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Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01484-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 36/21 02.06.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2022-2025 er 

en videreføring av rammene for 2021-2024 justert for lønns- og prisvekst, 
samt endringer i demografi og tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2021.  

 
2. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett med nødvendige innsparinger 

for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat. Dette 

innebærer en reduksjon i de samlede utgiftene på 12 til 20 mill. kr i 
forhold til gjeldende planrammer.  

 
3. Prosessen med handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 

gjennomføres som beskrevet i vedlegg 1. 

 
 

 
Ås, 28.05.2021 

 
Trine Christensen Emil Schmidt 
kommunedirektør økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

 
Vedlegg: 
vedlegg - framdriftsplan HP 2022-25 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunalsjefer og virksomhetsledere  



Ås kommune 

Formannskapet 02.06.2021  Side 3 av 12 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 er kommunens redskap for 
oppfølging av kommuneplanen de neste fire år. Denne saken gir føringer og 

forutsetninger for kommunedirektørens arbeid med utarbeidelsen av forslag til 
handlingsprogram med økonomiplan. Vedlagt følger forslag til prosess for 

arbeidet med handlingsprogrammet 2022-2025. 
 
De økonomiske utsiktene for 2022 ser krevende ut på grunn av at kommunen 

har lavere skatteinngang enn forutsatt. Veksten i skatteinngangen til Ås 
kommune hittil i 2021 er på 2,5 %, mens snittet for landets kommuner er på 8,4 

%.  Dette henger blant annet sammen med lav befolkningsvekst.  Samtidig 
varsles det om noe økte kostnader og økt lønnsvekst i 1.tertialrapport 2021 som 

også gir effekt på budsjettet for 2020. 
 
Kommunedirektøren antar at det vil være behov for å redusere utgiftene på 

tjenesteområdene på mellom 12 til 20 mill. kr for å nå den økonomiske 
handlingsregelen på 1 % netto driftsresultat i 2022.  For å nå dette må rammene 

til tjenesteområdene tilpasses /reduseres i forhold til endringer i demografi, det 
vil si endringer i innbyggere og brukere av tjenester.  Innsparingene vil bli 
krevende da flere tjenester har sentrale krav om bemanningsnorm.  For å 

begrense de negative effektene av innsparingene bør man søke å tilpasse 
reduksjonene der demografikostnadene er lavere enn tidligere forutsatt i 

rammene.  
 
 

Fakta i saken: 
 

Regnskap 2020 
Regnskapstall for 2020 viser at kommunene har lave driftskostnader i 
tjenestene, men høye finanskostnader og utgifter til lokaler. Store investeringer 

tvinger kommunen til å spare i driften for å dekke finansutgifter og FDV 
(forvaltning, drift og vedlikehold) av bygg. I følge en rapport fra Agenda 

Kaupang var Ås kommune den 6. mest effektive kommunen i landet i 2020 
dersom man ser på kostnader i tjenestene i forhold til kvalitet. 
 

Finansielle handlingsregler 
Ås kommune vedtok finansielle handlingsregler i desember 2019, gjeldende for 

budsjettet 2020 og framover. De finansielle handlingsregler skal sikre en 
bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester 
også for kommende generasjoner. 

 
Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden  

Kommunen må ha økonomi til å møte svingninger i utgifter og inntekter og 
kunne dekke uforutsette hendelser. Kommunen må også kunne sette av midler 
til noe egenfinansiering av investeringer. Anbefalt nivå fra Teknisk 

beregningsutvalg er et netto driftsresultat på 1,75%, da dette anses som 
nødvendig for å ivareta naturlige svingninger i utgifter i løpet av et år uten at det 

påvirker driften i for stor grad. Ås kommunes vedtatte handlingsregel på 1 % er 
lavere og satt med utgangspunkt inntektsnivå, kostnadsstruktur og gjeldsnivå på 

vedtakstidspunktet.  
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I gjeldende planrammer er det vedtatt følgende utvikling i netto driftsresultat: 
 

Jf. HP 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter. 0,6 % 0,9 % 1,0 % 0,8 % 

Netto driftsresultat i kr. -9 330 -14 016 -16 558 -13 008 

 
 

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

Kommunens disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Kommunen 
trenger en buffer for å dekke eventuelle underskudd, uforutsette hendelser og 

nedgangskonjukturer i økonomien. Kommunens fond viser hvor mye som er satt 
av til framtidige drifts- og investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske 
handlefriheten.  

