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Saksbehandler Emil Schmidt 

Vår ref. 22/01520-7 Dato 09.11.2022 

 

Tilleggsnotat til HP 2023-2026 - Endrede budsjettforutsetninger  
 
 

Kommunedirektøren har i sak 22/01520 lagt frem Handlingsprogram 

2023-2026 med budsjett 20223 og økonomiplan 2023-2026 for Ås 
kommune. 

 
Etter fremleggelsen av kommunedirektørens budsjettforslag har det 

skjedd endringer i forutsetninger som får betydning for den politiske 

behandlingen av budsjettet.  Disse endringene legges frem i dette notatet. 
 

Endrede forutsetninger som er beskrevet i dette notatet er innarbeidet i 
vedlagt excelark, samt tekniske justeringer mellom artskontoer og 

funksjoner som ikke endrer bunnlinjen i budsjettet.  
 

 
Endringer i statsbudsjettet etter budsjettavtale i Stortinget 
Regjeringen og SV er blitt enige om ny budsjettavtale i Stortinget. Dette 

innebærer følgende endringer for Ås kommune: 
 12 timer gratis SFO i uken for 2. trinn. Kommunedirektøren har ikke fått 

tall for hvordan dette vil påvirke rammetilskuddet. Det forutsettes at 

inntektstap for Ås kommune vil tilsvare 90 % av det som er lagt inn for 12 
timer gratis SFO på 1. trinn, men at ordningen vil bli finansiert over 

rammetilskuddet i sin helhet slik at nettoeffekten blir null.    

 
Andre endringer og forslag til endrede vedtakspunkter 
Regjeringen har anmodet Ås kommune om å motta 140 flyktninger i 2023. Det 

er budsjettert med integreringstilskudd på ca 37,9 mill. kr i 2023, som 
forutsetter mottak av 20 nye flyktninger i 2023. Dersom kommunestyret vedtar 
å bosette 140 nye flyktninger i 2023, vil det medføre en betydelig økning i 
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integreringstilskuddet, men en tilsvarende økning i utgifter knyttet til bosetting 

og integrering.  

 
Nye satser for kapitaltilskudd private barnehager medfører økte utgifter på om 

lag 1,5 mill. kroner. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på refusjoner for 

gjestebarn og konsekvenser av økning i mottak flyktninger. Kommunedirektøren 

kommer derfor tilbake med en helhetlig vurdering av virksomhet Barnehage i 

1.tertial. 

 

StorFollo IKT – vurdering av driftsform 

Kommunene Vestby, Ås og Frogn har felles IKT-selskap (StorFollo IKT) 

med Frogn som vertskommune. Selskapet ble etablert i 2020 etter vedtak 

i kommunestyret 8.5.2019.  Kommunedirektørene i de tre kommunene 

har foretatt en evaluering av samarbeidet og ser nå på mulighet for å 

optimalisere driften. En av mulighetene er å velge samme løsning som 

bl.a. Nesodden, Våler og Indre Østfold har gjort. Disse har samlet 

«driftsdelen» av IKT i et kommunalt eid AS som heter IKOMM AS. Dette 

vil sikre at driftsdelen inngår i et større miljø fremover, hvilket anses som 

en fordel med henblikk på stordrift, sikkerhet og tilgjengelighet. StorFollo 

IKT vil i tilfelle videre fokusere på digital utvikling, bruk av programvare, 

personvern o.l. En slik endring er ikke økonomisk betinget men vil i tilfelle 

gjøres for å sikre stabil drift og økt digitaliseringstakt fremover. Dersom 

en slik endring viser seg å være regningssvarende må 

kommunedirektørene i de tre kommunene få fullmakter til å gjennomføre 

endringen. Herunder må de ha fullmakt til å kjøpe aksjer i IKOMM da 

eierskapet er en betingelse for at de kan drive tjenester for kommunen i 

egenregi. IKOMM praktiserer en modell der nye eiere får aksjene gratis så 

aksjekjøpet medfører ingen utlegg for kommunen.  

 

Kommunedirektøren foreslår derfor at følgende tilleggspunkt innarbeides i 

kommunestyrets vedtak: 

 

- Dersom utredninger sammen med Vestby og Frogn viser at det er 
hensiktsmessig å sette ut driftsdelen av StorFollo IKT til samme 

kommunalt eide aksjeselskap som Nesodden har gått inn i (IKOMM) 
gis kommunedirektøren fullmakter til å foreta nødvendige 

tilpasninger. Herunder gis fullmakt til kjøp av aksjer i det 
kommunalt eide selskapet (IKOMM). Det forutsettes at dette gjøres 

innen vedtatt budsjettramme.  
 

 

Korrigering av feil i klimabudsjettet - fossilfri anleggsplass ved Ås 
gård skole 

 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/931018_1_1-pdf.931018o13ef.pdf
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Representant for MDG, Tor Grobstok har i epost av 24.10.2022 stilt 
kommunedirektøren følgende spørsmål: 

 
Som oppfølging av forrige spørsmål om Åsgård skole og fossilfrie anleggsplasser, 

og basert på framlagte forslag til Handlingsplan for 2023-2026 ser jeg på nytt 

behov for å få avklart bruken av fossilfrie anleggsplasser. Under dette punktet (s. 

