
 

 

Ås kommune  

  

 

19/01190-1 Side 1 av 5 

   

 

Planrammer og budsjettforutsetninger  2020 - 2023 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/01190-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
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Rådmannens innstilling: 
1. Prosessen med handlingsprogram 2020 - 2023 gjennomføres som beskrevet i vedlegg 1. 
2. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2020 – 2023 er en  

videreføring av rammene for 2019 -2022 justert for lønns - og prisvekst.  
3. Det planlegges med vekst i demografiutgifter i tråd med vedtatt økonomiplan,  

jf HP 2019-2022.  
4. Det planlegges med effektivisering og/eller reduksjon av tjenester i tråd med vedtatt 

økonomiplan, jf HP 2019-2022.  
5. Det planlegges med netto driftsresultat på minimum 1 % årlig i planperioden. 

 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Framdriftsplan HP 2020 -2023  v1.0 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for 2020- 2023 er kommunens redskap  
for oppfølging av kommuneplanen de neste fire år. Denne saken gir føringer og 
forutsetninger for rådmannens arbeid med utarbeidelsen av forslag til handlingsprogram  
med økonomiplan.  Vedlagt følger forsalg til prosess for arbeidet med 
handlingsprogrammet 2020 -2023. 
 
Framsikt AS har i 2018 utarbeidet en økonomisk analyse av Ås kommune.  
Denne viser at Ås har litt svake finanser, god tjenestekvalitet og et lavt kostnadsnivå.  
 
Kommunen er i gang med store investeringer for å møte befolkningsvekst. Denne  
veksten kommer som følge av boligbygging og tilflytting, samt som følge av demografisk 
utviklingen, f. eks at det blir flere eldre.  Store investeringer medfører at mye av 
kommunens vekst i frie inntekter i planperioden må disponeres til renter og avdrag.  

 
 
Vurdering: 
Befolkningsvekst 
Ved utgangen av 2018 var det 20 335 innbyggere i Ås kommune. Veksten i innbyggertall 
fra 2017 er 1,2 %, noe som er lavere enn forventet vekst jf. Handlingsprogram 2018-21. 
Befolkningsstatistikken fra 2014 til 2018 viser at antallet barnehagebarn er redusert med 
omlag 2,5 % årlig, mens skoleelever i grunnskolen er økt med 2,5 % årlig. 
Befolkningsgruppen eldre over 67 år har også vokst mye de siste årene.  

 
Selv om veksten har vært lav i 2018, kan det forventes at veksten tar seg opp i 
kommende planperiode. Basert på tall fra SSB kan følgende befolkningsvekst for 
planperioden forventes. 
 
 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 - åringer  178 261 281 302 322 
Barnehage (1-5 år)  1 182 1 210 1 251 1 332 1 416 
Grunnskole (6-15 år)  2 539 2 596 2 629 2 652 2 658 
Videregående (16-19 år)  951 919 919 943 989 
Voksne (20-66 år)  12 945 13 637 14 007 14 336 14 667 
Eldre (67-79 år)  1 783 1 811 1 857 1 901 1 923 
Eldre (80-89 år)  623 617 629 632 658 
Eldre (90 år og eldre)  134 140 140 163 169 
Total 20 335 21 191 21 713 22 261 22 802 

 
 
Tabellen viser befolkning per år for ulike aldersgrupper. De senere årene har 
kommunen erfart at SSB overdriver veksten i antall 0 åringer i sine prognoser. Det 
kan derfor være sannsynlig at veksten for 0 åringer og barnehagebarn er noe 
overdrevet også i denne SSB prognosen.  Det er forventet en relativt moderat vekst i 
antall skolebarn.  Den største forventede veksten er i antall voksne og eldre.  
 
 
 
 

https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf0&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf1&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf2&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf3&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf4&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf5&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf6&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
https://www.framsikt.net/PopulationStatistics/PopulationStatisticsDetails?indicatorCode=pf7&ServiceAreaID=&ForecastType=MMMM
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Forventet vekst i demografiutgifter 
Med befolkningsvekst og endret demografi øker kommunens behov for å tilby 
tjenester. Tabellen nedenfor viser beregnet vekst i demografiutgifter fra inneværende 
år dersom prognosen fra SSB slår til: 
 
 
 
 

 
 
Kommunens kostnader som følge av økte demografiutgifter er i følge beregningen 
forventet å øke med ca 32 mill. kr fra 2019 til 2020. Dette er mer enn det 
planrammene for 2020 har avsatt til demografivekst. Enhetene må derfor belage seg 
på å møte en del av veksten gjennom effektivisering av tjenestetilbudet.   
 
I slutten av planperioden er demografiveksten forventet å gi økte behov tilsvarende 
167 mill. kr.  Dette er forventet vekst i de samlede utgifter, herunder direkte tjenester, 
indirekte tjenester, infrastruktur og finanskostnader. Gjennom inntektssystemet skal 
kommunene kompenseres for mye av denne veksten. Men en stor del av 
inntektsveksten for Ås kommune må gå til å dekke økte finanskostnader.  
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Budsjettert netto driftsresultat 
I HP 2019- 2022 er det budsjettert med netto driftsresultat på 0,7 % i 2019, 0 % i 
2020, -0,2 % i 2021 og 0,8 % i 2022.  
 