 

Jf. HP 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

Samlet disposisjonsfond i % av driftsinntekter 8,60 % 9,70 % 10,60 % 11,20 % 

Årlige avsetninger til disposisjonsfond 29 157 18 537 17 500 10 629 

 

 

Ås kommune har både høy gjeldsgrad og et lavt netto driftsresultat. 
Kombinasjonen av disse to faktorene medfører at kommunen bør ha 

høye buffere til å møte uforutsette hendelser. Det anbefales derfor at 
kommunens disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 %. Midler utover dette 
kan brukes til egenfinansiering av investeringer. Ved utgangen av 2020 var 

disposisjonsfondet på 7,7 %. 
 

Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 
106 % 
Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning. Ås kommune 

har siden 2017 hatt et investeringsnivå som ligger over gjennomsnittet av alle 
andre grupper kommunen sammenligner seg med. Trenden for Ås kommune, og 

øvrige grupper, er at netto lånegjeld har økt siden 2017.  Nivået er forøvrig i tråd 
med vedtatte økonomiplan for kommunen, som angir at lånegjelden vil fortsette 
å øke betydelig utover i planperioden 

 

Jf. HP 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

Netto lånegjeld i % av netto driftsinntekter  136,70 % 139,90 % 146,60 % 145,10 % 

 

Denne viser at handlingsregelen brytes med gjeldende investeringsplan. 
Investeringsprosjekter bør derfor gås gjennom med sikte på utsettelse av 
aktuelle prosjekter som ikke er kritiske i forhold til kriteriene.  

 
Investeringer 
Kommunen har et høyt investeringsnivå og en høy lånegjeld. Investeringsnivået 
bør derfor reduseres, sammenlignet med siste års investeringsnivå. 
Investeringsrammer i planperioden 2022-25 vil utformes i tråd med de 

overordnede prinsipper som gjelder ved valg og prioriteringer av 
investeringsprosjekter.  
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 I kommunens handlingsprogram legger rådmannen frem forslag til 

investeringer for de kommende 4 år.  

 Investeringene skal prioriteres innenfor de finansielle handlingsreglene 

som er vedtatt av kommunestyret.  

 Det overordnede prinsippet er at nødvendige investeringer for å ivareta 

lovpålagte tjenester skal prioriteres.  

 Nye investeringer legges inn i planen når det forventes at gjeldende 

kapasitet utfordres.  

 Videre prioriteres nødvendige investeringer for å realisere kommunens 

krav til omstilling og effektivisering. Lønnsomme investeringer som gir mer 

effektive tjenester på sikt, vil derfor prioriteres.  

