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Fra  

Saksbehandler Per Korsvik 

Vår ref. 22/01794-2 Dato 19.05.2022 

 

Svar på spørsmål fra H og SP om økonomiske konsekvenser av endringer 
i skolestruktur 
 

Det vises til spørsmål fra H og SP i mail datert 5. mai 2022 hvor følgende 
spørsmål stilles fra H og SP: 

 
 

- Hvor mye koster det for Ås kommune å opprettholde drift av henholdsvis Kroer 

og Brønnerud skole framfor å legge ned og overføre elever til andre skoler? 

 

- Ved Brønnerud er det også en mottaksklasse. Har dette innvirkning på 

regnestykket? 

 

- Ved eventuell nedleggelse vil det stå igjen ubrukte kommunale lokaler ved 

skolene som må vedlikeholdes og eventuelt utnyttes på noen måte. Hvordan har 

det innvirkning på regnestykket? 

 

- Ved nedleggelse vil det bli behov for mer skoleskyss. Hvordan har det 

innvirkning på regnestykket? 

 

- Er det andre økonomiske konsekvenser ved eventuelle skolenedleggelser? 

 

 
Administrasjonen har gjort en overordnet analyse av de økonomiske 

konsekvensene ved nedleggelse av Kroer og Brønnerud skole. Et nøkternt anslag 
viser at innsparingen beløper seg til omtrent 10 millioner årlig. Det er usikkerhet 
knyttet til eventuelle gevinster som kan realiseres ved å frigjøre skolelokalene, 

og dette er derfor ikke beregnet i denne analysen. 
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Beskrivelse av analysen  

Hensikten med analysen som presenteres er å tallfeste innsparinger som 
kommunen kan oppnå ved å endre skolestruktur gjennom å legge ned Brønnerud 

og/eller Kroer skole. Det er i analysegrunnlaget tatt utgangspunkt i regnskap- og 
elevtall fra siste 2 år.  Analysen er delt inn i 6 elementer/nøkkeltall:  
 

 Elevtallsutviklingen ved skolene  
 Redusert statlig rammetilskudd som følge av endret skolestruktur  

 Besparelser i kostnader til bygg (FDV-kostnader)  
 Besparelser i undervisningskostnader  
 Besparelser i SFO-kostnader  

 Økte kostnader til skoleskyss  
 

Innsparingene som vises i analysen, tar i hovedsak utgangspunkt i siste avlagte 
regnskapsår som er 2021. Fordelen er at både regnskapstall og elevtall er basert 
på faktiske størrelser. I analysegrunnlaget er 2020 brukt som et referanseår. Det 

vil alltid være rom for ulike perspektiver og evaluering av kriterier. Det er i 
presentasjonen av nedenfor, forsøkt å forklare utregningene for hvert av 

nøkkeltallene i analysen.  
  

  
Elevtallsutvikling Kroer og Brønnerud skoler  
Antall elever ved skolene har vært noe lavere enn prognosene i tidligere 

framskrivninger. Befolkningsframskrivninger for begge skolene fram mot 2035 
viser en nedgang i elevtall ved Både Kroer og Brønnerud. En grundig analyse av 

elevtallsutviklingen i kommunen og mulige endringer i skolestrukturen, vil bli 
behandlet i skolebehovsplanen som legges fram for politisk behandling i 
september 2022. 
  
Tabellen nedenfor viser den faktiske elevtallsutviklingen ved skolene basert på innmeldte data i GSI 
(Grunnskolestatistikk)   

              

skoleår   2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  2022/2022*  2023/2024*  
Brønnerud sum 
elever  108  111  130  128  136  134  135  141  

Kroer sum elever  118  117  105  95  83  78  68  59  
Tall merket * er innmeldte skolestartere for de to neste skoleårene.   
   
  
  

  

  

 
Oppsummering økonomiske besparelser  
Analysen viser at det er mulig å spare 7,3 mill.kr på å legge ned Kroer skole. 

Besparelsene på Brønnerud er 3 mill.kr. Tallene er anslag, basert på 
regnskapsåret 2021. De største gevinstene gjelder reduserte kostnader til 
undervisning. På Kroer er det også mye å hente på å oppnå lavere kostnader til 

SFO. Analysen viser at innsparingene knyttet til selve byggene er begrenset, da 
FDV-kostnadene siste 2 år har vært svært lave. I tillegg mister kommunen 

statlige inntekter ved nedleggelse av skoler. Framtidige FDV-behov og alternativ 
bruk av de nedlagte skolene krever nærmere utredninger. Det er ikke knyttet 
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kostnader eller innsparinger til en eventuell flytting av mottaksklassen ved 

Brønnerud. 
  

