Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 –
Spørsmål og svar til handlingsprogrammet
Sendt gruppeledere

22.10.2020

Innledning
Politisk sekretariat har i e-post til gruppelederne av 16. september orientert om utsendelser og
frister for partiene i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2021-2024. Når det gjelder
spørsmål og svar til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram, gjelder følgende:
Onsdag 14. oktober kl. 12.00: Frist for innsending av spørsmål til HP fra partiene – spørsmålene
sendes politisk sekretariat samlet fra hvert parti. Ber om forståelse for at spørsmålene til HP skal
være knyttet til avklaringer og ikke bestilling av nye utredninger. Det har ikke administrasjonen
kapasitet eller mulighet til å svare ut på en uke.
Torsdag 22. oktober: Dokumentet med kommunedirektørens svar på spørsmålene sendes partiene v/
gruppeleder.
Det har totalt kommet inn 179 spørsmål fra partiene innenfor fristen.
Kommunedirektøren har søkt å svare kortfattet på alle spørsmål, da ordningen med spørsmål og
svar ikke inkluderer utredninger. Dette må eventuelt vedtas.
Kommunedirektøren ber om at det vurderes om ordningen med spørsmål og svar i sin nåværende
form er formålstjenlig.

Spørsmål fra Høyre
1.

Hvilke effekter har kommunesammenslåingen hatt når det gjelder utgifter til administrasjon
(gevinster og/eller merkostnader)?
Svar:
Harmoniseringsrapporten dannet grunnlag for Handlingsprogram 2020-2023. Ved inngangen ble det
lagt til grunn en effektivisering på 10 prosent. Dette inkluderer både årsverk, færre lederstillinger og
andre driftsutgifter innenfor alle tjenesteområder. Et særskilt omstillings- og effektiviseringskrav er
fordelt til tjenesteområde Administrasjon og ledelse, men også andre tjenesteområder.

2.

Kan Kommunedirektøren gi en redegjørelse på hvordan gamle Asker sitt vedtak i kommunestyresak
62/19 Askers dammer av 11.06.2019 er fulgt opp videre?
Svar:
Det er igangsatt et arbeid med å utvide ordningen til å gjelde hele dagens Asker. Kartlegging og
registrering av dammer i tidligere Røyken og Hurum pågår, og et komplett register og rapport
planlegges ferdigstilt innen sommeren 2021. I budsjettet for 2020 er det avsatt 1 mill. kroner til
veiledningstjeneste og tilskuddsordning. Av disse har Østenstaddammen mottatt kr. 100.000,- i
tilskudd til et forprosjekt, og resten brukes til istandsetting av Åstaddammen.

3.

Kan kommunedirektøren gi en redegjørelse på hvordan den årlige avsetningen på 1 mill i
driftsbudsjettet har blitt benyttet?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål 2.

4.

S.57 Inntekter salg av anleggsmidler: I HP 2020-23 var det budsjettert med en totalsum på 600
MNOK for Høn/Landås som i sin helhet var lagt inn i 2021. Samme sum er i HP 2021-24 spredd jevnt
over perioden. Hva er bakgrunnen for denne endringen? Er det potensiale for å kunne forvente
større inntekter de første årene, eller er 150 per år nå det mest «forventningsrette» estimatet?
Svar:
Kommunedirektøren arbeider med en politisk sak om et mulig salg av kommunens eiendom på HønLandås. Det er foretatt en foreløpig beregning av salgsinntektene for Høn-Landås som er estimert til
ca. 600 mill. kroner. Kommunedirektøren vil legge frem en sak til politisk behandling om videre
prosess. Disse pengene er derfor per i dag ikke sikret, men er noe vi kommer tilbake til i den videre
prosessen. I Handlingsprogram 2020-2023 var salgstidspunktene og avtalene inngått. Til
Handlingsprogram 2021-2024 har vi fått bedre informasjon om når salgene eventuelt kan bli
gjennomført. Slik det ser ut nå, blir det salg av eiendom rent tidsmessig slik det er lagt inn i
Handlingsprogram 2021-2024.

5.

Det vises til sak 006/19 i gamle Asker. Her ble det besluttet en økning i antall helsesykepleiere i
Asker. Hva er status på dette arbeidet?
Svar:
Kommunedirektøren viser til sak 25/20 i Utvalg for oppvekst 07.10.2020. Kommunedirektøren vil
komme tilbake til Utvalg for oppvekst 04.11.2020 med ytterligere utredning som følge av utvalgets
vedtak. Kommunedirektøren følger opp vedtak i sak 06/19, men det er utfordrende å rekruttere
tilstrekkelig med helsesykepleiere. Kommunen har 72 årsverk avsatt til helsesykepleiere, og har en
god dekning i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er normalt at det er en viss turnover på alle
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stillinger i kommunen. Det er for tiden tre ubesatte stillinger i skolehelsetjenesten knyttet til
barneskoler.
6.

Hvilke konsekvenser vil kutt i koordinatorstilling i Homestart Asker få for brukere og veiledere?
Svar:
Det er ulik organisering av Home Start-tilbudet i forskjellige kommuner. Frem til nå har Asker
kommune koordinert Home Start gjennom egne stillinger. Koordineringen foreslås fremover løst ved
å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner som kan ivareta koordinatorfunksjonen. Dette er
tilsvarende organisering som i flere andre større kommuner, og fungerer godt. Tilbudet til
innbyggerne vil opprettholdes som i dag, men med en annen administrativ koordinering.

7.

Hvordan vil forberedelser og implementering av barnevernsreformen, samt konsekvenser av
dommer i EMD, påvirke økonomien til BFI? Er konsekvensene innarbeidet i HP?
Svar:
Barnevernreformen trer i kraft fra 2022. Barnevernreformen innebærer at kommunene får fullt
økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte
hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. Kommunene vil bli kompensert for økt
økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Konkrete forslag om
nødvendige bevilgningsendringer fremmes i statsbudsjettet for 2022, og følgelig er det ikke
innarbeidet budsjettmidler for dette i Handlingsprogram 2021-24.
De økonomiske konsekvensene som følge av dommer i EMD er ikke utredet, da det fremdeles er for
tidlig å si noe eksakt om omfanget. Det er sannsynlig at det vil komme ekstra utgifter til eksempelvis
økt samvær. For 2021 vil dette søkt løst innenfor rammen. Kommunedirektøren vil komme tilbake til
eventuelle konsekvenser i Handlingsprogram 2022-2025. Det forutsettes at økte utgifter
kompenseres av staten gjennom statsbudsjettet.

8.

s.85 Kompetanse og tjenesteinnovasjon. Det er i forslaget til statsbudsjett for 2021 varslet en
opptrapping av ordningen med utdanning av lærerspesialister. Per 2019 var det etter sigende i
gamle Asker 6 lærere som hadde benyttet seg av ordningen for slik tilleggsutdanning. Kan det
redegjøres for status per 2020 for den sammenslåtte kommunen, samt i hvilken grad det er
budsjettert med ytterligere midler til denne ordningen i HP 2021-24?
Svar:
Ordningen finansieres gjennom statlige tilskuddsordninger og kommunal medfinansiering. I
Handlingsprogram 2021-2024 er det satt av midler til kompetanseutvikling, inkludert ordning for
lærerspesialist i Askerskolen. I disse midlene ligger finansiering av videreutdanning for lærere
gjennom den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet. Tabellen nedenfor gir oversikt over antall
skoler og lærere som inngår i ordningen med lærerspesialist.
Antall lærere i videreutdanning lærerspesialist

Antall skoler med
lærerspesialistordningen

Antall
lærerspesialister

2020

2

8

17

2019

1

8

15

2018

6

5

8

3

9.

I starten av 2021 er boligen på Bergerløkka ferdigstilt og klar til innflytting. Dette er en bolig for
personer med nedsatt funksjonsevne. Er driftskostnadene for boligen på Bergerløkka innarbeidet i
HP 2021?
Svar:
Det er i handlingsprogrammet avsatt 4,9 mill. kroner til driftskostnader for boligen på Bergerløkka.

10.

Asker kommune har klare forpliktelser når det gjelder å skaffe innbyggere, som trenger det,
heldøgns omsorgsplass (sykehjem). Det fremgår av lov, forskrifter og politiske vedtak i Asker. Vi er
kjent med at det på ulike steder planlegges i alt 91 nye heldøgns omsorgsplasser (sykehjemsplasser)
i Asker i tiden 2021-23. Videre planlegges 110 sykehjemsplasser ferdigstilt i nytt sykehjem i 2029. I
sin presentasjon for formannskapet i møtet 15.10.2020 vedr. forslaget til HP 2021-24 antydet
kommunedirektøren at det kan bli aktuelt å bygge nytt sykehjem tidligere enn 2029, hvis behov.
Kan kommunedirektøren redegjøre nærmere for hvorledes det tenkes rundt dette?
Svar:
Det vises til sak 8/20 behandlet i Utvalg for velferd 3. juni 2020 om dekningsgrad for heldøgnsomsorg
og status venteliste – oppfølgning av verbalvedtak. Kommunedirektøren vil i løpet av 2021-2022
legge frem temaplan Leve hele livet- Eldre, der også utvikling av tjenester og heldøgnsomsorg vil
inngå. Dekningsgrad må sees i sammenheng med dimensjoneringen av tjenester til eldre, hvor også
tjenester i hjemmet inngår. Kommunedirektøren vil i senere handlingsprogrammer vurdere om
planlagt sykehjem skal fremskyndes i tråd med eventuelt vedtak om dekningsgrad og behov for
sykehjemsplasser i kommunen.

11.

S. 29, første avsnitt – Handling mot klimaendringene: «målet er at utslippene av klimagasser i 2030
skal være minst 40 prosent lavere enn i 1990.» Er dette feil? Nasjonalt mål er oppdatert til at
reduksjonen av klimagassutslipp skal være 50-55% redusert. Dette er også dokumentert i
kunnskapsgrunnlaget for temaplan handling mot klimaendringene.
Svar:
Ja, dette er dessverre en feil som vil bli rettet opp. Korrekt setning skal være: «målet er at utslippene
av klimagasser i 2030 skal være minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, lavere enn i 1990.»

12.

s.64-65, Klimatiltak: Det refereres til et beregnet omsetningskrav for biodrivstoff på hhv 20, 25 og
40% i 2020, 2025 og 2040. Kravet er allerede økt til 22,3% fra 01.07.2020 og vil øke til 24,5% allerede
fra 01.01.2021. Hvilken effekt kan dette forventes å ha for beregnet utslippsreduksjon og kostnad i
tabellen på side 65?
Svar:
Beregnet effekt av endringer i omsetning av biodrivstoff vil bli ivaretatt i kommende temaplan om
handling mot klimaendringene.

Spørsmål fra Arbeiderpartiet
13.

Hvordan er budsjettet lagt opp med hensyn til Korona-relaterte utgifter? Regjeringen har varslet at
det skal komme en tilleggsinnstilling i november vedrørende koronarefusjon. Har
kommunedirektøren budsjettert med eller uten statlig utgiftsrefusjon?
Svar:
Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 har i liten grad hensyntatt de
økonomiske utfordringene for kommunen som følge av koronapandemien. Regjeringen varslet i
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forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet at det vil bli fremmet en egen sak senere i høst
med forslag til ytterligere kompensasjon for koronakostnader inneværende år og for neste år.
Kommunedirektøren vil avvente denne saken, og kommer tilbake til spørsmålet i tilleggsinnstillingen.
14.

Alle politiske og administrative møter som avholdes nå er i tråd med smittevernreglene. Mange
avholdes digitalt. Er det lagt inn kostnader for tilsvarende møtevirksomhet for 2021? Er det lagt inn
kostnader for digitale støtteverktøy i denne forbindelse for 2021.
Svar:
I 2020 er det gjort anskaffelser av hjelpemidler til digitale møter. Hvis digitale møter skal avholdes i
samme skala i 2021 som i inneværende år, er det ikke behov for ytterligere tiltak. Det er ikke behov
for å legge inn ekstra budsjettmidler i 2021 til digitale støtteverktøy som følge av koronapandemien.

15.