Nedenfor vises investeringsplan slik den ble vedtatt i Handlingsprogram 2021-

2024.   
Investeringer Ramme 2022 Ramme 2023 Ramme 2024 

Administrasjon og styring 825   -   -  

Ny brukerflate for sikker sone 825   -   -  

Eiendomsforvaltning og utleie 214 438  152 938  6 813  

Åsgård skole, utvidelse 237 500  139 000   -  

Flerbrukshall Ås VGS 43 000  5 000   -  

Standardheving/Påkostning 4 000  4 000  4 000  

Mindre invest.prosjekt 938  938  938  

Skole Ås nord - planleggingsmidler -  4 000   -  

Sjøskogen skole, utvidelse -   -  1 875  

Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 - 71 000   -   -  

Felles inntekter og utgifter 3 100  3 200  3 200  

E.kap tilskudd KLP 3 100  3 200  3 200  

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 6 125  16 125  16 125  

Infrastrukturtiltak 5 000  15 000  15 000  

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 1 125  1 125  1 125  

Grunnskoleopplæring -  18 125   -  

Åsgård skole Inventar og IKT -  18 125   -  

Pleie og omsorgstjenester i institusjon 3 250   -   -  

Moer sykehjem, inventar og IKT 2 250   -   -  

Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem 1 000   -   -  

Samferdsel 2 750  2 750  2 750  

Tiltaksplan trafikksikkerhet 1 000  1 000  1 000  

Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur 1 000  1 000  1 000  

Tiltaksplan sykkel og gange 750  750  750  

Tjenester til hjemmeboende 400  400  400  

Teknologi og IT Helse 400  400  400  

Vann, avløp og renovasjonstjenester 42 500  66 500  66 500  

Hovedplan Vann og avløp 25 000  30 000  30 000  

Oppgradering Vann og avløp 10 000  10 000  10 000  

Reservevannforsyning Ås kommune 5 000  25 000  25 000  

Mindre investeringsprosjekter VA 1 500  1 500  1 500  

Biler, maskiner VAR 1 000   -   -  

Totalsum 273 388  260 038  95 788  
 

Investeringsprogrammet må tilpasses demografiendringer i tråd med kriteriene 
ovenfor. Prosjekter som ikke er påbegynt vil kunne skyves ut i tid, samt nye 
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behov vil vurderes i tråd med kriteriene. Det må blant annet vurderes å sette av 
midler til nye barnehage på Dyster Eldor i perioden.  

 
Investering som er lånefinansiert gir økte finanskostnader i driftsregnskapet, 
både i form av renter og avdrag på lån. I tillegg kommer kostnader til 

forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) samt utgifter til tjenestene som bruker 
arealene. Større investeringer i skole, barnehage og institusjonsbygg de 5 siste 

år gir ca. 50 mill. kr i årlig økte drift- og finanskostnader. Kostnadene vil øke 
ytterligere med 20-25 mill. kr når nye Åsgård skole og flerbrukshallen Ås vgs 
ferdigstilles. 

 
Klimabudsjettet 

Klima er et viktig satsingsområde for Ås kommune, og det er vedtatt ambisiøse 
mål om utslippskutt. Kommunens arbeid med å nå målene som er fastsatt 

gjennom klimabudsjett for perioden 2021-2024 er krevende. Det er utfordrende 
å sikre forankring, gjennomføring og finansiering av tiltakene med den 
ressurssituasjonen kommunen er i nå. Det er derfor nødvendig å revidere 

tiltakene i klimabudsjettet for å tilpasse satsingen til kommunens ressurser og 
økonomiske handlingsrom. Dette vil kunne medføre lavere måloppnåelse enn 

satt i planen.  Samtidig vil en strengere prioritering av tiltak kunne medføre 
bedre gjennomføringsevne og dermed en høyere måloppnåelse for de tiltak man 
faktisk prioriterer. Dette kan bidra til at man får mer ut av de begrensede 

ressurser kommunen har.  
 

 
Befolkningsutvikling  
De senere årene har befolkningsveksten blitt lavere enn tidligere prognoser har 

vist. Lavere befolkningsvekst enn tidligere forutsatt utfordrer kommunens 
økonomi. Det blir færre innbyggere å fordele kostnadene vi påtar oss som følge 

av nye investeringer. Dette medfører behov for store omprioriteringer og kutt i 
tjenester. 

Noen sammenhenger mellom økonomiplanlegging og befolkningsframskrivinger: 

 Inntektsveksten til kommunen kommer året etter at nye innbyggere flytter 

til kommunen. 
 Det er stor usikkerhet knyttet til når nye boliger er innflyttingsklare. 
 Mange studenter har meldt flytting til Ås kommune. Kommunens inntekter 

per student er imidlertid lav, slik at studentprosjektet bidrar til økt 
befolkningsvekst, men ikke tilsvarende økt inntektsvekst. 

 Inntekter og utgifter har en sammenheng. En viktig forutsetning i 
økonomiplanleggingen er at økt innbyggertall gir økt behov for tjenester. 
Det er derfor viktig å ikke planlegge økte inntekter fra innbyggervekst 

uten samtidig å øke de demografiske kostnadene i tjenestene. 

