
Nr Spørsmål Svar

AP-01 Barnehage: Sagalund – Åsgård – 

Dyster Eldor: Vi ber om et notat som 

beskriver mer detaljert framdrift, 

kostnader og løsninger inne og ute for 

å kunne bruke Åsgård til barnehage i 

en mellomperiode. Samt bruken av 

Sagalund de neste åren

Se vedlagte notat om barnehage Sagaveien/ Åsgård /Dyster eldor

AP-02 Kirkelig Fellesråd: Hva vil 

konsekvensene være å kutte 100.000 

kr?

Kommunedirektøren har bedt kirkelig fellesråd svare ut dette og har fått følgende svar: 

Fellesrådet har bedt om et tilskudd på 9 450 000 kr. Denne søknaden ber om litt økning i tilskuddet slik at det vil være mulig for 

fellesrådet å dekke strømutgifter og sette inn noe tiltak på gravplassdriften for å få til en mer sikker drift. Fellesrådet drifter på et 

absolutt minimum. Vi har de siste årene spart inn 46% stilling i administrasjonen. Mer er det ikke å spare inn uten at det går ut over 

tilbudene vi har. Forslaget til kommunedirektøren er på 9 002 376 kr i tilskudd. Det er 450 000 mindre enn forslaget fra fellesrådet. Med 

et slikt forslag må vi redusere tilbudet vårt. Spørsmålet er da hva vi skal redusere?Den største utfordringen vi står overfor er driften av 

gravplassene. Bemanningen på gravplassene er ikke endret siden 1989. I den perioden har antall gravlagte pr år økt med 138%, i tillegg 

er arealet vi tar hånd om økt med 80,6%. Det er de samme to ansatte som skal drive skjøtsel av gravplassene, vedlikeholde kirkebyggene, 

grave gravene, sette ned urnene og være kirketjenere ved de seremoniene som tilhører kirken. Vi er nå i den situasjonen at dette ikke er 

mulig å gjøre med dagens bemanning uten at det går ut over helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. 

Vedlikeholdsbudsjettet for byggene, som ikke er en del av investeringsbudsjettet, er i dag samlet 60 000 kr. Med disse midlene skal vi 

dekke vedlikeholdet for fire kirker som er 200, 150, 100 og 50 år. Dette går en liten stund. Men vil i lengden føre til større 

investeringsbehov fordi det ikke er mulig å gjennomføre det langsgående vedlikeholdet med dagens midler. Det er også vanskelig for oss 

å gjøre andre kutt. Kutt vil gå ut over bemanningen. Bemanningen i kirken i dag dekker behovene for gravferder, gudstjenester og vielser. 

Øvrig bemanning som kommunen gir tilskudd til retter seg mot tiltak for barn og unge. Vi opplever et godt samarbeid med de 

kommunale aktørene både innenfor kultursektoren og barne- og ungdomssektoren og opplever at vi bidrar til kommunens aktiviteter. 

Videre ser vi at kommunedirektøren foreslår et fast investeringstilskudd på kr. 750 000. Dette er veldig velkomment og gir oss mulighet til 

å planlegge for nødvendige investeringer og får gjennomført disse. Dette vil sikre de større behovene på kirkebyggene og at vi har 

mulighet til å gjennomføre planlagte oppgraderinger av større maskiner når det gjelder gravplassdriften. Vi håper derfor at det er mulig 

at dette blir vedtatt. 

AP-03 Støtte lag og foreninger: Hvem har 

fått støtte i 2022 (og hvor mye). Dette 

gjelder både under fritid, under 

kommunehelse og under 

hjemmeboende

Kultur, idrett og frivillighet: Ås IL kr 150.000 til tilbudet "Aktiv på dagtid" (eget tiltak i budsjettet), kr 50.000 til 100 års-jubileet 

(ekstrabevilgning). Ås og Vestby musikkorps kr 30.000. Ås kirkekor kr 10.000 (underskuddsgaranti). Kroerrevyen kr 2.500. Ås 

internasjonale kvinneforening kr 30.000. Ås korforening og Follo sinfonietta kr 5.000. Follo museum kr 83.428 (fast avtale, Follo-

samarbeid). Åsensemblet kr 15.000. Ås kunstforening/NÅDA kr 10.000. FAU Solberg (17. maiarrangement) kr 2.500. FAU Nordby skole 

(lydanlegg 17. mai) kr 9.000. Ås kirkekor kr 8.000 (underskuddsgaranti). Næringslivsutvalget NMBU kr 5.000 (grillfest nye studenter). Uka i 

Ås kr 10.000. Kulturskolen: Korpsavtalen ble inngått mellom skolekorpsene og kommunen ved kulturskolen ved politisk vedtak i 1994 om 

finansiering og ansettelse av dirigentene i kulturskolen. Korpsene betaler en egenandel. Kommunens andel av lønnskostnadene i 2022 er 

på ca kr 580.000.



AP-04 Samferdsel: Hva er konsekvensen å 

investeringen i hurtigladepunkt? 

(heller bruke etablerte plasser)

Ås kommune har ikke "hurtigladere", kun "normalladere" for elbil. Det er et krav i parkeringsforskriften at eier av p-plasser skal tilby 

minimum  6% plasser med lademulighet. Alternativt må det søkes avvik fra forskriften.

AP-05 Samferdsel: Er det mulig å skyve på 

investeringen i Kveldroveien? Hva er 

konsekvensene av det?

Veien er en viktig tiførselsvei for tilliggende næringsvirksomhet med næringsbygg og bedrifter. Konsekvens ved utsettelse vil være økt 

utfordringer med trafikksituasjonen som allerede er presset. Veiens utforming og beskaffenhet skaper trafikkfarlige situsjoner som fører 

til hendelser/ potensielle ulykker.  

AP-06 Samferdsel: Hvor mye asfaltering 

(både omfang og budsjettbeløp) er 

det lagt opp til i årene framover, og 

hva vil det innebære å kutte 1 mnok 

hvert år? Vurderes det bruk av 

reparasjoner av hull vs full asfaltering? 

I 2022 var det avsatt ca 1,5 mill kr til asfaltering av kommunale veier. Dette tilsvarer ca 1500 m reasfaltering (nødvendig vedlikehold) i 

2022. Varslet prisøkning i 2023 vil 1,5 mill kr tilvare ca 1200 meter reasfaltering. En reduksjon med 1,0 mill vil bety at kommunen kun kan 

reasfaltere ca 200 til 300 meter kommunal vei. Med en utskiftningsfrekvens på 15 til 20 år bør det avsettes 7-8 mill årlig årlig til 

reasfaltering for å ta vare på kommunens veier på en god måte. 

AP-07 Gebyrer: Dekker gebyrer på plan og 

byggesak fullt ut alle relevante 

kostnader? Er det mulig å øke 

gebyrene. Med hvor mye og med 

hvilken økonomisk inntjening for 

kommunen?

Plan: Gebyrregulativet for plansaker er i forslag til handlingsprogram og økonomiplan økt med ca 10%. Bakgrunnen er behov for en 

generell prisjustering i takt med generell prisvekst, samt en gjennomgang av alle enkeltposter i regulativet for å vurdere økning utover 

den generelle prisveksten. Bakgrunnen er at dekningsgrad kun er på 58.8 % for disse tjenestene i dag, og vi ser at flere av postene er 

relativt lavt priset sett opp mot brukt arbeidstid. I tillegg er det gjort en sammenligning av dagens gebyrregulativ mot regulativ i de 

tilgrensende kommunene Frogn, Vestby og Nordre Follo. Resultatet er et forslag om økning av gebyrsatser for arbeid i tidlig fase av 

innsendte planforslag, herunder planinitiativ, oppstartsmøte og planprogram. Utover dette er det foreslått at satsene for planforslag i et 

omfang opp til 5 000 m2 BRA og 30 000 m2  utbyggingsområde øker. Det kan stilles spørsmål ved om ikke gebyrene kunne vært økt 

ytterligere med den prisveksten vi opplever på nærmere 8%. Vi har i vårt forslag lagt tilgrunn 4-5%. Hvilke økonomisk inntjening 

kommunedirektørens forslag til gebyrer vil utgjøre avhenger av hvor mange reguleringsplaner som blir vedtatt sendt på høring. 

Byggesak: Gebyrene for byggesak har en dekningsgrad på 100 %, dvs.  at det ikke er rom for å øke gebyrene. Byggesak har over tid 

bygget opp et betydelig selvkostfond og det er et krav om at dette raskt må reduseres /brukes opp. Dette er årsaken til at 

byggesaksgebyrene de senere år har vært uendrede og sågar har blitt redusert.                                                      

AP-08 Barnervern og hjemmeboende. Hvilke 

virkninger vil det få å gjennomføre 

den foreslåtte innsparingen ift mindre 

vikarbruk på 330.000?

 At enhetene Barneverntjenesten, Innsats og Koordinering og PPS skal spare kr 330 000 hver vil kunne løses innenfor tjenestene gjennom 

tydelige prioriteringer og nedjustering av kvalitet.

AP-09 Pleie og omsorg. Brukerbetaling 

langtidsopphold: Hva er dagens 

egenbetalingsordning, og har vi 

samme praksis som 

nabokommunene?