Skolene har jobbet mye digitalt grunnet korona. Hva har eventuelt nye digitale støtteverktøy kostet i
inneværende år? Er det budsjettert med videre kostnader for 2021?
Svar:
Det er regnskapsført 6,5 mill. kroner på konto for digitale læremidler og undervisningsutstyr i 2020.
Kommunen har fått tilskudd til nye læremidler i fagfornyelsen. Gjennom satsingen «Den teknologiske
skolesekken» får kommunen tilskudd til innkjøp av digitale læremidler. Utover dette må skolene
dekke øvrig digitalt utstyr innenfor egne budsjetter som normalt.
Det kan i tillegg bemerkes at alle elever i Askerskolen allerede hadde hver sin datamaskin
(Chromebook) da pandemien brøt ut og skolene ble stengt i mars. Det er ikke brukt ekstra midler til
digitalt utstyr som følge av pandemien. Med tilleggsbevilgning i 1. tertialrapport 2020 er det satt av
investeringsmidler til å opprettholde nivået med én Chromebook perelev. Skolene dekker øvrig
digitalt utstyr innenfor egne budsjetter.

16.

Det er ikke satt av midler til tidligere vedtak om mulighet for overtagelse av velveier. Er alle midler til
dette tiltaket avsatt i gamle Asker benyttet til formålet?
Svar:
Gamle Asker har hatt et vedtak og en prosess for å vurdere overtakelse av velveier.
Kommunedirektøren vil legge frem egen sak i 2021 om videre oppfølging og eventuell utbredding av
dette i hele den nye kommunen.

17.

Risenga sykehjem – økt husleie - 1. tertial 2020 (k-sak 41/20). Husleien til Risenga sykehjem øker
utover deflator. Budsjettet styrkes i samsvar med dette. Har Asker kommune oversikt over hvilke
eiendommer som man kan forvente reforhandling av leieinntekter de neste fire årene?
Svar:
Kommunen har systemer for håndtering av leiekontrakter. I løpet av de neste fire årene vil 40-50
leieavtaler utløpe. Avtalene må enten reforhandles eller det må skaffes nye leietakere. Avtalene har i
dag en samlet verdi på ca. 20 mill. kroner. Dette følges løpende opp i kommende
handlingsprogrammer. For øvrig har kommunedirektøren fullmakt til å håndtere kommunens
løpende avtaleforpliktelser.

18.

Det er tidligere vedtatt oppgradering av veilysanlegg i perioden 2020–2030. Budsjettrammen er
totalt 58 mill. kroner I 2021 avsettes det 19,1 mill. kroner. Hvor lagt er man %vis kommet i forhold til
utskifting? Plan for tiltak i 2021.
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Svar:
I gamle Asker er det vedtatt et program for oppgradering av veilys/LED-lys. Ved inngangen til 2020
var 29 prosent av veilysanleggene målt og godkjent. Per oktober har andelen økt til 36 prosent.
Det foretas nå en ny kartlegging som vil konkretisere arbeidet. I løpet av perioden, og med vedtatt
bevilgningen, når kommunen målet om 90 prosent målt/godkjente veilysanlegg. Dette vil gi bedre,
mer miljøvennlig og mer stabilt veilys.
19.

S47. Det forventes at Asker skal ha skatteinntekter godt over landsgjennomsnittet og er beregnet å
ligge på 135,3%. I HP 2019 ble det lagt opp til 135%. Altså en oppgang på 0,3% selv om pandemien er
vurdert å vare ut 2021. Hvordan kan dette forklares?
Svar:
Skatteinntektene til kommunen er ikke et statisk tall, og beveger seg fra måned til måned gjennom
året. Svingningene kommer som en følge av utviklingen i Asker kommunes skatteinntekter sett opp
mot skatteinntekter for hele landet. Det forventes at Asker vil ha skatteinntektene godt over
gjennomsnittet for norske kommuner. Skatteinntektene for kommunen er beregnet til å ligge 135,3
prosent av landsgjennomsnittet i hele handlingsprogramperioden. Det er på grunn av
koronasituasjonen stor usikkerhet når det gjelder kommunens skatteinntekter. Kommunen har et
nettotap per 2. tertial 2020 på 130 mill. kroner i forhold til budsjett.

20.

S47. Budsjetterte skatteinntekter for Asker kommune i2021 er lagt 40mill høyere enn
prognosemodellens beregninger. Ned 10mill fra 2019. Da forventes det at prognosemodellen har
tatt høyde for pandemien?
Svar:
Erfaringsmessig ligger prognosemodellens beregninger vesentlig lavere enn reell inntekstvekst for
Asker kommune. Kommunedirektøren har på bakgrunn av denne kunnskapen budsjettert med
skatteinntekter for Asker kommune på 40 mill. kroner høyere enn prognosemodellens beregninger.
Kommunedirektøren må avvente sak fra regjeringen i november for å kunne redegjøre for effekter av
kompensasjon for koronapandemien.

21.

S.50. Det er i oversikt over utbytte satt kr. 0,- fra Hurum Energi AS 2020. PÅ eierdagen ble det
poengtert fra daglig leder at styret har vedtatt å utbetale utbytte på kr. 5,5mill. Regner med at dette
blir rettet i Kommunedirektørens tilleggsinnstilling?
Svar:
Kommunedirektøren har budsjettert med 5,5 mill. kroner i utbytte fra Hurum Energi i 2020 og resten
av handlingsprogramperioden. Da kommunedirektørens forslag til handlingsprogram ble lagt frem i
september, var ikke utbyttet fra Hurum Energi for 2020 mottatt av kommunen. Dette er bakgrunnen
for at det står 0 i tabellen under utbytte mottatt i 2020. Generalforsamlingen i Hurum Energi i
oktober har vedtatt et utbytte i tråd med kommunens budsjett.

22.

S57. Her vises det til at inntekter fra salg av eiendom innbringer 40 mill årlig. Det vises også til at det
er budsjettert med 150 mill årlig i perioden 2021-2024 knyttet til Høn-Landås. I HP2020-2023 vises
det til at det er budsjettert med 600 mill i 2021. Hva er den direkte årsaken til denne endringen?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 4
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23.

Kan det pålegges skipsfart som laster/losser i kommunens havner å benytte landstrøm, eventuelt
anbefale utslippsfrie fartøy til havner i kommunen? Hvilken investeringskostnad vil Asker kommune
få i denne sammenheng?
Svar:
Skipsfart som laster og losser i kommunen gjør dette i private havneanlegg. Kommunen kan
oppfordre til, men ikke pålegge, bruk av landstrøm og utslippsfrie fartøy. Temaet vil bli behandlet i
temaplan om handling mot klimaendringene.

24.

Hvilke krav vil jordbruket få med hensyn til utslippsfrie maskiner?
Svar:
Kommunen har begrenset mulighet til å kreve bruk av utslippsfrie landbruksmaskiner. Per i dag er
det svært få slike maskiner på markedet. Teknologien er i utvikling, og utslippsfrie maskiner forventes
å bli mer kommersielt tilgjengelig i årene fremover. Det vil likevel ta lang tid før hele maskinparken er
skiftet ut. Utslippene fra landbruket i Asker utgjør 6 prosent av de totale utslippene i kommunen, og
utslipp fra landbruksmaskiner utgjør en liten del av dette igjen.

25.

S76; Kostratall for netto driftsutgifter til grunnskole (202, 215, 222, 223) pr innbygger er nedjustert
fra 2018 til tilsvarende tall 2018 i HP2021-2024 med kr. 23.957/innbygger. Her er kun tjeneste 202
beskrevet. Betyr det da at færre tjenester er registrert i HP2019? Hvilke tjenester er 215, 222, 223?
Svar:
Tjenestedimensjonen beskriver hvilke tjenester som produseres til kommunens innbyggere. Her
benyttes KOSTRA-funksjonene som utgangspunkt. Tjenestene 215, 222 og 223 gjelder for henholdsvis
skolefritidsordningen, skolebygg og skoleskyss. Ved kommunesammenslåingen var det ikke
sammenlignbare tall for funksjon 222, da Røyken og Hurum hadde egen eiendomsselskap.

26.

Tidlig innsats er en gjenganger i dette kapitlet. Tidlig innsats betyr i praksis mange nok ansatte til å
dekke behovet. På generelt grunnlag, er man sikker på at det er nok bemanning innen dette
området?
Svar:
Asker kommune har gjennom «Røykenmodellen» og «Barne- og familieenheten» omfattende
forebyggende tiltak for barn og unge, og ligger på dette området vesentlig høyere enn
sammenlignbare kommuner. Tidlig innsats innebærer å prioritere forebygging og rett hjelp til rett tid,
og så tidlig som mulig når barn/unge trenger det. Tidlig innsats innebærer både et prinsipp for
disponering av ressurser og måter å arbeide på. Det betyr at innsatsen vil variere mellom de ulike
tjenestene avhengig av utfordringsbildet. I barnehager og skoler er det innført nasjonal lærernorm
og pedagognorm, og det er en veiledende norm for helsesykepleiere. Bemanningsnormene i skolen
innebærer en tydelig prioritering av 1.-4. trinn. Disse normene skal sammen med god praksis bidra til
tidlig innsats.
For å styrke kvalitet i praksis skal Asker kommune være oppstartskommune for det nasjonale
kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette løftet gjennomføres som
følge av Meld. St. nr. 6 Tett på. Kompetanseløftet skal bidra til å styrke inkluderingen, mestring og
tilhørigheten for det enkelte barn. Asker kommune har fått tildelt statlige midler for en
femårsperiode.
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27.

Blir det skrevet avvik der det er altfor få voksne pr. barn i barnehage/SFO?
Svar:
I barnehagene er det en lovfestet norm for grunnbemanningen og pedagognorm. Gjennom
barnehagemyndighetens kontroll av barnehagenes årsmeldinger, samt en rutinemessig kontroll tidlig
høst, sikrer kommunen at alle barnehagene oppfyller normen i tråd med nasjonale krav. SFO skal ha
forsvarlig bemanning, men har ingen norm for antall ansatte per barn. Det er alltid minst to voksne
tilgjengelig, dette gjelder også først og sist på dagen når det kan være få barn. Budsjettene for SFO
skal sikre at tilbudet er forsvarlig.

28.

Programområde barnehage reduseres med 6 mill. Hvilken praktisk konsekvens har dette? Er dette et
resultat av at det er færre barn i barnehagene?
Svar:
Asker kommune har et samlet barnehagebudsjett på 826 mill. kroner. Reduksjonen på 6 mill. kroner
utgjør 0,7 prosent av budsjettet. Budsjettforslaget er ikke knyttet til at det er færre barn i
barnehagene. Den praktiske konsekvensen er at den enkelte barnehage vil måtte tilpasse aktiviteten
i henhold til sine rammer.

29.

S75; De kommunale SFOene har hatt en nedgang av barn i ferier. Hva er nedgangen så langt i 2020
(antall barn og hvilken aldersgruppe).
Svar:
Kommunedirektøren viser til sak i Utvalg for oppvekst 04.11.2020, hvor det blir lagt frem nærmere
tall for bruken av SFO.

30.

S89; Det står at Programområde Skole reduseres med 16 mill fordelt på skolene, alternative arenaer
og kompetanseutvikling. Hvilke konsekvenser får dette? Mange av skolene er i minus allerede i
forhold til årets budsjett.
Svar:
Tjenesteområde Oppvekst hadde et mindreforbruk i 2019 på 15 mill. kroner. Dette gir et godt
utgangspunkt for budsjettåret 2020 og videre inn i 2021. Tildelingsmodellen for skolene gir
budsjettmidler til å overholde lærernormen også med den reduksjonen som er foreslått. I tillegg har
skolene en tildeling som skal finansiere spesialundervisning og nødvendige støttetiltak. Skoler som i
perioder må forsterke tilbudet utover det rammen tillater, har dialog med skoleeier. Færre midler til
skolene innebærer færre voksne og mindre fleksibilitet i tilbudet. Reduksjonen på 13,5 mill. kroner til
skolene innebærer i gjennomsnitt 0,3 lærerstillinger per skole. Det må bemerkes at kommunen
oppfyller lærernormen og øvrige nasjonale krav.

31.

S89: Kommunal koordinering av Home Start foreslås avviklet, og videreføring søkes løst gjennom
avtaler med frivillige organisasjoner etter modell fra andre kommuner. Det vil legges frem egen sak
første halvår 2021 som tar sikte på en videreføring av tiltaket i regi av frivilligheten. Det har vært et
fruktbart samarbeid mellom Asker kommune og Home Start i mange år. Samtidig er det uheldig at
organisasjonen opplever ved starten av nye budsjettperioder at støtten foreslås trukket tilbake, det
gir lite forutsigbarhet for en viktig aktør. Home Start er en organisasjon i seg selv med lange
tradisjoner og gode resultater, og vi ser ikke hvordan dette arbeidet skal kunne videreføres av andre
organisasjoner. Kan det redegjøres litt mer spesifikt hvordan man tenker at det gode arbeidet Home
Start utfører skal kunne videreføres? Hvilket beløp støttes Home Start med i 2020?
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Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 6. For 2020 er det budsjettert med i overkant av 1,5 mill. kroner som
dekker lønn til koordinatorene, driftsmidler og husleie.
32.

