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1. Innledning 
 
Kommunedirektøren legger her frem sin tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026. 
Tilleggsinnstillingen viser forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet sammenlignet med 
kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026. Endringene kommer som følge av 
regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, politiske vedtak fra 2. tertialrapport, samt nye behov som 
følge av endringer i kommunens økonomiske rammebetingelser gjennom 2022.  
 
I tillegg til disse endringene er det utarbeidet en plan for strakstiltak for strømsparing som presenteres i 
dette dokumentet.  
 

2. Sammendrag – kommunedirektørens overordnede vurderinger  
 
Kommunedirektøren vurderer at regjeringens styrkinger gjennom statsbudsjettet samlet sett ikke 
dekker kommunens økte kostnader. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 og opplegg for 
kommuneøkonomien er svært stramt, og står ikke i forhold til de store utfordringene og oppgavene 
Asker kommune skal løse i årene fremover. I tillegg er vi inne i urolige tider som er preget av mye 
usikkerhet. 
 
Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter som er høyere enn varslet i kommuneproposisjonen. 
Dette er imidlertid ikke nok til å kompensere for den sterke prisveksten som vil fortsette inn i neste år. I 
Statsbudsjettet for 2023 har regjering lagt til grunn en deflator på 3,7 prosent. Dette nivået er beheftet 
med stor usikkerhet og risiko. KS har lagt frem et eget anslag for deflator i 2023 for kommunesektoren 
på minimum 6,3 prosent. Forskjellen mellom de to nivåene utgjør for Asker kommune flere 100 
millioner kroner i manglende kompensasjon for forventet lønn- og prisvekst i 2023. Både Statistisk 
Sentralbyrå og Norges Bank vurderer at prisveksten vil bli høyere enn regjeringens anslag.  
 
Det er nødvendig med omstilling og effektivisering for at Asker kommune skal kunne møte 
utfordringene og ha økonomisk bærekraft i fremtiden. Kommunedirektøren la i sitt forslag til 
handlingsprogram opp til en omstilling og effektivisering på totalt 140 mill. kroner i perioden frem til 
2026. I tilleggsinnstillingen anbefaler kommunedirektøren et omstillingskrav på 50 mill. årlig fra 2023-
2025. Omstillingskravet ligger med halvårsvirkning på 30 mill. kroner for 2023. Dette utgjør 0,4 prosent 
av brutto driftsrammene til tjenesteområdene. I tillegg foreslår kommunedirektøren, som en del av 
omstillingsprogrammet, å reversere innlagte tiltak knyttet til temaplaner og noen øvrige driftstiltak fra 
det opprinnelige forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Kommunedirektøren vil eventuelt vurdere ansettelsesstopp i deler av organisasjonen og etablere et 
omstillingsutvalg for å håndtere omstillingen på en god og ryddig måte i tråd med lov- og avtaleverk.  
 
Kommunedirektøren vil holde formannskapet løpende orientert om status for omstillingsprogrammet. 
Formannskapet har et særlig sektorovergripende ansvar for å se helhet og sammenheng i økonomi og 
omstillingsarbeidet på tvers av fag- og tjenesteområder. De omstillingstiltakene som er av prinsipiell 
karakter og innebærer endret/redusert tjenestetilbud eller økte gebyrer/brukerbetalinger, fremmes i én 
felles sak til hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret i mars. 
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Hovedutvalgene vil involveres innenfor sitt ansvarsområde og bidra med råd, innspill eller 
høringsuttalelser.  
 
Det må etableres en god og regelmessig styringsdialog mellom formannskapet og kommunedirektøren, 
samt sikres en utfyllende økonomirapportering. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til 
dette i forbindelse med saken om årshjulet for 2023, og drøfte innretningen av dette med 
formannskapet.  
 
Kommunedirektøren har også hatt en ny gjennomgang av investeringsporteføljen på grunn av en 
prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider. Kommunedirektøren mener at 
det er forsvarlig med følgende revideringer av investeringsporteføljen: 
 
• Investeringsprosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt skyves 2-3 år ut i tid.  
• Sekkeposter reduseres, avsatt til mindre eiendomsrelaterte tiltak i tjenesteområdene. 
• Sekkeposter til brannsikring, beredskap, ENØK-tiltak, VAR og trafikksikkerhetstiltak skjermes. 
 
Dette vil blant annet føre til at noe av avdragsutgiftene og renteutgiftene kan forskyves lengere ut i 
perioden. 
 
I tillegg utsettes kostnader til et økt eiendomsvolum, drift av nye bygg og tjenestetilbud tilknyttet disse 
anleggene. Det vil kunne bli nødvendig med noen kompenserende midlertidige tiltak knyttet til tjenester 
og behovsdekning. 
 
Selv med omstillingstiltakene i tilleggsinnstillingen vil netto driftsresultat være på rødt nivå i 2023 og 
2024, men i tråd med vedtatt handlingsregel fra 2025. Et netto driftsresultat på rødt nivå vil kreve stram 
budsjettdisiplin. Kommunedirektøren anbefaler at det kun gjøres en helhetlig budsjettrevisjon i 
forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i juni. Eventuelle eksterne endringer 
innarbeides i 1. tertialrapport. Dette innebærer at det ikke legges opp til å behandle politiske 
økonomisaker løpende gjennom året, med noen få unntak. 
 
Kommunedirektøren har gjennom forslag til Handlingsprogram 2023-2026 og tilleggsinnstillingen gitt 
sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling for fireårsperioden. Ved behandlingen av 
kommunedirektørens forslag og tilleggsinnstilling 13. desember, er det kommunestyrets prioriteringer 
og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden. 
 

3. Program for omstilling og effektivisering 
 
Det er nødvendig med omstilling og effektivisering for at Asker kommune skal kunne møte 
utfordringene og ha økonomisk bærekraft i fremtiden. Kommunedirektøren la i sitt forslag til 
handlingsprogram opp til en omstilling og effektivisering på totalt 140 mill. kroner i perioden frem til 
2026.  
 
I tilleggsinnstillingen anbefaler kommunedirektøren et omstillingskrav på 50 mill. årlig fra 2023-2025. 
Omstillingskravet ligger med halvårsvirkning på 30 mill. kroner for 2023. Dette utgjør i sum 0,4 prosent 
av brutto driftsrammene til tjenesteområdene. Det er knyttet betydelig usikkerhet til varigheten av 
omstilling og omfanget for 2026. Dette må sees i sammenheng med planen om å oppnå et netto 
driftsresultat i tråd med vedtatt handlingsregel fra 2025.   
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Strategier for innretning av omstillingsprogrammet 
 
Kommunedirektøren har vurdert ulike strategier og virkemidler for å gjennomføre omstillingen på en 
best mulig måte for kommunens innbyggere, brukere og ansatte.  
 
Kommunedirektøren foreslår at følgende fem hovedstrategier legges til grunn for omstillingen: 
 
1. Videreføre vekststrategien: 

o Videreføre kommunens vekststrategi i tråd med målene i kommuneplanen. 
 

2. Løpende effektivisering og tjenesteutvikling:  
o Arbeide på nye måter gjennom innovasjon, digitalisering og tjenestedesign 
o Endre arbeidsprosesser og arbeidstidsordninger 
o Mobilisere og ta i bruk frivillige ressurser i sivilsamfunnet 

 
3. Endret tjenestetilbud:  

o Redusert kvalitet i tjenester 
o Redusert omfang av tjenester 
o Bortfall av tjenester 
o Endret fremdrift i implementering av temaplaner 

 
4. Økte inntekter:  

o Økte brukerbetalinger 
o Økte gebyrer  

 
5. Utsette investeringer for å redusere kapitalkostnader i driftsbudsjettet.  

 
Samlet sett legger kommunedirektøren til grunn at omkring 70 prosent av omstillingen bør 
gjennomføres ved hjelp av løpende effektiviseringstiltak, mens omkring 30 prosent av omstillingen bør 
gjennomføres gjennom endringer i tjenestetilbudet (redusert tjenestekvalitet, redusert tjenesteomfang, 
bortfall av tjenester) og økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger).  
 
Løpende effektivisering og tjenesteutvikling ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt. Tiltak som 
gjelder endringer i tjenestetilbud eller økte gebyrer og brukerbetalinger er av prinsipiell karakter, og 
krever politisk behandling.  
 
Videreføre vekststrategien 
 
Kommunens vekststrategi i tråd med målene i kommuneplanen bør videreføres for å sikre en 
befolkningsvekst som skaper økte skatteinntekter. SSB oppdaterer statistikk for befolkningsutvikling og 
boligproduksjon kvartalsvis. Tallene for 1. halvår er klare og viser:  
 
• Høy befolkningsvekst i Asker 1. halvår på 1,1 prosent. 
• Veksten knyttes primært til høy boligproduksjon, men også noe til flyktninger fra krigen i Ukraina. 
• Det igangsettes fortsatt mange boliger i Asker, men det antas at framtidig boligproduksjon dempes 

på grunn av økte priser og renteøkninger.  
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Side 4 av 31



Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026 
 

Side 5 av 31 

 
I løpet av 1. halvår 2022 ble det fullført 585 boliger i Asker. Ikke i noe annet halvår de siste 20 årene har 
det vært fullført så mange boliger. 

   
I Asker ble det igangsatt rekordmange boliger i 2020, og nå reflekteres dette i antall fullførte boliger. Så 
langt i 2022 er det også igangsatt relativt mange boliger. Det gjenstår å se hvordan boligmarkedet 
påvirkes av økte renter, strømpriser og andre forhold. Det er rimelig å anta at dette vil dempe 
boligproduksjonen noe framover. 
 
Befolkningsvekst er viktig for kommunens økonomi, skatteinngang og tjenester. Vi blir stadig flere eldre 
og får relativt færre innbyggere i yrkesaktiv alder. Økt tilflytting, trafikkvekst, utvikling av tettsteder og 
mer ekstremvær vil sette infrastrukturen under press og kreve store investeringer i årene som kommer. 
Kommunens økonomi påvirker hvor raskt vi kan investere, og da er forutsigbare skatteinntekter viktig. 
 
Løpende effektivisering og tjenesteutvikling 
 
Alle tjenesteområder skal jobbe løpende med effektivisering og tjenesteutvikling. Dette kan innebære å 
arbeide på nye måter gjennom innovasjon, digitalisering og tjenestedesign, endre arbeidsprosesser og 
arbeidstidsordninger, inkludert arbeide for flere heltidsstillinger, samt mobilisere og ta i bruk frivillige 
ressurser i sivilsamfunnet.  
 
Løpende effektivisering og tjenesteutvikling innebærer at tjenesten i utgangspunktet videreføres med 
samme behovsdekning som tidligere, men at den kan gis på andre måter. Løpende effektivisering og 
tjenesteutvikling ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt, og omfatter som hovedregel ikke tiltak 
som er politisk vedtatt gjennom temaplaner eller egne saker. 
 
Kommunedirektøren vil i det videre arbeidet systematisk benytte KOSTRA-sammenligninger og annen 
nasjonal statistikk for å vurdere hvor Asker kommune har størst effektiviseringspotensial og potensial 
for tjenesteutvikling. KOSTRA-sammenligninger viser at Asker kommune på enkelte områder har et 
forholdsvis høyt kostnadsnivå, og at kommunen har et teoretisk handlingsrom for en innsparing på 168 
mill. kroner dersom vi sammenligner oss med gjennomsnittlig ressursbruk for kommuner i KOSTRA-
gruppe 12. Beløpet samsvarer med kommunedirektørens forslag til omstillingsprogram på totalt 150 
mill. kroner over fire år. Det vil utarbeides et kunnskapsgrunnlag som grunnlag for det videre arbeidet. 
 
Endret tjenestetilbud 
 
Endringer i tjenestetilbud innebærer redusert kvalitet i tjenester, redusert omfang av tjenester eller 
bortfall av tjenester.  
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Kommunens økonomi påvirker hvor raskt vi kan investere, og da er forutsigbare skatteinntekter viktig.

Løpende effektivisering ogtjenesteutvikling

AIie tjenesteområder skal jobbe løpende med effektivisering og tjenesteutvikling. Dette kan innebære å
arbeide på nye måter gjennom innovasjon, digitalisering og tjenestedesign, endre arbeidsprosesser og
arbeidstidsordninger, inkludert arbeide for flere heltidsstillinger, samt mobilisere og ta i bruk frivillige
ressurser i sivilsamfunnet.

Løpende effektivisering og tjenesteutvikling innebærer at tjenesten i utgangspunktet videreføres med
samme behovsdekning som tidligere, men at den kan gis på andre måter. Løpende effektivisering og
tjenesteutvikling ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt, og omfatter som hovedregel ikke tiltak
som er politisk vedtatt gjennom temaplaner eller egne saker.

Kommunedirektøren vil i det videre arbeidet systematisk benytte KOSTRA-sammenligninger og annen
nasjonal statistikk for å vurdere hvor Asker kommune har størst effektiviseringspotensial og potensial
for tjenesteutvikling. KOSTRA-sammenligninger viser at Asker kommune på enkelte områder har et
forholdsvis høyt kostnadsnivå, og at kommunen har et teoretisk handlingsrom for en innsparing på 168
mill. kroner dersom vi sammenligner oss med gjennomsnittlig ressursbruk for kommuner i KOSTRA-
gruppe 12. Beløpet samsvarer med kommunedirektørens forslag ti l omstillingsprogram på totalt 150
mill. kroner over fire år. Det vil utarbeides et kunnskapsgrunnlag som grunnlag for det videre arbeidet.

Endret tjenestetilbud

Endringer i tjenestetilbud innebærer redusert kvalitet i tjenester, redusert omfang av tjenester eller
bortfall av tjenester.
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Kommunedirektøren vurderer at lovpålagte tjenester bør skjermes i større grad enn ikke-lovpålagte 
tjenester. Samtidig kan videreføring av en del ikke-lovpålagte tjenester være viktig for å forebygge 
behovet for lovpålagte tjenester i fremtiden.  
 
I arbeidet med å vurdere endringer i tjenestetilbudet, vil kommunedirektøren søke å redusere omfanget 
av endringer i tjenester til brukere med store og sammensatte behov.  
 
Ved utgangen av 2022 vil kommunestyret ha vedtatt totalt 11 temaplaner, og flere planer er i prosess. 
Temaplanene beskriver politiske innsatsområder, retningsvalg og prioriteringer innenfor en rekke 
sentrale politikkområder i kommunen, og har normalt et 12-årsperspektiv.  
 
Alle temaplanene har høye ambisjoner, der målet er å sikre gode og fremtidsrettede tjenester til 
innbyggerne. Innovasjon og utviklingsarbeid tar tid, innebærer nye måter å jobbe på og krever i mange 
tilfeller utvikling av ny kompetanse. De økonomiske konsekvensene kan også være betydelige.  
 
Kommunedirektøren foreslo opprinnelige å styrke budsjettet med flere nye driftstiltak knyttet til 
oppfølging av vedtatte temaplaner. Det vil nå være nødvendig å reversere disse tiltakene. Vi må bruke 
tid på å realisere ambisjonene i temaplanene, og vi må tilstrebe å få til mest mulig tjenesteutvikling 
innenfor gjeldende økonomiske rammer. Asker kommune må i større grad prioritere mellom ulike 
formål, interessenter og sørge for at ressursene bidrar til en høy behovsdekning og at 
innbyggere/brukere opplever gode tjenester nær der folk bor.  
 
Økte inntekter 
 
Brukerbetalinger og gebyrer står for om lag 15 prosent av kommunesektorens inntekter. Gebyrer er det 
innbyggerne betaler for å dekke de reelle kostnadene ved den aktuelle tjenesten.  
 