For beregning av egenbetaling for langtidsopphold i institusjon i Ås kommune, fattes disse

 i henhold til «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester», fastsatt av Helse- og omsorgsdepartemenet med 

hjemmel om lov i kommunale helse- og omsorgstjenester mm av

24. juni 2011 nr. 30 § 11-2. Videre kommer det hvert år et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet med størrelsen på fribeløpet 

for beregning av egenbetaling for og langtidsopphold i dobbeltrom uten å selv ønske det. 

Ås kommune forholder seg til normen fastsatt i lovverket når det gjelder egenbetalinger.



AP-10 Felles inntekter/utgifter 

Reisevirksomhet er foreslått redusert 

med 1 mnok. Hva er samlet 

reisebudsjett? Hva vil konsekvensene 

være å redusere ytterligere med 

500.000 eller 1mill?

Ås kommune har reiseutgifter og andre transportutgifter på ca 4 mill. kr i 2022.  Dette omfatter utlegg i følge bilag til reise,  

eleveskursjoner, drivstoff,  årsavgifter og , andre transportutgifter  (Skoleskyss på ca 4 mill. kr er da holdt utenfor). Et kutt på disse postne 

på 1 mill. kr utgjør et betydelig beløp, og det vil ikke være mulig å redusere dette ytterligere uten at det får store konsekvenser for 

tjenestene. 

AP-11 Infrastrukturtiltak: Hvor mye av 

investeringene inngår i selvkost-

området?

Det er oppgraderingene av vannvannledninger i prosjektet som inngår i kommunens selvkostberegninger. 

Kommunens andel i selvkosttiltakene er beregnet til 20% av tiltaket.  Pr i dag utgjør dette 7,2 mill over de neste 5-7 år.  1,1% av 

infrastrukturprosjektet belastes i våre selvkostberegninger.

AP-12 Hva er status for Gamle Holstad 

skole? Frivillige organisasjoner ønsker 

å fortsette å leie, men fått beskjed om 

avvente videre arealbruk i kommunen

Holstad skole er leid ut til Ås husflidslag frem til 30.6.2022. Etter at Holstad grendelag sa opp kontrakten sommeren 2020 sto bygget tomt 

en periode, før Husflidslaget fikk benytte deler av bygget til sin dreievirksomhet fra 1.1.2021. Det er gitt kortsiktig kontrakt fordi 

kommunen må vurdere videre ønsker med bygget. Det kommer en egen sak rundt dette i 2023. 

H-01 Kjøp av varer og tjenester øker fra 386 

408 i 2022 til 471 943 i 2023, en 

økning på 85 535 (22,14%). Hva ligger 

i dette?

Det har vært en generell høy prisvekst som gjør at kjøp av varer og tjenester øker. De største driverne er:

-	energi (strøm og fjernvarme) 			med kr 22,1 mill.

-	 IKT-utgifter ( overføring til SFIKT) 		med kr   6,5 mill.

-	overføringer til private barnehager 		med kr 17,3 mill. (4 mill. vedatt 1. tertial 2022, 3,3 mill. barnetallsvekst må sees i sammenheng med 

økte refusjoner 1 mill, 3 mill deflator 2022, 4 mill deflator 2023, 3 mill redusert makspris. )

-	kjøp fra andre (barn og unge)			med kr   9,1 mill.

-	kjøp av institusjonsplass ressurskrevende bruker med kr   7,2 mill.

H-02 Barnevernets ressurser er økt 

betydelig de siste årene. Hvorfor 

trengs det en varig ekstrabevilgning til 

å håndtere en økning i 

omsorgsoverdragelser?

Barnevernsreformen, som trådte i kraft i 2022, medførte at kostnadene til omsorgstiltak økte til det dobbelte, uten at statlige 

rammetilskuddet dekket de reelle kostnadene. I tillegg har det kommet en lovendring som medfører at kommunen har fått et 

oppfølgingsansvar for omsorgsbarna fra de er 18 år frem til de blir 25 år. Ås kommune ved barneverntjenesten i løpet av 2022 fått 

omsorgen for flere barn, hvor tidsperspektivet på omsorgsovertagelsene ofte er frem til barna er myndige (18/25 år). Utgiftene til 

fosterhjem, dekning av kostnader knyttet til barna og til samvær er ofte stabile og konstante i den perioden kommunen har 

omsorgsansvaret. 

H-03 Hvor mange vakante stillinger er det, 

og hvor lenge har stillingene i snitt 

vært ubesatt, på de ulike 

virksomhetene og hva er 

lønnsbudsjettet som står ledig til 

dette?

Svært stramme rammer preger allerede budsjettene til tjenesteområdene. Effektuering av vedtatte innsparingstiltak fra 2023 samt at 

øvrig prisvekst utenom strøm må tjenesteområdene dekke innenfor rammen gjennom omprioriteringer og reduserte innkjøp av varer og 

tjenester. Det er derfor allerede innarbeidet innsparingstiltak i budsjettet fra 2023 som vil medføre vurderinger om stillinger skal besettes 

eller stå ledig ved eventuelle vakanser. Antall vakante stillinger, snittberegning av hvor lenge de har vært ubesatt og eventuelle ledige 

lønnsmidler er ikke mulig å få beregnet uten at det gjøres omfattende kartlegging som er ressurskrevende. Turnover i snitt for siste 4 

årsperioden (2018-2021) er på ca. 12,3% i Ås kommune, dvs. ansatte som ikke lengre arbeider i kommunal forvaltning. Dette omfatter 

f.eks. ansatte som har sluttet på grunn av bortgang, aldergrense eller fordi de har begynt i ny jobb utenfor kommunal forvaltning. I 

samme periode har ca. 4,3% i snitt gått over i arbeid i annen kommune, jf. KS statistikk.  Uspesifisert kutt på 3 mill som i hovedsak skal 

dekkes inn med vakanser.



H-04 På side 125 fremgår det at netto 

driftsutg til forebygging, helsestasjons- 

og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år er 

6887 for Ås i 2021 mot 3448 i 2020 og 

3557 i Kostragruppe 09. I 

aldersgruppen 0-5 år er tilsvarende 

tall 25812, 13182 og 14119. Hva er 

årsaken til de høye kostnadene for Ås 

i 2021, og fortsetter det på samme 

nivå i 2022 og inn i budsjettperioden?

De tjenestene som opprinnelig kostandsføres på dette tjenestestedet er Forebyggende helsetjenester, herunder helsestasjon 0-5 år, 

skolehelsetjenesten 6 - 19 år og ungdoms- og studenthelsetjenesten, samt Barne- og ungdomsteamet. Ingen av disse tjenestene har 

styrket sin bemanning. Det er likevel verdt å merke seg at Ås kommune har langt større ressurser knyttet til ungdoms- og 

studenthelsetjenesten enn andre kommuner i Norge pga trepartsavtalen kommunen har inngått med NMBU og SiÅs. De økte 

driftsmidlene handler om at store deler av ansattegruppa på Koronasenteret er kostnadsført på dette kostnadsstedet og pr nå forventer 

man at dette senteret skal avvikles.

H-05 På side 158 og 159 beskrives et felles 

IKT samarbeid mellom Frogn, Vestby 

og Ås og en harmonisering av 

kommunenes IKT systemer. Videre 

beskrives et samarbeid om ulike 

økonomi funksjoner for de samme 

kommuner. Kan de ulike systemene/ 

funksjonene slås sammen og frigjøre 

midler? Hvor stor er potensiell 

besparelse ved å slå sammen 

funksjoner og systemer for de tre 

kommunene i StorFollo IKT?

Det har tidligere vært vurdert å slå sammen økonomisfunksjonene i kommunene Ås, Nesodden, Vestby og Frogn. En administrativ 

arbeidsgruppe utarbeidet i 2019 en rapport med følgende anbefaling: Prosjektgruppen vil på bakgrunn i SWOT analyser gjennomført i 

faggruppene og erfaringer innhentet fra andre kommunesamarbeid anbefale et tettere samarbeid om felles økonomifunksjoner. 

Hovedargumentet for dette er å sikre større robusthet og etablere et større fagmiljø.  En felles økonomienhet kan legge til rette for økt 

fleksibilitet og evne til utviklingsarbeid. Det kan i større grad legge til rette for at enkelte ansatte kan spesialisere seg mer på enkelte 

områder som er viktig for omstilling og utvikling.  Dette kan f. eks være systemutvikling og utvikling av rapporter. 

Da en viktig del av gevinsten ligger i å utvikle et større fagmiljø anbefaler prosjektgruppen en felles økonomienhet samlokalisert i en 

kommune. Det anbefales ikke å slå sammen fagområdene (lønn, fakturering og regnskap) og lokalisere de ulike fagområdene i ulike 

kommuner.  Status per i dag er at Ås kommune fortsastt er positiv til å etablere en felles økonomifunksjon, mens nabokommunene  

foreløpig ikke ønsker en samlokalisering.  Gevinstene ved en samlokalisering ligger først og fremst i en mer robust økonomifunksjon.  I 

prosjektet ble det hentet erfaringer fra samlokalisering av økonomiavdelingene i Lillehammer, Gausdal og Øyer. Erfaringene fra denne 

sammenslåingen er at det er pukkelkostnader ved en sammenslåing og at man må forvente at en økonomiske besparelser først kommer 

etter et par år etter sammenslåing.. 