Økonomiske gevinster som kan måles:      
(tall i hele tusen)  

    
Statlig rammetilskudd – redusert rammetilskudd, sats pr skole   Brønnerud  Kroer  

Fra og med 2022 vedtok regjeringen at kommuner som endrer 
skolestruktur, trekkes i rammetilskuddet årlig med 0,5 mill.kr pr skole 
som nedlegges. Dette gir reduserte inntekter fra staten på 1 mill.kr årlig 
om både Brønnerud og Kroer legges ned.  500  500  

Bygg – reduksjon i FDV-kostnader  Brønnerud  Kroer  

Kommunen har i dag kostnader til drift og vedlikehold av 
bygningsmassen som samlet utgjør 6 464 kvm for Brønnerud og Kroer.  
  
I utregningen som følger tas det utgangspunkt i at elevene skal flyttes til 
nye eksisterende skoler og at de nedlagte skolebyggene står tomme med 
FDV-kostnader på et minimumsnivå. Årlige avskrivninger er derfor ikke 
med i gevinstgrunnlaget. (1,7 mill. kr samlet i årlige avskrivninger som 
inngår å kommunens grunnlag for betaling av avdrag)  
  
Med utgangspunkt i regnskapsført FDV i 2020 og 2021 er det i snitt brukt 
373 kr pr kvm i FDV. Kostnader som inngår i FDV er blant annet 
oppvarming, strøm, renhold, kommunale avgifter, service, vedlikehold, 
forsikringer.mv. De variable kostnadene kan i stor grad bespares dersom 
bygningsmassen ikke lenger er i bruk, men det vil også være noen faste 
kostnader som består selv om bygget ikke er i bruk. De faste kostnadene 
utgjør ca. 25 % av gjeldende FDV på Kroer og Brønnerud. Dette er 
hensyntatt i beregning. Det er i beregningen også lagt inn at flytting av 
elever vil gi noe økt renhold på Åsgård og Rustad skole.  
  
For å måle nøyaktige besparelser i bygningsmasse må det også sees opp 
mot hvilken alternativ bruk byggene skal ha. Krever byggene økte FDV og 
investeringskostnader om de fortsatt skal være skoler? Kan byggene 
omdisponeres til andre formål? Skal bygg rives eller kan de selges? Dette 
må utredes nærmere.   
  
FDV av uteområder er ikke vurdert. Besparelsene vil uansett være små 
og avhenge av alternativ bruk.  

-838  -665  
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Undervisning, besparelser  Brønnerud  Kroer  

I utregningen som følger er det tatt utgangspunkt kostnader og elevtall. 
Skolenes regnskap for 2020 og 2021 er fordelt på gjennomsnittlig antall 
elever ved hver skole. Det er forutsatt at elevprisene på Åsgård og Rustad 
gjenspeiler et ønsket normalnivå. Derfor sammenlignes differansen i 
elevprisen på Brønnerud og Kroer med Åsgård og Rustad. Differansen pr 
elev multipliseres med antall elever som i 2021 gikk på Brønnerud og 
Kroer skole.  
  
Brønnerud skole hadde i 2021 en gjennomsnittlig elevpris på 91 000 mot 
71 300 på Åsgård. Dette gir en differanse pr elev på 19 680 kr. 
Multiplisert med 130 elever gir dette 2,56 mill.kr i besparelser.  
  
Kroer hadde i 2021 en gjennomsnittlig elevpris på 126 600 kr mot 73 400 
kr på Rustad. Dette gir en differanse pr elev på 53 000 kr. Multiplisert 
med 81 elever gir dette 4,3 mill.kr i besparelser. I tillegg er det vurdert at 
kommunen ytterligere kan effektivisere spesialundervisningen og 
tilpasset opplæring tilsvarende 2 årsverk. Samlet er derfor 
innsparingsmuligheten 6 mill.kr ved nedleggelse av Kroer skole og 
overføre elevene til Rustad.  

-2 560  -6 000  

      
Sideskift  

SFO, besparelser  Brønnerud  Kroer  

I utregningen som følger er det tatt utgangspunkt i kostnader pr SFO 
fordelt på antall elever med utgangspunkt i regnskapet for 2021. Det er 
forutsatt at SFO-pris pr barn på Åsgård og Rustad gjenspeiler et ønsket 
normalnivå. Derfor sammenlignes differansen i SFO-pris per barn på 
Brønnerud og Kroer med Åsgård og Rustad. Differansen pr barn 
multipliseres med antall barn som i 2021 gikk på Brønnerud og Kroer 
SFO.  
  