Brukerbetaling er betaling knyttet til bruk av offentlige tjenester. Det kan være snakk om at en betaler 
for utføring av hele tjenesten eller kun en egenandel (en andel av den totale kostnaden). 
Når det gjelder brukerbetalinger, vil kommunedirektøren legge opp til en profil som ivaretar/skjermer 
enkeltpersoner eller husstander med lave inntekter.  
 
Når det gjelder gebyrer, legger kommunedirektøren selvkostprinsippet til grunn.  
Det vises til egen sak om gebyrer og brukerbetalinger.  
 
Kommunestyret behandlet 13. september sak om vann- og avløpsgebyr for 2023 (sak 82/22). Saken 
innebærer en gebyrøking i 2023 på 30 prosent og 20 prosent for henholdsvis vann- og avløpsgebyret. 
Det vises til eget kapittel om vann- og avløpsgebyr senere i dokumentet. 
 
Utsette investeringer 
 
Ambisiøse investeringer bidrar til at kommunen får økende lånegjeld. Finansieringen av 
investeringsplanene, både i form av egenkapital og årlige renter og avdrag, vil båndlegge en stadig 
større del av kommunens årlige inntekter.  
 
Med utgangspunkt i en prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider har 
kommunedirektøren hatt en ny gjennomgang av hele investeringsporteføljen. Endringene vil frigjøre 
budsjetterte renter og avdragsutgifter i driftsbudsjettet på ca. 15 mill. kroner i 2023. Les nærmere 
beskrivelse av konsekvenser under driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.  
 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Kommunedirektøren vurderer at lovpålagte tjenester bør skjermes i større grad enn ikke-lovpålagte
tjenester. Samtidig kan videreføring av en del ikke-lovpålagte tjenester være viktig for å forebygge
behovet for lovpålagte tjenester i fremtiden.

I arbeidet med å vurdere endringer i tjenestetilbudet, vil kommunedirektøren søke å redusere omfanget
av endringer i tjenester t i l brukere med store og sammensatte behov.

Ved utgangen av 2022 vil kommunestyret ha vedtatt totalt 11 temaplaner, og flere planer er i prosess.
Temaplanene beskriver politiske innsatsområder, retningsvalg og prioriteringer innenfor en rekke
sentrale politikkområder i kommunen, og har normalt et 12-årsperspektiv.

AIie temaplanene har høye ambisjoner, der målet er å sikre gode og fremtidsrettede tjenester t i l
innbyggerne. Innovasjon og utviklingsarbeid tar tid, innebærer nye måter å jobbe på og krever i mange
tilfeller utvikling av ny kompetanse. De økonomiske konsekvensene kan også være betydelige.

Kommunedirektøren foreslo opprinnelige å styrke budsjettet med flere nye driftstiltak knyttet t i l
oppfølging av vedtatte temaplaner. Det vil nå være nødvendig å reversere disse tiltakene. Vi må bruke
tid på å realisere ambisjonene i temaplanene, og vi må tilstrebe å få ti l mest mulig tjenesteutvikling
innenfor gjeldende økonomiske rammer. Asker kommune må i større grad prioritere mellom ulike
formål, interessenter og sørge for at ressursene bidrar t i l en høy behovsdekning og at
innbyggere/brukere opplever gode tjenester nær der folk bor.

Økte inntekter

Brukerbetalinger og gebyrer står for om lag 15 prosent av kommunesektorens inntekter. Gebyrer er det
innbyggerne betaler for å dekke de reelle kostnadene ved den aktuelle tjenesten.

Brukerbetaling er betaling knyttet t i l bruk av offentlige tjenester. Det kan være snakk om at en betaler
for utføring av hele tjenesten eller kun en egenandel (en andel av den totale kostnaden).
Når det gjelder brukerbetalinger, vil kommunedirektøren legge opp ti l en profil som ivaretar/skjermer
enkeltpersoner eller husstander med lave inntekter.

Når det gjelder gebyrer, legger kommunedirektøren selvkostprinsippet t i l grunn.
Det vises ti l egen sak om gebyrer og brukerbetalinger.

Kommunestyret behandlet 13. september sak om vann- og avløpsgebyr for 2023 (sak 82/22). Saken
innebærer en gebyrøking i 2023 på 30 prosent og 20 prosent for henholdsvis vann- og avløpsgebyret.
Det vises ti l eget kapittel om vann- og avløpsgebyr senere i dokumentet.

Utsette investeringer

Ambisiøse investeringer bidrar t i l at kommunen får økende lånegjeld. Finansieringen av
investeringsplanene, både i form av egenkapital og årlige renter og avdrag, vil båndlegge en stadig
større del av kommunens årlige inntekter.

Med utgangspunkt i en prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider har
kommunedirektøren hatt en ny gjennomgang av hele investeringsporteføljen. Endringene vil frigjøre
budsjetterte renter og avdragsutgifter i driftsbudsjettet på ca. 15 mill. kroner i 2023. Les nærmere
beskrivelse av konsekvenser under driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.
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En slik utsettelse medfører reduserte kostnader til et økt eiendomsvolum, drift av nye bygg og 
tjenestetilbud tilknyttet disse anleggene. Det vil kunne bli nødvendig med noen midlertidige 
kompenserende tiltak knyttet til tjenester og behovsdekning. 

Forslag til omstillingskrav 
 
Det er innarbeidet fire hovedtiltak til omstilling i tilleggsinnstillingen. Hovedtiltakene og beløpene for 
2023 er: 
 
• Rammejusteringer: 30 mill. kroner 
• Reversering av tiltak fra kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026: 15 mill. 

kroner 
• Revidering av investeringsporteføljen, reduksjon av kapitalkostnader: 15 mill. kroner 
• Strakstiltak for strømsparing: 10-12 mill. kroner 
 
Den samlede effekten av disse tiltakene er 70 mill. kroner. 
 
Rammejustering 
 
Tabellen under viser forslag til samlet omstillingskrav ved rammejustering i perioden.  
 
Tiltak Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
Administrasjon og ledelse -3 400 -8 900 -14 400 -16 600 
Oppvekst -11 200 -29 800 -48 400 -55 900 
Velferd -9 600 -25 800 -42 000 -48 500 
Samfunnstjenester -3 800 -10 100 -16 400 -18 900 
Samfunnsutvikling -500 -1 300 -2 100 -2 400 
Medborgerskap -1 500 -4 100 -6 700 -7 700 
SUM -30 000 -80 000 -130 000 -150 000 

 
Beløpene er fordelt ut fra brutto budsjettrammer (eksklusive vann-, avløp- og renovasjonsområdet), 
men med en høyere andel til tjenesteområde Administrasjon og ledelse. Der er det foreslått et beløp på 
0,8 prosent av brutto budsjettrammen, mens det for de andre tjenesteområdene er foreslått et beløp 
rett i underkant av 0,4 prosent.  

Reversering av tiltak fra kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 
 
I tillegg foreslår kommunedirektøren, som en del av omstillingsprogrammet, å reversere tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026. Hvilke tiltak dette 
gjelder er spesifisert under: 
 

Tiltak Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Eldre - hjemmebaserte tjenester - økning i antall eldre -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Ernæringsfysiolog - temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Implementering av temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Opplevelsesbasert turisme, mulighetsstudie - temaplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv -250 0 0 0 

Paraplyorganisasjon for friluftslivsaktivitet - temaplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv -250 -250 -250 -250 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

En slik utsettelse medfører reduserte kostnader ti l et økt eiendomsvolum, drift av nye bygg og
tjenestetilbud tilknyttet disse anleggene. Det vil kunne bli nødvendig med noen midlertidige
kompenserende tiltak knyttet t i l tjenester og behovsdekning.

Forslag til omstillingskrav

Det er innarbeidet fire hovedtiltak ti l omstilling i tilleggsinnstillingen. Hovedtiltakene og beløpene for
2023 er:

• Rammejusteringer: 30 mill. kroner
• Reversering av tiltak fra kommunedirektørens forslag ti l Handlingsprogram 2023-2026: 15 mill.

kroner
• Revidering av investeringsporteføljen, reduksjon av kapitalkostnader: 15 mill. kroner
• Strakstiltak for strømsparing: 10-12 mill. kroner

Den samlede effekten av disse tiltakene er 70 mill. kroner.

Rammejustering

Tabellen under viser forslag ti l samlet omstillingskrav ved rammejustering i perioden.

Tiltak Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026
Administrasjon og ledelse -3 400 -8 900 -14 400 -16 600

Oppvekst -11 200 -29 800 -48 400 -55 900

Velferd -9 600 -25 800 -42 000 -48 500

Samfunnstjenester -3 800 -10100 -16 400 -18 900

Samfunnsutvikling -500 -1300 -2 100 -2 400

Medborgerskap -1500 -4100 -6 700 -7 700
SUM -30 000 -80 000 -130 000 -150 000

Beløpene er fordelt ut fra brutto budsjettrammer (eksklusive vann-, avløp- og renovasjonsområdet),
men med en høyere andel t i l tjenesteområde Administrasjon og ledelse. Der er det foreslått et beløp på
0,8 prosent av brutto budsjettrammen, mens det for de andre tjenesteområdene er foreslått et beløp
rett i underkant av 0,4 prosent.

Reversering avtiltak fra kommunedirektørensforslag til Handlingsprogram 2023-2026

I tillegg foreslår kommunedirektøren, som en del av omstillingsprogrammet, å reversere tiltak knyttet t i l
temaplaner og noen øvrige driftstiltak fra forslaget t i l Handlingsprogram 2023-2026. Hvilke tiltak dette
gjelder er spesifisert under:

Tiltak Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2023 2024 2025 2026

Eldre - hjemmebaserte tjenester - økning i antall eldre -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Ernæringsfysiolog - temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker -1000 -1000 -1000 -1000

Implementering av temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker -1000 -1000 -1000 -1000
Opplevelsesbasert turisme, mulighetsstudie - temaplan for fysisk

-250 0 0 0
aktivitet, idrett og friluftsliv
Paraplyorganisasjon for friluftslivsaktivitet - temaplan for fysisk aktivitet,

-250 -250 -250 -250
idrett og friluftsliv
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Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Styrking av læremidler i forbindelse med ny læreplan -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Styrking av næringsbudsjettet - temaplan for næring -500 -500 -500 -500 
Styrking av seniortilbud på innbyggertorgene - temaplan for leve hele 
livet - i et aldersvennlig Asker -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Tjenesteutvikling - harmonisering 0 -6 000 -6 000 -6 000 
SUM -15 000 -20 750 -20 750 -20 750 
 
Revidering av investeringsportefølje 
 
Med utgangspunkt i en prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider har 
kommunedirektøren hatt en ny gjennomgang av hele investeringsporteføljen. Se nærmere beskrivelse 
av hvilke tiltak som er foreslått under kapittelet om endringer i investeringsbudsjettet.  
 
Denne revideringen av porteføljen gjør at avdrags- og renteutgiftene i budsjettet kan justeres ned med 
ca. 15 mill. kroner. 
 
Strakstiltak for strømsparing 
 
Prognosene viser at Asker kommune vil få et merforbruk knyttet til strømutgifter på 45 mill. kroner i 
2022. Budsjettet for 2023 er foreslått styrket med 15 mill. kroner. 
  
Selv med justeringen av budsjettet i 2023 er det nødvendig med tiltak for å redusere strømforbruket. 
Tabellen under viser prioriterte tiltak anbefalt av kommunedirektøren og som forberedes iverksatt: 
 

Tiltak Konsekvens Innsparings-
potensiale. 

Beløp i mill. kroner 

Redusere temp. på helsebygg med 1 grad. 

Alle andre bygg, reduseres med 2 grader.  

Har ikke bruksmessige konsekvenser 
utover komfort. 

4 

Redusere driftstid (varme-
nattsenking/ventilasjon 08.00-14.30) av 
tekniske anlegg i alle formålsbygg/adm.-
bygg 

Bruk av lokalene innskrenkes ikke, 
men redusert luftkvalitet/komfort. 
Helsebygg vurderes særskilt. 

3 

Gatevarme – hovedsakelig Asker 
sentrum: Kun snøsmelting av fortau og 
gangveier (ikke kommunale torg og 
kjøreveier) 

Tiltakets effekt er svært 
væravhengig. 

Kostnader påløper til maskinell 
snørydding/strøing. Antatt merkost 
ca. 0,5 mill. kroner 

1 

Slokke veilyset på kommunale veier i 3 
mnd.; perioden 8.mai til 6.august. 

Noe redusert trygghetsfølelse. 0,2 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Styrking av læremidler i forbindelse med ny læreplan -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Styrking av næringsbudsjettet - temaplan for næring -500 -500 -500 -500
Styrking av seniortilbud på innbyggertorgene - temaplan for leve hele -2 000 -2 000 -2 000 -2 000livet - i et aldersvennlig Asker
Tjenesteutvikling - harmonisering 0 -6 000 -6 000 -6 000
SUM -15 000 -20 750 -20 750 -20 750

Revidering av investeringsportefølje

Med utgangspunkt i en prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider har
kommunedirektøren hatt en ny gjennomgang av hele investeringsporteføljen. Se nærmere beskrivelse
av hvilke tiltak som er foreslått under kapittelet om endringer i investeringsbudsjettet.

Denne revideringen av porteføljen gjør at avdrags- og renteutgiftene i budsjettet kan justeres ned med
ca. 15 mill. kroner.

Strakstiltak for strømsparing

Prognosene viser at Asker kommune vil få et merforbruk knyttet t i l strømutgifter på 45 mill. kroner i
2022. Budsjettet for 2023 er foreslått styrket med 15 mill. kroner.

Selv med justeringen av budsjettet i 2023 er det nødvendig med tiltak for å redusere strømforbruket.
Tabellen under viser prioriterte tiltak anbefalt av kommunedirektøren og som forberedes iverksatt:

Tiltak Konsekvens lnnsparings-
potensiale.

Beløp i mill. kroner

Redusere temp. på helsebygg med l grad. Har ikke bruksmessige konsekvenser 4
utover komfort.

AIie andre bygg, reduseres med 2 grader.

Redusere driftstid (varme- Bruk av lokalene innskrenkes ikke, 3
nattsenking/ventilasjon 08.00-14.30) av men redusert luftkvalitet/komfort.
tekniske anlegg i alle formålsbygg/adm.- Helsebygg vurderes særskilt.
bygg

Gatevarme - hovedsakelig Asker Tiltakets effekt er svært l
sentrum: Kun snøsmelting av fortau og væravhengig.
gangveier (ikke kommunale torg og
kjøreveier) Kostnader påløper ti l maskinell

snørydding/strøing. Antatt merkast
ca. 0,5 mill. kroner

Slokke veilyset på kommunale veier i 3 Noe redusert trygghetsfølelse. 0,2
mnd.; perioden 8.mai t i l 6.august.
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Korte ned sesongen i ishallene (stenge 
etter sluttspill/påske), 
Varner, Askerhallen, Holmen 

Neste sesong – oppstart med en hall 
primo august, for å få ivaretatt 
aktivitet (hockeyskole) som normalt 
går siste skoleferie uke. Oppstart 
med de 2 neste hallene medio 
august. 

2,2 

Utsatt etablering av kunstis ute på 
Risenga 

Utsatt islegging fra minimum 1.11. til 
15.11. men tidligst når 
døgnmiddeltemperaturen er under 2 
grader og at langtidsværmelding 
peker i samme retning. Redusert is 
sesong for organisert og 
egenorganisert aktivitet. 