70 i utkast til HP 2023-2026) heter det nå at: det var: "3 prosjekter med krav 

om mindre bruk av fossile drivstoff (reduksjon i CO2): Åsgård skole (2 tonn), ny 

flerbrukshall ved Ås vgs. (2 tonn), fortau Grimsrudveien (59 tonn)" (min 

understreking) og at: "Åsgård: noe mindre i 2022 siden utgraving og uttransport 

er ferdig. 

Åsgård og flerbrukshall: Brukt 5% innblanding av biodiesel." 

 

Er dette bare feil i utkast til HP 2023-2026 også, slik at alle disse 
prosjektene ble gjennomført med 100% fossilfri anleggsplass? 

 
Kommunedirektøren har følgende svar på dette: 

 
I 2022 er det to prosjekter som har hatt krav til fossilfri byggeplass. Dette 

gjelder Åsgård skole og den nye Åshallen. Pr. september 2022 er beregnet 

reduksjon i utslipp av CO² for disse to prosjektene på henholdsvis 89 tonn og 24 

tonn (totalt fra oppstart av prosjektene). Det benyttes ren biodiesel av typen 

HVO100 eller tilsvarende.  

 

Det er dermed feil det som står på side 70 i Handlingsprogrammet. 

Kommunedirektøren vil rette opp dette i endelig versjon av Handlingsprogram 

2023-2026.  

 

Effekt av detaljbudsjettering – teknisk justeringstiltak 
Etter kommunestyrets vedtak detaljbudsjetter enhetene. Under 

detaljbudsjettering foretas blant annet tekniske rettelser av funksjoner. 
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. For eksempel vil endring i bruk av funksjon for 
læringer kunne medføre en slik endring. Det legges derfor inn et teknisk tiltak for 

å utligne effekten av de tekniske rettelsene under detaljbudsjetteringen. 
Rettelsen endrer ikke netto driftsresultat. Dette vil ikke lenger være en 

problemstilling når kommunen har gått over til linjebasert budsjett fra og med 
budsjettåret 2023. 

 
Rente- og avdragskompensasjon teknisk rettelse av art 
Det er lagt inn en teknisk rettelse i bruk av art for rente- og 

avdragskompensasjon. Rettelsen medfører en endring på sentrale poster mellom 
forskriftsskjema 1B og 1A, men det endrer ikke netto driftsresultat. I 1B 

reduseres sentrale med 6 mill. kr og i 1A øker sentrale inntekter med 6 mill.  
 
Beregning av handlingsregler 
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Framsikt har informert om at de i en gjennomgang av beregningsmodellene for
de finansielle nøkkeltallene har avdekket feil ved enkelte av beregningene. For å
sikre at løsningen er så korrekt som mulig har Framsikt valgt å innarbeide de
nødvendige endringene i løsningen i forbindelse med systemoppdatering den 15.
november. Det presiseres at ingen tall er endret, det er kun beregning av
nøkkeltall som er korrigert. Under følger en gjennomgang av hva som er endret.

Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden

Beregningen av inneværende år (budsjett 20222) har tatt utgangspunkt i
opprinnelig årsbudsjett i beregning publisert i kommunedirektørens forslag. Dette
er nå endret til at beregningen benytter revidert årsbudsjett. Dette gir en
endring fra 0,4% til 0,1% for budsjett 2022, gjenspeiler reguleringer vedtatt
etter 2. tertial.

Ny tabell etter systemoppdatering 15. november:

Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto
driftsinntekter

På lik linje med Netto lånegjeld så hentes de historiske tallene for
Disposisjonsfond fra balansen, og kommunene kan også her velge mellom å
benytte regnskapstall fra kasse, konsolidert eller konsern.

I beregningen av utviklingen i disposisjonsfond inngår nå følgende arter:

1540 – Avsetning til disposisjonsfond
1940 – Bruk av disposisjonsfond

Tidligere var disse artene inkludert, men er nå fjernet fra beregningen:
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0540 - Avsetning til ubundne fond (investering)
0940 – Bruk av ubundne fond (investering)

En annen feil som ble oppdaget i forbindelse med kvalitetssikringen av
beregningene var at selv om beregningen viste kassetall for de historiske
verdiene, så ble konserntall brukt som inngående balanse for beregningen av de
fremtidige verdiene for disposisjonsfondet. Dette er også korrigert.

Ny tabell etter systemoppdatering 15. november:

Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke
overstige 106 %

I beregningen av denne indikatoren har beregningen av netto lånegjeld vært feil.
Netto lånegjeld er en indikator som i utgangspunktet beregnes fra
balanseregnskapet. Der er det langsiktig gjeld som er utgangspunktet. Så
korrigerer man ut pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler og totale utlån. I
totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån. Historiske data hentes fra
KOSTRA og kommunene kan velge mellom å benytte regnskapstall for kasse,
konsolidert eller konsern. Alle kommuner er default satt opp med regnskapstall
for kommunekassen.

For å vise utviklingen i inneværende år og kommende økonomiplan har løsningen
beregnet endringen i netto lånegjeld basert på et sett med arter fra drifts- og
investeringsbudsjettene. Nå inngår følgende arter i beregningen:
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0510 – Avdrag på lån
0910 – Bruk av lån
1510 – Avdrag på lån

Tidligere var disse artene inkludert, men er nå fjernet fra beregningen:

0520 - Mottatte avdrag utlån av egne midler
0522 - Utlån lån til videre utlån

Med hilsen

Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt
kommunedirektør Økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer

Vedlegg:
Endrede forutsetninger HP 2023-26