Brønnerud SFO hadde i 2021 en gjennomsnittlig pris pr barn på 36 230 
mot 29 800 på Åsgård. Dette gir en differanse pr elev på 6 430 kr. 
Multiplisert med et beregnet gjennomsnitt på 53 SFO-barn, gir dette 340 
000 kr i besparelser.  
  
Kroer hadde i 2021 en gjennomsnittlig elevpris på 98 400 kr mot 27 900 
kr på Rustad. Dette gir en differanse pr elev på 70 500 kr. Multiplisert 
med 18 elever gir dette 1,27 mill.kr i besparelser.  

-340  -1 270  
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Skoleskyss – merkostnader pga. større avstand til nærskolen  Brønnerud  Kroer  

En nedleggelse av nærskoler vil gi økte utgifter til skoleskyss. Basert på 
foreløpige vurderinger er det likevel ikke så stor endring, da de største 
bebygde områdene knyttet til Kroer og Brønnerud ikke har slik avstand til 
de nye skolene at det vil utløse rett til skoleskyss.   
  
Regnskapet for 2021 viser at Ås kommune brukte 4,27 mill.kr har en 
gjennomsnittlig pris på 12 000 kr pr elev som får skoleskyss, jf. KOSTRA. 
Om det forutsettes at ytterligere 10 % av elevene ved Brønnerud og 
Kroer vil få rett til skyss, vil dette gi heholdsvis 8 og 13 elever skyss ved 
hver av de to skolene. Samlet kostnad for 21 elever, multiplisert med 12 
000 kr pr elev, gir en samlet kostnad på ca. 253 000 kr.  

153  100  

      

Totalsum besparelser   -3 085  -7 335  
  
  
  
Sideskift  

Etterbruk  

Tomten hvor Brønnerud skole ligger tilhører NMBU. Det foreligger en klausul for 
bruken av Brønnerud at bygget skal brukes til undervisning. Dersom Ås 
kommune avvikler Brønnerud skole, må det vurderes hvilken alternativ 

utnyttelse kommunen kan ha av eiendommen. Dette er et viktig forbehold. 
Voksenopplæringen er planlagt midlertidig flyttet til nye Åsgård barneskole. Det 

kan være et alternativ å lokalisere voksenopplæringen til Brønnerud hvis elevene 
flyttes til Åsgård. En annen mulighet er å omgjøre Brønnerud til en barnehage. 
Tomten på Dyster/Eldor hvor det er tiltenkt en barnehage, kunne evt. blitt solgt. 

Dette vil kunne gi kommunen inntekter og redusert lånegjeld og framtidige 
avdrag.  

  
Besparelser FDV som ikke er med ut utregningene  
Brønnerud og Kroer skoler har svært lave FDV-kostnader i dag. Dette skyldes at 

skolene driftes på et minimumsnivå som på sikt ikke er bærekraftig. Avhengig av 
tidsperspektivene som legges til grunn, vil det tilkomme vedlikeholdsbehov ved 

disse skolene i årene framover. Både økte driftskostnader og evt. 
påkostningsprosjekter over investeringsbudsjettet. Skolene har i 2020 og 2021 
hatt en gjennomsnittlig FDV pr kvm på 370 kr.  Ås kommune har et normtall for 

bygg på minimum 650 kr pr kvm. Dersom Ås kommune økte vedlikeholdsnivået 
til 650 kr pr kvm på Brønnerud og Kroer ville dette gi 1,8 mill.kr samlet for 

skolen. Anbefalt nivå på skolebygg er om lag 1 200 kr pr kvm.     
  
Alternativ bruk av Kroer og Brønnerud må utredes nærmere.  

Det pågår et arealprosjekt som i hovedsak ser på effektivisering av 
administrative lokaler og besparelser ved mer effektiv bruk av kommunens 

bygningsmasse. Kommunen har enkelte leide bygg som da kan avvikles. 
Nedleggelse av skoler vil gi muligheter for omdisponering av arealer. Dette 
gjelder både til administrasjon, tekniske tjenester, barnehagetilbud, andre 

tjenester mv. Alle alternativer krever nærmere utredningsbehov. Eventuelle 
muligheter for salg, utleie mv. krever også nærmere utredninger.  
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Med hilsen 
 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedireektør  Kommunalsjef     
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 
 
 

 
 

         