0,4 

Stenge badstuer ved svømmehallene Har neppe betydning for søkningen 
til svømmehallene. 

0,5 

Senke temp i svømmehallene/badene 
med 1 grad (3 svømmehaller).   

Har neppe stor betydning for 
brukerne. Terapibassengene holdes 
på samme temperaturnivå som før. 

0,25 

Vardåsen skianlegg – kutte halv pris på 
årskort, snø produksjon vurderes strengt i 
forhold til værforhold 

Risiko for strømprisen ligger hos 
privat drifter, men har meldt opphør 
om ikke avtalen 
reforhandles/godtgjøres, etter 
kommende sesong.  

0 

Sum tiltak  Ca. 10-12 

 
4. Driftsbudsjettet 
 
Endringer i driftsbudsjettet 
 
Tilleggsinnstillingen består av fem hovedkategorier av endringer i Handlingsprogram 2023-2026 
sammenlignet med kommunedirektørens forslag: 
 
• Konsekvenser av regjeringens forslag til Statsbudsjett 2023, som blant annet innebærer 

nye/endrede oppgaver for kommunen, nytt anslag for deflator og nytt anslag for frie inntekter. 
• Helårsvirkning av foreslåtte budsjettjusteringer i 2. tertialrapport. 
• Økonomisk effekt av politiske saker, både i drifts- og investeringsbudsjettet 
• Nødvendige justeringer i driftsbudsjett, blant annet reversere forslag til nye driftstiltak, økte 

renteutgifter og økt krav til omstilling og effektivisering. 
• Nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet. 

Tabellen for alle driftstiltakene viser detaljerte endringer i driftsbudsjettet som foreslås i 
tilleggsinnstillingen sortert på de fem hovedkategoriene som skrevet i kulepunktene (sum av endrede 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Korte ned sesongen i ishallene (stenge Neste sesong - oppstart med en hall 2,2
etter sluttspill/påske), primo august, for å få ivaretatt
Varner, Askerhallen, Holmen aktivitet (hockeyskole) som normalt

går siste skoleferie uke. Oppstart
med de 2 neste hallene medio
august.

Utsatt etablering av kunstis ute på Utsatt islegging fra minimum 1.11. t i l 0,4
Risenga 15.11. men tidligst når

døgnmiddeltemperaturen er under 2
grader og at langtidsværmelding
peker i samme retning. Redusert is
sesong for organisert og
egenorganisert aktivitet.

Stenge badstuer ved svømmehallene Har neppe betydning for søkningen 0,5
ti l svømmehallene.

Senke temp i svømmehallene/badene Har neppe stor betydning for 0,25
med l grad (3 svømmehaller). brukerne. Terapibassengene holdes

på samme temperaturnivå som før.

Vardåsen skianlegg - kutte halv pris på Risiko for strømprisen ligger hos 0
årskort, snø produksjon vurderes strengt i privat drifter, men har meldt opphør
forhold ti l værforhold om ikke avtalen

reforhandles/godtgjøres, etter
kommende sesong.

Sum tiltak Ca. 10-12

4. Driftsbudsjettet

Endringer i driftsbudsjettet

Tilleggsinnstillingen består av fem hovedkategorier av endringer i Handlingsprogram 2023-2026
sammenlignet med kommunedirektørens forslag:

• Konsekvenser av regjeringens forslag ti l Statsbudsjett 2023, som blant annet innebærer
nye/endrede oppgaver for kommunen, nytt anslag for deflator og nytt anslag for frie inntekter.

• Helårsvirkning av foreslåtte budsjettjusteringer i 2. tertialrapport.
• Økonomisk effekt av politiske saker, både i drifts- og investeringsbudsjettet

• Nødvendige justeringer i driftsbudsjett, blant annet reversere forslag ti l nye driftstiltak, økte
renteutgifter og økt krav ti l omstilling og effektivisering.

• Nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet.

Tabellen for alle driftstiltakene viser detaljerte endringer i driftsbudsjettet som foreslås i
tilleggsinnstillingen sortert på de fem hovedkategoriene som skrevet i kulepunktene (sum av endrede
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sentrale inntekter og utgifter og endringer på tjenesteområdene, beløp i mill. kroner - negative tall betyr 
økte inntekter/reduserte utgifter). 
 
Totalsumlinjen for hele endringstabellen viser hvor mye midler som påvirker og endrer netto 
driftsresultatet fra netto driftsresultat som ligger i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 
2023-2026. Dette kan oppsummeres i tabellen og grafene under.  
 

År 2023 Kommunedirektørens 
forslag til 
Handlingsprogram 2023 

Totalsum av alle 
tiltak i 2023 

Kommunedirektørens 
forslag til Handlingsprogram 
2023, inklusive endringer 
foreslått i 
tilleggsinnstillingen i 2023 

Netto driftsresultat i 
1000 kroner 

195 812 104 121 91 691 

Netto driftsresultat i % 2,2 %  1,0 % 

 

 

Handlingsregelen for netto driftsresultat er på rødt nivå i 2023 og 2024, men i tråd med vedtatt 
handlingsregel fra 2025. 

 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

sentrale inntekter og utgifter og endringer på tjenesteområdene, beløp i mill. kroner - negative tall betyr
økte inntekter/reduserte utgifter).

Totalsumlinjen for hele endringstabellen viser hvor mye midler som påvirker og endrer netto
driftsresultatet fra netto driftsresultat som ligger i kommunedirektørens forslag ti l Handlingsprogram
2023-2026. Dette kan oppsummeres i tabellen og grafene under.

År 2023 Kommunedirektørens Totalsum av alle Kommunedirektørens
forslag til tiltak i 2023 forslag til Handlingsprogram
Handlingsprogram 2023 2023, inklusive endringer

foreslått i
tilleggsinnstillingen i 2023

Netto driftsresultat i 195 812 104121 91691
1000 kroner
Netto driftsresultat i % 2,2 % 1,0%

Nletto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter

5,0>%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%
202.4 2025 2026

Handlingsregelen for netto driftsresultat er på rødt nivå i 2023 og 2024, men i tråd med vedtatt
handlingsregel fra 2025.

I Disposisjonsfond i prosent av lbrutto
driftsinntekter

14,0%

12,0%

W , 0 %

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
2024 202'5 2026
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Handlingsregelen for disposisjonsfond er fortsatt over måltallet på 10 prosent i hele perioden. Dette 
tallet for disposisjonsfond er inklusive bufferfond og realverdifond som tilhører energifondet. 

Driftsbudsjett med endringer – tilleggsinnstillingen  

Beløp i 1000 kr 

Tiltak Tjenesteområde Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Effekter av statsbudsjettet      
Barnekoordinator, helårseffekt fra 2023 Oppvekst 1 417 1 417 1 417 1 417 
Barnevernsreform - ytterligere opptrapping Oppvekst 9 641 9 641 9 641 9 641 
Basistilskudd til fastleger fra 1. mai 2023 Velferd 8 198 12 297 12 297 12 297 
Deflator Teknisk justering 4 035 4 035 4 035 4 035 
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger Velferd 300 300 300 300 
Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen Oppvekst -202 -202 -202 -202 
Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny 
barnevernlov 

Oppvekst -324 -324 -324 -324 

Gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger - revidering av 
budsjett 2022 (K-sak 6/22) 

Oppvekst -1 396 -1 396 -1 396 -1 396 

Inntekts- og formuesskatt Sentrale inntekter -900 7 600 5 000 2 800 
Nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager Oppvekst -34 -34 -34 -34 
Pris Teknisk justering 15 035 15 035 15 035 15 035 
Rammetilskudd Sentrale inntekter -61 700 -77 500 -76 000 -75 600 
Redusert foreldrebetaling og gratis barnehageplass for tredje 
barn i familien 

Oppvekst 5 511 5 511 5 511 5 511 

Redusert pensjonspåslag private barnehager Oppvekst -905 -905 -905 -905 
Samværsplan som følge av ny barnevernlov Oppvekst 538 538 538 538 
Sentral lønnsreserve Teknisk justering 55 000 55 000 55 000 55 000 
Statlige og private skoler - endring i elevtall Oppvekst -1 815 -1 815 -1 815 -1 815 
Økonomisk sosialhjelp Velferd 2 370 2 370 2 370 2 370 
SUM  34 769 31 568 30 468 28 668 
Helårsvirkning av budsjettjusteringer 2. tertialrapport 2022      
Asker og Bærum brann og redning - 2. tertial 2022 (K-sak 
91/22) 

Samfunnstjenester 4 140 4 140 4 140 4 140 

Askerkonferansen 2022 F-sak 144/22 Medborgerskap 230 230 230 230 
Bråset legevakt - Økning fra 1 til 3 linjer mtp responstid Velferd 544 544 544 544 
De unges kommunestyre (DUK 0001/22) Oppvekst 300 300 300 300 
Ekstern kontrakt drift av Risenga Bo- og omsorgssenter og 
Vestre Nes omsorgsboliger, økt deflator 

Velferd 1 370 1 370 1 370 1 370 

Føyka barnehage - midlertidig barnehagedrift - 2. tertial 2022 
(K-sak 91/22) 

Oppvekst 300 300 0 0 

Heggedal torg og park - 2. tertial 2022 (K-sak 91/22) Samfunnstjenester 700 700 700 700 
Legevaktene - prisøkning drift og forvaltning av nødnett Velferd 360 360 360 360 
Leieavtaler (forlengelse, indeksregulering og opphør) - 2. tertial 
2022 (K-sak 91/22) 

Samfunnstjenester 2 547 2 547 2 547 2 547 

Nye vinterkontrakter vei - 2. tertial 2022 (K-sak 91/22) Samfunnstjenester 9 000 9 000 9 000 9 000 
Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er oppjustert fra 1. 
juli 2022 

Velferd 2 306 2 306 2 306 2 306 

Økt antall barn i barnehagene Oppvekst 20 000 20 000 20 000 20 000 
SUM  41 797 41 797 41 497 41 497 
Politiske saker      
Andre generelle driftsinntekter Sentrale inntekter -200 -200 -200 -200 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Handlingsregelen for disposisjonsfond er fortsatt over måltallet på 10 prosent i hele perioden. Dette
tallet for disposisjonsfond er inklusive bufferfond og realverdifond som tilhører energifondet.

Driftsbudsjett med endringer - tilleggsinnstillingen

Beløp i 1000 kr

Tiltak
Tjenesteområde Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 2024 2025 2026
Effekter av statsbudsjettet
Barnekoordinator, helårseffekt fra 2023 Oppvekst 1417 1 4 1 7 1 4 1 7 1417

Barnevernsreform - ytterligere opptrapping Oppvekst 9 641 9 641 9 641 9 641

Basistilskudd ti l fastleger fra l. mai 2023 Velferd 8198 12 297 12 297 12 297

Deflater Teknisk justering 4035 4 035 4 035 4035

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger Velferd 300 300 300 300

Gevinster knyttet t i l nytt prøvegjennomføringssystem i skolen Oppvekst -202 -202 -202 -202

Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny Oppvekst -324 -324 -324 -324
barnevernlov

Gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger - revidering av Oppvekst
-1396 -1 396 -1396 -1396

budsjett 2022 (K-sak 6/22)

Inntekts- og formuesskatt Sentrale inntekter -900 7 600 5 000 2 800

Nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager Oppvekst -34 -34 -34 -34

Pris Teknisk justering 15 035 15 035 15 035 15 035

Rammetilskudd Sentrale inntekter -61 700 -77 500 -76 000 -75 600

Redusert foreldrebetaling og gratis barnehageplass for tredje Oppvekst
5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1

barn i familien

Redusert pensjonspåslag private barnehager Oppvekst -905 -905 -905 -905

Samværsplan som følge av ny barnevernlov Oppvekst 538 538 538 538

Sentral lønnsreserve Teknisk justering 55 000 55 000 55 000 55 000

Statlige og private skoler - endring i elevtall Oppvekst -1815 -1815 -1815 -1815

Økonomisk sosialhjelp Velferd 2 370 2 370 2 370 2 370

SUM 34 769 31568 30468 28668
Helårsvirkning av budsjettjusteringer 2. tertialrapport 2022
Asker og Bærum brann og redning - 2. tertial 2022 (K-sak Samfunnstjenester

4140 4140 4140 4140
91/22)

Askerkonferansen 2022 F-sak 144/22 Medborgerskap 230 230 230 230

Bråset legevakt - Økning fra l t i l 3 linjer mtp responstid Velferd 544 544 544 544

De unges kommunestyre (DUK 0001/22) Oppvekst 300 300 300 300

Ekstern kontrakt drift av Risenga Bo- og omsorgssenter og Velferd 1370 1370 1370 1370
Vestre Nes omsorgsboliger, økt deflater

Føyka barnehage - midlertidig barnehagedrift - 2. tertial 2022 Oppvekst
300 300 0 0

(K-sak 91/22)

Heggedal torg og park - 2. tertial 2022 (K-sak 91/22) Samfunnstjenester 700 700 700 700

Legevaktene - prisøkning drift og forvaltning av nødnett Velferd 360 360 360 360

Leieavtaler (forlengelse, indeksregulering og opphør) - 2. tertial Samfunnstjenester
2 547 2 547 2 547 2 547

2022 (K-sak 91/22)

Nye vinterkontrakter vei - 2. tertial 2022 (K-sak 91/22) Samfunnstjenester 9 000 9 000 9 000 9 000

Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er oppjustert fra l. Velferd
2 306 2 306 2 306 2 306

juli 2022

Økt antall barn i barnehagene Oppvekst 20000 20 000 20 000 20000

SUM 41797 41797 41497 41497
Politiske saker
Andre generelle driftsinntekter Sentrale inntekter -200 -200 -200 -200
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Tiltak Tjenesteområde Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Arbeidstøy til hjemmesykepleien Velferd 600 0 0 0 
Budsjett kontrollutvalg K-sak 88/22 Adm. og ledelse 112 112 112 112 
Friby 2023 F-sak 188/22 Medborgerskap 200 200 200 200 
Hvalstad skole i midlertidige lokaler i Johan Drengsrudsvei 60 
F-sak 85/22 og 181/22 

Samfunnstjenester 700 1 700 600 0 

Midlertidige lokaler Hvalstad skole (F-sak 85/22) Oppvekst 3 600 3 600 1 800 0 
Sommeraktivitet for barn og unge, kartlegging av pris for 
deltakelse i fritidsaktiviteter (F-sak 153/22) 

Medborgerskap 250 0 0 0 

Sommeraktivitet for barn og unge, konferanse for samskaping 
(F-sak 153/22) 

Medborgerskap 250 0 0 0 

Tilrettelegging av aktiviteter på is i Asker. Midler til å 
opprettholde islegging av kunstisbanen på Føyka (F-sak 
151/22) 

Medborgerskap 
200 200 200 200 

Økte kostnader til kommunale avgifter som følge av K-sak 
82/22 Vann- og avløpsgebyr 2023 

Samfunnstjenester 7 490 7 490 7 490 7 490 

SUM  13 202 13 102 10 202 7 802 
Øvrige saker (som blant annet reversering av saker, omstilling 
og effektivisering) 

     

Avdrag på lån Finansinntekter- og 
utgifter -36 600 -39 600 -45 600 -48 600 

Driftskonsekvenser av IKT investeringer Adm. og ledelse 9 100 9 100 9 100 9 100 
Eldre - hjemmebaserte tjenester - økning i antall eldre Velferd -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Ernæringsfysiolog - temaplan for leve hele livet - i et 
aldersvennlig Asker 