Som grunnlag for økonomiske beregninger ble det i HP 2021-24 lagt til grunn at 
Ås kommune har 20 526 innbyggere ved utgangen av 2020. Deretter er det 

innarbeidet en årlig gjennomsnittlig vekst på 300 innbyggere i 
planperioden.  Faktisk antall innbyggere ved utgangen av 2020 var på 20 439 
innbyggere. Det var dermed 87 færre innbyggere enn det som lå til grunn i de 

økonomiske beregningene for HP 2021 -24.  
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Tabellen under viser framskrevet folketall per 1.1.2021 og faktisk folketall per 
1.1.2021.  

 
 01.01.2020 1.1.2021 SSB 

framskriving  
1.1 2021 KOMPAS 

framskriving 
1.1.2021 
statistikk 

0 år 200 224 231 214 

1-5 år 1 128 1 120 1 120 1 129 

6-15 år  2 551 2 576 2 597 2 574 

16-66 år 14003 14301 14092 13 881 

66+ 2 557 2 635 2 657 2 641 

Fratrukket Tandbergløkka   -213  

Sum folketall 20 439 20 856 20 484 20 439 

 
Folketall for 1. kvartal 2021 viser en positiv utvikling sammenlignet med 

utvikling i 1. kvartal 2020. Ved utgangen av 1. kvartal er det 119 flere 
innbyggere i 2021 enn det var i 2020. Inn- og utflytting av studenter fører til 

svingninger i folketall gjennom året. Typisk faller folketallet noe mot slutten av 1. 
halvår, og øker utover 2. halvår når nytt studieår er i gang. Det er rimelig å anta 
at pandemien har påvirket flyttemønsteret, spesielt med tanke på studenter og 

inn- og utvandring. I hvilken grad pandemien preger utviklingen i folketall i 2020 
og første del av 2021 er imidlertid vanskelig å tallfeste.  

 

 

1.Kvartal 
2020 

2.Kvartal 
2020 

3.Kvartal 
2020 

4.Kvartal 
2020 

1.Kvartal 
2021 

Folketall ved inngangen av kvartalet 20 439 20 342 20 151 20 372 20 439 

Født 54 55 46 46 57 

Døde 28 29 21 27 27 

Fødselsoverskudd 26 26 25 19 30 

Innvandring 56 30 66 82 75 

Utvandring 62 100 27 29 51 

Innflytting, innenlands 254 322 765 439 340 

Utflytting, innenlands 371 469 608 443 372 

Nettoinnflytting, inkl. inn og 
utvandring -123 -217 196 49 -8 

Folkevekst -97 -191 221 67 22 

Folketallet ved utgangen av kvartalet 20 342 20 151 20 372 20 439 20 461 

 
I 2020 kom SSB med nye nedjusterte framskrivinger som viser en 
gjennomsnittlig årlig vekst på ca 300 innbyggere for neste planperiode, 2022-

2025, men med et avtagende vekstanslag utover i planperioden. KOMPAS-
framskrivingen viser en noe høyere gjennomsnittlig årlig vekst for kommende 

planperiode, men med motsatt trendutvikling. KOMPAS anslår en vekst på 150 
innbyggere fra 1.1.2021 til 1.1.2022, og videre en oppadgående vekst i folketall 
utover i planperioden. Dette trendbildet henger sammen kommunens 

boligbyggeprogram som ligger til grunn i denne lokale framskrivingen. 
Boligprogrammet revideres årlig, og det er foreløpig indikasjoner på 

forskyvninger fram i tid for når prosjekter i planperioden er ferdig realisert.  
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Nye lokale framskrivinger vil foreligge tidlig høsten 2021. Det vil da legges til 
grunn et nytt statistikkår, faktisk folketall i 2020 som var noe lavere enn 

framskrivingen viste, samt et revidert boligprogram med noen forskyvinger av 
prosjekter fram i tid. På bakgrunn av dette ventes det en noe nedjustert 
gjennomsnittlig vekst i kommende planperiode.  

 
Planrammene for tjenesteområdene  

De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2022 - 2025 er en 

framskrivning av økonomiplanen i HP for 2021 2024, justert for lønns- og 

prisvekst, samt endringer i demografi og kjente nye behov.  