H-06 Flyktningtjenesten: a) Hvor mange 

antall flyktninger er det som har 

fullført programmet 2022? b) Hvor 

mange av deltakerne som har 

avsluttet introduksjonsprogram i 

2021/22 har kommet i arbeid eller 

utdanning? c) Hvor mange får 

sosialhjelp etter fullført programmet? 

d) Hva er kostnadene er for den 

enkelte deltaker i programmet? e) De 

bosatte flyktningene, (ikke ukrainske) 

hvordan ble de bosatt? I kommunale 

boliger, eller i boliger med kommunal 

tildelingsrett?

a) 11 personer har fullført introduksjonsprogrammet til nå i 2022. 

b) 3 av disse har startet i høyre utdanning ved NMBU (2) og Oslomet (1) . 3 har kommet i jobb. 3 har startet på VGS med støtte fra 

lånekassen og/eller deltidsjobb. 2 går på sosialhjelp i en overgangsperiode før de skal inn i andre tiltak. I 2021 fullførte 5 personer 

programmet. Alle disse gikk over til VGS eller høyere utdanning.

c) Av de 11 som fullførte i år mottar 2 stykker sosialhjelp per dags dato. For begge gjelder dette trolig bare en kortere periode. Av de 5 

som fullførte i 2021 mottar 0 sosialhjelp.

d )Deltakere over 25 år tjener 2G i året (18579,50 per måned) Deltakere under 25 år som bor alene får 2/3 av 2G (12386,33 per måned) 

Deltakere under 25 som bor hjemme hos foreldre får 1/3 av 2G (6193,17 per måned). Hvor lenge den enkelte går i programmet varierer, 

og dermed varierer totalkostnaden per deltaker. Alle fra Ukraina som ønsker introduksjonsprogram får 6-12 måneder (maks). For de fra 

andre land er det andre regler. De med høyere utdanning fra før har rett på 3-12 måneder, og de uten utdanning på VGS-nivå har rett på 

opptil 2-3 år. De under 25 uten VGS fra før kan ha rett på opptil 4 år dersom målet er å fullføre VGS. Programperiodene er altså 

individuelt tilpasset etter utdanningsbakgrunn og behov. Noen fra Ukraina har valgt å ikke starte i intro fordi de har fått jobb, og noen 

har sluttet etter de startet i programmet fordi de har funnet jobb. 

e) Det har kommet 15 ikke-ukrainske flyktninger til Ås i 2022. 2 av disse bor i kommunale boliger. Resten bor i private utleieboliger. 	

H-11 Hvor mange fikk innvilget startlån i 

2022, hvor mange fikk avslag, hvor 

mange fikk omgjort etter klagen på 

avslaget? 

19 finansieringsbevis til kjøp av bolig (hvorav 13 har kjøpt bolig - 3 lånetilsagn har utløpt etter forlengelse uten at de har funnet bolig - for 

lavt beløp og 3 søkere leter fortsatt etter bolig).

2 innvilget refinansiering av gjeld med pant i boligen.

2 innvilget lån eller tilskudd til utbedring.

1 tilpasning.

70 avslag.

1 klagesak – klagenemnda tok klagen til følge – Nytt vedtak i 1 instans – innvilget finansieringsbevis og søker har kjøpt bolig."

H-12 Hvilke budsjetter har kommunen til 

anskaffelser av kjøretøy? Kjøretøy til 

hjemmetjenesten, er det under 

samferdsel eller tjenester 

hjemmeboende? Hvor er i så fall drift 

og investering synliggjort? Hvor 

mange kjøretøy disponerer 

hjemmetjenesten, andel elbiler, ref. 

Verbalforslag 2021. Er dette brukte 

eller nye kjøretøy? Hva er totalt antall 

elbiler, og hvilken avd de er tilknyttet? 

Bilene innenfor helse ligger i all hovedsak i enhet Helsedrift. Det er 21 el-biler innenfor dette området. Når leasingavtalene på fossilt 

drivstoff går ut, byttes disse ut med el-biler i tråd med kommunestyrets føringer. Det er nye biler som anskaffes og rammeavtalene som 

er inngått følges.



H-13 I Forvaltningsrevisjon av 2020 viste at 

det var utestående husleie oppgitt til 

å være ca. kr. 2000000. I tillegg kom 

ubetalte husleier som var tapsført. Er 

det mange boliger i dag som står 

tomme? Hva er status i forhold til 

utestående husleie pr 18.11.22?

Pr i dag er det 7 ledige boliger (klar for tildeling) + 3 som er under oppussing. Utestående husleie pr 18.11.2022 er ca 1,3 mill kr. 

H-16 Er det venteliste på å leie kommunal 

bolig i dag, i så fall hvor lenge må en 

vente på å få tildelt bolig?

Ja, det er venteliste (9 stykker). Normal ventetid er 1-3 måneder. 

H-17 Hvor mange deltakere er det i KVP pr 

18.11.22 og hvor mange har kommet i 

arbeid eller utdanning i perioden 

2022?

Per 18.11.2022 er det 12 deltakere i programmet. I 2022 er det 6 deltakere som har avsluttet med jobb og 1 deltaker til utdanning . I 

tillegg 1 deltaker som har begynt med jobbsjansen.

H-18 Det er halv skatt på intro programmet 

i desember, men de 120 ukrainske 

flyktningene kommer ikke under dette 

da de har for kort botid og vil søke om 

å få dekket ekstrautgifter i julen. Har 

kommunen gjort beregninger på disse 

kostnadene, i så fall hvor mye? Vil 

dette bli dekket av regjeringen? 

Vi har bosatt totalt 120 flyktninger i år. 105 av disse kommer fra Ukraina, 15 kommer fra andre land. 

- Ukrainerne startet ikke i intro før i september/oktober, og har derfor rett på frikort (altså ingen skatt). 

- Har de behov for ekstra støtte i forbindelse med jul må de søke på lik linje med alle andre. Noen av ukrainerne har jobb allerede, og 

tjener for mye til å ha rett på ekstrastøtte til jul. Flere har to i husholdet som mottar full introduksjonsstønad, og vil derfor også tjene for 

mye til å motta ekstrastøtte. De som ligger på/under sosialhjelpsnorm kan som sagt søke på lik linje med alle andre.

 - Det kommer ikke til å komme ekstra penger fra regjeringen øremerket julestøtte til Ukrainere. Kommunen vil motta ca. 33 millioner i 

integreringstilskudd i år. Vi har allerede mottatt ca. 28 millioner. Dersom det kommer like mange flyktninger i 2023 som i 2022, vil 

kommunen neste år motta ca. 58 millioner i integreringstilskudd.

- Ukrainerne startet ikke i intro før i september/oktober, og har derfor rett på frikort (altså ingen skatt).

H-19 Hvor mange ledige plasser er det på 

hhv Moer sykehjem og Moertunet 

demenssenter, og hva kan man selge 

en ledig plass for til andre kommuner?

På Moer er det ledig 30 plasser (10 plasser ny del og 20 plasser gammel del). På Moertunet er det ledig 16 plasser (4 plasser midlertidig 

stengt avdeling 1CD og 12 plasser i Tunveien 5 som er overført ny del 2 etg Moer). Når det gjelder spørsmålet knyttet til salg av plass, er 

dette sammensatt og avhenger av hvilken type plass og hvilken varighet det skal være på plassene som skal selges.

Sykehjemsplasser tenkt brukt til somatisk pleietrengende eldre på en «ordinær» langtidsplass vil ha en annen pris enn plasser til 

forsterket pleie- og omsorgstilbud med økt krav til legetilsyn, skjerming, opprettholdelse av funksjonsnivå og eventuelt rehabilitering.

Det vil også være ulike priser basert på om kommunen skal selge korttidsplasser (lengde fra 2-4 uker) eller langtidsplasser. 

Brutto driftsutgifter i kommunale institusjoner i Ås kommune utgjør ifølge Kostra kr 1 585 700 per plass. Det betyr en døgnpris på kr 4 

300. Lagt på 10 % administrasjonsgebyr vil en plass koste kr 4800 per døgn. Beregningen er basert på en gjennomsnittspris, og må kun 

ses på som et anslag. 

Dersom det blir aktuelt å selge plasser, må dette beregnes mer nøyaktig ut fra type plasser som skal selges. 



H-20 Hva koster 1 time gate/veilys Ås 

kommune, dvs hvor stor innsparing 

kan vi få ved å tenne ½ time senere og 

slukke ½ time tidligere? 

Veilys gir økt trafikksikkerhet.  Evt reduksjon i brenntid må vurderes fra sted til sted og det bør gjennomføres en risikovurdering av hvert 

tilfelle. Kommunens veilys er i hovedsak styrt av sensorer som tenner veilyset når det blir mørkt. Det er kun et fåtall av kommunens 

veilysanlegg som kan styres på tid eller dimmes. Reduksjon av brenntid på en time i døgnet vil gi en estimert reduksjon på strømkost på 

ca 8 til 10%. I 2022 ligger kommunen ann til å bruk ca 4.0 mill kr på veilys. Det forutsettes da at veilyset oppgraders slik at dette er mulig.  