Hvor mange helsesykepleiere har kommunen fast ansatt, årsverk og antall ansatte.
Svar:
Asker kommune har 72 årsverk helsesykepleiere fordelt på 81 fast ansatte helsesykepleiere.

33.

Hvor stor stillingsprosent helsesykepleier har hver skole?
Svar:
Asker kommune har en høyere andel helsesykepleiere enn sammenlignbare kommuner. Tabellen
under viser fordelingen av andel helsesykepleiere per grunnskole og per videregående skole. Det
bemerkes at videregående skoler ligger under Viken fylkeskommune.
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34.

Hvordan er forholdet mellom rutineoppgaver som vaksiner, helsesamtaler og den generelle
tilstedeværelse på skolen?
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Svar:
Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten har et årshjul med faste arbeidsoppgaver som er definert ut
fra de nasjonalfaglige retningslinjene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er både
universelle tiltak som undervisning og vaksinering, gruppetiltak og individuelle tiltak.
35.

Kan det sies noe om helsesykepleiersituasjonen på Askers videregående skoler?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 33.

36.

Hva koster en VTA/VTO-plass kommunen årlig?
Svar:
Minimumsfinansiering fra kommuner skal være 25 prosent av statlig VTA-sats (for 2020 er statlig
sats kr. 168 612, kommunens minimum blir da kr. 42 078). Asker kommune finansierer fra 25 prosent
og oppover, regulert i avtaler med den enkelte bedrift.
Per i dag er tilskuddet til bedriften kr. 5894 per måned for VTO-plass, som blant annet skal dekke
nødvendig tilrettelegging, oppfølging og utstyr.
Det skal i løpet av 2021 igangsettes et arbeid med temaplan Leve hele livet – tjenester til personer
med funksjonsnedsettelser, der arbeid og aktivitet vil være et sentralt tema. Det vil fremover være et
behov for videreutvikling av arbeids- og aktivitetstilbud til personer med funksjonsnedsettelse. Det er
avgjørende å sikre et fortsatt fokus på utvikling av VTO-plasser i ordinære bedrifter.

37.

Investeringsbudsjett S114; Eksisterende Filtvet Helsetun med omliggende eiendommer, blant annet
trygdeboliger i Nordstrandveien og Klokkarstua Sykehjem skal avhendes eller benyttes videre av
kommunen. Er det tenkt iverksatt mulighetsstudie for hvilket behov Asker kommune har selv for
eiendommene? Hvor i så fall ligger det avsatte midler for slik mulighetsstudie?
Svar:
I investeringsbudsjettet for Velferd ligger det inne 48 mill. kroner til omsorgsboliger/boliger med 12
plasser til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Midler til mulighetsstudie som
avklarer hva som gjøres med eiendomsmassen på Filtvet og Klokkarstua dekkes av dette budsjettet.
Administrasjonen har gjennomført tverrfaglig sonderinger og befaringer knyttet til eiendomsmassen
og mulighetsstudie planlegges.

38.

S116. Under punktet Eldre – Sykehjem/boliger med heldøgns omsorg står: «Dersom kommunen skal
ha en dekningsgrad for heldøgnsomsorg for eldre på 19 prosent, vil det medføre behov for omkring
110 plasser eller andre boformer annet hvert år fra 2025.» På side S104 refereres vedtak fra utvalg
for Velferd: «Innføre dekningsgrad på 21 prosent, som vedtatt i sak 008 (heldøgnsomsorg)». Hvorfor
er dekningsgrad nedjustert under denne undertittelen?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 10. Asker kommune har per i dag ingen vedtatt dekningsgrad for
heldøgns omsorg. Kommunedirektøren vil legge frem egen sak om dekningsgrader i forbindelse med
temaplan Leve hele livet – eldre.
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39.

S117; Det er behov for omsorgsbolig/boliger med 12 plasser til personer med utfordringer knyttet til
psykisk helse og rus, blant annet for å redusere bruk av utenbysplasser. Lokalisering er ikke avklart.
Er dette tenkt lokalisert i Skoledalen 77, på Tofte?
Svar:
Asker kommune har løpende utredninger om valg av egnet tomt og lokalisering av ulike boligsosiale
målgrupper. Valg av lokalisering for nye boliger innenfor psykisk helse/rus er per i dag ikke avklart.
Det vil bli lagt frem egen sak.

40.

S 123; Store befolkningsområder som Sætre og Slemmestad mangler imidlertid tilfredsstillende
løsning for reservevann. Slemmestad vil løse sin reservevannløsning via tettstedsutviklingsprosjektet
i Slemmestad sentrum. Er det lagt inn på koplingspunkt for reservevanns løsning fra
Glitrevannverket for Sætre i HP2021-2024?
Svar:
Det er ikke lagt inn reservevannløsning fra Glitrevannverket for Sætre i Handlingsprogram 20212024. I arbeidet med temaplan for vann og vannmiljø, som skal vedtas høsten 2021, vil
reservevannløsning for alle områder som forsynes med vann fra Sandungen bli utredet og planlagt.

41.

S128; Asker kommune disponerer 1300 kommunale boliger for vanskeligstilte, med og uten stedlig
bemanning. Det er behov for å harmonisere husleiebetingelsene for disse. Dette vil skje høsten
2020, og kan ha betydning for kommunens inntekter og muligheter for et forsvarlig vedlikeholdsnivå
av boligene. Kan det her tallfestes et kostnadsnivå?
Svar:
Asker kommune har avsatt ca. 60 mill. kroner til periodisk og verdibevarende vedlikehold av sin
eiendomsmasse. Kommunen har et system med tilstandsvurderinger som gir grunnlag for de årlige
vedlikeholdsplanene. Asker kommune har en gjennomgående god standard på bygningsmassen. I
forbindelse med kommunesammenslåingen er det avdekket behov for en gjennomgang og vurdering
av boligmassen i tidligere Røyken og Hurum kommuner.

42.

S133, Eiendom. Tjenesteområde Samfunnstjenester er budsjettmessig inndelt i fire programområder
som vil være grunnlag for økonomistyring og -rapportering. Når det gjelder Eiendom, hvem har det
kostnadsmessige ansvaret for flagging fra offentlige flaggstenger slik reglementet er i dag?
Svar:
Kommunedirektøren vil legge frem sak om flagging på offentlige bygg. Denne vil også avklare ansvar
for oppfølging av flaggreglementet. Midlene til flagging er allerede innarbeidet i kommunens
budsjett.

43.

S140; Brannforebygging. Det er tidligere satt fokus i pressen på vedlikehold av eksisterende
brannhydranter. Hvordan vedlikeholdes disse og hva er avsatt av vedlikehold og oppgradering av
hydranter som har behov for akkurat dette?
Svar:
Hydranter og kummer blir rehabilitert og vedlikeholdt ved skade og i forbindelse med større
rehabiliteringsprosjekter, på samme måte som vannledningsnettet for øvrig. Dette finansieres
gjennom driftsbudsjettet. I gamle Asker og gamle Hurum utfører kommunen alt tilsyn og vedlikehold
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av hydranter og brannkummer. I gamle Røyken har kommunen en avtale med ABBR som utfører
tilsynet. ABBR rapporterer til kommunen, som gjennomfører vedlikeholdet.
44.

S142: Samferdsel – trafikksikringstiltak. Gamle Asker samarbeidet med Trygg Trafikk om
Trafikksikker kommune. Hvordan harmoniseres dette?
Svar:
Asker kommune vil utarbeide en trafikksikkerhetsplan med kartlegging og prioritering i dialog med
blant annet skoler, barnehager og nærmiljøet. Kommunen samarbeider med Trygg Trafikk og har
status som trafikksikkerhetskommune med blant annet «hjertesoner». Kommunen er i dialog med
Trygg Trafikk, og kommunedirektøren vil legge frem en politisk sak/plan i løpet av annet halvår 2021.

45.

Det avsettes 7,5 mill. kroner årlig til trafikksikringstiltak. Hvilke tiltak skal gjennomføres i 2021?
Svar:
De tre gamle kommunene hadde alle planer for trafikksikkerhet. Kommunen har samlet innspill fra
FAU, skoler, vel og foreninger, og har laget utkast til plan for ny kommune. Utkastet inneholder
tiltakslister med nærmere 100 ulike tiltak, uten at disse foreløpig er prioritert. Utover prioriteringer
vil også rekkefølge på gjennomføring av tiltak avhenge av mange forhold som tilgang til prosjektet,
regulering, grunnerverv, andre offentlig og private infrastrukturprosjekter mm.

46.

S146. I KOSTRA-tabell er det ikke satt inn selvkostgrad i byggesaker, hverken for 2018 eller for 2019?
Hva er årsaken til dette?
Svar:
Alle KOSTRA-tall ligger tilgjengelig på nettsidene til SSB. Asker kommune har i januar 2020 behandlet
egen sak om KOSTRA hvor vurderinger og tallgrunnlag ligger. I tillegg vil kommunedirektøren
bemerke at Asker kommune ikke har historiske tall, da kommunen er ny fra 2020.

47.

S154. For tjenesteområde Samfunnsutvikling blir det særlig viktig å harmonisere plan- og
byggesaksbehandlingen. Det har i den senere tid vært stilt kritiske spørsmål rundt
byggesaksbehandling og harmonisering. Gebyrene har det seneste året steget med 10.000,- til kr.
35.960 for en såkalt standardsøknad. Hva er selvkostgraden i denne type saker?
Svar:
Det vises til sak 13/20 om forskrift om byggesaksgebyrer behandlet i kommunestyret. De tre tidligere
kommunene hadde ulike byggesaksgebyrer og selvkostgrad. For å harmonisere dette har det blitt
noe dyrere i gamle Asker, men noe billigere i de to andre tidligere kommunene. Den nye kommunen
ligger omtrent likt med sammenlignbare kommuner som Bærum når det gjelder gebyr for standard
eneboliger.

48.

I sak 0032/20 konsesjon for visning av film ble det i Utvalg for Medborgerskap fattet følgende
vedtak: Bygdekinoen gis konsesjon for visning av film på Tofte Samfunnshus. Konsesjon gis for en
periode på 5 år fra vedtaksdato. Kinosalens inventar og i særlig grad stoler er i en svært dårlig
forfatning. I og med at det er gitt konsesjon i 5 år, ligger det inne oppgradering av inventar på Tofte
Samfunnshus?
Svar:
Kommunedirektøren har ikke vurdert saken, og det ligger ikke inne midler til dette formålet.
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49.

Hva vil det koste å gjeninnføre søndagsåpent (hele året) bibliotek i Asker sentrum med bemanning?
Svar:
Dette spørsmålet vil kreve en egen utredning, og må eventuelt fremmes som et verbalforslag i
forbindelse med budsjettbehandlingen.
Kommunedirektøren vil bemerke at Asker bibliotek (sentrum) aldri har hatt søndagsåpent hele året,
men kun i perioden fra og med 1. oktober til og med 30. april. Det anses som vanskelig å holde Asker
bibliotek (sentrum) åpent i sommermånedene juni, juli og august på grunn av ferieavvikling.

Spørsmål fra Miljøpartiet de grønne
50.

Er det tatt høyde for strengere klima- og miljøkrav i det langsiktige investeringsbudsjettet, som vil
komme som følge av klimaregnskap, temaplaner og et mål om grønne anskaffelser/innkjøpsstrategi?
Svar:
Kommunedirektøren avventer temaplan for handling mot klimaendringene. Med bakgrunn i denne
vil det gjøres vurderinger knyttet til mål, strategier og bevilgninger.

51.

Hvilke investeringer har blitt utsatt eller skjøvet på? Det hadde vært fint med en samlet
oversikt/presisering av endringer fra fjorårets budsjett.
Svar:
Investeringsprogrammet i Handlingsprogram 2021-2024 er i hovedsak en videreføring av
investeringene i forrige handlingsprogram. Det er kun lagt inn to nye prosjekter i fireårsperioden:
Risenga mellomromsprosjekt og gang- og sykkelbro Nesøya.

52.

Hvilke investeringer kan kommunen kutte eller skyve frem i tid uten at dette i nevneverdig grad
rammer inngåtte forpliktelser.
Svar:
Kommunedirektøren kommer tilbake til dette spørsmålet i tilleggsinnstillingen.