Demografikostnadene vil bli justert etter at nye befolkningstall per 1.7.2021 

foreligger. Forslag til ny planramme for 2022 justert for nye behov i 

reguleringssaken fra 1.tertial 2021: 

Tjenesteområde Regnskap 
2020 

Budsjett 
2021 

(Basisår) 

Framskrevet 
endringer for 

2022,  jf. 
HP21-24 

Nye behov for 
2022, jf. 

reguleringssaken 
1.tertial 2021 

Ny 
planramme 

2022 

01.Barnehage  164 911   173 354   877     174 231  

02.Grunnskoleopplæring  236 818   243 664  36     243 700  

03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

 32 284   31 252  6     31 258  

04.Kommunehelse  68 587   65 569   436  3 500   69 505  

05.Barnevern  34 484   34 808   152     34 960  

06.Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

 48 652   49 958   168  2 200   52 333  

07.Tjenester til hjemmeboende  148 387   156 130  1 664   180   157 974  

08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

 158 757   163 951  3 666     167 617  

09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

 13 299   13 944  -270   300   13 974  

10.Administrasjon og styring  84 321   90 759   478   350   91 587  

11.Eiendomsforvaltning og utleie  148 326   144 037  7 798     151 835  

12.Samferdsel  20 102   20 679   156     20 835  

13.Brann og ulykkesvern  14 425   14 599   -6     14 593  

14.Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

 489  -3 127  1 577    -1 550  

15.Felles inntekter og utgifter -1 173 842  -1 199 578  -16 738    -1 216 316  

      Sum udekket behov -  -   -  6 530   6 530  
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Tjenesteområde 
Planram
me 2022 

Planram
me 2023 

Planram
me 2024 

Planram
me 2025 

(lik 
2024*) 

01.Barnehage  174 231   178 169   182 107   182 107  

02.Grunnskoleopplæring  243 700   243 996   244 292   244 292  

03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester  31 258   31 341  31 274   31 274  

04.Kommunehelse  69 505   69 989  70 474   70 474  

05.Barnevern  34 960   35 618  36 276   36 276  

06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester  52 333   52 701  52 769   52 769  

07.Tjenester til hjemmeboende  157 974   161 670   167 366   167 366  

08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon  167 617   175 030   186 043   186 043  

09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø  13 974   13 579  13 434   13 434  

10.Administrasjon og styring  91 587   94 122  96 258   96 258  

11.Eiendomsforvaltning og utleie  151 935   162 840   186 165   186 165  

12.Samferdsel  20 835   21 489  22 203   22 203  

13.Brann og ulykkesvern  14 593   14 581  14 569   14 569  

14.Vann, avløp og renovasjonstjenester -1 550  -1 504   -4 169  -4 169  

15.Felles inntekter og utgifter 
-1 210 

316  
-1 240 

987  
 -1 286 

426  
-1 286 

426  

     Sum innsparingsbehov, jf. 1.tertial -6 530  -6 530  -6 530  -6 530  
Sum innsparingsbehov jf. statlig kutt i rammetilskuddet 
tilsvarende 0,5 %. -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

     Sum -  -   -   -  

 

Behov for innsparinger, kutt og omstilling 

I planrammene for 2022 er det framskrevet et netto driftsresultat på 14 mill. kr. 

og planlagte avsetninger på 18 mill. kr til disposisjonsfond, jf. HP 2021-24. 

For å få et budsjett i tråd med planrammene for 2022, må det iverksettes 

innsparinger, kutt og omstilling som tilsvarer verdien av nye behov og endrede 

forutsetninger.  

- 6,5 mill. kr i reguleringsbehov fra 1.tertial 2021 påvirker handlingsrommet 

for 2022. Beløpet må innspares i prosessarbeidet med HP 2022. 

- Skatteinngangen i 2021 er svakere enn forutsatt, jf. 1.tertialrapport. 

Dersom denne effekten vedvarer og får effekt i 2022, må det arbeides 

med tilsvarende innsparingstiltak. 

- Noe forsinket demografisk vekst i 2020 vil kunne påvirke og redusere 

inntekstgrunnlaget for kommende planperiode. Et redusert 

inntektsgrunnlag vil i utgangspunktet gi et tilsvarende innsparingsbehov. 