Gitt tilvarende priser i 2023 vil besparelsen kunne bli opp mot ca 400 000,- årlig.  I forbindelse med økte strømkostnader er det også gjort 

en  vurdering av kommunens muligheter for å spare strøm på veilys og det er igangsatt tiltak for å finne tiltak som reduerserer 

strømforbruket. Mest effetive tiltak det jobbes videre med er å skift til LED-armatur samt etablering av målere i "umålte anlegg".  

H-21 Har pensjonsavtalene med KLP og SPK 

noen gang blitt konkurranseutsatt? 

Hva er mulighetene for bedre 

betingelser hos konkurrerende 

aktører?

Ja, det ble konkurranseutsatt i  2011.  KLP ble valgt  som leverandør av Ås kommunes tjenestepensjon, jf.  kommunestyretsvedtok  

21.11.2012: Kommunen hadde tidligere Storebrand som leverandør. Erfaringene med KLP er svært gode, både med tanke på kvalitet på 

leveransen, service og pris (administrasjonskostnader og avkastning).  Kommunen er også inne på eiersiden i KLP  og har derfor større 

innflytelse på drift og utvikling  av selskapet og får også mer igjen av overskuddet til selskapet.  Kommunedirektøren tror ikke det er noe å 

hente på å konkurranseutsette tjenestepensjon, og mener at det er andre områder kommunen heller bør prioritere med tanke på å få 

bedre betingelser  på kjøp av varer og tjenester.   

MDG-01 MDG stiller seg kritiske til 

innsparingspotensialet for å flytte 

barn til Åsgård skole. Hvordan ser 

regnestykket ut totalt sett, også med 

de spørsmål som her løftes i det 

videre? 

Se svar i detaljert notat om barnehagedrift Sagalund Åsgård

MDG-02 Hvilke kostnader vil påløpe for å 

kunne drive pedagogisk forsvarlig 

barnehagedrift (bl.a. med riktige 

dimensjonerte innearealer, og 

utearealer og apparater som egner 

seg) ved Åsgård skole?

Se svar i detaljert notat om barnehagedrift Sagalund Åsgård

MDG-03 Hvilke kostnader vil påløpe for å gjøre 

om barnehagen (inkludert slitasje) i 

stand til ordinær skoledrift når den 

midlertidige perioden er omme?

Se svar i detaljert notat om barnehagedrift Sagalund til Åsgård



MDG-04 Kan kommunedirektøren redegjøre 

for kommunestyrets 

påvirkningsmulighet på bevilgninger 

til de IKSene som ikke er 

brukerfinansiert, og rådgi oss på om 

det er midler å spare på disse IKSenes 

drift?

IKS ene har eget styre som legger frem budsjett for representantskapet for vedtak. Ordførerene i eierkommunene sitter i 

representantskapet. Kommunestyret kan påvirke bevilgningene gjenom å gi signaler og føringer til ordføreren i forkant av 

representantskapsmøtet. Kommunens eierstyringsstrategi er vedtatt i eiermeldingen hvor disse spørsmålene er søkt ivaretatt. Denne ble 

vedtatt i Ksak 83/20 21.10.202

MDG-05 Hva er handlingsrommet for 

innsparinger i Kirkelig Fellesråd, hvis vi 

legger til grunn at vi skal holde oss 

innenfor oppfyllelse av lovpålagte 

oppgaver?

Ut fra vurderingene til Kirkelig fellesråd er det begrenset rom for innsparinger innen Kirkelig fellesråd dersom dagens struktur og 

organisering skal opprettholdes, jf. eget svar fra kirkelig fellesråd se AP-02.

 

Skal det gjøres ytterligere innsparinger innen Kirkelig fellesråd må det vurderes strukturelle endringer, herunder helt eller delvis 

nedleggelse av en av  kirkene. Videre må det vurderes sammenslåing av de tre menighetsrådene til et felles Kirkelig fellesråd.  Når det 

gjelder struktur så er menighetsrådene/soknet egne organisasjoner med folkevalgte organer.  En evt sammenslåing må vedtas i 

menighetsrådene og videre godkjennes av bispedømmerådet. 

  
MDG-06 Kan kommunedirektøren vise til 

regnestykket for om 

studentkampanjen betaler seg - og 

svare på om denne tar høyde for at 

Se eget notat til formannskapet 12.10.2022  Kommunedirektøren har ikke informasjon om hvor mange studenter som uansett ville meldt 

flytting.  Det er frivillig for studenter å melde flytting.  Erfaringen fra mange kommuner er imidlerid at det er få studenter som melder 

flytting  dersom det ikke er noen insentiver for studentene til å melde flytting. 

MDG-07 Hvor prekær er situasjonen rundt 

vedlikehold - spesifikt: hvilke 

konsekvenser (spesielt økonomiske) 

kan Ås kommune vente seg på sikt 

dersom vedlikeholdsnivået følger 

bevilgningene som er lagt inn i HP23-

26?

Et anbefalt normtall for vedlikeholdsnivå for å oppnå verdibevarende vedlikehold på en portefølje er ca 200 kr pr kvm. Ås kommunes 

vedlikeholdsbudsjett i 2022 var på ca 15 mill kr, eller ca 94 kr pr kvm. Vedlikeholdsbudsjettet er vedtatt økt i økomiplanperioden, men 

prisene på byggevarer og tjenester er også økt, uten at det er gitt priskompensasjon. Nivået som bevilges for nybygg og innsparingskrav, 

medfører at det ikke er rom for å legge inn økt ramme for vedlikehold innenfor ekisterende ramme i økonomiplanperioden. Det mangler 

altså mer enn 15 mill kr for å komme på anbefalt vedlikeholdsnivå i porteføljen. Konsekvensen av dette er i teorien at 

vedlikeholdsetterslepet øker med 15 mill kr pr år. Det er planlagt å legge frem en eiendomsstrategi i 2023 hvor tilstand, vedlikeholdsnivå 

og strategi blir satt. 

MDG-08 Kan kommunedirektøren foreslå et 

grovestimat på kostnader og inntekter 

i HP23-26 ved å innføre en moderat 

parkeringsavgift i sentrum fra og med 

2024 (forutsatt at detaljene for 

parkeringsregimet avgjøres i en egen 

sak i løpet av 23)?

Gitt dagens ordning med parkering i sentrum så vil kostnadene og inntektene gå i balanse.  Pr i dag beregnes ikke noe økte inntekter. En 

ny ordning basert på økt parkeringsavgift vil vi måtte utrede før vi gir endelig svar.

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-12-10-2022.515115.MD1I902329o20b9.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-12-10-2022.515115.MD1I902329o20b9.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-12-10-2022.515115.MD1I902329o20b9.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-12-10-2022.515115.MD1I902329o20b9.pts.html


MDG-09 Kan kommunedirektøren redegjøre 

for sin vurdering av hvordan 

omlegging av tjenestetilbud 

Moertunet og vridning av tjenester til 

mer hjemmeboende kan spare inn 7 

millioner? Vi tenker spesielt da på 

brukere med større behov, som vi 

mistenker kan koste kommunen mer 

dersom de må ha stor grad av 

tjenester hjemme.

Økningen i virksomhet hjemmeboendes budsjett er i all hovedsak knyttet til enkelt personer som enten har krav på BPA som 

tjenesteform og har fått dette innvilget eller enkelt personer som barnevernet og forvaltningen har ivaretatt frem til 18-årsdagen med 

store enkeltvedtak på 2:1- bemanning. De nevnte personene ville ikke vært aktuelle for plass på sykehjem. Demografien tilsier at 

kommunen pr.d.d. ikke har behov for de sykehjemsplassene som er redusert. Vridningen fra sykehjem til hjemmetjenester handler om å 

komme tidlig inn med tjenester slik at vi hindrer/utsetter tjenester lenger opp i mestringstrappen. Terskelen for å komme inn på 

sykehjem skal være høy, da tjenester kan gis i hjemmet, noe de fleste innbyggere også ønsker. I denne innsparingspakken har man 

redusert antall langtidsplasser men økt antall korttidsplasser for å kunne tilby mere avlastning slik at man kan bo hjemmer lenger.

MDG-10 Når er det estimert at innføring av 

bompenger for 

gjennomgangsstrafikken blir ferdig 

utredet? 

Utredning knyttet til gjennomgangstrafikken er planlagt sluttført på våren 23. Med tilgjengelige midler er det kun ressurser til å utrede 

ett alternativ for å redusere gjennomgangstrafikk, og med involvering fra Viken og avklaring med Ruter er dette valgt å være kantstopp 

for buss (redusere fremkommelighet for øvrig trafikk). Dette også med bakgrunn i kommunens vedtak i tilknytning til bompenger på E18 

der lokaltrafikk ikke skal påføres kostnader. Det er mulig å bygge på modellen med andre alternativer på senere tidspunkt dersom det er 

midler til det.

SP-01 Studenter Moer sykehjem: Ligger det 

forsatt inne 600 tusen/år for dette 

prosjektet?? Hvorfor?

Nei

SP-02 Når det skal være billigere å ha eldre 

hjemmeboende enn på sykehjem, 

hvorfor er det da en så stor økning i 

bevilgning til hjemmeboende? Både i 

budsjettrevisjonen for 2022 og for HP 

videre.