53.

Hvilke kostnader/erstatningskrav er forbundet med å kutte investeringsprosjekter som ikke er
påbegynt, men der kommunen likevel har inngått kontrakter/avtaler? Feks. konsekvenser av å ikke
påbegynne Kirkeveien delområde 1 og områdeutvikling Føyka Elvely, idrettshall på Risenga eller å
sette Slemmestadutvikling på vent.
Svar:
Kommunedirektøren har ikke avlyst noen kontrakter, og det foreligger heller ikke erstatningsansvar
knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.

54.

I fjorårets HP var det anslått økte kostnader for en større organisasjon (økt husleie etc.) på 12,7 mill
kr årlig. Hva er status?
a) I den forbindelse, hvordan utnyttes kommunens lokaler i gamle Røyken og Hurum? Hva er
potensialet?
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b) Kommunale tjenester skulle være tilgjengelig i de gamle tettstedene og her gjerne rådhusene i R
og H. Hva er planen for de neste årene og hvilke midler må til for å få til et godt tilbud i Røyken
og Hurum?
Svar:
Kommunalt eide lokaler i tidligere Hurum og Røyken benyttes i dag hovedsakelig som tidligere, det vi
si til skoler, barnehager, helse, idrett, kultur og administrasjon. Næringslokaler forvaltes og leies ut
på vanlig måte.
Tidligere rådhus i Røyken og Hurum inngår i lokaliseringsprosjektet. Disse tilpasses og ombygges for
ny bruk til kommunale tjenester. I det tidligere rådhuset i Røyken er Oppvekst v/Barn, familie,
inkludering lokalisert. Tilbudet inkluderer helsestasjon. I det tidligere rådhuset i Hurum har
avdelingene for lønn og regnskap flyttet inn. I tillegg pågår en prosess for ombygging av 1. etasje og
deler av 2. etasje for etablering av innbyggertorg i Sætre.
55.

Korona har langt på vei gjort at handlingsreglene ikke overholdes. Hvilke tiltak er planlagt for å
minimere risiko og kapitalkostnader i en mer langvarig krise, og dersom regjeringen ikke fullt ut
kompensere for tap og utgifter ifm pandemien?
Svar:
Regjeringen varslet i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet at det vil bli fremmet en egen
sak senere i høst med forslag til ytterligere kompensasjon for koronakostnader inneværende år og for
neste år. Kommunedirektøren vil avvente denne saken, og kommer tilbake til spørsmålet både i
tilleggsinnstillingen egen sak om revidering av budsjettet medio mars 2021.

56.

Hvilke besparelser ligger i at korona har ført til mindre reising og mer digital møtevirksomhet?
Svar:
Kommunedirektøren har ikke foretatt noen vurdering av eventuelle besparelser knyttet til mindre
reising og økt digital møtevirksomhet.

57.

2021 er naturrestaureringens år, hvorfor er ikke dette et satsingsområde på lik linje med kulturåret i
2020, i HP for Asker 2021?
Svar:
Kulturåret ble politisk vedtatt som et viktig tiltak for å bygge felles kultur i ny kommune.
Perioden 2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Restaurering av natur vil bli
omtalt i temaplan for naturmangfold.

58.

Ligger det avsatt penger i budsjettet for å drive kommunens egne landbruksområder i tråd med
jordloven?
Svar:
Kommunen har ikke et eget budsjett for drift av egne landbrukseiendommer, da kommunen ikke
driver arealene selv, men leier dem ut til aktive bønder i kommunen. Driveplikten er oppfylt på 96
prosent av kommunalt eide landbrukseiendommer. På de arealer der det ikke er drift per i dag,
jobber kommunen med å få til avtaler om drift.
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59.

Har kommunedirektøren vurdert høyere ambisjoner om utbyggerbidrag i prosjektene og hvilke
besparelser som kan ligge i det for kommunens budsjett?
Svar:
Infrastrukturtiltak fastsettes blant annet gjennom vedtatte rekkefølgebestemmelser.
Utgangspunktet for kommunedirektøren er at utbyggerne selv dekker de nødvendige
infrastrukturkostnader. Plan- og bygningsloven har egne bestemmelser for hvor mye det er anledning
til å ta i et anleggsbidrag, men det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt prosjekt av hvilket
handlingsrom kommunen har. Utbyggingsavtaler godkjennes politisk for hvert enkelt prosjekt, og
lønnsomhet, standard og kvalitet i prosjektet vurderes i den forbindelse.

60.

I fjorårets HP ble Røyken omtalt med de samme VAR utfordringene som Spikkestad. Dette ble rettet
i siste utkast. Vi kan likevel ikke se at Røyken sentrum nå er omtalt som egnet sted for
tettstedsutvikling langs toget. Hvorfor?
Svar:
Røyken sentrum skal i tråd med kommuneplanens samfunnsdel utvikles videre. Kommunedirektøren
viser til temaplan for vann og vannmiljø som er under arbeid, der VAR-utfordringer knyttet til
tettstedsutvikling vil bli drøftet.

61.

Er det satt av penger for videreføring Individuell Jobbstøtte- (IPS) prosjektet i Asker kommune» - hvis
ja hvor?
Svar:
IPS-prosjektet blir avsluttet i tråd med avtalen med Helsedirektoratet 31. desember 2020. Asker
kommune viderefører metodikken og tilbudet i NAV Asker, og brukerne vil fortsatt motta ulike typer
tjenester og tiltak tilpasset sine behov for arbeidsinkludering og tilbakeføring til ordinært arbeid.

62.

Dekningsgraden for heldøgns omsorgsplasser: Vi merker oss drøftelsen av dekningsgraden for
heldøgns omsorg for eldre og demente og ser av tabell på side 107 at dekningsgraden i 2024 er
estimert til 19,2%, forutsatt realiseringen av planlagte plasser i perioden 2021 – 2024. Iflg.
Investeringsprogrammet er det ikke planlagt ytterligere kapasitetsutvidelse i perioden 2024 – 2030.
Vi ber på denne bakgrunn om en fremskrivning av dekningsgraden for perioden 2024 til 2030 og en
kommentar til fattet vedtak i utvalget.
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 10.

63.

Velferdsteknologi omtales ofte som en av nøklene til å begrense omfanget av institusjonsplasser for
eldre og demente. På side 111, høyre spalte, omtales velferdsteknologi som skal «oppskaleres og
videreutvikles». Vi ber opplyst hvilke særlige velferdsteknologiske løsninger som her ligger til grunn
for budsjettposten på 2 MNOK årlig.
Svar:
Velferdsteknologi er ett av flere viktige satsningsområder for å sikre fremtidig bærekraft. Asker
kommune har lagt til grunn et foreløpig program med følgende tiltak: Digital medisineringsstøtte
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(elektroniske medisindispensere), lokaliseringshjelp via GPS, videreutvikling av utrykningstjenester
(hjemmetjenester) og kommunalt responssenter (kommunalt responssenter forutsetter et samarbeid
med andre kommuner). I 2021 vil kommunen blant annet se nærmere på mulighetene for digital
hjemmeoppfølgning, digitalt tilsyn og videokonsultasjoner og videodialog. De avsatte midlene dekker
dette programmet.
64.

Søndre Borgen Helsehus: Om helsehuset i Hurum heter det på side 116, venstre spalte at «Bygget
skal ha høy miljøstandard (Breem-sertifisering) og oppføres som plusshus». Tilsvarende sies ikke om
Søndre Borgen Helsehus. Hurum helsehus er planlagt for BREEAM-sertifisering, mens tilsvarende
(BREEAM, FutureBuilt el. l.) ikke er lagt til grunn for planene for Søndre Borgen. Hvorfor ikke? Og
hvilken læring fra futurebuilt har man tatt inn i prosessen med Søndre Borgen?
Svar:
Det er ikke valgt FutureBuilt, BREEAM eller andre klimaløsninger som ligger helt i front for Søndre
Borgen helsehus. Dette er i tråd med enhetlig standard, hvor miljøkrav er et tilvalg hvor det eventuelt
må legges inn egen tilleggsfinansiering.
Kommunen har i sitt kvalitetssystem rutiner for å utarbeide miljøplan i alle byggeprosjekter. Rutinen
inneholder blant annet krav til klimagassregnskap, materialvalg og mange andre miljøkrav. Erfaring
fra flere prosjekter viser at kravene i rutinen ligger omtrent på nivå med middels nivå i BREEAMsystemet.
For helsehuset er det per nå planlagt reduksjon av klimagassutslipp gjennom fossilfri byggeplass,
bruk av noe trebaserte materialer, lav- eller nullutslippsbetong og resirkulert stål. Det dras nytte av
erfaringer fra tidligere prosjekter, inklusive FutureBuilt prosjekter.

65.

Gamle Røyken kommune ble tildelt midler til elektrisk bysykkelordning fra miljødirektoratet (950ts
kr fra miljødirektoratet). Direktoratet valgte å trekke tilsagnet fordi den nye kommunen heller
ønsket å satse på en sykkelordning i samarbeid med Bærum og Ruter. Kan vi få en kommentar om
hvor godt gamle Røykens innbyggere vil nyte av ordningen med Bærum kontra den opprinnelige
ordningen.
Svar:
Røyken kommune vedtok i 2018 å søke Miljødirektoratet om støtte blant annet til bysykkelordning
ved Røyken stasjon. I 2018 var Buskerudby-samarbeidet eneste aktuelle leverandør. Etter dette har
også Ruter etablert en bysykkelordning. Ruters løsning vil i motsetning til Buskerudbyens løsning
fungere mot systemene i Bærum og Oslo, og omfatter også drift. Dette anses som svært fordelaktig.
Asker kommune vil følge opp vedtaket fra 2018 gjennom å sørge for at det vil bli utplassert sykler
også ved Røyken stasjon slik den opprinnelige søknaden tilsa. Gamle Røykens innbyggere vil således
bli like godt ivaretatt med ny leverandør.

66.

Hva er status for ordningen “Støtte til energitiltak i bygg” som var en del av koronatiltakene? Hvor
mange søkere, er det penger igjen og Ligger det noe nytt i budsjettet?
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Svar:
103 har meldt sin interesse og 84 befaringer er gjennomført med forslag til energitiltak. 56 av disse
er aktuelle for tilskudd. 4 av tiltakene er gjennomført og 26 har bekreftet at tiltak er igangsatt. Dette
ligger innenfor rammen på 1 mill. kroner.
67.

Det er ikke synliggjort noen investeringer til etablering av hurtigladestasjoner/ ladepunkter for elbil
(annet enn for kommunens egne kjøretøy) selv om dette nevnes på flere steder ifm. overordnede
mål og prioriteringer i perioden. Kan vi få en kommentar til dette?
Svar:
Det er ikke satt av kommunale midler til hurtigladere. Her er det flere markedsaktører som fungerer
godt. Behov for nye tilskuddsordninger vurderes i lys av nye forretningsmodeller for lading og
eventuelle statlige eller fylkeskommunale ordninger. Midler til eventuelle tilskudd dekkes av rammen
for miljøvernkoordinering.

68.

Ligger det planer om å øke antall ladeplasser på egen grunn f.eks. foran rådhuset?
Svar:
Det vil bli etablert nye ladeplasser ved kommunale bygg som følge av en løpende utskifting av
eksisterende kommunale bensin- og dieselbiler over til elbiler.

69.

Arbeid for å redusere avfallsmengden og øke materialgjenvinning er vektlagt i HP men ikke
synliggjort i investeringsbudsjettet - hva ligger i denne ambisjonen?
Svar:
Ambisjonene for avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning vil bli omhandlet i temaplanen for
handling mot klimaendringene. Videre arbeid for å stimulere til ombruk, redusert matsvinn og økt
kildesortering er tiltak det er naturlig å følge opp i det videre arbeidet. Kommunedirektøren mener at
kommunen må arbeide aktivt for å bedre materialgjenvinningen gjennom nye metoder for å utnytte
ressursene i avfallet.

70.