Velferd -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Implementering av temaplan for leve hele livet - i et 
aldersvennlig Asker 

Velferd -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Infrastruktur VA, felles inntekter Teknisk justering -68 538 -70 449 -72 808 -78 048 
Infrastruktur VA, felles inntekter Teknisk justering 0 -17 -68 -170 
Inntekts- og formuesskatt Sentrale inntekter 10 000 40 000 40 000 40 000 
Lønnsoppgjør 2022 kap.4 og harmonisering Teknisk justering 0 0 0 0 
Lønnsoppgjør 2022 variabel lønn Teknisk justering 0 0 0 0 
Motpost avskrivninger Teknisk justering -2 872 -5 049 -7 165 -17 914 
Ny Arbeidstidsavtale for undervisningspersonale Teknisk justering 0 0 0 0 
Omstilling og effektivisering - Administrasjon og ledelse Adm. og ledelse -2 300 -5 600 -8 900 -8 900 
Omstilling og effektivisering - Oppvekst Oppvekst -3 300 -6 100 -8 900 -600 
Omstilling og effektivisering - Medborgerskap Medborgerskap -400 -800 -1 100 200 
Omstilling og effektivisering - Samfunnstjenester Samfunnstjenester -1 100 -2 000 -3 000 -200 
Omstilling og effektivisering - Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling -100 -200 -300 100 
Omstilling og effektivisering - Velferd Velferd -2 800 -5 300 -7 800 -600 
Opplevelsesbasert turisme, mulighetsstudie - temaplan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

Medborgerskap -250 0 0 0 

Paraplyorganisasjon for friluftslivsaktivitet - temaplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 

Medborgerskap -250 -250 -250 -250 

Renteinntekter Finansinntekter- og 
utgifter -12 000 -2 000 0 0 

Renteutgifter  Finansinntekter- og 
utgifter 82 800 8 800 -16 200 4 200 

Selvkost avløp Teknisk justering 1 120 1 120 1 120 1 120 
Selvkost avløp Teknisk justering 19 811 -815 -815 -815 
Selvkost vann Teknisk justering 1 354 1 354 1 354 1 354 
Selvkost vann Teknisk justering 20 178 11 778 778 778 
Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn Oppvekst -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Tiltak
Tjenesteområde Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 2024 2025 2026
Arbeidstøy t i l hjemmesykepleien Velferd 600 0 0 0

Budsjett kontrollutvalg K-sak 88/22 Adm. og ledelse 112 112 112 112

Friby 2023 F-sak 188/22 Medborgerskap 200 200 200 200

Hvalstad skole i midlertidige lokaler i Johan Drengsrudsvei 60 Samfunnstjenester
700 l 700 600 0

F-sak 85/22 og 181/22

Midlertidige lokaler Hvalstad skole (F-sak 85/22) Oppvekst 3 600 3 600 1800 0

Sommeraktivitet for barn og unge, kartlegging av pris for Medborgerskap
250 0 0 0

deltakelse i fritidsaktiviteter (F-sak 153/22)

Sommeraktivitet for barn og unge, konferanse for samskaping Medborgerskap
250 0 0 0

(F-sak 153/22)

Tilrettelegging av aktiviteter på is i Asker. Midler t i l å Medborgerskap
opprettholde islegging av kunstisbanen på Føyka (F-sak 200 200 200 200
151/22)

Økte kostnader ti l kommunale avgifter som følge av K-sak Samfunnstjenester
7 490 7 490 7 490 7 490

82/22 Vann- og avløpsgebyr 2023

SUM 13202 13102 10 202 7802
Øvrige saker (som blant annet reversering av saker, omstilling
og effektivisering)

Avdrag på lån
Finansinntekter- og

-36 600 -39 600 -45 600 -48 600
utgifter

Driftskonsekvenser av IKT investeringer Adm. og ledelse 9100 9100 9100 9100

Eldre - hjemmebaserte tjenester - økning i antall eldre Velferd -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Ernæringsfysiolog - temaplan for leve hele livet - i et Velferd -1000 -1000 -1000 -1000
aldersvennlig Asker

Implementering av temaplan for leve hele livet - i et Velferd
-1000 -1000 -1000 -1000

aldersvennlig Asker

Infrastruktur VA, felles inntekter Teknisk justering -68 538 -70 449 -72 808 -78 048

Infrastruktur VA, felles inntekter Teknisk justering 0 -17 -68 -170

Inntekts- og formuesskatt Sentrale inntekter 10000 40000 40000 40000

Lønnsoppgjør 2022 kap.4 og harmonisering Teknisk justering 0 0 0 0

Lønnsoppgjør 2022 variabel lønn Teknisk justering 0 0 0 0

Motpost avskrivninger Teknisk justering -2 872 -5 049 -7 165 -17 914

Ny Arbeidstidsavtale for undervisningspersonale Teknisk justering 0 0 0 0

Omstilling og effektivisering - Administrasjon og ledelse Adm. og ledelse -2 300 -5 600 -8 900 -8 900

Omstilling og effektivisering - Oppvekst Oppvekst -3 300 -6100 -8 900 -600

Omstilling og effektivisering - Medborgerskap Medborgerskap -400 -800 -1100 200

Omstilling og effektivisering - Samfunnstjenester Samfunnstjenester -1100 -2 000 -3 000 -200

Omstilling og effektivisering - Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling -100 -200 -300 100

Omstilling og effektivisering - Velferd Velferd -2 800 -5 300 -7 800 -600

Opplevelsesbasert turisme, mulighetsstudie - temaplan for Medborgerskap
-250 0 0 0

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Paraplyorganisasjon for friluftslivsaktivitet - temaplan for fysisk Medborgerskap
-250 -250 -250 -250

aktivitet, idrett og friluftsliv

Renteinntekter
Finansinntekter- og

-12 000 -2 000 0 0
utgifter

Renteutgifter
Finansinntekter- og

82 800 8800 -16 200 4 200
utgifter

Selvkost avløp Teknisk justering 1120 1120 1120 1120

Selvkost avløp Teknisk justering 19 811 -815 -815 -815

Selvkost vann Teknisk justering 1354 1 3 5 4 1 3 5 4 1354

Selvkost vann Teknisk justering 20178 11 778 778 778

Spesialpedagogiske tjenester t i l førskolebarn Oppvekst -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
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Tiltak Tjenesteområde Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
2026 

Strøm Samfunnstjenester 15 000 0 0 0 
Styrking av læremidler i forbindelse med ny læreplan Oppvekst -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Styrking av næringsbudsjettet - temaplan for næring Samfunnsutvikling -500 -500 -500 -500 
Styrking av seniortilbud på innbyggertorgene - temaplan for 
leve hele livet - i et aldersvennlig Asker 

Medborgerskap -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Teknisk justering - endret oppgavefordeling Administrasjon og 
ledelse 

Adm. og ledelse -43 400 400 400 

Teknisk justering - endret oppgavefordeling Medborgerskap Medborgerskap -200 -200 -200 -200 
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Samfunnstjenester Samfunnstjenester -371 -166 -166 -166 
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling -34 -34 -34 -34 
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Velferd Velferd 443 0 0 0 
Tekniske justering - endret oppgavefordeling Oppvekst Oppvekst 205 0 0 0 
Tjenesteutvikling - harmonisering Medborgerskap 0 -6 000 -6 000 -6 000 
SUM  14 353 -86 528 -141 055 -119 745 
Totalsum  104 121 -62 -58 888 -41 778 

 
Effekter av statsbudsjettet 

Barnekoordinator, helårseffekt fra 2023 
Fra 1. august 2022 ble det innført lovfestet rett til barnekoordinator. Endringen får helårseffekt i 2023. 
 
Barnevernsreform - ytterligere opptrapping 
For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret i 
barnevernreformen, blir rammetilskuddet til kommunene økt. Budsjettet justeres i samsvar med dette. 
 
Basistilskudd til fastleger fra 1. mai 2023 
Basistilskuddet til fastlegene styrkes fra 1. mai 2023, med helårsvirkning fra 2024. 
 
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger 
Kostnader til drift og forvaltning av de nasjonale e-helseløsninger øker. Gjennom statsbudsjettet dekkes 
1/3 av økningen.  
 
Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen 
Et nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir gevinster for 
kommunesektoren. Gevinstene i kommunene er i stor grad knyttet til digitalisering av 
kartleggingsprøver. Rammetilskuddet reduseres fra 2023, og budsjettet reduseres tilsvarende. 
 
Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov 
Den nye barnevernloven som trer i kraft 1. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for 
godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker 
for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten. Dette medfører en reduksjon i 
rammetilskuddet, og budsjettene reduseres tilsvarende. 
 
Gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger 
Det ble innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer per uke) fra høsten 2022. Tiltaket får 
helårseffekt i 2023 og budsjettet justeres i samsvar med behovet. 
 
 
 
 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Tiltak
Tjenesteområde Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 2024 2025 2026
Strøm Samfunnstjenester 15 000 0 0 0
Styrking av læremidler i forbindelse med ny læreplan Oppvekst -4000 -4 000 -4 000 -4000
Styrking av næringsbudsjettet - temaplan for næring Samfunnsutvikling -500 -500 -500 -500
Styrking av seniortilbud på innbyggertorgene - temaplan for Medborgerskap -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
leve hele livet - i et aldersvennlig Asker
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Administrasjon og Adm. og ledelse -43 400 400 400
ledelse
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Medborgerskap Medborgerskap -200 -200 -200 -200
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Samfunnstjenester Samfunnstjenester -371 -166 -166 -166
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling -34 -34 -34 -34
Teknisk justering - endret oppgavefordeling Velferd Velferd 443 0 0 0
Tekniske justering - endret oppgavefordeling Oppvekst Oppvekst 205 0 0 0
Tjenesteutvikling - harmonisering Medborgerskap 0 -6 000 -6 000 -6000

SUM 14353 -86 528 -141055 -119 745

Totalsum 104121 -62 -58 888 -41778

Effekter av statsbudsjettet

Barnekoordinator, helårseffekt fra 2023
Fra l. august 2022 ble det innført lovfestet rett t i l barnekoordinator. Endringen får helårseffekt i 2023.

Barnevernsreform - ytterligere opptrapping
For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret i
barnevernreformen, blir rammetilskuddet ti l kommunene økt. Budsjettet justeres i samsvar med dette.

Basistilskudd til fastleger fra l. mai 2023
Basistilskuddet ti l fastlegene styrkes fra l. mai 2023, med helårsvirkning fra 2024.

Forvaltning ogdrift avnasjonale e-helseløsninger
Kostnader ti l drift og forvaltning av de nasjonale e-helseløsninger øker. Gjennom statsbudsjettet dekkes
1/3 av økningen.

Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen
Et nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir gevinster for
kommunesektoren. Gevinstene i kommunene er i stor grad knyttet til digitalisering av
kartleggingsprøver. Rammetilskuddet reduseres fra 2023, og budsjettet reduseres tilsvarende.

Godtgjøring av sakkyndige ogtolk som følge av ny barnevernlov
Den nye barnevernloven som trer i kraft l. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for
godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og ti l tolk i saker
for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene ti l staten. Dette medfører en reduksjon i
rammetilskuddet, og budsjettene reduseres tilsvarende.

Gratiskjernetid i SFO for førsteklassinger
Det ble innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer per uke) fra høsten 2022. Tiltaket får
helårseffekt i 2023 og budsjettet justeres i samsvar med behovet.
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Nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager 
Fra og med 1. januar 2022 er ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført fra 
kommunene til Utdanningsdirektoratet. Nye anslag tilsier at reduksjonen i kommunenes utgifter er noe 
større enn det som tidligere er lagt til grunn, og rammetilskuddet reduseres ytterligere fra 2023. 
 
Redusert foreldrebetaling og gratis barnehageplass for tredje barn i familien 
Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3000 kroner 
per måned fra 1. januar 2023. Det foreslås samtidig å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien 
som går i barnehage, fra 1. august 2023. Budsjettet justeres opp i samsvar med dette. 
 
Redusert pensjonspåslag private barnehager 
Pensjonspåslaget til de enkeltstående barnehagene trappes videre ned i 2023, fra 12 til 11 prosent. 
 
Samværsplan som følge av ny barnevernlov 
Den nye barnevernloven som trer i kraft 1. januar 2023, inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å 
utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående 
som barnet har et etablert familieliv med. Rammetilskuddet økes som følge av dette. 
 
Sentral lønnsreserve 
Lønnsveksten for 2023 anslås i statsbudsjettet til 4,2 prosent. Budsjettrammen økes i henhold til dette. 
Det er knyttet stor usikkerhet til anslagene for lønns- og prisvekst gitt i statsbudsjettet. 
 
Statlige og private skoler - endring i elevtall 
Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene. 
Budsjettet reduseres i samsvar med dette. 
 
Økonomisk sosialhjelp 
Diverse endringer i økonomisk sosialhjelp: 
- Lovfesting av at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om 

økonomisk sosialhjelp. Gjeldende fra 1. september 2022, med helårseffekt i 2023. 
- Økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. Gjeldende fra 1. juli 2022, med helårseffekt i 

2023. 
- Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger fører til anslått reduksjon i behovet for 

økonomisk sosialhjelp i 2023. 
 
Politiske saker 
 
Arbeidstøy til hjemmesykepleien 
De ansatte i hjemmetjenesten er mye ute hos brukerne, og har i denne sammenheng behov for 
arbeidstøy tilpasset vinter. 
 
Budsjett kontrollutvalg K-sak 88/22 
Kommunestyret vedtok i sak 88/22 at kontrollutvalget skal ha et budsjett i 2023 på 5,23 mill. kroner.  
 
Friby 2023 F-sak 188/22 
Asker kommune vil invitere en ny fribykunstner årlig fra 2023. Det vurderes av styringsgruppen hvilken 
kunstnerisk ytring personen som kommer til kommunen skal tilhøre. 
 
Hvalstad skole i midlertidige lokaler i Johan Drengsrudsvei 60 F-sak 85/22 og F-sak 181/22 
I F-sak 85/22 og F-sak 181/22 ble det vedtatt 12 mill. kroner til midlertidige lokaler i perioden 2023-
2025. Av dette beløpet er 3 mill. kroner til innleie av paviljonger og andre tilpasninger av 
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Fra og med l. januar 2022 er ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført fra
kommunene ti l Utdanningsdirektoratet. Nye anslag tilsier at reduksjonen i kommunenes utgifter er noe
større enn det som tidligere er lagt t i l grunn, og rammetilskuddet reduseres ytterligere fra 2023.

Redusert foreldrebetaling oggratisbarnehageplassfor tredje barn i familien
Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3000 kroner
per måned fra l. januar 2023. Det foreslås samtidig å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien
som går i barnehage, fra l. august 2023. Budsjettet justeres opp i samsvar med dette.

Redusert pensjonspåslag private barnehager
Pensjonspåslaget t i l de enkeltstående barnehagene trappes videre ned i 2023, fra 12 ti l 11 prosent.

Samværsplan som følge av ny barnevernlov
Den nye barnevernloven som trer i kraft l. januar 2023, inneholder en plikt for barnevernstjenesten ti l å
utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående
som barnet har et etablert familieliv med. Rammetilskuddet økes som følge av dette.

Sentral lønnsreserve
Lønnsveksten for 2023 anslås i statsbudsjettet t i l 4,2 prosent. Budsjettrammen økes i henhold ti l dette.
Det er knyttet stor usikkerhet t i l anslagene for lønns- og prisvekst gitt i statsbudsjettet.

Statlige ogprivate skoler - endring i elevtall
Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet ti l kommunene.
Budsjettet reduseres i samsvar med dette.