Økningen i virksomhet hjemmeboendes budsjett er i all hovedsak knyttet til enkelt personer som enten har krav på BPA som 

tjenesteform og har fått dette innvilget eller enkelt personer som har vært i barneverne, som nå har fylt 18 år og har store enkelt vedtak 

1:1 bemanning. De nevnte personene ville ikke vært aktuelle for plass på sykehjem.

SP-03 Kan egenandelen på sykehjem økes?  

FÅTT SVAR...GLEM DET!

Utgår

SP-04 Hvor store kostnader er forbundet 

med å ha Sagaskogen barnehage 

stående ubrukt (pr år)- altså faste 

driftsutfgifter uvhengig av om det står 

tomt.

Ca 52 000 kr (320 kvm x 650 kr x 25 %)

SP-05 Er det lagt inn økte kostnader (utover 

stykkpris barn) til Rustad skole når 

Kroer nedlegges? Mer ekstralærere 

etc?

Det er lagt inn økte kostnader ved Rustad skole utover lærernorm dersom elevene ved Kroer skole flyttes til Rustad.

SP-06 Hva vil inntekten være av å avhende 

modulskolen på idrettsplassen 

sommeren 23.?

Kostnaden vil være restleie og nedrigg på 15 mill kr, minus spart leie og FDV i 4 måender på 2,6 mill, totalsum 12,4 mill kr. I tillegg må det 

leies alternative lokaler til de tjenestene som er foreslått inn i modulskolen (læringssenter, barnevern og samtaletjeneste). 



SP-07 Fastlegemidler: De 500 tusen til 

styrkingen, er de tenkt til det 

kommunale fastlegekontoret ELLER 

generelt for å få flere fastleger til 

kommunen?

For å sikre en fortsatt robust fastlegeordning i Ås er det helt nødvendig å legge inn midler til stimulering av denne ordningen. Flere 

privatpraktiserende fastleger nærmer seg pensjonsalder. I 2021/22 har man redusert noe på pasientlistene til flere fastleger som et tiltak 

for å bla bedre situasjonen ved Ås fastlegekontor. Det var heller ikke mulig å rekruttere en privatprktiserende fastlege som en erstatning 

for pensjonert lege i sentrum. Det betyr at pr nå er det ikke  kapasitet på fastlegelistene i sentrum og liten kapasitet nord i kommunen. 

Det er risiko for at innbyggere står uten fastlege ved et lengre fravær hos en av fastlegene eller pensjonsavgang slik situasjonen er i dag. 

Disse midlene er tenkt for å prøve ut andre modeller for å ansette privatpraktiserende fastleger som eks at kommunen kan drifte 

fastlegekontoret slik at den private fastlegen kan kjøpe tjenesten av kommunen. Ås kommune må fortsette å ligge i forkant for å ansette 

fastleger. 

Det å ta i mot 120 flyktninger er en viktig samfunnsoppgave, det man ser i 2022 er at det fører til et større press på fastlegene. Skal 

kommunen møte anmodningen som er varslet fra IMDI i 2023 om et større mottak av flyktninger er man avhengig av en økning av 

faslegekapasiteten i kommunen. Dette kan raskest gjøres ved å ansette en 50% fastlege på Ås fastlegekontor.

Kommer det nasjonale tiltak vil kommunen vurdere om disse tiltakene i sin helhet kan avbøte behov for lokale tiltak. 

Tiltakene som er beskrevet vil treffe både de privatpraktiserende fastlegene og  Ås fastlegekontor. Begge ordningene vil være 

bærebjelken i fastlegeordningen i Ås for framtiden.

SV-01 Grunnskole: Er det budsjettført 

flytting av Sagalund? Ev hvor? Hva er 

forventa gevinst? Hvilke konsekvenser 

vil flyttingen få for pedagogiske 

kvaliteter? Hva gjør vi med lokalet i 

sagalund?

 Hvilke konsekvenser vil flyttingen få for pedagogiske kvaliteter: Det er synet på barn og barns læring som er styrende for hvordan man 

velger å organisere hverdagen, hvordan man iscenesetter det fysiske miljøet og hvilke aktiviteter man velger på vegne av barna. Ett bytte 

av lokaler vil ikke endre dette. Samtidig vil det fysiske miljøet inne og ute gi andre rammebetingelser. Åsgård bygget er nytt og moderne 

utformet, og dermed lettere å holde rent og en jevn inne temperatur. Bygget har større inne areal, som gir mulighet for større fagmiljø og 

flere valgmuligheter innenfor mangfoldet i barnegruppene. Det ligger nærmere sentrum som åpner opp for bred deltagelse i tilbudene og 

området rundt. Det åpner opp for nye muligheter til tett samarbeid med skole. Hva gjør vi med lokalet i Sagalund: Dette vil bli behandlet i 

barnehagebehovsplanen og eventuelt videre i arealeffektiviseringsprosjektet. Se svar på de andre spørsmålene i detaljert notat om 

barnehagedrift.

SV-02 Grunnskole: Det foreslås stans i 

innkjøp ipad skole: hvilke 

konsekvenser får dette? Hvem er det 

som ev får begrenset tilgang? 

Avbøtende tiltak?

Det er lagt inn et midlertidig ett-årig kutt i HP-23 på 1 mill kroner. Det innebærer at det står 1 mill igjen. Konsekvensen av dette er at de 

læringsbrettene vi har i bruk må brukes lenger.  Målsetningen er å klare å videreføre 1:1 med midlene som er igjen, men det kan medføre 

at vi ikke klarer det på alle skoler og alle trinn. Vi har ikke enda vurdert hvilke trinn som eventuelt ikke skal ha læringsbrett.

SV-03 Grunnskole: Det er kommet fram at 

innkjøp av skolemateriell er svært 

mangelfullt. Kan dere beskrive 

situasjonen?

 Det er verken økonomisk eller praktisk mulig eller ønskelig  å anskaffe nye læreverk i alle fag samtidig.  Vurdering av læreverk og 

anskaffelser en tidkrevende prosess, og feilkjøp gir store og langvarige konsekvenser. Ås-skolen tilstreber kvalitet i dette arbeidet som vil 

være en pågående prosess over lang tid.  Alle elever har tilgang til det  vi kaller " fritt skolemateriell" som er penn og papir mm.



SV-04 Grunnskole: FAU ved Ås 

ungdomsskole uttrykker bekymring 

rundt at kantinene ikke er i drift, og at 

elevene ikke benytter kantinens 

lokale. Hva er besparelsen for dette 

kostnadskuttet?

Det er per i dag ikke lagt inn budsjettmidler til kantinedrift ved skolene. Det innebærer at det ikke er foreslått å kutte skolenes budsjetter 

på dette området.

SV-05 Grunnskole: Det er et økende behov 

for oppfølging av elever med spesielle 

behov. Er midlene for å følge opp 

vedtak tilstrekkelige for å ivareta 

reelle behov?

Elever med spesialundervisning har  et enkeltvedtak om tilpasset opplæring etter en individuell opplæringsplan. Kostnadene til dette tas 

fra skolenes rammer ref. økonomifordelingsmodellen for skole. Dette medfører at elever med spesialundervisning får det de har krav på, 

mens det blir mer krevende å tilby tilpasset opplæring og støtte for elever som ikke har vedtak om spesialundervisning.

SV-06 Forebyggende helse: Netto 

driftsutgifter forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste har 

økt kraftig til 2021. hvorfor er det slik?

De tjenestene som opprinnelig kostandsføres på dette tjenestestedet er Forebyggende helsetjenester, herunder helsestasjon 0-5 år, 

skolehelsetjenesten 6 - 19 år og ungdoms- og studenthelsetjenesten, samt Barne- og ungdomsteamet. Ingen av disse tjenestene har 

styrket sin bemanning. De økte driftsmidlene handler om at store deler av ansattegruppa på Koronasenteret er kostnadsført på dette 

kostnadsstedet, samt kommunens finansiering av studenthelsetjenesten. 

SV-07 Forebyggende helse:  Det er positivt 

med skolehelsetjenestens 

tilstedeværelse nordbytun og 

sjøskolen 5 d/ uka. Hva med Ås 

ungdomsskole?

Ås ungdomskole har over tid hatt en mer stabil og en høyere andel skolehelsetilbud over tid og er en godt kjent og godt brukt tjeneste av 

elevene.

SV-08 Forebyggende helse: Det er ønske om 

å styrke den kommunale 

fastlegeordningen. hva innebærer det 

jf de tre modellene som vises til?

Se SP-07

SV-09 Forebyggende helse: Det vises til 

behov for å styrke psykologitilbudet. 

Kunne man inngått stordriftsfordeler 

ved å kjøpe tjenester fra SiÅS her?

Alle ansattressursene i ungdoms- og studenthelsetjenesten er ansatt i Forebyggende helsetjeneste/Ås kommune, herunder psykologene. 

SiÅs har følgelig ingen ansatteressurser det vil være aktuelt å kjøpe tjenester fra for å styrke det eksisterende tilbudet.



SV-10 Arbeids- og sosialrettede tjenester: 

Det er lite statusbeskrivelse for 

rusomsorgen i kommunen. Hvordan 

er tilbudet sammenlignet med andre 

kommuner?