Hvor mye av investeringsbudsjettet for «Områdeutvikling, Risenga infrastruktur» er prioritert sykkelog gange?
Svar:
Infrastruktur og rekkefølgekrav for ny ishall har et budsjett på 92 mill. kroner inkludert MVA. I dette
ligger følgende elementer:
•
Gang og sykkelvei fra Askerhallen til krysset Bleikerveien/Krillåsveien
•
Gangsti syd for ny ishall, med mulighet for sykkel
•
Torg utenfor ishallen med mulighet for sykkel og gange
•
Sykkelparkering
•
Mobilitetstorg nord for ny ishall med mulighet for sykkel og gange
•
Møblering og beplantning på og ved torget og på øvrig uteområder
•
Adkomstvei fra Brages vei
•
Vann og avløp for ny hall
•
All overvannshåndtering for prosjektet inkludert påkobling av takvannet fra Askerhallen
•
Omlegging av høyspentkabler
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•

All infrastruktur knyttet til strøm, belysning og nettverksløsninger

Ved kalkulasjon av prosjektet vurderes sykkel- og gangløsninger i sammenheng med øvrige
elementer som torg og mobilitetstorg og løsninger for overvannshåndtering. Løsninger for sykkel og
gange er imidlertid en betydelig andel av infrastrukturen og rekkefølgekrav for ny ishall.
71.

I HP er det definert mål om å «få på plass mobilitetsløsninger som både reduserer
personbiltransport og klimagassutslippene» - hvor er dette lagt inn i investeringsbudsjettet evt drift
mtp prosjekter rundt smart trafikkstyring?
Svar:
Det er per i dag ikke lagt inn egen budsjettpost for prosjekter rundt smart trafikkstyring. Kommunen
har to planprosesser som vil gi føringer for dette området: Temaplan for handling mot
klimaendringene og temaplan for digitalisering og smartteknologi. Ambisjonsnivå og bevilgninger vil
bli drøftet gjennom politiske saker og ved fremtidig revidering av handlingsprogrammet.

72.

Landbruk er et av de prioriterte områdene og her nevnes at skogbruk står sentralt for
verdiskapningen i kommunen. I en interpellasjon fra Røsvik MDG om natur- og dyrevennlig skogbruk
i 2018, svarte Rådmannen at føringer for skogbruket i Asker kommune måtte sees i sammenheng
med nytt handlingsprogram og etableringen av ny kommune. Hva er status på dette? Og er målet
om vern av 10 % produktiv skog nådd?
Svar:
Kommunal skog forvaltes etter markaforskriften, forskrift om bærekraftig skogbruk og PEFCskogstandard. Disse har sterke føringer for et miljøriktig skogbruk, herunder også dyrevennlig. 10
prosent skogvern er et nasjonalt mål. Asker kommune har vernet tre større skogområder de siste fem
årene. Totalt vernet skog utgjør nå på ca. 7 prosent av skogarealet.

73.

Vi kan ikke se at det er avsatt midler til vedtatt prosjekt rundt stillehavsøsters og samarbeid med
frivilligheten om dette. Fint med en klargjøring
Svar:
Utvalg for samfunnstjenester har behandlet eget sak om dette. Kommunedirektøren anbefaler at det
etableres et samarbeid med Viken fylkeskommune om gjennomføring og finansiering. Det vil også
vurderes om finansieringen kan søkes gjennom statlige tilskuddsordninger.

74.

Vi har mange planer på vent som Asker kommunens planstrategi synliggjør. Likevel er det i årets
budsjett så langt vi kan se ikke avsatt midler for å finansiere disse temaplanene og nødvendige tiltak
f.eks. rundt klima, biologisk mangfold, smart teknologi, kultur osv. Hvordan planlegges budsjettering
for tiltak som vil være knyttet til å følge opp ambisiøse temaplaner?
Svar:
Kommunedirektøren avventer vedtak på temaplanene før budsjettmidler kan avsettes.
Kommunedirektøren vil allerede nå varsle at det i større grad enn tidligere vil være nødvendig å
omdisponere eksisterende ressurser for å nå målene i temaplanene. Kommunen må altså i større
grad løse vedtatt temaplaner innenfor eksisterende budsjettrammer.
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75.

I kapitlet om klimabudsjettet etterlyser vi en mer detaljert beskrivelse (tall) av hva bevilgningene
består av.
Svar:
Klimabudsjettet for 2021 er kommunens første forsøk på å kvantifisere både utslippsreduksjoner og
kostnader knyttet til eksisterende tiltak. Oppsettet vil bli vurdert og videreutviklet etterhvert som
Asker kommune og andre kommuner får mer erfaring. Detaljering av tiltak for 2021 er gjort ut fra
gjeldene klimaplaner for de tre gamle kommunene, men vil fra 2022 gjøres i tråd med de strategier
som velges i kommende temaplan.
Klimabudsjettet er i utgangspunktet et regnskap hvor man setter mål om utslippsreduksjoner knyttet
til nasjonale mål. Tiltakene må forstås som hvordan Asker kommune velger å prioritere de
økonomiske midlene som ligger i kommunebudsjettet på til sammen 7,6 mrd. kroner.

76.

Vi ber om at VAR investeringene i Slemmestad spesifiseres litt mer enn hva som er omtalt i HP. Hva
ligger inne i disse tallene?
Svar:
VA-investeringene som er øremerket Slemmestad omfatter primært investeringer som kommunen er
forpliktet til i henhold til utbyggingsavtale med utbygger. Dette er et tema som eventuelt bør tas opp
i hovedutvalg for Samfunnstjenester.

77.

Er Slemmestad utbygging et plussbyprosjekt? Hvis ikke hvilken status har det?
Svar:
Prosjektet har et høyt klimafokus, blant annet gjennom avtale med VEAS om å levere fjernvarme,
men prosjektet er ikke formelt definert som et plussbyprosjekt. Dette vil man måtte komme tilbake til
knyttet til utvikling av de ulike delområdene senere i prosessen.

78.

På side 138 - hva betyr mellomromsprosjekt og hva ligger i dette av konkrete tiltak?
Svar:
Mellomromsprosjektet er opprettet for å ivareta elementer i Risenga idrettspark som ikke er
inkludert i enkeltprosjektene (Risenga ishall, Leikvoll C, Bleiker VGS, Risenga US).
Mellomromsprosjektet har også som mål å koordinere arkitektur og utomhusplaner for
enkeltprosjektene, slik at løsningene blir koordinerte og helhetlige for idrettsparken. Et konkret
eksempel på dette er at løsninger for lysarmatur og møblement blir like for hele idrettsparken.
Løsningene vil bygges våren 2022 etter ferdigstillelse av de øvrige prosjektene. Det legges frem en
egen politisk sak om status for mellomromsprosjektet i desember 2020.

79.

Hvor langt har man kommet med arbeidet for å gjøre bilparken til Asker kommune elektrisk eller
drevet av miljøvennlig biodrivstoff?
Svar:
Kommunen har en strategi for å få økt andel nullutslippskjøretøy. Dette vil bli gjennomført på en
kostnadseffektiv måte og i forbindelse med at bilparken skal fornyes og/eller leasingavtaler skal
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reforhandles. Per februar 2020 leide eller eide kommunen 360 personbiler/mindre varebiler. Av disse
er 103 rene elbiler, 20 biogassbiler, noen få plugin-hybridbiler og én hydrogenbil.
80.

HP vektlegger erfaringsbasert og utforskende læring for å fremme miljøbevissthet, respekt for natur
og økt fokus på bærekraftig utvikling. Ligger det penger til etablering av skolehager i budsjettet?
Svar:
Skolehager dekkes innenfor virksomhetenes egne budsjettrammer.

81.

Er det satt av penger for utskifting av plastdekket lekeplasser.
Svar:
Oppvekst har en egen koordineringspott hvor man kan prioritere ulike typer tiltak, herunder
miljøtiltak. I tillegg har Samfunnstjenester midler som kan disponeres etter en konkret vurdering.

82.

60% av barnehageplassene i Asker er i private barnehager. Hvordan sikres barnas rett til et
likeverdig, trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø i private barnehager ut over tilfeldig tilsyn?
Svar:
De private barnehagene er underlagt de samme lovkravene som de kommunale barnehagene,
herunder krav til antall barnehagelærere, grunnbemanning, utforming av lokalene og faglig innhold.
Barnehagemyndigheten har tett kontakt med de private barnehagene både gjennom tilsyn og
veiledning.
Alle barnehager er gjennom pålagt lov å ha et samarbeidsutvalg (SU). Dette organet skal blant annet
sørge for å sikre samarbeid mellom barnehage og hjem. SU vedtar barnehagens årsplan, som blant
annet skal vise til hvordan barnehagene jobber med et likeverdig, trygt og inkluderende leke- og
læringsmiljø.
Fra 1. januar 2021 vil det i barnehageloven komme en ny bestemmelse knyttet til det psykososiale
barnehagemiljøet. De nye bestemmelsene pålegger barnehagen å arbeide kontinuerlig for å fremme
helse, trivsel, lek og læring hos barna.

83.

BFI får en reduksjon på 11,5 mill kroner i budsjettet. Hvordan er det tenkt at PP-tjenesten
kapasitetsmessig skal rekke over sine eksisterende og lovpålagte oppgaver med bl.a. utarbeidelse av
sakkyndige rapporter og samtidig i større grad være mer tilstede i barnehager og skoler?
Svar:
Asker kommune bruker vesentlig mer ressurser enn sammenlignbare kommuner på tidlig innsats og
forebyggende arbeid til barn og unge. Asker kommune vil ivareta barnas behov på en god måte i tråd
med nasjonale føringer og standarder som gjelder PPT i skoler og barnehager.

84.

I “Budsjett med endringer” er det satt inn 35 mill på posten “Sum Tekniske justeringer”. Hva
innebærer dette tallet?
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Svar:
Dette tallet inneholder i hovedsak deflator-justering (pris- og lønnsvekst) av budsjettrammene til
tjenesteområde Oppvekst.

Spørsmål fra Fremskrittspartiet
85.

Hva vil den årlige kostnaden være for etablering av psykiatriambulanse i kommune?
Svar:
Asker og Bærum kommuner samarbeider om legevaktstjenester til kommunens innbyggere. Det er
viktig at tilbudet har god kompetanse innenfor psykiatri, rus og somatiske lidelser. Dette er viktig
fordi brukerne ofte har sammensatte problemstillinger når de henvender seg til legevakten. Det vises
til sak om innretning og organisering av kommunale legevaktstjenester i nye Asker kommune som ble
behandlet i Utvalg for velferd 30.10.2019 (sak 01/19). Det foreligger ingen utredning om en egen
psykiatrisk legevakt og kostnadene knyttet til dette.

86.

Hvilke tiltak har man vurdert i arbeidet med handlingsplanen for å forhindre ensomhet blant eldre
og sårbare grupper?
Svar:
Asker kommune tilrettelegger for at innbyggere kan leve aktive liv og forebygge ensomhet.
Kommunen jobber for å skape attraktive lokalsamfunn med lokale møteplasser for
samfunnsdeltakelse for innbyggere i alle aldre. Det legges vekt på at innbyggerne kan mestrer egen
livssituasjon. Dette fordrer nærhet og tilgjengelighet til tjenestene og et godt samarbeid med blant
annet frivilligheten. Temaet behandles i temaplan for medborgerskap og temaplan Leve hele livet –
eldre.

87.

Har man vurdert andre tiltak innenfor velferdsteknolog, annet enn etablering av mottak og
alarmsentral i egen regi? I så fall hvilke tiltak er vurdert, og hva er årlig kostnad, eventuelt
investeringskostnad, for hvert enkelttiltak?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 63.

88.

Hva er den årlige kostanden for økt bevilgning for å øke bemanningen på ett sykehjem med én
ekstra sykepleier på nattevakt?
Svar:
Spørsmålet krever en egen utredning, og må eventuelt fremmes som egen sak. Kommunedirektøren
kan kort bemerke at sykehjemmene er ulikt organisert på natt, men at det kan dreie seg om ca. 1,5
årsverk per avdeling. Alle sykehjemmene har flere avdelinger.

89.

Hva er kostanden for å tilby trygghetsalarm til alle de som har behov for det?
Svar:
Alle innbyggere med behov for trygghetsalarm får innvilget tjenesten i dag. Det er dermed ingen
ekstra kostnad knyttet til dette utover dagens ramme. Kommunen har en subsidiert pris, og alle med
behov får tilgang på trygghetsalarm.
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90.

