pott for 
fullfinansiering av prosjekter  etter 
anbudskonkurranse,  konto 25350141. 
Behovet for økt bevilgning dekkes av 
denne kontoen.   

0662 
Biler/maskiner. Vei, 
idrett, natur -155 Salg av maskin som ikke var budsjettert 

082610 
Solberg VA 
infrastruktur -966 Utbyggerbidrag 

0994 
Startlån/ 
formidlingslån 16 000 

Kommunen har gått ut av fastrentelån i 
Husbanken og omgjort disse til flytende 
lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr 
i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli 
utbetalt av Husbanken, men vil gå til 
automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr overføres 
til investering og finansiere 
ekstraordinær nedbetaling av lån. 

Investeringsprosjekter som kan avsluttes 
  

  

0255 Digitalisering barn 
og unge 

                                           
-251 

Overført IKT-Follo 

0256 

Ombygging 
Langbakken 27 til 
ungdomshus 

250 

 Ferdigstilt og i drift  

0618 

Ljungbyveien, nye 
institusjons- 
omsorgsbygg 

                                            
-358 Avsluttes med et mindreforbruk da 

tilskudd utbetalt oversteg budsjett. 

Finansiering av reguleringene 
 
 

  

0995 
Finansiering 
investeringer 774 

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

0995 

Finansiering 
investeringer 
(055010) 922 Avsettes på bundet inv fond 

0995 
Finansiering 
investeringer 365 Bruk av ubundet inv fond (25350141) 
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0994 
Startlån/ 
formidlingslån 

                                       
-16 000 

Kommunen har gått ut av fastrentelån i 
Husbanken og omgjort disse til flytende 
lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr 
i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli 
utbetalt av Husbanken, men vil gå til 
automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr overføres 
til investering og finansiere 
ekstraordinær nedbetaling av lån. 

Totalsum reguleringer og finansiering 
  -   

 

 
Tabell 3: Teknisk justering – effekt av detaljbudsjettering.  
Null-effekt. Teknisk - reversering av tiltak Midlertidig reversere effekten av 

detaljbudsjetteringen vs KST-HP vedtak 

Tjenesteområde 2022 
1 Barnehage 1 230 128 

2 Grunnskole 2 116 566 

3 Kultur, idrett- og fritidstjenester -3 658 828 

3 Kultur, idrett- og fritidstjenester 2 463 366 

4 Kommunehelse -1 011 556 

4 Kommunehelse 73 043 

5 Barnevern 104 000 

5 Barnevern 389 169 

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 984 318 

7 Tjenester hjemmeboende -167 655 

7 Tjenester hjemmeboende 2 048 058 

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 452 105 

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø -813 000 

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 715 754 

10 Administrasjon og styring 1 970 542 

11 Eiendomsforvaltning 1 231 217 

12 Samferdsel 4 907 

14 Vann avløp og renovasjonstjenester 1 108 

15 Felles inntekter og utgifter -9 379 984 

15 Felles inntekter og utgifter 1 247 238 

 
 

Etter kommunestyrets vedtak detaljbudsjetter enhetene. Under 

detaljbudsjettering foretas blant annet tekniske rettelser av funksjoner og 
foreløpig saldering av prosjektfinansiert aktivitet, derunder bruk- og avsetning av 

tilskuddsmidler til bundne driftsfond. Budsjettrammen for enhetene endres ikke 
av disse tekniske justeringene, men differanser på tjenesteområde kan oppstå 
dersom rettelse av en funksjon på en enhet krysser tjenesteområde. Det legges 

derfor inn et teknisk tiltak for å utligne effekten av de tekniske rettelsene under 
detaljbudsjetteringen. Dette vil ikke lenger være en problemstilling når 

kommunen har gått over til linjebasert budsjett fra og med budsjettåret 2023.   
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Økonomiske konsekvenser: 
Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene 
vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. 

tertial.   

 

Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene med 

forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen ca 6 
mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det forventes 
derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette 

gjennom å foreta interne omdisponeringer. 

 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold 
til tabell 1, 2 og 3. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