- Statlige innsparingskrav tilsvarende 0,5% innarbeides på 

tjenesteområdene. 

 

Kommunedirektøren anslår at det er behov for å redusere utgiftene på mellom 

12 til 20 mill. kr for å nå et netto driftsresultat på 1 %.  
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Utfordringer for noen utvalgte tjenesteområder 
 
Barnehage 
Tjenesteområdet må dynamisk tilpasses variasjonen i antall barn i aldersgruppen 
0-5 år fra år til år, og justere ressursene etter fordelingen mellom private og 

kommunale barnehager. Barnetallsveksten i kommende planperiode er vanskelig 
å fastslå, særlig knyttet til tilflytting som følge av de nye boligområdene som 
bygges, samt fordelingen mellom små og store barn (0-2 åringer og 3-5 

åringer). Ressursbehovene knyttet til tidlig innsats og barn med spesielle behov 
er også en viktig, men variabel faktor.       

 
Grunnskole 

En viktig og krevende utfordring er å sikre nødvendig og god tidlig innsats for 
elevene og ivareta viktige lovkrav som gjelder for grunnskoleopplæringen. Det er 
usikkerhet knyttet til nye elever som kommer tilflyttende til kommunen, deres 

tilretteleggingsbehov og vedtak fra tidligere hjemkommune. Ettervirkning av 
pandemien med tanke på økte behov for oppfølging av barn og unge forventes å 

utløse økte ressursbehov. 
 
Det er viktig å videreutvikle kommunesamarbeidet innen voksenopplæring, ha 

tett og konstruktiv dialog med samarbeidskommunene, opprettholde en effektiv 
drift og tilpasse undervisningstilbudet til deltakernes behov. 

 
Kultur og fritid 
En hovedutfordring i tjenesteområdet er at pandemien har ført til frafall av elever 

og avlyste arrangementer. Dette gir lavere inntektsgrunnlag og utfordrer 
tjenestetilbudet. Det vil være et viktig mål å få opp antallet elever, deltakere og 

igjen skape et godt og variert tilbud for alle aldersgrupper.  
 
Barnevern 

Barnevernsreformen (Oppvekstreformen) iverksettes 1.1.2022 og skal styrke 
kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Barnevernsreformen gir 

kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. 
Finansieringen av reformen, økt kommunalt ansvar og ressursbehov, på tvers av 
tjenesteområder, må forberedes og prioriteres. 

 
Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Stønadslengden til de som trenger sosialhjelp har økt. NAV bruker lengre tid på å 
gjøre stønadsmottager selvhjulpen. Dette skyldes i hovedsak endring i 
arbeidsmarkedet grunnet Korona.  Det blir viktig å styrke innsatsen for å hjelpe 

personer i arbeid. Det er i tillegg bortfalt et betydelig tilskudd i rusomsorgen, noe 
som stiller krav til økt kommunal egenfinansiering. 

 
Hjemmeboende 
Det arbeides med omstilling i tjenesten med mål om å legge til rette for at 

personer kan bo lengst mulig hjemme. Dette betyr økt fokus på mestring i eget 
liv, krever nye arbeidsformer og et avklart kommunalt tjenestenivå. Nødvendige 

midler til økt velferdsteknologi er en viktig innsats i omstillingsarbeidet. BPA er 
en tjeneste som i stor grad er brukerstyrt noe som er viktig, men også krevende 

å styre økonomisk. Det arbeides med å se på organiseringen og 
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sammensetningen av ulike boligtilbud i hele livsløpet for den enkelte bruker i 
kommunen, dette for å sikre overgangene. Dette vil også kunne gi nye 

muligheter i årene som kommer. 
 
Institusjon 

Utvidelsen av Moer Sykehjem gir nye muligheter og økt kapasitet for hele 
institusjonstjenesten. Moertunet differensierer tjenestetilbudet på lik linje med 

Moer. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon og innsats for å få personer 
til å bo hjemme lengst mulig, er det viktig at kommunen ser på 
kostnadseffektive løsninger for å håndtere institusjonsdriften og utnyttelsen av 

det nye sykehjemmet. Dette må sees i sammenheng med andre 
tjenesteområder, herunder kommunehelsetilbudet og tjenester til 

hjemmeboende.  
 