Vil det være en kostnad, og eventuelt hvilke, ved å etablere fritt valg av sykehjem, fritt brukervalg for
hjemmesykepleie og fritt brukervalg av hjemmehjelp i kommunen?
Svar:
Dette spørsmålet krever en egen utredning og må eventuelt fremmes som egen sak.
Asker kommune har ulike ordninger for brukervalg. Dette gjelder blant annet praktisk bistand
(hjemmehjelp). Kommunen har private og kommunale heldøgnsplasser, men ikke fritt brukervalg på
dette området.
Kommunedirektøren vil understreke at det for å sikre innbyggernes behov for forsvarlige tjenester og
en effektiv bruk av kommunens ressurser og plasser, er viktig å kunne styre dette helhetlig.
Avslutningsvis vil kommunedirektøren orientere om at kommunen har spesialiserte plasser i
sykehjem, og innbyggerens individuelle behov styrer derfor tildeling. Innenfor ellers like tjenester i
sykehjem kan innbyggere i dag bytte mellom plasser i sykehjem, gitt at det er ledig plass der de helst
vil bo.

91.

Hva er kostnaden ved å redusere egenandel på sykehjem til henholdsvis 80 pst, 75 pst og 70 pst?
Svar:
Dette er regulert gjennom egen nasjonal forskrift om egenbetaling. Eventuelle endringer må skje på
nasjonalt nivå.

92.

Hvor mange bor på dobbeltrom på sykehjem/omsorgsboliger mot sin vilje?
Svar:
Ingen beboere bor på dobbeltrom mot sin vilje på sykehjem eller omsorgsboliger i Asker kommune.
Per i dag er det kun partnere/ektefeller som deler rom, i tråd med nasjonale føringer.

93.

Hvor stort er vedlikeholdsbehovet for eksisterende barnehagebygg – for å kunne opprettholde antall
plasser slik at vi har god barnehagedekning?
Svar:
Asker kommune har et eget system for verdibevarende og periodisk vedlikehold. Dette innebærer at
kommunen årlig oppdaterer status, foretar prioriteringer og henfører midler til de enkelte
prosjektene. Prosessen for 2021 er under planlegging, og Utvalg for samfunnstjenester og
formannskapet vil bli holdt løpende orientert om disponeringen av budsjettet.

94.

Hva ligger i begrepet «tekniske justeringer» (øverst i tabell på side 88)
Svar:
Tekniske justeringer er i hovedsak deflator-justering (pris- og lønnsvekst) av budsjettrammene. Det
vises til s. 46 i handlingsprogrammet (siste kulepunkt) der tekniske justeringer er forklart.

95.

Regnestykket for bosetting av flyktninger – både reduserte kostnader og inntekter: Hva er
nettoeffekten for budsjettet og hvordan fremkommer tallet?
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Svar:
Asker kommune fører ikke et «regnskap» over utgifter og inntekter knyttet til bosetting av
flyktninger. Kommunen følger de til enhver tid nasjonale økonomiske ordningene. Kommunen tar
imot flyktninger etter anmodning fra IMDI, og dette forelegges for politiske behandling.
Kommunedirektøren mener at et eget regnskap ikke vil vise den faktiske økonomien knyttet til
kommunens bosettingsarbeid, da dette må sees i et langsiktig perspektiv. Asker kommune er blant de
kommunene i Norge med best resultater når det gjelder å få flyktningene over i arbeid og bli
økonomisk selvhjulpne. Omkring 70 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet i Asker får
arbeid etter avsluttet program og bidrar til verdiskapningen i samfunnet.
96.

Hva gjelder beløpet i avsatt for 2021 i tabellen på side 92 (12 300) for nye Risenga skole?
Svar:
Prosjektet nye Risenga skole har hatt en totalramme på 308,3 mill. kroner som har vært fordelt over
flere år. 12,3 mill. kroner i 2021 er siste del av totalbevilgningen. Den skal blant annet benyttes til
ferdigstillelse av uteareal og sluttoppgjør med entreprenør.

97.

Høy befolkningsvekst gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. Hvorfor
nevnes ikke et tidsmessig veinett med tilstrekkelig kapasitet samt gode kollektivløsninger (tekst side
149)?
Svar:
Bygging og vedlikehold av veier er i all hovedsak et statlig og fylkeskommunalt ansvar.
Kommunedirektøren er opptatt av gode kollektivløsninger og et veinett med tilstrekkelig kapasitet,
noe som er omtalt andre steder i dokumentet. Areal til nye boliger kan ikke sees uavhengig av
veikapasitet. Temaplan samferdsel vil omtale disse forholdene.

98.

Kommunedirektøren skriver i dokumentet (s. 149) at «Fylkesveinettet er sammenhengende og
tilfredsstillende». Mange har nok en annen opplevelse, og spørsmålet er hva kommunedirektøren
legger i at fylkesveinettet er tilfredsstillende?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 97, der det fremgår av ansvaret for veikapasitet og vedlikehold i all
hovedsak ligger hos overordnede myndigheter. Kommunedirektøren mener at veiinfrastrukturen må
tilpasses utviklingen av kommunen og tettstedene, og at det også må satses på gode
kollektivløsninger. Det vises for øvrig til arbeidet med ny temaplan for samferdsel som ferdigstilles i
løpet av 2021.

99.

Har den dårlige tilgjengeligheten i avdeling for plan- og byggesaker en budsjettmessig side? Hvor
mye vil det i så fall koste å gjøre den bedre slik at Asker kommune kan oppleves som mer
innbyggervennlig og servicerettet?
Svar:
Kommunedirektøren vil i tiden fremover ha stort fokus på god service, tilgjengelighet og effektivitet i
plan- og byggesaksbehandlingen. Dette arbeidet gis høy prioritet, og det legges opp til å holde planog byggesaksutvalget løpende orientert.
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100. Hvordan vil effektivisering av byggesaksbehandlingen påvirke gebyrer og beregning av selvkost?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 99. Kommunedirektøren er opptatt av god effektivitet i
byggesaksbehandlingen, noe som forutsetter fullførte søknader fra ansvarlig søker og en effektiv
prosess i kommunen. God effektivitet vil bedre kvaliteten og korte ned saksbehandlingen, men vil
også kunne påvirke byggesaksgebyrene.
101. Hvordan vil kommunedirektøren sikre tilstrekkelig parkeringskapasitet i Risengaområdet? Det
fremgår ikke klart av dokumentet.
Svar:
Parkeringskapasiteten for Risenga-området sikres primært med parkeringsanlegget under Risenga
ishall. Her blir det tilrettelagt for 180-200 parkeringsplasser som ligger ved inngangen til
idrettsparken. Atkomsten til parkeringsanlegget blir fra Bleikerveien, slik at disse bilene holdes unna
idrettsparken.
Etter ferdigstillelsen av Bleiker videregående skole, Leikvoll C og Risenga ungdomsskole, er
parkeringskapasiteten (inkludert nytt parkeringsanlegg) redusert med ca. 10 prosent. Årsaken til
dette er at deler av parkeringen inne i parken er utviklet til andre formål som idrett og skole. Det
etableres også mye sykkel- og mopedparkering inne i idrettsparken.
I byggeperioden er det etablert en midlertidig parkeringsplass for besøkende i Fredtunveien ved
brannstasjonen.
102. Hva vil være den budsjettmessige konsekvensen av å innføre gratis elbilparkering på alle kommunale
plasser, slik som i Bærum?
Svar:
Dette spørsmålet krever en egen utredning.
Asker kommune har i sitt gebyrreglement allerede subsidiert parkeringsgebyrene for elbiler med 50
prosent. En eventuell kostnad må beregnes konkret knyttet til andelen elbiler som vil legge beslag på
kommunens parkeringsplasser. Det er viktig med sirkulasjon og tilgjengelighet for alle brukere av
parkeringsplasser i sentrumsområdene. Det er derfor viktig å ha ordninger som sikrer slik sirkulasjon,
noe som også understøtter handelsstanden. Regjeringen har også varslet at de vil normalisere
avgiftene knyttet til bruk av elbiler i årene som kommer. Dette bør sees i en sammenheng.
Det vises til sak om gebyrer og brukerbetalinger som legges frem samtidig med tilleggsinnstillingen
til handlingsprogrammet.
103. Hvor stort er samlet etterslep på vedlikehold av det kommunale veinettet?
Svar:
Veinettet i kommunen eies i hovedsak av staten og fylkeskommunen. Når det gjelder de kommunale
veiene, arbeides det med en digital kartlegging av hele veinettet på litt over 500 km. Dette vil gi mer
detaljerte tall og bedre oversikt. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2021/2022.
25

104. Hva er den økonomiske konsekvensen av gratis treninger for alle til og med 20 år i kommunale haller
og anlegg, for utøvere som er medlem av klubber som benytter anleggene til trening og kamper?
Svar:
Dette spørsmålet vil kreve en egen utredning.
Grunnlaget for harmonisering av betingelser for lag og foreningers aktiviteter i/bruk av idrettsanlegg
er en oppgave som må løses over tid. Temaplaner som er under utvikling vil legge premisser for
prioriteringer innen de aktuelle tjenesteområdene, herunder harmonisering av betingelser for lag og
foreninger. Beslutninger om betingelser vil få økonomiske konsekvenser. Det kreves et større
kartleggingsarbeid for å få full oversikt over dette. Det er til dels svært ulike ordninger fra de tre
tidligere kommunene. Kommunedirektøren legger det pågående temaplanarbeidet til grunn for
harmoniseringsprosessen.
105. Hva er den økonomiske konsekvensen av å gjennomføre gratisprinsippet for alle utøvere som er
organisert i klubber og trener i regi av disse?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 104.
106. Hva er den økonomiske konsekvensen av å stille haller og øvrige anlegg gratis til disposisjon for
kamper, turneringer og offisielle arrangementer?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 104.
107. Hvor mye penger bruker Asker Kommune på den kulturelle skolesekken og hvor er budsjettallet for
2021??
Svar:
Asker kommune har i 2020 en budsjettramme på omkring 2,1 mill. kroner for den kulturelle
skolesekken. Den kulturelle skolesekken inngår i programområde "Kultur, kirke og trossamfunn".
108. Det bes om en samlet oversikt over investeringsbehovet for Askers kirkebygg og kirkeanlegg.
Svar:
Asker kommune har en avtale med Asker kirkelige fellesråd knyttet til fordeling av oppgaver. Når det
gjelder vedlikehold og mindre investeringer, er partene enige om at det skal bevilges en ramme som
fellesrådet disponerer i forhold til egne prioriteringer. Det vises til handlingsprogrammet s. 183 for en
nærmere beskrivelse. Kirken har selv oversikt over og prioriterer sine egne investeringer og
vedlikehold.
Investeringsoversikten i handlingsprogrammet på s. 180 viser at det ligger inne omkring 38 mill.
kroner til kirkelige investeringer i perioden. I tillegg er det vedtatt gjennomført ny driftsbygning ved
Asker kirke på 14 mill. kroner.
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For øvrig bemerkes det at kirken i 2020 har fått en ekstraordinær bevilgning på 13 mill. kroner til
rehabilitering/vedlikehold av kirkebygg som en del av tiltakspakken knyttet til koronapandemien, jf.
1. tertialrapport 2020. Midlene benyttes i hovedsak til å forsere rehabiliteringsarbeidene på Hurum
kirke og Røyken kirke.
109. Det bes om en samlet oversikt over budsjetterte kostnader til kjøp av konsulenttjenester for
budsjettåret og for resterende år i perioden, og en oversikt brutt ned på de enkelte
tjenesteområdene. Det bes videre om en begrunnelse på hvilken kompetanse kommunen mangler i
forhold til bruk av eksterne konsulenter. På side 178 fremgår det at utgifter til kjøp av ekstern
juridisk kompetanse innenfor avgiftsområdet (Idrett & Friluft) videreføres med helårsvirkning for
2021. Hvorfor dekkes ikke dette området innenfor kommuneadvokatens portefølje?
Svar:
Dette spørsmålet krever en egen utredning.
Asker kommune har som hovedregel en fast basisbemanning for å dekke den daglige driften av
tjenestene. Konsulenttjenester brukes unntaksvis når kommunen mangler kapasitet, kompetanse
eller det skjer uforutsette hendelser. Innenfor barn, unge og velferd er dette en viktig forutsetning for
å kunne sikre forsvarlige tjenester når det skjer uforutsette hendelser i tjenesteproduksjonen.
Asker kommune har valgt å etablere en egen kommuneadvokatfunksjon i egen regi. Dette medfører
redusert behov for kjøp av eksterne advokattjenester, og innebærer at Asker kommune bruker
mindre konsulenttjenester enn de tre gamle kommunene.
110. Hva vil effekten være av en generell effektivisering på 1.5 %, på alle tjenesteområdene (tall)?
Svar:
Asker kommune har et effektiviseringsprogram for perioden 2020-2024. Programmet skal bidra til å
hente ut effektiviseringsgevinsten av kommunereformen og sikre en bærekraftig økonomi.
Effektiviseringsprogrammet er nærmere omtalt på s. 42 i handlingsprogrammet, og utgjør til
sammen 290 mill. kroner i perioden. Fordelingen på tjenesteområdene fremgår av tabellen på s. 42.
Kommunedirektøren vil bemerke at selvkostområdene ikke er en del av effektiviseringen.
111. IKT – implementering av nye løsninger: Hva er den konkrete effekten (tall) av nye digitale løsninger i
forhold til mer effektivt arbeid gjennom spart reisetid for ansatte, og hvordan måles effekten på
klimaavtrykket?
Svar:
Asker kommune har investert for 110 mill. kroner på IKT-området i forbindelse med
kommunereformen. Dette har medført at Asker i dag har en moderne og effektiv infrastruktur, både
når det gjelder tjenesteproduksjon, tilgjengelighet, åpenhet og selvbetjeningsløsninger. Effekten av
investeringene er både reduserte utgifter, men først og fremst bedre kvalitet og service på
kommunens tjenestetilbud.
Asker kommune jobber med å utvikle en metodikk for gevinstrealisering på IKT-området som blant
annet vil inneholde følgende elementer:

Antall videomøter gjennomført (inkludert antall deltakere)
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Effekt knyttet til spart reisetid ved at ansatte i mindre grad forflytter seg fra en lokasjon til en
annen
Effekt knyttet til redusert klimaavtrykk (CO2-ekvivalenter) ved at ansatte i mindre grad
forflytter seg fra en lokasjon til en annen
Effekt knyttet til forenkling og bedre selvbetjeningsløsninger

Spørsmål fra Sosialistisk venstreparti
112. Hva vil en differanse mellom netto driftsresultat på 1,75% og 3% utgjøre i form av avsetning til fond?
Svar:
Et netto driftsresultat på 1,75 prosent, gitt samme nivå på samlede inntekter, vil gi en avsetning til
fond på 137 mill. kroner. Et netto driftsresultat på 3 prosent vil gi en avsetning til fond på 235 mill.
kroner.
113. Hva beløper den samlete årlige godtgjøring til folkevalgte i Asker kommune seg til?
Svar:
Budsjetterte utgifter i 2020 til faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser er 19,1 mill. kroner. I tillegg
kommer sosiale utgifter (arbeidsgiveravgift og pensjon). I tillegg er det foreslått å avsette ytterligere
1,6 mill. kroner i 2. tertialrapport 2020 som en følge av flere utvalg og økte pensjonsutgifter for
heltidsansatte politikere.
114. Hvilke følger for kommuneøkonomien vil en (re-)kommunalisering av driften ved Risenga bo- og
omsorgssenter anslagsvis ha?
Svar:
Dette spørsmålet er avhengig av mange ulike parametere, og det er vanskelig å estimere et beløp.
Spørsmålet krever eventuelt en egen utredning.
115. Hvilke stillingskategorier vil de foreslåtte reduksjonene i driftsbudsjettet særlig ramme?
Svar:
Effektivisering betyr at kommunen skal levere det samme tjenestetilbudet til en lavere kostnad.
Utgangspunktet er at effektivisering ikke skal får konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. I
kommunen er ca. 75 prosent av driftskostnadene lønnsutgifter, mens det øvrige er andre
driftsutgifter. I tillegg er det i forbindelse med effektivisering også aktuelt å se på kommunens
inntekter.
Noen bemerkninger til stillingskategorier:
 Der det er bemanningsnormer, følges disse.
 Der det er faglige krav til kompetanse, følges disse.
 Der det er definert en grunnbemanning for å kunne dekke en turnus, følges disse.
 Kommunen har både lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Når det gjelder lovpålagte
tjenester, stilles det bestemte krav til tjenesten (herunder kompetanse) som kommunen følger.
 Der Asker kommune har en høyere kostnad (jf. KOSTRA), er det rom for effektivisering og
reduserte utgifter på lønn og drift.
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116. Hvor stort beregnes merforbruket på tjenesteområdet velferd å være, både samlet og spesifisert for
virksomhetene/programområdene ved utgangen av 2020, og hva er det estimert til for 2021 relatert
til koronasituasjonen?
Svar:
Beregnet årsprognose for Velferd per 2. tertial 2020 tilsa et merforbruk på 117 mill. kroner.
Merforbruket er hovedsakelig begrunnet i merkostnader knyttet til koronapandemien. Grunnet
usikkerhet til videre utvikling av pandemien, er det vanskelig å gi estimater for 2021.
117. Hva er ventelistetall og effektueringstid for kommunale utleieboliger?
Svar:
Det vises til sak 16/10 til Utvalg for velferd om Halvårsrapport velferd 2020
118. Hva er ventelistetall og effektueringstid for boliger med bemanning til personer med psykiske
lidelser?
Svar:
Det vises til sak 16/10 til Utvalg for velferd om Halvårsrapport velferd 2020
119. Hva er ventelistetall og effektueringstid for boliger med bemanning til personer med rusproblemer?
Svar:
Det vises til sak 16/10 til Utvalg for velferd om Halvårsrapport velferd 2020
120. Hva er ventelistetall og effektueringstid for boliger med bemanning til personer med nedsatt
funksjonsevne?
Svar:
Det vises til sak 16/10 til Utvalg for velferd om Halvårsrapport velferd 2020
121. Hvor stort er et eventuelt merforbruk av sosialhjelp i 2020, og hva beregnes det å være i 2021
relatert til koronasituasjonen?
Svar:
Prognosen for 2020 per 2. tertial 2020 for NAV viser budsjettbalanse ved årets slutt. Beregninger for
2021 er ikke foretatt.
122. Hvor mange ekstra stillingshjemler må påregnes for å ivareta koronarelaterte oppgaver for ikke å
omdisponere annet helsepersonell?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 116. Grunnet usikkerhet knyttet til videre utvikling av pandemien, er
det å vanskelig å anslå fremtidig behov for stillingshjemler i tilknytting til omdisponering av
personell. Asker kommune har ca. 100 årsverk i beredskap for å kunne dekke et eventuelt fremtidig
behov for ekstra bemanning knyttet til koronaklinikken.
123. Hvor mange nye stillingshjemler må påregnes for at det nye forsterkede ambulante teamet på
kveld/helg for personer med psykiske lidelser og rusproblemer skal være fullt operative?
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Svar:
Arbeidet med å etablere et forsterket ambulant team er i prosess og under arbeid, og ikke avsluttet.
124. Hvilke konkrete nye tiltak planlegges det for i 2021 for å ivareta innspillene fra hovedutvalg for
velferd?
Svar:
Det vises til foreslåtte tiltak i handlingsprogrammet, samt sak 7/10 i Utvalg for velferd om nye
boformer. Forslagene til tiltak søker å ivaretar innspillene til Utvalg for velferd. Det vises i tillegg til
temaplaner for eldre, psykisk helse og rus og personer med funksjonsnedsettelse som skal utarbeides
i perioden 2021-2022.
125. Hvor er foreslått omstilling og effektivisering på driftsbudsjettet for tjenesteområde velferd for 2021
på 24,7 millioner innarbeidet?
Svar:
Det vises til handlingsprogrammets kapittel om tjenesteområde Velferd, der omstilling og
effektivisering er omtalt på side 111-112. Gjennomføring av effektiviseringen gjøres etter at
budsjettet er vedtatt, og fordeles på de ulike virksomhetene i tjenesteområdet.
126. Hvorfor er ikke psykiatrisk legevaktfunksjon hverken nevnt under tidligere vedtatte tiltak eller
innarbeidet i forslag til driftsbudsjett for 2021-2024? Når vil dette vedtaket realiseres?
Svar:
Sak om akuttpsykiatriske helsetjenestetilbud legges frem for Utvalg for velferd før utgangen av 2020.
Kommunedirektøren viser for øvrig til tidligere saker om innretning og organisering av kommunale
legevaktstjenester i nye Asker kommune som ble behandlet i Utvalg for velferd 30.10.2019 og
verbalvedtak fra kommunestyret 12.11.2019. Det vises i tillegg til svar på spørsmål nr. 85.