Økonomisk sosialhjelp
Diverse endringer i økonomisk sosialhjelp:

Lovfesting av at kommunene ikke skal ta hensyn ti l barnetrygd ved vurdering av søknad om
økonomisk sosialhjelp. Gjeldende fra l. september 2022, med helårseffekt i 2023.
Økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. Gjeldende fra l. juli 2022, med helårseffekt i
2023.
Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger fører t i l anslått reduksjon i behovet for
økonomisk sosialhjelp i 2023.

Politiske saker

Arbeidstøy til hjemmesykepleien
De ansatte i hjemmetjenesten er mye ute hos brukerne, og har i denne sammenheng behov for
arbeidstøy tilpasset vinter.

Budsjett kontrollutvalg K-sak 88/22
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bygningsmassen. Bussing av elever og økt lederkapasitet på Hvalstad skole for 9 mill. kroner er lagt inn 
som eget tiltak under tjenesteområde Oppvekst. 
 
Midlertidige lokaler Hvalstad skole F-sak 85/22 
I F-sak 85/22 og F-sak 181/22 ble det vedtatt 12 mill. kroner til midlertidige lokaler i perioden 2023-
2025. Av dette beløpet er 9 mill. kroner knyttet til bussing av elever og økt lederkapasitet på Hvalstad 
skole. 3 mill. kroner skal benyttes til innleie av paviljonger og andre tilpasninger av bygningsmassen, og 
er lagt inn som eget tiltak under tjenesteområde Samfunnstjenester. 
 
Sommeraktivitet for barn og unge, kartlegging av pris for deltakelse i fritidsaktiviteter F-sak 153/22 
Formannskapet vedtok i sak 153/22 at det skal settes i gang kartlegging av pris for deltakelse i 
fritidsaktiviteter og faktorer for prissetting i Asker. 
 
Sommeraktivitet for barn og unge, konferanse for samskaping F-sak 153/22 
Formannskapet vedtok i sak 153/22 at kommunedirektøren skal gjennomføre en tverrfaglig konferanse. 
Konferansen skal samle og samskape med relevante aktører i Askersamfunnet til felles innsats for økt 
deltakelse og motvirke ungt utenforskap.  
 
Tilrettelegging av aktiviteter på is i Asker. Midler til å opprettholde islegging av kunstisbanen på Føyka 
F-sak 151/22 
Formannskapet vedtok i sak 151/22 at det skal gis et fast årlig tilskudd til islegging av kunstisbanen på 
Føyka. 
 
Økte kostnader til kommunale avgifter som følge av K-sak 82/22 Vann- og avløpsgebyr 2023 
Som følge av K-sak 82/22 om vann og avløpsgebyr 2023, vil kommunale avgifter for kommunale bygg 
øke. Budsjettrammen styrkes i henhold til dette. 
 
Øvrige saker 
 
Driftskonsekvenser av IKT-investeringer 
Driftskonsekvenser av IKT-investeringer får effekt samme år som anskaffelsen. Budsjettrammen er 
justert i henhold til dette. 
 
Eldre - hjemmebaserte tjenester - økning i antall eldre 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Ernæringsfysiolog - temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Implementering av temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Opplevelsesbasert turisme, mulighetsstudie - temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Paraplyorganisasjon for friluftslivsaktivitet - temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
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Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Strøm 
Det tilføres 15 mill. kroner i 2023 som følge av usikre prognoser for 2023 og merforbruk knyttet til strøm 
i 2022. 
 
Styrking av læremidler i forbindelse med ny læreplan 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Styrking av næringsbudsjettet - temaplan for næring 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Styrking av seniortilbud på innbyggertorgene - temaplan for leve hele livet - i et aldersvennlig Asker 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Tjenesteutvikling - harmonisering 
Som en del av omstillingsprogrammet foreslår kommunedirektøren å reversere innlagte tiltak knyttet til 
temaplaner og noen øvrige driftstiltak, fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.  
 
Andre endringer 
Beregnede 2023-konsekvenser av lønnsoppgjøret i 2022 er lagt på lønnsreserven sentralt i kommunen, 
og vil bli delt ut til tjenesteområdene når lokalt lønnsoppgjør foreligger ved utgangen av året. 
 
Vann- og avløpsgebyr  
 
Kommunestyret behandlet i sak 82/22 vann- og avløpsgebyr for 2023. I denne forbindelse ble det 
vedtatt at: «Årsgebyrene settes opp i 2023 slik at de dekker inn kostnadsgrunnlaget, dvs. en balansert 
kostnads- og inntektsside. Formannskapet vil i budsjettbehandlingen vurdere hvordan de negative 
selvkostfondene skal hentes inn». I saken fremgår det at dette innebærer en gebyrøking i 2023 på 
henholdsvis 30 prosent og 20 prosent for vann- og avløpsgebyret, og deretter moderate økninger mot 
slutten av perioden. 
 
Vanntjenestene gikk med underskudd i 2021 og begge områdene forventes å gå med underskudd i 2022, 
noe som innebærer at tjenestene har negative selvkostfond ved utgangen av 2022. Dette på tross av at 
det gjennomføres store innsparinger for å dempe gebyrveksten.  
 
Etter at saken ble behandlet i september, har renteprognosene for perioden økt fra 2,6 prosent til 4,22 
prosent for 2023. I tillegg er kostnadene fra selskapene (Asker og Bærum Vannverk, Glitrevannverket og 
VEAS) økt som følge av samme årsak. En balansert kostnads- og inntektsside ville derfor innebære en 
gebyrøking utover det som lå i saken.  
 
Det økonomiske bildet for tjenestene har endret seg drastisk. Som løsning foreslår kommunedirektøren 
følgende:  
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kostnads- og inntektsside. Formannskapet vil i budsjettbehandlingen vurdere hvordan de negative
selvkostfondene skal hentes inn». I saken fremgår det at dette innebærer en gebyrøking i 2023 på
henholdsvis 30 prosent og 20 prosent for vann- og avløpsgebyret, og deretter moderate økninger mot
slutten av perioden.

Vanntjenestene gikk med underskudd i 2021 og begge områdene forventes å gå med underskudd i 2022,
noe som innebærer at tjenestene har negative selvkostfond ved utgangen av 2022. Dette på tross av at
det gjennomføres store innsparinger for å dempe gebyrveksten.

Etter at saken ble behandlet i september, har renteprognosene for perioden økt fra 2,6 prosent t i l 4,22
prosent for 2023. I tillegg er kostnadene fra selskapene (Asker og Bærum Vannverk, Glitrevannverket og
VEAS) økt som følge av samme årsak. En balansert kostnads- og inntektsside ville derfor innebære en
gebyrøking utover det som lå i saken.

Det økonomiske bildet for tjenestene har endret seg drastisk. Som løsning foreslår kommunedirektøren
følgende:
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2023: 
• Gebyrvekst på samme nivå som i saken fra september. Dette innebærer et underskudd på 49 mill. kr 

samlet for tjenestene i 2023. Som søkes dekket av kommunen for å redusere avgiftsøkningen for 
innbyggere/abonnenter. 

• For å dempe dette underskuddet økes innsparingskravet med 9 mill. kroner til totalt 26 mill. kroner i 
2023. 

• Selvkosttjenestene vil dermed gå med et underskudd på 40 mill. kroner som foreslås inndekket over 
kommunebudsjettet i 2023. 

• Underskuddet for årene 2021, 2022 og 2023 vil ikke kreves inndekket av abonnentene i senere år.  
 

2024 til 2026: 
• Vannområdet er budsjettert med et uinndekket underskudd i 2024 på 11 mill. kroner før kommunen 

oppnår et balansert budsjett i 2025. I 2026 budsjetteres det med fondsoppbygging.   
• Avløpsområdet budsjetteres med balansert budsjett i 2024, deretter med fondsoppbygging i 2025 

og 2026.  
 

Gjennomsnittlig økning i handlingsprogramperioden er 18 prosent for årsgebyr vann og 13 prosent for 
årsgebyr avløp (abonnent med forbruk 150 m3 og et fastledd). Tiltakene som skissert over, vil gi 
tjenestene mulighet til å komme raskest mulig tilbake til en bærekraftig økonomi. I tillegg legges det ikke 
for stor gebyrbyrde på husstandene i en tid hvor mange opplever en sterkt presset økonomi.  
 
Kostnadsøkningen innenfor selvkostregnskapet for vann- og avløpstjenestene på grunn av økt rente 
dempes ved å effektivisere og redusere tjenesteproduksjonen, redusere investeringsomfanget og dekke 
inn opparbeidet underskudd i selvkostfondene med et økonomisk bidrag fra 
kommunen/kommunekassen. Kommunens samlede økonomiske tilskudd for å redusere 
kostnadsveksten på VA-gebyrer er ca. 115 mill. kroner i perioden 2022-23. 
 
Kommunedirektøren mener dette er et engangstiltak i 2023. Dette begrunnes med den ekstraordinære 
situasjonen med en stor prisvekst i samfunnet og i tillegg en høy avgiftsbelastning på VA-gebyrene for 
husholdningene i Asker. Kommunen vil fra 2024 ikke gi kommunalt tilskudd for å redusere vann- og 
avløpsgebyrene. 
 
Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Inntekts- og formuesskatt 9 100 47 600 45 000 42 800 
Rammetilskudd -61 700 -77 500 -76 000 -75 600 
Andre generelle driftsinntekter -200 -200 -200 -200 
Sum sentrale inntekter -52 800 -30 100 -31 200 -33 000 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
I kommuneproposisjonen for 2023 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner. I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i sektorens 
samlede inntekter i 2023 på 2,6 mrd. kroner, noe som altså er høyere enn den øvre rammen som ble 
varslet i kommuneproposisjonen. Av veksten på 2,6 mrd. kroner får kommunene en vekst i frie inntekter 
på om lag 1,7 mrd. kroner, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,9 mrd. kroner. 
 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

2023:
• Gebyrvekst på samme nivå som i saken fra september. Dette innebærer et underskudd på 49 mill. kr

samlet for tjenestene i 2023. Som søkes dekket av kommunen for å redusere avgiftsøkningen for
innbyggere/abonnenter.

• For å dempe dette underskuddet økes innsparingskravet med 9 mill. kroner ti l totalt 26 mill. kroner i
2023.

• Selvkosttjenestene vil dermed gå med et underskudd på 40 mill. kroner som foreslås inndekket over
kommunebudsjettet i 2023.

• Underskuddet for årene 2021, 2022 og 2023 vil ikke kreves inndekket av abonnentene i senere år.

2024 ti l 2026:
• Vannområdet er budsjettert med et uinndekket underskudd i 2024 på 11 mill. kroner før kommunen

oppnår et balansert budsjett i 2025. I 2026 budsjetteres det med fondsoppbygging.
• Avløpsområdet budsjetteres med balansert budsjett i 2024, deretter med fondsoppbygging i 2025

og 2026.

Gjennomsnittlig økning i handlingsprogramperioden er 18 prosent for årsgebyr vann og 13 prosent for
årsgebyr avløp (abonnent med forbruk 150 m3 og et fastledd). Tiltakene som skissert over, vil gi
tjenestene mulighet t i l å komme raskest mulig tilbake ti l en bærekraftig økonomi. I tillegg legges det ikke
for stor gebyrbyrde på husstandene i en tid hvor mange opplever en sterkt presset økonomi.

Kostnadsøkningen innenfor selvkostregnskapet for vann- og avløpstjenestene på grunn av økt rente
dempes ved å effektivisere og redusere tjenesteproduksjonen, redusere investeringsomfanget og dekke
inn opparbeidet underskudd i selvkostfondene med et økonomisk bidrag fra
kommunen/kommunekassen. Kommunens samlede økonomiske tilskudd for å redusere
kostnadsveksten på VA-gebyrer er ca. 115 mill. kroner i perioden 2022-23.

Kommunedirektøren mener dette er et engangstiltak i 2023. Dette begrunnes med den ekstraordinære
situasjonen med en stor prisvekst i samfunnet og i tillegg en høy avgiftsbelastning på VA-gebyrene for
husholdningene i Asker. Kommunen vil fra 2024 ikke gi kommunalt tilskudd for å redusere vann- og
avløpsgebyrene.

Sentrale inntekter

Beløpi 1000

Inntekts- og formuesskatt
Rammetilskudd
Andre generelle driftsinntekter
Sum sentrale inntekter

Økonomiplan
2023 2024 2025 2026
9100 47 600 45 000 42 800

-61 700 -77 500 -76 000 -75 600
-200 -200 -200 -200

-52 800 -30 100 -31200 -33 000

Skatt og rammetilskudd

I kommuneproposisjonen for 2023 la regjeringen opp ti l en realvekst i kommunesektorens samlede
inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner. I statsbudsjettet legges det opp ti l en realvekst i sektorens
samlede inntekter i 2023 på 2,6 mrd. kroner, noe som altså er høyere enn den øvre rammen som ble
varslet i kommuneproposisjonen. Av veksten på 2,6 mrd. kroner får kommunene en vekst i frie inntekter
på om lag l, 7 mrd. kroner, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,9 mrd. kroner.
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Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter til 
demografi. En betydelig del av oppjusteringen må sees i sammenheng med antallet flyktninger fra 
Ukraina. Økningen i de frie inntektene skaper dermed ikke økt handlingsrom for kommunene i 2023. Et 
handlingsrom må dermed skapes lokalt.  
 
KS har på bakgrunn av regjeringens signaler utarbeidet en prognosemodell som illustrerer kommunens 
økonomiske rammebetingelser. Det forventes at Asker vil ha skatteinntekter godt over gjennomsnittet 
for norske kommuner. Skatteinntektene for Asker kommune er beregnet til å ligge på 136 prosent av 
landsgjennomsnittet. 
 
Erfaringsmessig ligger prognosemodellens beregninger vesentlig lavere enn den reelle inntektsveksten. 
De budsjetterte skatteinntektene for Asker kommune var i kommunedirektørens forslag til 
Handlingsprogram 2023-2026 lagt 120 mill. kroner høyere enn prognosemodellens beregninger i hvert 
av årene. I tilleggsinnstillingen forslås det å justere dette ned til at skatteinntektene ligger 110 mill. 
kroner over prognosemodellen i 2023 og videre ned til 80 mill. kroner over prognosemodellen i hvert av 
årene i 2024-2026. 
 
Forslag til nytt inntektssystem for kommunene skal etter planen legges frem i kommuneproposisjonen 
for 2024, våren 2023. Endringer av dette er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
Handlingsprogram 2023-2026 eller tilleggsinnstillingen. Totalt sett er det anslått at kommunen vil tape 
51,1 mill. kroner på utvalgets forslag.  
 
Rammetilskuddet er justert i henhold til saker av betydning for kommunen fra regjeringens forslag til 
statsbudsjett 2023. 
  
Pris- og lønnskompensasjon 
 
Deflator for kommunesektoren utarbeides av Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. 
Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. 
Deflatoren for 2023 er anslått til 3,7 prosent. Det er i dette anslaget tatt hensyn til at kommunene ikke 
mottar strømstøtte. For 2022 har prisveksten vært betydelig høyere enn anslaget fra RNB. Denne 
oppjusteringen medfører en økning av kostnadsnivået i kommunen som videreføres inn i 2023, uten 
finansiering. Regjeringen anslår innstrammingen til 7 mrd. kroner, noe som utgjør omkring 125 mill. 
kroner for Asker kommune. 
 