Rustjenesten i Ås omfatter ruskonsulenter, ambulerende rustjenester, aktivitetssenter på dagtid. Vi kjører ut mat 1 gang pr. uke samt et 

aktivitetstilbud på kveldstid - de siste tjenestene er finansiert på tilskuddsmidler. Det er utfordrende å sammenlikne oss med andre, da 

KOSTRA tallene ikke gir oss et enkelt svar - det vil kreve tid å gå inn i dette.

SV-11 Arbeids- og sosialrettede tjenester: 

Lite midler til forebyggende 

rådgivning og sosialtjenester, jf 

KOSTRA, hvordan er dette 

sammenlignet med behov?

Vi ser at det er økende behov for råd, veiledning og arbeidsrettet oppfølging nå grunnet høye levekostnader. Ikke alle får den tidlige og 

tette oppfølgingen siden kommunen bruker lite midler. Ås kommune følger nøye med på utviklingen.

SV-12 Arbeids- og sosialrettede tjenester: 

Introduksjonsordningen reduseres fra 

12,9 til 7,5 mill, hva er årsaken til 

dette?

Som en følge av krigen i Ukraina er introduksjonsordningen styrket i 2023, og med en gradvis nedtrappingseffekt utover i perioden. 

Beløpene er basert på anslaget kommunen antar den får i integreringstilskudd de neste fire årene. 

SV-13 Arbeids- og sosialrettede tjenester: 

Startlån gikk ut av rammetilskudd og 

har dermed måttet styrkes lokalt. Er 

styrkningen som er foreslått 

tilstrekkelig sammenlignet med 

tidligere overføringer? Antall nye 

søknader / 1000 for startlån er 

redusert, og lavere enn andre 

kommuner. Hva er årsaken til dette?

Stortinget har vedtatt å innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering i 

kommunerammen fra 2020. Ås kommune fikk 1,7 mill. kr tilført i rammetilskuddet. Dette skal dekke både saksbehandling av søknadene, 

og tilskuddsmidler. Ås kommune har tidligere fått innvilget tilskuddsramme fra Husbanken tilsvarende ca. 10 % av startlånsrammen. I 

2022 er startlånsrammen foreslått til 40 mill. kr, som tidligere ville gitt ca 4 mill. kr i tilskudd. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke se 

at det er mulig å opprettholde tilskudd i tilsvarende størrelsesorden som tidligere og har ikke funnet plass til å innarbeide en videreføring 

av ordningen uten tilsvarende bidrag fra staten. Eiendom skal utarbeide politisk sak om retningslinje for tilskudd ila høsten. I 

handlingsprogrammet er det lagt inn en indikator fra KOSTRA som gjelder bostøtte og der har antall nye søknader blitt redusert. Den 

faktiske årsaken til dette er usikker, men det kan henge sammen med at flere lar være å søke fordi de vet at de har for høy inntekt til å få 

noe, f.eks. 

SV-14 Tjenester til hjemmeboende: Hvordan 

er tilbudet med støttekontakt 

organisert? Hvordan samsvarer 

tilbudet med behovet? Hvordan blir 

dette organisert med arbeidsavtaler?

Tilbudet med støttekontakt for innbyggere i Ås kommune ivaretas av støttekontaktkoordinator og er organisert under enhet bolig 

voksne. Forvaltningen i Ås kommune fatter vedtak om støttekontakt etter søknad som beskriver antall timer som er innvilget. 

Støttekontaktkoordinator finner egnet støttekontakt. Det er til tider vanskelig å rekruttere nok støttekontakter med egnethet. Spesielt 

gjelder dette til de mer krevende oppdragene som krever kompetanse og erfaring. Det er økende behov for støttekontakter til ulike 

grupper. Støttekontakten må ha fylt 18 år, og søke om politiattest og skrive under en oppdragsavtale før oppdraget kan starte. 

Oppdragsavtalene fornyes, etter kontinuerlig evaluering av forvaltningen om videreføring av vedtaket, minst en gang per år. Rapporter 

fra støttekontakter som skal leveres hver 2 måned danner grunnlaget for evalueringen. Tjenesten i Ås kommune er organisert i individuell 

støttekontakt.  



SV-15 Tjenester til hjemmeboende: 

Matsvinn sykehjemmet- Mathilda- 

utvikles for flere 

virksomhetsområder?

Mathilda er utviklet for Storkjøkken og skal bedre rutinene på : produksjon/svinn, innkjøp, bestilling fra bogrupper, catering og 

matservering til hjemmeboende.

SV-16 Tjenester til hjemmeboende: Fjerne 

kjøp fra private for avlastning barn og 

unge- hva har disse tjenestene 

innebært? Er det kun kompetanse 

som begrunnet disse midlene?

Oppfatter spørsmålet dithen at det dreier seg om kjøp av tjenester fra private aktører. Bakgrunnen for kjøp handler om barn og unge 

som får innvilget omfattende vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester på grunn av alvorlige og omfattende psykiske 

helseutfordringer, og hvor foreldrene ikke makter å ivareta den daglig omsorgen i hverdagen. Fordi spesialisthelsetjenesten ikke har et 

døgntilbud å tilby denne gruppa barn og unge må kommunen, ofte på kort varsel, etablere slike tilbud. Kommunen har pr nå ikke egnede 

boliger eller kompetanse til å ivareta disse oppgavene og har kjøpt døgnbemannede, miljøterapeutiske tilbud fra private aktører. Det vil 

ta tid for kommunen å bygge opp den nødvendige kompetansene. Det er ikke utredet om det vil lønne seg å etablere kommunale 

tjenester for å dekke behovene som er omtalt her.

SV-17 Tjenester til hjemmeboende: BPA: er 

dette innleide firma (mellomledd), 

eller er det brukerstyrt med 

kommunen som drifter dette?

I Ås har brukerne mulighet til å velge mellom å benytte kommunen som drifter av BPA ordningen eller velge mellom ti ulike eksterne 

leverandører. Ordningen har vært organisert slik i mange år. Kommunen  har et interkommunalt samarbeid  gjennom FIK (felles  

innkjøpskontor) som har inngått en rammeavtaler med 10 leverandører. Kommunen har også i disse sakene tett kontakt og det oppleves 

som mer brukerstyrt. Det er i hovedsak de ordningene hvor bruker har mange timer som velger ekstern løsning. Kommunen har god 

erfaring ved at bruker kan velge hvordan de ønsker å drifte ordningen sin. Det er pr i dag 15 brukere som benytter ekstern leverandør og 

5 som benytter kommunal drift.

SV-18 Tjenester til hjemmeboende: Jf. 

vedtak HP2022-25 

"Kommunedirektøren bes legge fram 

en sak om sammenslåing av 2 

avdelinger – under en avdelingsleder, 

i tråd med alt. Innsparingsforslag": 

kan vi kutte dette fra 2023 før vi har 

fått en politisk sak til behandling? Hva 

skjer med Sleipnersvei om det skal 

legges ned? 

Slik det har vært beskrevet tidligere henger dette sammen med samlokalisering av "boligene" og er lagt inn som en forutsetning. 

Stillingen har vært holdt vakant, relatert til innsparingskravene og vært ivaretatt av annen avd.l. i påvente av ferdigstillelse av  prosjekt 

"Fremtidens boliger". Hvis Sleipnervei "avvikles" vil beboerne få tilbud om annen bolig/tilbud.

SV-19 Pleie og omsorgstjenester i 

institusjon: Spørsmål om 

brukerbetaling: er det potensiale for å 

øke dette?

En gjennomgang av vederlagsinntektene og brukerbetalingene i helse- og mestring, viser at Ås kommune følger de statlige føringer som 

gjelder på dette området. Det er derfor ikke mer å hente på dette område.

SV-20 Pleie og omsorgstjenester i 

institusjon: Finnes det andre måter å 

innhente økte inntekter ifm ledighet 

på MOER?

Det arbeides med ulike løsninger i areal effektiviserings prosjektet hvor Moer er inkludert, hvor man ser på hensiktsmessige bruk av eide 

lokaler for å avvikle leide lokaler.



SV-21 Fysisk planlegging og nærmiljø: 

Behandlingstiden har gått ned 

(byggesak), mens kostnadene har økt 

vesentlig og uproporsjonalt for 

behandling av plansaker. Hva er 

årsaken til dette?

Kompleksiteten i plansakene har økt, men det betyr ikke at kompleksiteten i byggesakene øker tilsvarende.  Nærmere KOSTRA-analyse gis 

i årsmeldingen.

SV-22 Fysisk planlegging og nærmiljø: 

Hvorfor har driftsutgifter til kart- og 

oppmåling økt? Hva er årsaken til at 

dette er så mye høyere enn andre 

kommuner? Er økningen fanget opp 

ved økte gebyrer?

Driftsutgiftene til kart- og oppmåling har de siste årene ikke økt mer enn lønns- og prisstigningen tilsier. Årsaken til at gebyrene har økt 

betydelig de senere årene er at selvkostdekningen /dekningsgraden har vært langt under 100 %. Dekningsgraden ser per nå ut til å ligge 

på rundt 100 % og gebyrene økes derfor ikke utover lønns – og prisøkning. 