Administrasjon og styring 
Hovedutfordringen er å bidra til omstilling og effektivisering av organisasjonen 
gjennom digitalisering og god lederstøtte. Gevinstrealisering av 

digitaliseringsprosjekter er avgjørende for å lykkes med dette. Det er fortsatt 
avklaringer som må gjøres i samarbeidet med StorFollo IKT og 

samarbeidskommunene for å få god effektivitet i alle prosesser som gjelder 
digitale løsninger. Å frigi og dreie ressurser til utvikling og effektivisering av 
prosesser og ivareta særskilte fagområder som innkjøp og anskaffelser er en 

utfordring. 
 

Samfunnsutvikling 
Utfordringen i planperioden er å få planavklarte og byggeklare arealer som bidrar 
til befolkningsvekst. Utviklingen må skje i tråd med de kvalitets- og 

miljøambisjonene kommunen har. 
 

Eiendom 
Store nye investeringer i bygg fører til økte arealer og følgelig økte FDV-
kostnader. Det blir viktig å ivareta vedtatte miljøkrav i nye investeringer og 

anskaffelser, i tillegg til å ha en god kostnadskontroll i prosjektene, hvor Nye 
Åsgård skole bli det viktigste prosjektet framover. Det er også en utfordring i 

tjenesten å sikre et strategisk og verdibevarende vedlikehold og en effektiv drift 
av kommunens bygg.  
 

Samferdsel 
Ås kommune har 120 km kommunal vei og ca 40 km gang-/sykkelvei.  

Kommunen har også ansvar for en stor mengde skilt, murer, rekkverk, 
drensledninger, sluk, kummer, veilys og andre installasjoner.  
Standarden på det veinettet varierer. Et stadig økende gap mellom bevilginger 

og behov har ført til at en stor del av både bygater, boliggater og grendeveier er 
i dårlig forfatning. Det går utover trafikksikkerhet og komfort og trivsel for 

trafikanter. 

Det vil bli utarbeidet en veiplan som grunnlag for fremtidig vedlikeholdsbehov i 
løpet av 2022. 

 
Utendørs idrettsanlegg, nærmiljø og natur  
Den viktigste utfordringen med drift og vedlikehold av utendørs kommunale 

skoleanlegg, idrettsanlegg og friluftsområder er å sørge for at eksisterende 
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anlegg er i en slik stand at de fungerer etter formålet. For å opprettholde god 
bruksmessig kvalitet, sikkerhet og levetid, er det viktig å gjennomføre årlige 

forebyggende og verdibevarende vedlikehold. Flere anlegg, økt aktivitet, lengre 
sesonger og høyere krav fra publikum medfører behov for høyere driftsintensitet. 
Dette forutsetter at vedlikeholdsplaner følges opp med nødvendige midler. 

 
Vurdering: 
Med gjeldende rammer og økonomiplan vil kommunens lånegjeld i planperioden 

øke fra 117 % ved utgangen av 2020 til 145 % ved utgangen av 2024.  
 

Kommunedirektøren vil anbefale å legge frem et budsjett med 1 % netto 
driftsresultat for 2022. Følgende endringer i forutsetninger kan medføre at 
kommunen vil få et lavere netto driftsresultat: 

 
- Barnevernreformen kan gi økte kostnader utover det som er avsatt i 

gjeldende økonomiplan.  
- Svikt i skatteinngang 
- Nye ressurskrevende brukere. 

- Høyere rentenivå 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunedirektøren anslår at det er behov for å redusere utgiftene på mellom 

12 til 20 mill. kr for å nå et netto driftsresultat på 1 % i 2022. Det er stor 
usikkerhet til dette, særlig som følge av usikkerhet knyttet til skatteinngang, 

befolkningsvekst og ressurskrevende tjenester. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Det er behov for å revidere tiltakene i klimabudsjettet for å tilpasse disse 
kommunens ressurser og økonomiske handlingsprogram.  Dette vil medføre 

lavere måloppnåelse. 
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