I Statsbudsjettet for 2023 har regjeringen lagt til grunn en deflator på 3,7 prosent. Anslaget tilsvarer 
nivået for et normalt år, uten den usikre situasjonen vi har i verdensøkonomien nå, og er derfor 
beheftet med stor usikkerhet. KS har lagt frem et eget anslag for deflator i 2023 for kommunesektoren 
på minimum 6,3 prosnet. Forskjellen mellom de to nivåene utgjør for Asker kommune flere 100 
millioner kroner i manglende kompensasjon for forventet lønn- og prisvekst i 2023. 
 
Både Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank vurderer at prisveksten vil bli høyere enn regjeringens 
anslag.  
 
  Vekt Anslag 2022 Anslag 2023 
Prisvekst produktinnsats 0,27 7,3 % 3,0 % 
Prisvekst investeringer 0,15 7,5 % 3,2 % 
Lønnsvekst 0,58 3,8 % 4,2 % 

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter t i l
demografi. En betydelig del av oppjusteringen må sees i sammenheng med antallet flyktninger fra
Ukraina. Økningen i de frie inntektene skaper dermed ikke økt handlingsrom for kommunene i 2023. Et
handlingsrom må dermed skapes lokalt.

KShar på bakgrunn av regjeringens signaler utarbeidet en prognosemodell som illustrerer kommunens
økonomiske rammebetingelser. Det forventes at Asker vil ha skatteinntekter godt over gjennomsnittet
for norske kommuner. Skatteinntektene for Asker kommune er beregnet ti l å ligge på 136 prosent av
landsgjennomsnittet.

Erfaringsmessig ligger prognosemodellens beregninger vesentlig lavere enn den reelle inntektsveksten.
De budsjetterte skatteinntektene for Asker kommune var i kommunedirektørens forslag ti l
Handlingsprogram 2023-2026 lagt 120 mill. kroner høyere enn prognosemodellens beregninger i hvert
av årene. I tilleggsinnstillingen forslås det å justere dette ned til at skatteinntektene ligger 110 mill.
kroner over prognosemodellen i 2023 og videre ned ti l 80 mill. kroner over prognosemodellen i hvert av
årene i 2024-2026.

Forslag ti l nytt inntektssystem for kommunene skal etter planen legges frem i kommuneproposisjonen
for 2024, våren 2023. Endringer av dette er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag ti l
Handlingsprogram 2023-2026 eller tilleggsinnstillingen. Totalt sett er det anslått at kommunen vil tape
51,1 mill. kroner på utvalgets forslag.

Rammetilskuddet er justert i henhold ti l saker av betydning for kommunen fra regjeringens forslag ti l
statsbudsjett 2023.

Pris- oglønnskompensasjon

Deflator for kommunesektoren utarbeides av Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet.
Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester.
Deflatoren for 2023 er anslått t i l 3,7 prosent. Det er i dette anslaget tatt hensyn ti l at kommunene ikke
mottar strømstøtte. For 2022 har prisveksten vært betydelig høyere enn anslaget fra RNB. Denne
oppjusteringen medfører en økning av kostnadsnivået i kommunen som videreføres inn i 2023, uten
finansiering. Regjeringen anslår innstrammingen ti l 7 mrd. kroner, noe som utgjør omkring 125 mill.
kroner for Asker kommune.

I Statsbudsjettet for 2023 har regjeringen lagt t i l grunn en deflator på 3,7 prosent. Anslaget tilsvarer
nivået for et normalt år, uten den usikre situasjonen vi har i verdensøkonomien nå, og er derfor
beheftet med stor usikkerhet. KShar lagt frem et eget anslag for deflator i 2023 for kommunesektoren
på minimum 6,3 prosnet. Forskjellen mellom de to nivåene utgjør for Asker kommune flere 100
millioner kroner i manglende kompensasjon for forventet lønn- og prisvekst i 2023.

Både Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank vurderer at prisveksten vil bli høyere enn regjeringens
anslag.

Vekt Anslag 2022 Anslag 2023
Prisvekst produktinnsats 0,27 7,3% 3,0%

Prisvekst investeringer 0,15 7,5% 3,2 %
Lønnsvekst 0,58 3,8% 4,2%
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Deflator  5,3 % 3,7 % 
 
Andre sentrale inntekter 
 
Asker kommune vil invitere en ny fribykunstner årlig fra 2023. Det vurderes av styringsgruppen hvilken 
kunstnerisk ytring personen som kommer til kommunen skal tilhøre. Det foreslås at dette finansieres av 
økt integreringstilskudd, og at tjenesteområde Medborgerskap får styrket sine budsjettrammer i 
henhold til dette. 
 
Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Renteinntekter -12 000 -2 000 0 0 
Renteutgifter  82 800 8 800 -16 200 4 200 
Avdrag på lån -36 600 -39 600 -45 600 -48 600 
Netto finansinntekter/finansutgifter 34 200 -32 800 -61 800 -44 400 
Finansutgifter i tjenesteområdene 60 819 63 463 68 648 78 107 
Totale finansutgifter 95 019 30 663 6 848 33 707 
Motpost avskrivninger -2 872 -5 874 -8 925 -21 374 
 
Renteforutsetninger 
 
Rentene i Norge og internasjonalt har steget raskt i 2022. Renteøkningene tiltok fra juni i 2022, og 
Norges Bank har signalisert ytterligere oppgang i styringsrenten fram mot nyttår. Renteforutsetningene 
lagt til grunn i tilleggsinnstillingen er derfor på et høyere nivå, spesielt i 2023, enn det som lå til grunn i 
kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026. 
 
Asker kommune har en rentesikringsstrategi som angir hvor mye av gjelden som skal ha fastrente. Ifølge 
reglementet for finans- og gjeldsforvaltning skal andelen av låneporteføljen som har fastrente være 
minimum 30 prosent og maksimalt 60 prosent. Fastrenteandelen gjør at det tar tid før endringene i 
rentenivå får fullt gjennomslag i rentekostnadene til kommunen. 
 
Tilleggsinnstillingen legger til grunn følgende rentenivå i planperioden: 
 

 2023 2024 2025 2026 
Renteforutsetninger kommunedirektørens 
forslag til Handlingsprogram 2023-2026 2,60 % 3,40 % 3,45 % 3,35 % 
Renteforutsetninger tilleggsinnstilling 
2023-2026 3,30 % 3,50 % 3,40 % 3,40 % 
 
Avdrag 
 
Avdragene på lån er justert i henhold til kommunedirektørens revidering av investeringsporteføljen, som 
er nærmere beskrevet i detalj under endringer i investeringsbudsjettet. Med bakgrunn i alle de 
justeringer som kommunedirektørens foreslår blir avdragene justert ned med 36,6 mill. kroner i 2023 
som vist i tabellen over. Budsjetterte avdragsutgifter er innenfor kommunelovens krav om 
minimumsavdrag.  
 
  

Tilleggsinnstilling ti l Handlingsprogram 2023-2026

loeflator 5,3 % 3,7 %

Andre sentrale inntekter

Asker kommune vil invitere en ny fribykunstner årlig fra 2023. Det vurderes av styringsgruppen hvilken
kunstnerisk ytring personen som kommer ti l kommunen skal tilhøre. Det foreslås at dette finansieres av
økt integreringstilskudd, og at tjenesteområde Medborgerskap får styrket sine budsjettrammer i
henhold ti l dette.

Finansinntekter og -utgifter

Beløpi 1000

Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter
Motpost avskrivninger

Økonomiplan
2023 2024 2025 2026

-12 000 -2 000 0 0
82 800 8 8 0 0 -16 200 4 200

-36 600 -39 600 -45 600 -48 600
34 200 -32 800 -61800 -44 400
60 819 63 463 68 648 78107
95 019 30 663 6848 33 707
-2 872 -5 874 -8 925 -21 374

Renteforutsetninger

Rentene i Norge og internasjonalt har steget raskt i 2022. Renteøkningene tiltok fra juni i 2022, og
Norges Bank har signalisert ytterligere oppgang i styringsrenten fram mot nyttår. Renteforutsetningene
lagt t i l grunn i tilleggsinnstillingen er derfor på et høyere nivå, spesielt i 2023, enn det som lå ti l grunn i
kommunedirektørens forslag ti l Handlingsprogram 2023-2026.

Asker kommune har en rentesikringsstrategi som angir hvor mye av gjelden som skal ha fastrente. Ifølge
reglementet for finans- og gjeldsforvaltning skal andelen av låneporteføljen som har fastrente være
minimum 30 prosent og maksimalt 60 prosent. Fastrenteandelen gjør at det tar t id før endringene i
rentenivå får fullt gjennomslag i rentekostnadene ti l kommunen.

Tilleggsinnstillingen legger til grunn følgende rentenivå i planperioden:

2023 2024 2025 2026
Renteforutsetninger kommunedirektørens
forslag ti l Handlingsprogram 2023-2026 2,60% 3,40% 3,45% 3,35%

Renteforutsetninger tilleggsinnstilling
2023-2026 3,30% 3,50% 3,40% 3,40%

Avdrag

Avdragene på lån er justert i henhold ti l kommunedirektørens revidering av investeringsporteføljen, som
er nærmere beskrevet i detalj under endringer i investeringsbudsjettet. Med bakgrunn i alle de
justeringer som kommunedirektørens foreslår blir avdragene justert ned med 36,6 mill. kroner i 2023
som vist i tabellen over. Budsjetterte avdragsutgifter er innenfor kommunelovens krav om
minimumsavdrag.
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5. Investeringsbudsjettet 
 
Endringer i investeringsbudsjettet 
 
Langsiktig planlegging av investeringsprosjekter er viktig for å skaffe oversikt over fremtidig handlingsrom, og for å gi oss bedre mulighet til å utvikle 
kommunens tjenester i takt med endringene i behov, befolkning og bosettingsmønster. 
 
Det er lagt opp til en rekke store investeringer i handlingsplanperioden. Det kan blant annet nevnes ny skole i Sætre, utvidelse av Hvalstad skole og 
kapasitetsøkning i barnehager. Videre skal det etableres mange nye sykehjemsplasser og nytt helsehus på Søndre Borgen. Det skal gjennomføres store 
investeringer i forbindelse med områdeutvikling i Slemmestad og rehabilitering av vann- og avløpsanlegg. 
 
Ambisiøse investeringer bidrar til at kommunen får økende lånegjeld. Finansieringen av investeringsplanene, både i form av egenkapital og årlige renter og 
avdrag, vil båndlegge en stadig større del av kommunens årlige inntekter. Vi må regne med at det økonomiske handlingsrommet de neste 10-15 årene vil 
være langt mindre enn tidligere. 
 
Med utgangspunkt i en prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider har kommunedirektøren hatt en ny gjennomgang av hele 
investeringsporteføljen. Kommunedirektøren mener at det er forsvarlig med følgende revideringer av investeringsporteføljen: 
 
• Investeringsprosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt skyves 2-3 år ut i tid.  
• Sekkeposter reduseres i 3 år, avsatt til mindre eiendomsrelaterte tiltak i tjenesteområdene. 
• Sekkeposter til brannsikring, beredskap, ENØK-tiltak, VAR og trafikksikkerhetstiltak skjermes. 
 
Det vil kunne bli nødvendig med noen kompenserende midlertidige tiltak knyttet til tjenester og behovsdekning. 
 
I tilleggsinnstillingen er endringer som nevnt over innarbeidet i investeringsbudsjettet for perioden 2023-2032. I tillegg har kommunedirektøren innarbeidet 
politiske vedtak i enkeltsaker og 2. tertialrapport 2022.  
 

Nye investeringer 

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Nye investeringer                     

5. Investeringsbudsjettet

Endringer i investeringsbudsjettet

Langsiktig planlegging av investeringsprosjekter er viktig for å skaffe oversikt over fremtidig handlingsrom, og for å gi oss bedre mulighet t i l å utvikle
kommunens tjenester i takt med endringene i behov, befolkning og bosettingsmønster.

Det er lagt opp ti l en rekke store investeringer i handlingsplanperioden. Det kan blant annet nevnes ny skole i Sætre, utvidelse av Hvalstad skole og
kapasitetsøkning i barnehager. Videre skal det etableres mange nye sykehjemsplasser og nytt helsehus på Søndre Borgen. Det skal gjennomføres store
investeringer i forbindelse med områdeutvikling i Slemmestad og rehabilitering av vann- og avløpsanlegg.

Ambisiøse investeringer bidrar t i l at kommunen får økende lånegjeld. Finansieringen av investeringsplanene, både i form av egenkapital og årlige renter og
avdrag, vil båndlegge en stadig større del av kommunens årlige inntekter. Vi må regne med at det økonomiske handlingsrommet de neste 10-15 årene vil
være langt mindre enn tidligere.

Med utgangspunkt i en prisvekst langt utover normalen, allerede høy lånegjeld og usikre tider har kommunedirektøren hatt en ny gjennomgang av hele
investeringsporteføljen. Kommunedirektøren mener at det er forsvarlig med følgende revideringer av investeringsporteføljen:

• Investeringsprosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt skyves 2-3 år ut i tid.
• Sekkeposter reduseres i 3 år, avsatt til mindre eiendomsrelaterte tiltak i tjenesteområdene.
• Sekkeposter t i l brannsikring, beredskap, ENØK-tiltak, VAR og trafikksikkerhetstiltak skjermes.

Det vil kunne bli nødvendig med noen kompenserende midlertidige tiltak knyttet t i l tjenester og behovsdekning.

I tilleggsinnstillingen er endringer som nevnt over innarbeidet i investeringsbudsjettet for perioden 2023-2032. I tillegg har kommunedirektøren innarbeidet
politiske vedtak i enkeltsaker og 2. tertialrapport 2022.

Nye investeringer

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Nye investeringer
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Omsorgsboliger - Nedre Sem låve 
- personer med 
funksjonsnedsettelser F-sak 
176/22 

  42 800                 

Skole - utvidelse Hvalstad F-sak 
181/22 

    45 000 20 000             

Eldre - Søndre Borgen sykehjem F-
sak 178/22 

  10 000                 

Velodrom K-sak 83/22 51 400                   
Eldre - sykehjem/boliger med 
heldøgns omsorg F-sak 204/22 

3 000           -3 000       

IKT-investeringer politisk  500                   
 SUM 54 900 52 800 45 000 20 000 0 0 -3 000 0 0 0 

 
Omsorgsboliger - Nedre Sem låve - personer med funksjonsnedsettelser F-sak 176/22 
Det ble i F-sak 176/22 vedtatt å øke rammen på prosjektet til 150 mill. kroner. Det innarbeides 42,8 mill. kroner i 2024. 
 
Skole - utvidelse Hvalstad F-sak 181/22 
Det ble i F-sak 181/22 vedtatt å øke rammen på prosjektet til 531 mill. kroner. Det innarbeides 45 mill. kroner i 2025 og 20 mill. kroner i 2026. 
 
Eldre - Søndre Borgen sykehjem F-sak 178/22 
Det ble i F-sak 178/22 vedtatt å gjøre nødvendige oppgraderinger ved videre drift av Søndre Borgen sykehjem for 10 mill. kroner. Det innarbeides 10 mill. 
kroner i 2024. 
 
Velodrom K-sak 83/22 
Det ble i K-sak 83/22 vedtatt at Asker kommune gir et lån Norges Cykleforbund Kompetansesenter AS på 20 mill. kroner. I tillegg er prognosen på prosjektet 
økt, noe som bidrar til at Asker kommunes eierbidrag må økes med 5,4 mill. kroner. Det forskutteres også 26 mill. kroner i leie.  
 
