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Ås kommune 

Frie inntekter 

• Vekst i frie inntekter 4,4 mrd. kr 

 

Veksttilskudd 

• Veksttilskuddet øker fra 61 mill. kr. i 2014 til 
393 mill. kr. i 2015 –  fra 24 til 68 kommuner 

 

• Endring i statsbudsjettet 2015: 

 - vekstgrense: 1,6 pst.  

    (gj.snittlig årlig befolkningsvekst siste 3 år) 

 - sats: 55 000 kr per innbygger 
 
 

Statsbudsjettet 
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• Ås kommune får en vekst i frie inntekter på 6,4 %  

• Anslått pris- og lønnsvekst utgjør 3 %. Dette innebærer at 
realveksten for Ås kommune er på 3,4 %, eller ca. 28,7 mill. 
kroner.  

• Veksttilskudd: 8 mill. kr 

 

• Realveksten skal dekke: 

• Finanskostnader – Nye investeringer (37 mill. kr) 

• Alle nye tiltak  

• Helårseffekt av nye tiltak vedtatt i 2014 

• Økning i tjenester som følge av demografisk utvikling 

• Økte pensjonskostnader utover ordinær lønnsvekst 
 

 

Statsbudsjettet – Effekt for Ås kommune 
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Statsbudsjettet –Oppvekst og kultur

• Mer kunnskap i skole og barnehage
- videreutdanning for lærere

• Kompetanseheving for barnehageansatte
• Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i

barnehagen
• Økt fleksibilitet ved opptak
• Økt makspris
• Fjerner barnehagetilskudd for asylbarn
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Statsbudsjettet – Helse og sosial

• Økt investeringstilskudd til
heldøgns omsorgsplasser

• Dagtilbud til demente
• Rett til brukerstyrt

personlig assistanse (BPA)
• Kommunal medfinansiering av

spesialisthelsetjenesten avvikles
• Rus, psykisk helse og skolehelsetjeneste
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Et budsjett for å møte befolkningsvekst 

  
 

• Klar prioritering av nye investeringer: 

- Rustad skole 4 parallell 

- Solberg Skole 2 parallell 

- Demenssenteret 26 + 4 plasser 

- Ny barnehage 

- Større renovering av kommunale bygg 

- Borggården 
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Investeringer i perioden 201 5-1 8

Figur 11. Investeringsbudsjett for perioden
2015-2018 fordelt på grupper. (Tall i tusen)
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Utvikling lånegjeld 



Kan vi håndtere den økte lånegjelden?
Det forutsetter:
- At det investeres i gode bygg som legger til rette for

effektiv drift av tjenester.
- Investeringer som legger til rette for strukturelle

endringer og stordriftsfordeler.

• Follo kommunene er et eksempel på kommuner med
høy lånegjeld, men samtidig gode netto
driftsresultater.
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Store investeringer – Høy lånegjeld
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Finansielle nøkkeltall
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Nye stillinger

• De fleste enheter må møte vekst uten
tilførte ressurser.

• Nye stillinger innarbeidet:
- Kommunejurist
- Saksbehandler barnevern
- Turnuslege
- Næringskonsulent.
- Prosjektleder/Innkjøper vedlikehold
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Kostra 2013
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Netto driftsresultat
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Disposisjonsfond

Samlet disposisjonsfond: 76,8 mill. kr
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Muligheter og styrker 
• Ås kommune er en kommune i vekst 
• Økt tjenestebehov må dekkes med bedre utnyttelse av 

eksisterende ressurser 
• Nye investeringer innen skole, barnehage og omsorg kan bidra til 

mer effektiv tjenesteproduksjon (Strukturendringer) 
 
Trusler og svakheter 
• Enhetene er kuttet kraftig i 2015. Kuttene kommer i tillegg til 

allerede innarbeidede kutt.  
• Enhetene får ikke automatisk prisvekst 
• Krevende å kutte kostnader / Har allerede lave kostnader 

(KOSTRA) 
• Etterslep vedlikehold 

 
Framtidige muligheter og utfordringer 
 



Ås kommune 

 
- Besparelser: 16,6 mill. kr  
- Innebærer kutt i vakante stillinger, reduksjon av ikke lovpålagte 

oppgaver og rammekutt på enhetene 
- Kuttene vil ha negative konsekvenser, men vil være nødvendige 

for å sikre økonomisk balanse.  
 
Alternativ til innsparinger som ikke er innarbeidet er: 
 
Eiendomsskatt på bolig.  
Anbefaler at det i 2015 startes et arbeide for vurdere skattegrunnlaget 
for eiendomsskatt med sikte på at det kan innføres eiendomsskatt på 
bolig fra og med 2016 

Rådmannens forslag til innsparinger:  

 
 



• - Gjennomgang av hele kulturområdet når det gjelder
organisering og innhold. Hva er det ønskelig at
kulturområdet skal være i Ås

• - Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og
unge med sikte på å få bedre tjenestetilbud med dagens
ressurser.

• - Gjennomgå Ås kommunes seniortiltak med sikte på å
halvere kostandene, samtidig som Ås kommune fortsatt
skal ha minst like gode seniorpolitiske ordninger som
andre Follo kommuner.

Ås kommune

Omstillingsprosjekter
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• Den største utfordring er å vurdere omfanget av forebyggende -,
ikke-lovpålagte tjenester, opp i mot tjenestenivåene på de lov-
pålagte tjenestene. Kapasitet på sykehjemsplasser bl.a

• Ås kommune har flere ikke lovpålagte tjenester, som hindrer eller
utsetter behovene for lovpålagte tjenester. Disse tjenestene kan
være «enklere» å redusere, men behøver ikke å være lønnsomt i
innsparingsøyemed.

• Spesialisthelsetjenestens «forventninger» til kommunene etter
samhandlingsreformen er en kontinuerlig utfordring. Det er stadig
nye oppgaver som veltes over på kommunen.

Helse og sosial - utfordringer
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Oppvekst- og kultur - utfordringer 

• Barnehage- og skolekapasiteten i årene framover  

 

• Økende antall spesielt barn og unge med atferdsproblematikk – er 
svært krevende både når det gjelder kompetanse og ressurser 

 

• Elevfrafall etter 1. år i videregående skole er for høy for elevene fra Ås. 
Kun 84% gjennomførte. Må sikre at elevene har gode nok ferdigheter 
og kunnskaper fra ungdomsskolen 

 

• Følge plan for utvikling av digital kompetanse 

 

• Kostnadskrevende å bygge opp aktivitet i kulturhuset.  
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• Betydelig vedlikeholdsetterslep 

• Store arealer som skal forvaltes 

• Store investeringer framover 

• Bemanning, kompetanse og rammebetingelser er 

avgjørende for å sikre fremdrift. 

Teknikk og miljø - utfordringer 
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Sentraladministrasjonen - utfordringer

• Uten omstilling, forenkling og fornying vil
veksten kunne knekke administrasjonen.

• Må øke fokus ytterligere på innsparingstiltak i
hele organisasjonen.

• Satse på kompetanse
• Digitalisering
• Forenkling av administrative og politiske

prosesser
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•De viktigste innsparingene

Innarbeidet
- Generelt kutt på 1 ,5 % på alle etater

Ikke innarbeidet –men må vurderes
- Eiendomsskatt på bolig
- Parkeringsgebyr til selvkost
- Kostnader IKS-er, jf, anbud på revisjon

for Frogn og Vestby.
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Er vi rigget for vekst?