Rådmannen mener at 1 % netto driftsresultat bør være et minimum hvert år. 
Dette sikrer at kommunen har en buffer i driftsbudsjettet mot uforutsette hendelser, 
samt at det kan avsettes overskudd til fremtidig egenfinansiering av investeringer.  
 
1 % netto driftsresultat medfører at resultat må forbedres i forhold til gjeldende plan. 
Dersom kommunen skal klare å oppnå et resultat på minimum 1 % årlig må 
kostnadsveksten fremover reduseres. Befolkningsveksten fremover må derfor møtes 
med effektivisering og reduksjon av tilbud og tjenester.  
 
Skatteinngangen hittil i år er god og med forventet høy boligbygging fremover kan økt 
skatteinngang også bidra til å nå  1 % netto driftsresultat.  Lavere finanskostnader, 
som følge av reduserte låneopptak i 2018 og 2019, enn budsjettert vil også bidra til 
bedre netto driftsresultat i planperioden.   
 
Behov for omstilling 
Kombinasjonen av økte lånerenter og økt lånegjeld medfører at kommunen fremover 
må bruke en større andel av disponible inntekter til å betjene finanskostnader.  Dette 
stiller krav til effektivisering og reduksjon i tjenestenivået der det er mulig.  
 
Omstilling er nødvendig for å møte kravene til effektivisering. Omstillingsprosjektet 
har derfor høy prioritet.  I rammene til tjenesteområdene er det innarbeidet 
innsparinger som vil medføre behov for både omstilling og reduksjon i tjenestenivået.  
 
Finansielle måltall 
I den nye kommuneloven stilles det krav om at kommunene utarbeider finansielle 
måltall. Målet med finansielle handlingsregler vil være å sikre en bærekraftig 
økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester også for 
kommende generasjoner. 
 
Formannskapet har våren 2019 drøftet finansielle indikatorer og handlingsregler. 
Dette vil bli nærmere drøftet i budsjettseminaret 5. juni 2019. Kommunestyret vedtar 
endelige finansielle handlingsregler i forbindelse med vedtak om HP 2020 -2023 den 
11. desember 2019.  
 
Nytt verktøy for budsjettering - Framsikt 
Ås kommune har sammen med Frogn, Vestby og Nesodden anskaffet Framsikt som 
verktøy for framtidig økonomiplanlegging, styring og rapportering. Prosessen med 
handlingsprogrammet 2020-23 og selve dokumentet vil produseres i Framsikt og 
kommunens handlingsprogram vil for første gang bli publisert i en digital versjon på 
web. Framsikt sikrer en bedre dokumentasjon og systematikk i arbeidet med 
handlingsprogrammet. I tillegg kommer Framsikt med en egen politikermodul som 
kan benyttes til å gjøre endringer til rådmannens forslag. 
 
Planrammer 
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Rådmannen anbefaler at de foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 
2020 – 2023 er en videreføring av rammene for 2019 -2022 justert for lønns - og 
prisvekst. 
 
Tabellen nedenfor viser rammer som er vedtatt for tjenesteområdene for 2020 til 
2022 i HP 2019-2022.  I tillegg foreslår rådmannen at enhetene kompenseres for 
lønns- og prisvekst. 

 
 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at prosessen med handlingsprogram 2020-2023 planlegges 
gjennomført som beskrevet i denne saken. Dette vil være foreløpige planrammer for 
budsjettarbeidet.  Det styres mot netto driftsresultat på minimum 1 % årlig så langt 
det er mulig. 
 
Kommunestyret vedtar de endelige rammene for HP 2020- 2023 den 11. desember 
2019.  
 
 
 

Tjeneste
Regnskap 

2017

Oppr.bud 

2018

Budsjett 

2019

Økplan

2020

Økplan 

2021

Økplan

2022

Endring

2019-22

01.Barnehage 153 607     156 389    162 902    171 688     177 338     179 838     10,4 %

02.Grunnskoleopplæring 216 165     222 379    226 065    222 359     223 059     224 259     -0,8 %

03.Kultur-, idrett- og 

fritidstjenester
31 281       31 762      32 839       32 689       31 939       32 189       -2,0 %

04.Kommunehelse 51 274       55 388      56 162       56 073       55 729       56 529       0,7 %

05.Barnevern 37 392       32 864      33 291       33 041       32 041       32 541       -2,3 %

06.Sosiale og arbeidsrettede 

tjenester
47 623       48 087      45 030       44 880       44 580       45 280       0,6 %

07.Tjenester ti l  hjemmeboende 108 150     128 249    137 624    137 478     137 478     137 478     -0,1 %

08.Pleie og omsorgstjenester i  

institusjon
149 385     158 473    166 857    169 653     171 371     173 871     4,2 %

09.Fysisk planlegging, natur og 

nærmiljø
10 794       10 949      12 488       13 119       12 769       13 069       4,7 %

10.Administrasjon og styring 61 509       64 378      68 904       69 231       69 097       68 597       -0,4 %

11.Eiendomsforvaltning og utleie 68 084       70 438      72 698       71 395       71 695       71 970       -1,0 %

12.Samferdsel 15 155       14 884      15 670       15 730       15 790       15 850       1,1 %

13.Brann og ulykkesvern 13 043       13 104      13 398       13 269       13 269       13 269       -1,0 %

14.Vann, avløp og 

renovasjonstjenester
-12 465      -11 273     -14 144     -18 963      -24 354      -27 678      95,7 %

SUM 950 997     996 071    1 029 784 1 031 642 1 031 801 1 037 062 0,7 %