Eldre - sykehjem/boliger med heldøgns omsorg F-sak 204/22 
Det ble i F-sak 204/22 vedtatt å innarbeide 3 mill. kroner i 2023 for å starte planleggingen for trinn 2 Vettre. Dette er løst ved å redusere bevilgningen som 
ligger i 2029 tilsvarende. 

IKT-investeringer politisk  

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

Omsorgsboliger - Nedre Sem låve 42 800
- personer med
funksjonsnedsettelser F-sak
176/22
Skole - utvidelse Hvalstad F-sak 45 000 20 000
181/22

Eldre - Søndre Borgen sykehjem F- 10 000
sak 178/22

Velodrom K-sak 83/22 51 400

Eldre - sykehjem/boliger med 3 000 -3 000
heldøgns omsorg F-sak 204/22

IKT-investeringer politisk 500

SUM 54 900 52 800 45 000 20 000 0 0 -3 000 0 0 0

Omsorgsboliger - Nedre Sem låve - personer med funksjonsnedsettelser F-sak 176/22
Det ble i F-sak 176/22 vedtatt å øke rammen på prosjektet t i l 150 mill. kroner. Det innarbeides 42,8 mill. kroner i 2024.

Skole - utvidelse Hvalstad F-sak 181/22
Det ble i F-sak 181/22 vedtatt å øke rammen på prosjektet t i l 531 mill. kroner. Det innarbeides 45 mill. kroner i 2025 og 20 mill. kroner i 2026.

Eldre - Søndre Borgen sykehjem F-sak 178/22
Det ble i F-sak 178/22 vedtatt å gjøre nødvendige oppgraderinger ved videre drift av Søndre Borgen sykehjem for 10 mill. kroner. Det innarbeides 10 mill.
kroner i 2024.

Velodrom K-sak 83/22
Det ble i K-sak 83/22 vedtatt at Asker kommune gir et lån Norges Cykleforbund Kompetansesenter AS på 20 mill. kroner. I tillegg er prognosen på prosjektet
økt, noe som bidrar t i l at Asker kommunes eierbidrag må økes med 5,4 mill. kroner. Det forskutteres også 26 mill. kroner i leie.

Eldre - sykehjem/boliger med heldøgns omsorg F-sak 204/22
Det ble i F-sak 204/22 vedtatt å innarbeide 3 mill. kroner i 2023 for å starte planleggingen for trinn 2 Vettre. Dette er løst ved å redusere bevilgningen som
ligger i 2029 tilsvarende.

IKT-investeringer politisk
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I forbindelse med valget i 2023 er det behov for en viss utskifting av datamaskiner til folkevalgte. Gjenbruk og kostnadsoptimalisering er i fokus. Det 
innarbeides 0,5 mill. kroner i 2023. 
 

Prosjekter som forskyves 
 
Kommunedirektøren foreslår å skyve 14 investeringsprosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt 2-3 år ut i tid. Tre barnehageprosjekter forskyves 2 år mens 
øvrige foreslåtte prosjekter forskyves i 3 år. Dette bidrar til å redusere investeringsvolumet med 210,2 mill. kroner i 2023, 335,3 mill. kroner i 2024 og 152,6 
mill. kroner i 2025. I 2026 øker investeringsvolumet igjen med 251,65 mill. kroner i 2026. 
 
Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Prosjekter som forskyves                     
Personer med 
funksjonsnedsettelser - 
omsorgsboliger - Bleikerfaret 

  -14 100 -14 100 -19 450 14 100 14 100 19 450       

Personer med 
funksjonsnedsettelser - 
omsorgsboliger 2026 

-2 000 -2 000 -16 000 -19 600 -400 16 000 21 600 2 400     

Personer med 
funksjonsnedsettelser - 
omsorgsboliger 2028 

  -1 000 -1 000 -20 000 -19 000 -13 400 20 000 20 000 14 400   

Psykisk helse og rus - 
omsorgsboliger 2028 

  -1 000 -1 000 -20 000 -19 000 -17 400 20 000 20 000 18 400   

Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke -21 700 -5 500   21 700 5 500           
Skole - utvidelse Solvang   -4 000 -4 000 -53 000 -146 000 -84 500 53 000 150 000 88 500   
Barnehage - kapasitetsøkning 
Borgen 

-3 000   3 000   -100 300   100 300       

Barnehage - utvidelse Røyken -2 000 -50 000 -48 000 44 000 50 000 6 000         
Brannstasjon Hurum -33 900 -50 000 -4 900 33 900 50 000 4 900         
Samferdsel - gang- og sykkelbro 
Nesøya 

-16 600 -5 200   16 600 5 200           

Samferdsel - trafikksikringstiltak 
Røyken 

-5 000 -15 000 -14 600 5 000 15 000 14 600         

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

I forbindelse med valget i 2023 er det behov for en viss utskifting av datamaskiner til folkevalgte. Gjenbruk og kostnadsoptimalisering er i fokus. Det
innarbeides 0,5 mill. kroner i 2023.

Prosjekter som forskyves

Kommunedirektøren foreslår å skyve 14 investeringsprosjekter hvor det ikke er inngått kontrakt 2-3 år ut i tid. Tre barnehageprosjekter forskyves 2 år mens
øvrige foreslåtte prosjekter forskyves i 3 år. Dette bidrar til å redusere investeringsvolumet med 210,2 mill. kroner i 2023, 335,3 mill. kroner i 2024 og 152,6
mill. kroner i 2025. I 2026 øker investeringsvolumet igjen med 251,65 mill. kroner i 2026.

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Prosjekter som forskyves
Personer med -14 100 -14 100 -19 450 14 100 14 100 19 450
funksjonsnedsettelser -
omsorgsboliger - Bleikerfaret
Personer med -2 000 -2 000 -16 000 -19 600 -400 16 000 21 600 2 400
funksjonsnedsettelser -
omsorgsboliger 2026
Personer med -1 000 -1 000 -20 000 -19 000 -13 400 20 000 20 000 14 400
funksjonsnedsettelser -
omsorgsboliger 2028
Psykisk helse og rus - -1 000 -1 000 -20 000 -19 000 -17 400 20 000 20 000 18 400
omsorgsboliger 2028

Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke -21 700 -5 500 21 700 5 500
Skole - utvidelse Solvang -4 000 -4 000 -53 000 -146 000 -84 500 53 000 150 000 88 500
Barnehage - kapasitetsøkning -3 000 3 000 -100 300 100 300
Borgen
Barnehage - utvidelse Røyken -2 000 -50 000 -48 000 44 000 50 000 6 000

Brannstasjon Hurum -33 900 -50 000 -4 900 33 900 50 000 4 900
Samferdsel - gang- og sykkelbro -16 600 -5 200 16 600 5 200
Nesøya

Samferdsel - trafikksikringstiltak -5 000 -15 000 -14 600 5 000 15 000 14 600
Røyken
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Områdeplan for fremtidig 
infrastruktur Slemmestad 

-101 000 -182 500 -52 000 242 500 93 000           

Tofte innbyggertorg - antikvarisk 
rehabilitering av samfunnshuset 

-25 000     25 000             

Barnehage - ny barnehage Høn-
Landås 

  -5 000 -5 000 -5 000 -45 000 -40 000 50 000 50 000     

 SUM -210 200 -335 300 -157 600 251 650 -96 900 -99 700 284 350 242 400 121 300 0 
 
Sekkeposter reduseres 
 
Kommunedirektøren forslår å halvere 32 sekkeposter i 3 år. Sekkeposter til brannsikring, beredskap, ENØK tiltak, trafikksikkerhetstiltak og VAR-
investeringer skjermes. 
 
Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Reduserte løpende investeringspotter                     
Kordineringspott bygg - velferd -4 000 -4 000 -4 000               
Inventar og utstyr - velferd -275 -275 -275               
Idrett - inventar og utstyr -1 000 -1 000 -1 000               
Koordineringspott idrettsbygg -6 000 -4 000 -4 000               
Forskuttering av spillemidler -5 000 -5 000 -5 000               
Idrett - temaplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv 

-2 500 -3 500 -3 500               

Koordineringspott kulturarenaer -2 000 -2 000 -2 000               
Koordineringspott kulturminnebygg -3 500 -3 500 -3 500               
Kultur - inventar til kulturlokaler -1 500 -1 500 -1 500               
Kulturskolen - instrumenter og utstyr -500 -500 -500               
Kultur - kunst i offentlig rom -500 -500 -500               
Kirke - kirkelige investeringer -3 500 -3 500 -3 500               
Kirke - tiltak gravferd -750 -750 -750               
Koordineringspott bygg - oppvekst -10 000 -10 000 -10 000               
Inventar og utstyr oppvekst -2 500 -2 500 -2 500               

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

Områdeplan for fremtidig -101 000 -182 500 -52 000 242 500 93 000
infrastruktur Slemmestad

Tofte innbyggertorg - antikvarisk -25 000 25 000
rehabilitering av samfunnshuset

Barnehage - ny barnehage Høn- -5 000 -5 000 -5 000 -45 000 -40 000 50 000 50 000
Landås

SUM -210 200 -335 300 -157 600 251 650 -96 900 -99 700 284 350 242 400 121 300 0

Sekkeposter reduseres

Kommunedirektøren forslår å halvere 32 sekkeposter i 3 år. Sekkeposter til brannsikring, beredskap, ENØK tiltak, trafikksikkerhetstiltak og VAR-
investeringer skjermes.

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Reduserte løpende investeringspotter
Kordineringspott bygg - velferd -4 000 -4 000 -4 000

Inventar og utstyr - velferd -275 -275 -275

Idrett - inventar og utstyr -1 000 -1 000 -1 000

Koordineringspott idrettsbygg -6 000 -4 000 -4 000

Forskuttering av spillemidler -5 000 -5 000 -5 000

Idrett - temaplan for fysisk aktivitet, -2 500 -3 500 -3 500
idrett og friluftsliv

Koordineringspott kulturarenaer -2 000 -2 000 -2 000

Koordineringspott kulturminnebygg -3 500 -3 500 -3 500

Kultur - inventar til kulturlokaler -1 500 -1 500 -1 500

Kulturskolen - instrumenter og utstyr -500 -500 -500

Kultur - kunst i offentlig rom -500 -500 -500

Kirke - kirkelige investeringer -3 500 -3 500 -3 500

Kirke - tiltak gravferd -750 -750 -750

Koordineringspott bygg - oppvekst -10 000 -10 000 -10 000

Inventar og utstyr oppvekst -2 500 -2 500 -2 500
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Asker drift -investeringer -2 500 -2 500 -2 500               
Eiendomsutvikling -1 000 -1 000 -1 000               
Tettstedsutvikling -3 000 -3 000 -3 000               
Universell utforming -1 000 -1 000 -1 000               
Stikkledninger - rehabilitering -750 -750 -750               
Koordineringspott - 
administrasjonsbygg 

-1 000 -1 000 -1 000               

Klimatiltak -625 -625 -625               
Klimatiltak - mobilitet formålsbygg -1 500 -1 500 -1 500               
Klimatiltak - mobilitet rettet mot 
Askersamfunnet 

-1 000 -1 000 -1 000               

Koordineringspott - 
flomtiltak/klimatilpasning 

-2 500 -2 500 -2 500               

Turveier og friområder -3 000 -3 000 -3 000               
Samferdsel - utbedring kommunale 
veier 

-9 300 -11 000 -11 000               

Samferdsel - parkering -500 -500 -500               
Samferdsel - oppfølging av 
sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg 

-7 500 -7 500 -7 500               

IKT-investering -30 000 -30 000 -30 000               
Koordineringspott anlegg for 
friluftsaktivitet 

-250 -250 -250               

LED-belysning kommunale anlegg -250 -250 -250               
 SUM -109 200 -109 900 -109 900 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tilskudd 

Statsbudsjettet legger opp til å fjerne ordningen med investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Det er i tilleggsinnstillingen tatt ut budsjetterte 
tilskudd for 10,620 mill. kroner i 2025 og 23,010 mill. kroner i 2026. I 10 års perioden frem mot 2032 vil tilskudd for ca. 380 mill. kroner bortfalle hvis 
ordningen fjernes for godt. 
 

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

Asker drift -investeringer -2 500 -2 500 -2 500

Eiendomsutvikling -1 000 -1 000 -1 000

Tettstedsutvikling -3 000 -3 000 -3 000

Universell utforming -1 000 -1 000 -1 000

Stikkledninger - rehabilitering -750 -750 -750

Koordineringspott - -1 000 -1 000 -1 000
administrasjonsbygg

Klimatiltak -625 -625 -625

Klimatiltak - mobilitet formålsbygg -1 500 -1 500 -1 500

Klimatiltak - mobilitet rettet mot -1 000 -1 000 -1 000
Askersamfunnet

Koordineringspott - -2 500 -2 500 -2 500
flomtiltak/klimatilpasning

Turveier og friområder -3 000 -3 000 -3 000

Samferdsel - utbedring kommunale -9 300 -11 000 -11 000
veier

Samferdsel - parkering -500 -500 -500

Samferdsel - oppfølging av -7 500 -7 500 -7 500
sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg

IKT-investering -30 000 -30 000 -30 000

Koordineringspott anlegg for -250 -250 -250
friIuftsaktivitet

LED-belysning kommunale anlegg -250 -250 -250

SUM -109 200 -109 900 -109 900 0 0 0 0 0 0 0

Tilskudd

Statsbudsjettet legger opp til å fjerne ordningen med investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Det er i tilleggsinnstillingen tatt ut budsjetterte
tilskudd for 10,620 mill. kroner i 2025 og 23,010 mill. kroner i 2026. I 10 års perioden frem mot 2032 vil tilskudd for ca. 380 mill. kroner bortfalle hvis
ordningen fjernes for godt.
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Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Tilskudd                     
Personer med 
funksjonsnedsettelser - 
omsorgsboliger - Nedre Sem låve     -10 620               
Personer med 
funksjonsnedsettelser - 
omsorgsboliger - Bleikerfaret       -8 850             
Personer med 
funksjonsnedsettelser - 
omsorgsboliger 2026       -14 160             
 SUM 0 0 -10 620 -23 010 0 0 0 0 0 0 

 

Overføringer fra 2022 til 2023 

Dette er prosjekter som i sin helhet er overført til 2023 fra 2022 i 2. tertialrapport 2022. 
 
Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Overføringer fra 2022 til 2023                     

VAR - Vann- og avløp Slemmestad 
sentrum 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slemmestad - Vaterlandskvartalet 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koordineringspott 
flomtiltak/klimatilpasning 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samferdsel - oppfølging av 
sykkelstrategi inkl 
FutureBike/bygg 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0   
 SUM 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Øvrige endringer 

Prosjektet Idrett – ny turnhall Asker syd forskyves slik at det sees i sammenheng med utbygging av ny skole Sætre. Prosjektet digitale låsesystemer ble ved 
en feil lagt inn med bevilgning i hele 10-årsperioden. Det skal være bevilgning i 4 år, og bevilgningen i år 5-10 er nå tatt ut. 

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Tilskudd
Personer med
funksjonsnedsettelser -
omsorgsboliger - Nedre Sem låve -10 620
Personer med
funksjonsnedsettelser -
omsorgsboliger - Bleikerfaret -8 850
Personer med
funksjonsnedsettelser -
omsorgsboliger 2026 -14160
SUM 0 0 -10 620 -23 010 0 0 0 0 0 0

Overføringer fra 2022 til 2023

Dette er prosjekter som i sin helhet er overført t i l 2023 fra 2022 i 2. tertialrapport 2022.