Oppmålingsgebyrene i Ås kommune har de senere årene ligget vesentlig over nabokommunene og årsaken til dette kan være flere, men 

den mest sannsynlige årsaken er at nabokommunen har en lavere dekningsgrad enn Ås. I følge Momentum, som foretar 

selvkostberegningene, er det få kommuner som har dekningsgrad på 100 % innen oppmålings-området. 

SV-23 Fysisk planlegging og nærmiljø: I 

hvilken grad er potensialet for 

selvkost fullt ut utnyttet?

Potensialet for selvkost er utnyttet fullt ut for byggesak og oppmåling. Se for øvrig svar på spørsmål fra Arbeiderpartiet.

SV-24 Det vises til økte kostnader på IT-

kostnader 5 mill: hva er årsaken til 

dette?

IKT kostnader øker dels  som følge av drift og lisenser  av nye systmer, herunder M365 , ny oppgadert IKT infrastruktur og oppgradering 

til skybasert arkivsystem med nye funksjonalitet.  I tillegg er det en kraftig økning i lisenskostnadene fra  leverandlrene av IKT syster.  Det 

er igangsatt en evaluering av Stor follo IKT og vurdering av ulike driftsløsninger for IKT området. Dette vil bli nærmere omtalt i 

tilleggsnotatet til handlingsprogrammet.  Microsoft har de senere årene endret lisensstruktur som  gir kommunen høye utgifter til 

Microsoft lisenser hvis alle IKT brukere skal ha samme lisens. Kommunen har derfor iverksastt en systematisk opprydding av Microsoft 

lisensenser for å differensiere lisenene etter hva de ulike brukerne strengt tatt har bruk for av funksjonalitet. 

SV-25 Eiendomsforvaltning og utleie: 

Hvordan samsvarer styrkningen av 

vedlikeholdsbudsjettet for 

bygningsmassen med 

opptrappingsplanen som er vedtatt?

Vedtatt opptrappingsplan er innarbeidet i budsjett og handlingsprgram 2023-2026. 

SV-26 Eiendomsforvaltning og 

utleie: Hvorfor koster det 10 mill når 

vi skal legge ned og spare i 

bygningsmassen? Hvordan bruker 

man eksisterende utstyr og bygg som 

ikke brukes?

Det er nødvendig med midler til tilpasninger for endret bruk i egen eiendomsportefølje. Brukbart inventar og utstyr vil bli gjenbrukt. 



SV-27 Eiendomsforvaltning og utleie:  Det er 

ikke foreslått investeringer på 

kulturhuset, lyden er allerede noe 

ødelagt. Hvordan henger dette sa 

sammen med målet om å øke 

inntjeningen?

Det er satt av midler i investeringsbudsjettet for 2023 til nytt lydanlegg. 

SV-28 Eiendomsforvaltning og utleie: Hva er 

potensiale for å kutte 1 mill i 

investeringsbudsjett Åsgård skole, ved 

fex bruk av resirkulært innbo?

Det er allerede gjort en vurdering av hva som kan gjenbrukes av inventar. Skolen har ikke kjøpt inn noe nytt inventar eller IKT etter at 

vedtaket om bygging av ny skole ble vedtatt. Inventaret som i dag finnes på modulskolen er derfor gammelt, i dårlig stand og er ikke 

egnet til å benytte i et nytt skolebygg. På grunn av den generelt høye prisøkningen det siste året, forventes det at kostnadene til 

anskaffelsen av inventar og spesielt IKT har blitt betydelig høyere enn opprinnelig budsjettert. Det kan derfor hende at det må kuttes i 

planlagt omfang for å klare å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjett.

SV-29 Eiendomsforvaltning og utleie: Potten 

for idrettsanlegg, hva brukes dette til? 

Hva er potensiale for å kutte her, og 

ev konsekvenser?

Hvis man her tenker på KOSTRA-tall for netto driftutgifter til idrettsanlegg, så gjelder dette forvaltning drift vedlikehold av kommunens 

idrettsanlegg (svømmehallene, Åshallen, og delvis flerbrukshaller og gymsaler på skoler, samt utendørs idrettsanlegg.). Rammen er 

allerede stram, og konsekvensen av å kutte er at idrettsanlegg forfaller. 

SV-30 Samferdsel: 5% av innbyggerne har 

handikapskilt, dobbelt så mange som i 

øvrige kommuner. Hva er årsaken til 

dette? Innebærer dette behov for mer 

tilrettelegging?

I hht Parkeringsforskriften skal det på offentlig parkeringsområder avsettes tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede 

med parkeringstillatelse.  Søknadene vurderes ut ifra vedtatte kriterier for parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Statistikk fra 

statens vegvesen viser at  Ås kommune i 2022  har 1,5 %  av befolkningen som har gyldige parkeringstillatelser. Dette er under nivået til f. 

eks Frogn kommune  og omtrent på nivå med Nordre Follo  kommune. Samtidig er det over landssnittet. Det kan antas at landssnittet er 

lavere fordi antallet parkeringstillatelser i de store byene er lavere på grunn av at færre i de store byene kjører bil.  I Ås er det særlig 

mange over 80 år som har gyldige parkeringstillatelser sammenlignet med landssnittet. 

SV-31 Felles inntekter og utgifter: hva er 

potensielle inntekter ved å styrke 1 

promille i eiendomsskatt?

Dette er anslått å gi øke inntekter på ca 16 mill. kr. 

SV-32 Felles inntekter og utgifter: hva er 

konsekvensen ved generelle kutt 1 

mill?

Det er et uspesifisert ostehøvelkutt.  Kuttetvil i stor grad dekkes av alle enheter gjennom redusdrt vikarbruk ved vakanser.

SV-33 Felles inntekter og utgifter:  hvordan 

har kommunedirektøren tatt høyde 

for tilbakebetaling av coronautgifter i 

fjor? Hvor mye er det snakk om av 

reelle utgifter?

Det ble i 2021 ført 50,3 mill. kr med prosjektnummer korona.  Kommunen fikk 47,4 mill. kr fra staten .



SV-34 Felles inntekter og utgifter:  Hvordan 

vil vi justere budsjettet med endelig 

fremforhandlet statsbudsjett?

kommundirektøren vil legge frem et tilleggsnotat med økonomiske konsekvenser for Ås kommune av budsjettavtalen i Stortinget.

SV-35 Klimaregnskap:  Er infrastruktur i Ås 

tilrettelagt for klimanøytrale 

byggeplasser?

Vi har ikke vurdert om det er tilstrekkelig strømkapasitet for klimanøytrale byggeplasser i de områdene som skal bygges ut i årene som 

kommer.  

SV-36 Klimaregnskap: Viken har en 

utlånsordning for utslippsfrie 

anleggsmaskiner. Hvordan kan ås 

nyttiggjøre seg dette?

Kommunen er klar over at ordningen finnes, og vil løpende vurdere den når det er relevante maskiner og utstyr tilgjengelig for utlån til 

bruk i våre prosjekter.

SV-37 Klimaregnskap: status 

naturmangfoldplan- behov for 

rullering?? Kunnskapsheving i 

kommunen- status her?

Ihht planstrategien skal plan for naturmangfold ikke rulleres i 2023. I forbindelse med  utarbeides av ny planstrategi etter valget i 2023 vil 

rullering av plan for naturmangfold bli vurdert. Tiltaksplanen skal derimot rulleres i 2023. Vi er i dialog med flere Follokommuner om å 

utarbeide felles maler og rutiner for vurdering av naturmangfold. Når dette er klart, vil det være behov for en felles opplæring og 

gjennomgang av rutinene og hensikten til dem. 

SV-38 Klimaregnskap: Kildesortering 

kommunale bygg

Kommunen har inngått en rammeavtale med tydelig målsetning om økt sorteringsgrad. Det er  laget en prosjektplan for arbeidet. 

Kommunen skal i samarbeid med avfallsleverandøren  (Ragn-sells) legge en plan for det videre arbeidet med økt sorteringsgrad. Det er 

nødvendig at de bistår oss med å kartlegge hvilke tjenester og steder som kan egne seg for å sortere flere fraksjoner. Forøvrig økte 

sorteringsgraden betydelig i 2022. 

SV-39 Annet: Hva er konsekvensen for større 

kutt til kirkelig fellesråd?

Se svar på spørsmål MDG-05 og AP-02.



UAV-1 Ref. sak jeg nevnte i Formannskapet i 

går knyttet til elever i 8-10 klasse med 

funksjonshemming som trenger SFO 

og som må betale for dette. Slik jeg 

forstår det så er Ås kommune den 

eneste kommunen i Follo hvor man 

må betale en egenandel på kr 3550 

per måned. Dette er jo en elevgruppe 

som ikke kan klare seg uten SFO, og 

det er helt nødvendig for at foreldre 

skal kunne stå i full jobb. For barn i 5-

7 klasse er dette tilbudet gratis da 

alternativet hadde vært f.eks. 

avlastning eller et annet helsetilbud. 

Det er samme behov for disse elevene 

selv om de går på ungdomsskolen, og 

det hadde kanskje vært 

hensiktsmessig at tilbudet til disse 

også hadde vært klassifisert som et 

helsetilbud uten egenandel. Hva er 

den årlige kostnaden dersom også 

elever tilhørende denne gruppen skal 

få gratis SFO også i 8-10 klasse? på 

ungdomsskolenivå skal få gratis SFO?