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Overføringer fra 2022 til 2023

VAR - Vann- og avløp Slemmestad
sentrum 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slemmestad - Vaterlandskvartalet 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koordineringspott
flomtiltak/klimatilpasning 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samferdsel - oppfølging av
sykkelstrategi inkl
FutureBike/bygg 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øvrige endringer

Prosjektet Idrett - ny turnhall Asker syd forskyves slik at det sees i sammenheng med utbygging av ny skole Sætre. Prosjektet digitale låsesystemer ble ved
en feil lagt inn med bevilgning i hele 10-årsperioden. Det skal være bevilgning i 4 år, og bevilgningen i år 5-10 er nå tatt ut.
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Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Øvrige endringer                     
Idrett - ny turnhall Asker syd -5 000   -50 000 55 000             
Digitale låsesystemer for 
tilgjengeliggjøring av lokaler for 
utleie 

        -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

 SUM -5 000 0 -50 000 55 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
 

Finansiering 

Tabellen under viser endringene i finansieringen som følger av foreslåtte endringer gjort i investeringsprogrammet. 
 
Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 
Finansiering         
Endring låneopptak -139 510 -316 870 -209 230 288 670 
Endring kompensasjon merverdiavgift -49 990 -75 530 -52 650 60 990 
SUM -189 500 -392 400 -283 120 303 640 

 

Gjeldsgrad 

Med endringene som er innarbeidet i tilleggsinnstillingen vil gjeldsgraden fortsatt være over 100 prosent. Ved utgangen av 2023 vil den være 105 prosent 
for deretter å variere marginalt frem til 2026 hvor den vil være 106 prosent.  

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Øvrige endringer
Idrett - ny turnhall Asker syd -5 000 -50 000 55 000

Digitale låsesystemer for -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
tilgjengeliggjøring av lokaler for
utleie

SUM -5 000 0 -50 000 55 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Finansiering

Tabellen under viser endringene i finansieringen som følger av foreslåtte endringer gjort i investeringsprogrammet.

Investeringer i 1000 kr 2023 2024 2025 2026
Finansiering
Endring låneopptak -139 510 -316 870 -209 230 288 670
Endring kompensasjon merverdiavgift -49 990 -75 530 -52 650 60 990

SUM -189 500 -392 400 -283 120 303 640

Gjeldsgrad

Med endringene som er innarbeidet i tilleggsinnstillingen vil gjeldsgraden fortsatt være over 100 prosent. Ved utgangen av 2023 vil den være 105 prosent
for deretter å variere marginalt frem ti l 2026 hvor den vil være 106 prosent.
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6. Vedlegg – Forskriftsrapporter 
 
§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan  2023 Øk.plan  2024 Øk.plan  2025 Øk.plan  2026 
Rammetilskudd 0 0 -61 900 -77 700 -76 200 -75 800 
Inntekts- og formuesskatt 0 0 9 100 47 600 45 000 42 800 
Sum generelle driftsinntekter 0 0 -52 800 -30 100 -31 200 -33 000 
       
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 0 0 61 602 5 059 -36 204 -51 956 
       
Avskrivninger 0 0 3 172 5 349 7 465 18 214 
       
Sum netto driftsutgifter 0 0 64 774 10 408 -28 738 -33 742 
Brutto driftsresultat 0 0 11 974 -19 692 -59 938 -66 742 
       
Renteinntekter 0 0 -12 000 -2 000 0 0 
Renteutgifter 0 0 143 619 72 280 52 516 82 477 
Avdrag på lån 0 0 -36 600 -39 600 -45 600 -48 600 
Netto finansutgifter 0 0 95 019 30 680 6 916 33 877 
       
Motpost avskrivninger 0 0 -2 872 -5 049 -7 165 -17 914 
       
Netto driftsresultat  0 0 104 121 5 938 -60 188 -50 778 
       
Disponering eller dekning av netto driftsresultat       
Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 -5 000 -6 000 1 300 9 000 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 5 000 0 0 0 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 -104 120 62 58 888 41 779 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 -104 120 -5 938 60 188 50 779 
       
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 1 0 0 1 
 

  

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

6. Vedlegg - Forskriftsrapporter

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift ( lA)

Beløpi 1000

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026
Rammetilskudd 0 0 -61900 -77 700 -76 200 -75 800
Inntekts- og formuesskatt 0 0 9100 47 600 45 000 42 800
Sum generelle driftsinntekter 0 0 -52 800 -30 100 -31200 -33 000

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 0 0 61602 5 059 -36 204 -51956

Avskrivninger 0 0 3 1 7 2 5 349 7 465 18 214

Sum netto driftsutgifter 0 0 64 774 10 408 -28 738 -33 742
Brutto driftsresultat 0 0 11974 -19 692 -59 938 -66 742

Renteinntekter 0 0 -12 000 -2 000 0 0
Renteutgifter 0 0 143 619 72 280 52 516 82 477
Avdrag på lån 0 0 -36 600 -39 600 -45 600 -48 600
Netto finansutgifter 0 0 95019 30 680 6 916 33877

Motpost avskrivninger 0 0 -2 872 -5 049 -7 165 -17 914

Netto driftsresultat 0 0 104121 5 938 -60 188 -50 778

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Avsetninger ti l bundne driftsfond 0 0 -5 000 -6 000 1 3 0 0 9 000
Bruk av bundne driftsfond 0 0 5 000 0 0 0
Avsetninger ti l disposisjonsfond 0 0 -104 120 62 58 888 41 779
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 -104120 -5 938 60188 50779

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 l 0 0 l
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§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
Administrasjon og ledelse 0 0 10 950 8 093 4 793 4 793 
Oppvekst 0 0 65 979 62 974 58 374 64 874 
Velferd 0 0 54 431 54 987 52 487 59 687 
Samfunnstjenester 0 0 91 587 47 866 34 466 36 666 
Samfunnsutvikling 0 0 -501 -601 -701 -301 
Medborgerskap 0 0 2 278 -4 372 -4 672 -3 372 
Tjenesteovergripende 0 0 -99 131 -101 059 -103 470 -108 811 
Sum bevilgninger drift, netto 0 0 125 592 67 888 41 277 53 536 
       
Herav:       
Avskrivinger 0 0 3 172 5 349 7 465 18 214 
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 60 819 63 480 68 716 78 277 
Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 -5 000 -6 000 1 300 9 000 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 5 000 0 0 0 
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 0 0 61 602 5 059 -36 204 -51 956 
 

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
Investeringer i varige driftsmidler 0 0 -209 950 -377 650 -263 250 304 950 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 -25 950 -9 750 -4 250 21 700 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 0 5 400 0 0 0 
Utlån av egne midler 0 0 41 000 -5 000 -5 000 0 
Sum investeringsutgifter 0 0 -189 500 -392 400 -272 500 326 650 
       
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 49 990 75 530 52 650 -60 990 
Tilskudd fra andre 0 0 0 0 10 620 23 010 
Bruk av lån 0 0 139 510 316 870 209 230 -288 670 
Sum investeringsinntekter 0 0 189 500 392 400 272 500 -326 650 
       
Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0 
 

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløpi 1000

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026
Administrasjon og ledelse 0 0 10950 8 093 4 793 4 793
Oppvekst 0 0 65 979 62 974 58 374 64 874
Velferd 0 0 54431 54 987 52 487 59 687
Samfunnstjenester 0 0 91587 47 866 34466 36 666
Samfunnsutvikling 0 0 -501 -601 -701 -301
Medborgerskap 0 0 2 278 -4 372 -4 672 -3 372
Tjenesteovergripende 0 0 -99131 -101 059 -103 470 -108 811
Sum bevilgninger drift, netto 0 0 125 592 67 888 41277 53 536

Herav:
Avskrivinger 0 0 3 1 7 2 5 349 7 465 18 214
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 60 819 63 480 68 716 78 277
Avsetninger ti l bundne driftsfond 0 0 -5 000 -6 000 1 3 0 0 9 000
Bruk av bundne driftsfond 0 0 5 000 0 0 0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 0 0 61602 5 059 -36 204 -51956

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløpi 1000

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler 0 0 -209 950 -377 650 -263 250 304 950
Tilskudd til andres investeringer 0 0 -25 950 -9 750 -4 250 21 700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 0 5 400 0 0 0
Utlån av egne midler 0 0 41000 -5 000 -5 000 0
Sum investeringsutgifter 0 0 -189 500 -392 400 -272 500 326 650

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 49 990 75 530 52 650 -60 990
Tilskudd fra andre 0 0 0 0 10 620 23 010
Bruk av lån 0 0 139 510 316 870 209 230 -288 670
Sum investeringsinntekter 0 0 189 500 392 400 272 500 -326 650

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 
1. Investeringer i varige driftsmidler 
Beløp i 1000 
        
 Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026 
Administrasjon og ledelse 0 0 -29 500 -30 000 -30 000 0 -89 500 
Oppvekst 0 0 -17 500 -71 500 -21 500 6 000 -104 500 
Velferd 0 0 -3 275 20 425 -36 375 -79 050 -98 275 
Samfunnstjenester 0 0 -111 675 -279 575 -108 375 298 000 -201 625 
Medborgerskap 0 0 -48 000 -17 000 -67 000 80 000 -52 000 
Investeringer i varige driftsmidler  0 0 -209 950 -377 650 -263 250 304 950 -545 900 
 

2. Tilskudd til andres investeringer 
Beløp i 1000 
        
 Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026 
Kirke - kirkelige investeringer 0 0 -3 500 -3 500 -3 500 0 -10 500 
Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke 0 0 -21 700 -5 500 0 21 700 -5 500 
Kirke - Tiltak gravferd 0 0 -750 -750 -750 0 -2 250 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 -25 950 -9 750 -4 250 21 700 -18 250 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
Beløp i 1000 
        
 Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026 
Langenga velodrom - forskuttering av infrastruktur 0 0 5 400 0 0 0 5 400 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 0 5 400 0 0 0 5 400 
 

4. Utlån av egne midler 
Beløp i 1000 
        
 Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026 
Forskuttering av spillemidler 0 0 -5 000 -5 000 -5 000 0 -15 000 
Langenga velodrom - forskuttering av infrastruktur 0 0 46 000 0 0 0 46 000 
Utlån av egne midler 0 0 41 000 -5 000 -5 000 0 31 000 
        
Sum del 1-4 0 0 -189 500 -392 400 -272 500 326 650 -527 750 
 

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

l. Investeringer i varige driftsmidler
Beløpi 1000

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026
Administrasjon og ledelse 0 0 -29 500 -30 000 -30 000 0 -89 500
Oppvekst 0 0 -17 500 -71 500 -21500 6000 -104 500
Velferd 0 0 -3 275 20 425 -36 375 -79 050 -98 275
Samfunnstjenester 0 0 -111675 -279 575 -108 375 298 000 -201 625
Medborgerskap 0 0 -48 000 -17 000 -67 000 80000 -52 000
Investeringer i varige driftsmidler 0 0 -209 950 -377 650 -263 250 304 950 -545 900

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløpi 1000

Kirke - kirkelige investeringer
Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke
Kirke - Tiltak gravferd

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026
0 0 -3 500 -3 500 -3 500 0 -10 500
0
0

0
0

-21 700
-750

-5 500
-750

0
-750

21 700
0

-5 500
-2 250

Tilskudd til andres investeringer 0 0 -25 950 -9750 -4 250 21700 -18 250

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløpi 1000

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026
Langenga velodrom - forskuttering av infrastruktur O O 5 400 O O O 5 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 0 5 400 0 0 0 5 400

4. Utlån av egne midler
Beløpi 1000

Forskuttering av spillemidler
Langenga velodrom - forskuttering av infrastruktur

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan Sum 2023-2026
0 0 -5 000 -5 000 -5 000 0 -15 000
0 0 46000 0 0 0 46 000

Utlån av egne midler 0 0 41000 -5 000 -5 000 0 31000

Sum del 1-4 0 0 -189 500 -392 400 -272 500 326 650 -527 750
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§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
Rammetilskudd 0 0 -61 900 -77 700 -76 200 -75 800 
Inntekts- og formuesskatt 0 0 9 100 47 600 45 000 42 800 
Overføringer og tilskudd fra andre 0 0 -1 149 -1 149 -1 149 -1 149 
Brukerbetalinger 0 0 -1 892 -1 892 -1 892 -1 892 
Salgs- og leieinntekter 0 0 -29 865 -77 820 -127 025 -162 464 
Sum driftsinntekter 0 0 -85 706 -110 961 -161 267 -198 505 
       
Lønnsutgifter 0 0 61 060 58 060 54 260 51 260 
Sosiale utgifter 0 0 21 748 21 748 21 748 21 748 
Kjøp av varer og tjenester 0 0 1 353 -4 235 7 508 30 195 
Overføringer og tilskudd til andre 0 0 10 347 10 347 10 347 10 347 
Avskrivninger 0 0 3 172 5 349 7 465 18 214 
Sum driftsutgifter 0 0 97 679 91 269 101 328 131 764 
       
Brutto driftsresultat 0 0 11 974 -19 692 -59 938 -66 742 
       
Renteinntekter 0 0 -12 000 -2 000 0 0 
Renteutgifter 0 0 143 619 72 280 52 516 82 477 
Avdrag på lån 0 0 -36 600 -39 600 -45 600 -48 600 
Netto finansutgifter 0 0 95 019 30 680 6 916 33 877 
       
Motpost avskrivninger 0 0 -2 872 -5 049 -7 165 -17 914 
       
Netto driftsresultat 0 0 104 121 5 938 -60 188 -50 778 
       
Disponering eller dekning av netto driftsresultat       
Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 -5 000 -6 000 1 300 9 000 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 5 000 0 0 0 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 -104 120 62 58 888 41 779 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 -104 120 -5 938 60 188 50 779 
       
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 1 0 0 1 
       
 

Tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløpi 1000

Regnskap 2021 Oppr. budsjett 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026
Rammetilskudd 0 0 -61 900 -77 700 -76 200 -75 800
Inntekts- og formuesskatt 0 0 9 1 0 0 47 600 45 000 42 800
Overføringer og tilskudd fra andre 0 0 -1149 -1149 -1149 -1149
Brukerbetalinger 0 0 -1892 -1892 -1892 -1892
Salgs- og leieinntekter 0 0 -29 865 -77 820 -127 025 -162 464
Sum driftsinntekter 0 0 -85 706 -110961 -161267 -198 505

Lønnsutgifter 0 0 61060 58060 54 260 51260
Sosiale utgifter 0 0 21 748 21 748 21 748 21 748
Kjøp av varer og tjenester 0 0 1 3 5 3 -4 235 7 508 30195
Overføringer og tilskudd til andre 0 0 10 347 10 347 10 347 10 347
Avskrivninger 0 0 3 1 7 2 5 349 7 465 18 214
Sum driftsutgifter 0 0 97 679 91269 101328 131764

Brutto driftsresultat 0 0 11974 -19 692 -59 938 -66 742

Renteinntekter 0 0 -12 000 -2 000 0 0
Renteutgifter 0 0 143 619 72 280 52 516 82 477
Avdrag på lån 0 0 -36 600 -39 600 -45 600 -48 600
Netto finansutgifter 0 0 95 019 30 680 6 916 33877

Motpost avskrivninger 0 0 -2 872 -5 049 -7 165 -17 914

Netto driftsresultat 0 0 104121 5 938 -60 188 -50 778

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Avsetninger ti l bundne driftsfond 0 0 -5 000 -6000 1 3 0 0 9 000
Bruk av bundne driftsfond 0 0 5 000 0 0 0
Avsetninger ti l disposisjonsfond 0 0 -104 120 62 58 888 41 779
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 -104120 -5 938 60188 50779

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 l 0 0 l
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