Elever på 8. – 10. trinn fra Ås kommune, som har sitt skoletilbud FBU, må betale egenandel på ca 3500,- per mnd for opphold og tilsyn 

ved SFO. Kommunen er forpliktet til å tilby gratis SFO plass til elever på 5. til 7. trinn som har rett til særskilt SFO. Denne retten gjelder 

ikke for elever på ungdomstrinnet. Ås kommune har anledning til å kreve egenbetaling for denne gruppen og har valgt å gjøre det. Vi er 

kjent med at de andre eierkommunene ikke krever egenbetaling for sine elever.

Inntektene beløper seg til ca 35 000,- per elev per år. Det er vanlig at vi har 4- 6 elever i denne gruppen ved skolen. Bortfall av 

egenbetaling vil medføre et inntektstap på ca 200 000 og forutsetter en budsjettbevilgning for 2023 om egenbetalingen skal avvikles.



V-01 Hvor mye inntekter kan antas fra 

kommunale p-plasser - i aksen Rustad 

skole - Korsegården -, som primært er 

plassert nær kommunale 

arebidsplasser, dersom timespris på 

20,- hele døgnet. P-plasser som antas 

å ha primært "arbeids-parkering" har 

betaling fra første time. (les: 

Rådhusplassen antas nesten null i 

inntekt pga at der er det primært 

handlende som står gratis om de står 

under 3 timer. ) Venstre har lagd en 

enkel oversikt for anslag, se fane 

"parkering"

Innføring av betaling for arbeidsparkering i Ås vil  kunne gi flere konekvenser. I den forbindelse er det gjennomførte en 

spørreundersøkelse blandt de ansatte i Ås som blant annet  viser at mange ansatte i Ås kommune har lang avstand til jobb, uten 

tilstekkelig kollektivtilbud. Det er mange som svarer i spørreundersøkelsen at det er uaktuelt å måtte betale for p-plass ved 

arbeidsstedet, og at de kommer til å vurdere å skifte jobb dersom det skjer.Det er ingen tilliggende kommuner som har innført betaling 

for sine egne ansatte, og dermed kan våre ansatte finne relevante stillinger inkludert mulighet for parkering andre steder. Øvrige 

konsekvenser av innføring av slik betaling krever ytteligere utredning.

V-02 Hva vil økonomisk effekt være, og når 

slår den inn, dersom nettbrett fases ut 

for elever i 1. - 3. trinn

Læringsbrett brukes i alle fag og på tvers av fag der det er hensiktsmessig. Dersom læringsbrettene tas bort for 1.-3.trinn vil dette 

medføre økte kostnader til innkjøp av annet læringsmateriell. Kommune direktørens vurdering er at et slikt tiltak ikke innebære en reel 

innsparing,

V-03 Hva vil det koste å gi fysisk 

læremateriell (bøker) per trinn i Ås-

skolen per år. (om annen inndeling 

enn trinnindeling er hensiktsmessig å 

angi svaret i, er det selvsagt ok) 

Et estimat viser at det vi koste 9-10 mill å kjøpe fysiske lærebøker i alle fag til alle elevene i Ås-skolen. Pris pr trinn vil varierere veldig da 

størrelsene på trinnene varierer fra 6 elever til 82 elever, i tillegg er det avhengig av hvilke fag man kjøper fysiske lærebøker i. Elevene i Ås-

skolen har 1:1 når det gjelder læringsbrett/PC, det er pedagogisk ønskelig å kunne ha tilgang til digitale læringsmidler i en del fag, slik at 

pedagogene kan velge læringsmiddel etter formål.

V-04 Hvor stor/liten andel av Ås-skolen (gitt 

i andel av trinnene, og/eller i andel av 

fagene) har komplett fysisk 

læremateriell.

Valg av læringsmateriell vil vi skal ligge så nært fagpersoner som mulig. Innkjøp av læremidler, digitale og fysiske, følger planer ved den 

enkelte skole, beslutningene tas av skoleledelse og lærere i samarbeid. Administrasjonen har ikke en fullstendig  og oppdatert oversikt 

over dette.

V-05 Mht verbalforslag 11. 2021 "11. 

Kommunestyret ber om en sak om 

brukerbetaling på institusjoner og 

andre kommunale helse- og 

omsorgstjenester. " sies det at 

kommunen følger de statlige føringer 

som gjelder for dette området. Kan 

det likevel være noe å hente på å øke 

brukerbetalingene? 

En gjennomgang av vederlagsinntektene og brukerbetalingene i helse- og mestring, viser at Ås kommune følger de statlige føringer som 

gjelder på dette området. Det er derfor ikke mer å hente på dette område. 



V-06 Ref. Åsgård skole Inventar og IKT 18 

mill: hva er det? Kan det kuttes til 2 

mill? Og vh avil effekten av dette 

være? Hva vil ev.t være "forsvarlig" 

kutt?

«Prosjektet Åsgård skole. Inventar og IKT omfatter, som navnet tilsier, anskaffelse av inventar og IKT til Åsgård skole. I IKT-leveransen 

ligger blant annet interaktive tavler til klasserommene. På grunn av den generelt høye prisøkningen det siste året, forventes det at 

kostnadene til anskaffelsen av inventar og spesielt IKT har blitt betydelig høyere enn opprinnelig budsjettert. Prisen på IKT-leveransen er 

pr. nå ikke mottatt fra StorFollo IKT. Hvis Åsgård skole skal kunne tas i bruk som forutsatt til skolestart høsten 2023 kan det derfor ikke 

kuttes i vedtatt budsjett på 18 mill. kroner.

Hvis budsjettet kuttes til 2 mill. kroner vil Åsgård skole ikke kunne tas i bruk som forutsatt. Skolen har ikke kjøpt inn noe nytt inventar 

eller IKT etter at vedtaket om bygging av ny skole ble vedtatt. Inventaret som i dag finnes på modulskolen er derfor gammelt, i dårlig 

stand og er ikke egnet til å benytte i et nytt skolebygg. I tillegg finnes det ikke innredning til de nye spesialrommene, slik som sløyd, 

keramikk, naturfag mm., da slike rom ikke finnes på modulskolen. Det er gjort en konkret vurdering av hva som kan gjenbrukes på skolen 

eller andre steder i kommunen. »

V-07 IKT generelt; hvor mye kan det kuttes, 

i investeringer? Og  i drift? (er det en 

"lineær kutteffekt, eller er det noen 

terskelnivå som man bør holde seg 

innenfor om kutt skal gjøres?)

Øk behov forl digitalisering og skjerpede krav til  IKT sikkerhet   gjor at det er behov for investeringer i IKT  også fremover. Samtidig  

prioriteres det strengt i forhold til nye IKT investeringer. Ønsker og behov for nye digitale systemer i  tjenestene er store , men kun 

strengt nødvendige investeringer med klare forventinger til gevinstreallisering blir prioritert. 

V-08 Veivedlikehold og veikostnader: Hva 

vil det være å spare på å øke 

intervallet for brøyting og annet 

vintervedliekhold?

Redusert vintervedlikehold vi gi redusert fremkommelighet for alle trafikanter i forbindelse med snøfall og glatte veier. Økt fare for 

trafikkulykker og hendeler på kommunale veier inkludert gangveier, sykkelveier. Generelt brøytes det ved over 5 cm våt snø og 10 cm 

tørr snø. Ved snøfall om natten etterstrebes det at veier er gjennombrøytet innen kl. 06.00 på hverdager, og innen kl. 09.00 på søndager 

og helligdager. Behovet for midler til brøyting er utfordrende å estimere da vi er avhengig av forholdene gjennom sesongen. Kommunen 

innkjøpte ordninger for vintervedlikehold har for 2023 økt med 16% gitt bransjens indeksregulering.

V-09 Ås IL: Hvor mye støtter får 

idrettslaget, direkte og indirekte. 

Sammenlignet med Nordby IL. (Hvis 

vanskelig å svare på: ok)

Tilskudd 2022: Ås IL - kr 150.000 for tilbudet "Aktiv på dagtid". Kr 50.000 til 100 års-jubileum. Nordby IL har ikke søkt om midler.

V-10 Ås fotball: hvor mye støtte får Ås 

fotball, indirekte og direkte. Gjerne 

sammenligent med Nordy IL fotball 

(Hvis vanskelig å svare på: ok)

Det er ikke søkt eller tildelt midler spesielt til fotballdelen av idrettsforeningene.

V-11 Hva er støtten per hode (bruker) på 

kulturskolen (både direkte og 

indirekte, gjennom husleie/arealverdi, 

ansatte o.l.)

Kulturskolen er et lovpålagt kommunalt tilbud. Den får ingen støtte og betaler ikke husleie. Den kommunale bevilgningen går til 

skoleundervisningen for skolens elever, prosjektbaserte gruppetilbud med egen påmelding, åpne gratistilbud og tiltak for alle barn og 

unge i grunnskolene. Hvis det kommunale budsjettet som går til alt dette fordeles på de 1200 elevplassene i kulturskolen utgjør dette er 

beløpet kr 5.800 pr elevplass. Hvis man legger et anslag på antall brukere til grunn vil beløpet være under kr 2.000 pr person. Halvparten 

av kulturskolens brutto driftsbudsjett dekkes av elevavgifter og eksterne tilskudd.