Spørsmål fra Venstre
127. Tema: Gevinst finansielle instrumenter
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 47)
Kan kommunedirektøren redegjøre for hva de “finansielle instrumentene” er - er dette obligasjoner?
Hvis dette er obligasjoner, hvorfor øker inntektene fra disse ifht HP 2020-22, når rentenivået faller?
Svar:
Asker kommune følger den kommunale regnskapsforskriften som avviker vesentlig fra privat sektor.
Det er viktig å ha god kunnskap om regnskapsforskriftens krav til oppstillinger. Kommunen har årlige
revisjoner av budsjett og regnskap, som godkjennes av kommunens revisor.
«Gevinst finansielle instrumenter» er forventet avkastning fra energifondet. Fondet består av
pengemarkedsfond, obligasjoner og aksjer. Det ligger en liten økning i perioden, da kommunen
venter at avkastningen på energifondet vil øke fondets verdi utover i perioden. Det vises i tillegg til
sak om finansforvaltning og kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
128. Tema: Renteutgifter
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 47)
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2. tertialrapport viser en rentebelastning per 31.8 som bør gi en prognose på ca. 190 MNOK i
renteutgifter i 2020. Gablers finansrapport fra 1.tertial med rentenivå per 30.4 gir et sannsynlig
renteutgift for 2021 og 2022 på ca. 130 MNOK. Kan kommunedirektøren redegjøre for
renteutgiftene i perioden (2021-23) budsjetteres med 207-221 MNOK?
Svar:
I kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 er det beregnet renteutgifter for
kommunen, inkludert REAS. I Gabler sin rapport og regnskap 2. tertialrapport 2020 er ikke renter for
REAS inkludert/belastet. Kommunen betaler i stedet husleie til REAS så lenge de ikke er blitt inkludert
i basis. Dette innebærer at husleie til REAS og renter og avdrag for kommunen må sees i
sammenheng.
129. Tema: Finansutgifter i tjenesteområdene
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 47)
Utgiftene til “finansutgifter i tjenesteområdene” nær halveres i 2021-24 ifht. 2020-23. Er dette en
ompostering eller en reduksjon i finanskostnadene?
Svar:
Dette er i hovedsak knyttet til selvkost og kalkulasjonsmodellen for VAR-området, og er effekten
knyttet til kalkulatoriske renter. Rentesatsen som brukes har gått ned fra beregninger gjort ett år
tidligere.
130. Tema: Renteinntekter og -utgifter
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 47 og 205)
Kan kommunedirektøren redegjøre for forskjellen i “Renteinntekter og utbytte” på side 47 og
summen av renteutgifter og utbytte på side 205. På side 47 så er dette 62,7 MNOK i 2021, mens det
på side 205 er 104 MNOK?
Kan kommunedirektøren redegjøre for forskjellen i “Renteutgifter og ... ” på side 47 og 205. På side
47 så er dette 221 MNOK i 2021, mens det på side 205 er 283 MNOK?
Svar:
De to tabellene kan ikke sammenlignes direkte. På side 47 (linje «Finansutgifter i tjenesteområdet»)
ligger det noen finansutgifter og inntekter i et netto beløp. Tabellen på side 205 viser totalen for alle
finansutgifter og inntekter i brutto beløp. Da er det som ligger på linjen «Finansutgifter i
tjenesteområdene» inkludert i tallene og fordelt ut riktig på om det er inntekter eller utgifter, samt
hvilken type finansutgift og -inntekt.
131. Tema: Avdrag
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 47)
Handlingsprogrammet for 2020-22 viser avdrag på lån som er ca. 123 MNOK høyere enn “motpost
avskrivinger”. Handlingsprogrammet for 2021-24 foreslår å øke avdragene betydelig, uten at
“motpost avskrivinger” økes tilsvarende: avdragene er ca. 367 MNOK større for
handlingsplanperioden enn avskrivningene. Kan kommunedirektøren redegjøre for hvorfor
avdragene skal øke så betydelig i perioden 2021-24?
Svar:
Avdragene øker betydelig på grunn av det høye investeringsnivået som kommunen har hatt de siste
årene, og som det også er lagt opp til fremover i perioden.
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132. Tema: Finansiering av investeringer
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 205)
Handlingsprogrammet for 2020-22 viser dekning overføringer fra drift til investeringer
(selvfinansiering) på 215-275 MNOK. Handlingsprogrammet for 2021-24 viser synkende overføringer
fra driften til investeringer fra 280 MNOK (2021) til 19 MNOK (2024). Er dette riktige tall, eller er det
foretatt en ompostering mellom handlingsplanene? Tilfredsstiller handlingsplanen i 2023 og 2024
handlingsregelen om at investeringer skal være 50% egenfinansiert?
Svar:
Det foretas nye beregninger ved utarbeidelse av nytt handlingsprogram. Handlingsprogrammet for
perioden 2021-2024 har 45 prosent låneopptak. Dersom man spesifikt ser på årene 2023 og 2024, så
ligger begge årene på 49 prosent låneopptak. Egenfinansieringskravet på 50 prosent er dermed
oppfylt.
133. Tema: Gjeldsoversikt
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 53)
Kan kommunedirektøren utvide tabellen på side 53 over gjeld med:
 VAR investeringer (1,7 MRD), som betjenes av vann- og avløpsutgifter
 Evnt. annen gjeld som ikke skal betjenes av kommunes frie inntekter
 Evnt. underskudd i pensjonsavsetningene
Svar:
Det nasjonale KOSTRA-systemet innebærer at kommunene har en enhetlig måte å rapportere
kostnadsbildet i den enkelte kommune. Dette gir mulighet for sammenligning og utviklingsarbeid
kommunene imellom.
I KOSTRA er nøkkeltallet «gjeldsgrad» definert som gjeld knyttet til investeringer inklusiv VARinvesteringer, men unntatt for øvrig langsiktig gjeld som startlån og pensjonsforpliktelser. Tabellen
på side 53 er basert på total gjeld inklusiv VAR-investeringer knyttet til investeringer. Hvis en ser bort
fra gjeld knyttet til VAR-investeringer (1,7 mrd. kroner), så vil en redusere den forventede lånegjelden
knyttet til investeringer fra 9,196 mrd. kroner til 7,496 mrd. kroner i 2021. Ved en slik teoretisk
betraktning vil gjeldsgraden endres fra 117 prosent til 96 prosent ved utgangen av 2021.
134. Tema: Inntekter fra salg anleggsmidler
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side: 57)
Utsagnet om budsjettert med 150 mill. kroner årlig knyttet til Høn-Landås bes forklart. Hva er
grunnen til 150 mill kroner/år i inntekt? Er det inntekt fra salg av Landås som er fordelt over flere år?
Går kommunen glipp av renteinntekter fra salget?
Svar:
Kommunedirektøren har varslet om at det arbeides med et mulig salg av kommunens eiendom på
Høn-Landås. Det er gjort foreløpige beregninger av inntekter som er innarbeidet i
handlingsprogrammet. Kommunedirektøren vil legge frem egen sak om den videre prosessen.
135. Tema: Formuesoversikt
(Avsnitt: Driftsbudsjettet, side:53)
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Kan kommunedirektøren gi kommunestyret en samlet oversikt kommunens over formue for
handlingsplanperioden der verdsettelser foreligger:
 Energifond
 Realverdifond
 Bufferverdifond
 Disposisjonsfond
 Overskuddslikviditet
 Eierandeler i selskaper som Vardar, Hurum Energi, REU, Lindum, Drammen Havn, ... (i den grad
verdivurderinger finnes)
 Tomteverdier i kommunen eller REU (eks. Høn/Landås, Føyka, …i den grad verdivurdering finnes)
 Evnt. andre omløpsmidler
Balanseverdier av kommunens formålsbygg eller VA-anlegg skal ikke medregnes.
Svar:
Det vises til sak om åpningsbalansen for Asker kommune som synliggjør overordet en verdsetting av
verdiene til kommunen (sak 40/20). Når det gjelder det konkrete spørsmålet, kan en slik oppstilling
ikke forskutteres. Kommunedirektøren legger årlig frem opplysninger om relevante økonomiske
nøkkeltall i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskap og årsberetning.
136. Tema: “Konsekvensjusteringer”
(Avsnitt: Oppvekst, side:88)
Kan kommunedirektøren forklare hva konsekvensjusteringer er. Er dette hovedsakelig lønnsøkninger
og prisøkninger på tjenester?
Svar:
Konsekvensjusteringer er i hovedsak deflator-justering (pris- og lønnsvekst) av budsjettrammene.
Det vises til s. 46 i handlingsprogrammet (siste kulepunkt) der tekniske justeringer er forklart
137. Tema: Bedre innsikt i kostnadene per enhet og per satsing
(Avsnitt: Oppvekst, side: 88)
Den nye politiske organiseringen av Asker gir utvalgene rett og plikt til å omdisponere midler innen
sitt eget budsjett. Handlingsplanen er meget overordnet i sin økonomiske detaljering og gjør det
umulig for de folkevalgte å ta ansvar for økonomien ved å foreslå omdisponeringer.
Vil kommunedirektøren gi de folkevalgte en mer detaljert beskrivelse av kostnader per
tjenesteenhet og per tiltaksområde/tiltak, slik man gjorde i Røyken kommune før
kommunesammenslåingen.
Svar:
Asker kommune har et budsjett på 7,6 mrd. kroner. Kommunen har også et økonomireglement som
fordeler ansvar og beslutningsmyndighet mellom politiske organer og kommunedirektøren. De
politiske organene skal behandle saker av prinsipiell karakter. Kommunestyret følger opp
økonomistyringen i tråd med kommuneloven gjennom behandlingen av handlingsprogrammet,
tertialrapporter, årsberetning og regnskap. I tillegg har kommunedirektøren en løpende dialog med
de politiske organene. Kommunedirektøren har i dette handlingsprogrammet fordelt budsjettet på
programområder for å sikre god politisk styring.
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138. Tema: “Dette skal vi oppnå”
(Avsnitt: Oppvekst, side:78-80)
Felles for alle utvalgene: Det listes opp hvilke satsningsområder og delmål i kommuneplanen som
tjenesteområdet har ansvar for å følge opp.
Har kommunedirektøren utarbeidet en konkretisering av sin oppfølging for hvert delmål for hvert
satsningsområde, og hvordan dette skal måles for hvert tjenesteområde?
Svar:
Asker har et system for virksomhetsstyring som følger opp kommunelovens krav til politisk og
administrativ styring. Kommunedirektøren har et eget system for administrativ iverksettelse av
handlingsprogrammet, og driver egenkontroll for å påse at politiske vedtak følges opp. I tillegg
rapporteres det gjennom årshjulsprosessene. Det vises for øvrig til dokumentet Virksomhetsstyring i
Asker kommune som beskriver prinsippene for ledelse, planlegging og styring i kommunen.
139. Tema: Utfordringer - barn og unges psykiske helse
(Avsnitt: Oppvekst, side:77)
Det skrives side 77: “I samsvar med det nasjonale utfordringsbildet står imidlertid kommunen
overfor utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse (Ungdata 2019).
Det er ikke redegjort for noen spesifikke økonomiske omdisponeringer/satsinger i HP om dette.
Kan kommunedirektøren kort redegjør for om og hvilke omdisponeringer som er planlagt gjort for å
bedre barn og unges psykiske helse?
Svar:
I handlingsprogrammet er det i all vesentlighet de ordinære driftsmidlene, som i sum utgjør 7,6 mrd.
kroner, som benyttes til dette formålet. Handlingsprogrammet viser i tillegg endringer i form av nye
tiltak, reduksjoner og endringer i bruker- og egenbetalinger.
I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter skal dekke
oppfølging av tiltak i Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). For Asker
utgjør dette en økning på 1,8 mill. kroner. Kommunen har allerede gjennomført tiltakene som
beskrevet i statsbudsjettet.
Asker kommune bruker vesentlig mer ressurser på dette området, jf. KOSTRA-tallene. I virksomheten
Barn, familie og inkludering (BFI) er det ca. 145 årsverk som jobber innenfor et helsefaglig perspektiv
opp mot barn, unge og familier. Stillingene er besatt av ansatte med sosialfaglig og helsefaglig
kompetanse. For å imøtekomme utfordringene er det innført samarbeidsmodeller/rutiner for
tverrfaglig samhandling mellom barne- og familietjenesten, PPT, barnevernet, skoler og barnehager.
140. Tema: Helsesykepleier
(Avsnitt: Oppvekst, side:81)
Kan kommunedirektøren redegjøre for hvordan hovedutvalgets innspill:
“Asker skal fortsatt satse på en god dekning på helsesykepleiere i skolene.” er ivaretatt i forslaget til
Handlingsplan og i tilleggsinnstillingen?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 32 og 33. Her fremgår det at Asker kommune har en god dekning
med totalt 72 årsverk helsesykepleiere. I tillegg har kommunen ulike fagteam med tverrfaglig
kompetanse som jobber ut mot helsesykepleierne og de enkelte skolene. Det vises for øvrig til sak
25/20 i Utvalg oppvekst 07.10.2020.
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141. Tema: BFT-tjenesten
(Avsnitt: Oppvekst, side:81)
Kan kommunedirektøren redegjøre for hvordan hovedutvalgets innspill:
“Asker skal videreføre satsingen på det tverrfaglige BFT-tilbudet” er ivaretatt i forslaget til
Handlingsplan og i tilleggsinnstillingen?
Svar:
Kommunedirektøren følger opp dette gjennom arbeidet med harmonisering og tjenesteutvikling. I
tillegg legges det frem ulike temaplaner som vil gi politiske føringer for den videre utviklingen av
tjenesten.
142. Tema: Barnevernreformen
(Avsnitt: Oppvekst, side:83)
Er kostnadene ved den kommende barnevernsreformen innarbeidet i Handlingsplanen?
Svar:
Nasjonale reformer vedtas først av Stortinget og innarbeides deretter i statsbudsjettet.
Barnevernreformen trer i kraft fra 2022.
Barnevernreformen innebærer at kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem,
økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem,
institusjon og akuttiltak. Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet
gjennom en økning i rammetilskuddet. Konkrete forslag om nødvendige bevilgningsendringer
fremmes i statsbudsjettet for 2022. Følgelig er det ikke innarbeidet budsjettmidler for dette i
kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024.
143. Tema: Avlastnings- og omsorgstjenesten
(Avsnitt: Oppvekst, side: 83)
Er kostnadsøkningene ved økt avlastningstilbud i oppvekst 2020 innarbeidet i HP 2021 i form av økt
budsjett, eller i form av effektiviseringer/reduserte tjenester på andre områder (isåfall hvilke)?
Svar:
Tjenesteområde Oppvekst hadde i 2019 et mindreforbruk på 15 mill. kroner. Dette betyr at det er
rom i budsjettet til å dekke inn ekstraordinære kostnader for 2020. Når det gjelder avlastning, er det
foretatt en styrking i budsjettet på til sammen 6,2 mill. kroner.
I tillegg vil det være nødvendig å foreta omdisponeringer innenfor tjenesteområdet og iverksette
ulike korrigerende tiltak slik at aktiviteten er i tråd med budsjettet. For eksempel innebærer dette:
 Effektivisering
 Endret tjenesteprofil
 Prioritering
 Gruppebasert avlastning
 Samskaping med frivillighet og organisasjoner
Dette er et pågående arbeid, og kommunedirektøren vil drøfte utviklingen med hovedutvalget.
144. Tema: Harmonisering - Dysleksi
(Avsnitt: Oppvekst, side:83)
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Røyken kommune innførte en satsing på dysleksivennlig skole med basis i tidlig innsats. Dette var
meget vellykket. Er denne satsingen videreført i Røykenskolene? Vurderes det å innføre denne
satsingen i alle Askerskolene som del av harmoniseringen?
Svar:
Prinsippene som ligger til grunn for sertifiseringen som dysleksivennlig skole vurderes som gode og
følges opp på alle skolene i tidligere Røyken kommune. Det er ulikt hvilken status skolene nå har. Å
beholde sertifiseringen forutsetter tiltak som ikke alle skolene har kapasitet til å følge opp.
Sertifiseringen krever også en årlig avgift. Én skole i tidligere Asker er sertifisert. Kommunedirektøren
sørger for læring og erfaringsutveksling mellom skolene. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig å
videreføring sertifiseringsordningen på alle skolene.
145. Tema: Husleie Innbyggertorg
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 135)
Kan kommunedirektøren redegjør for husleien ved innbyggertorgene i Heggedal og Slemmestad i
form av antall m2, pris per m2 og sammenligning med kostnad ved andre lokaler som Asker
kommune leier i markedet, inklusive innbyggertorg på Tofte og Borgen?
Svar:
Kostnadene til husleie avhenger av om det er snakk om et nybygg eller et eksisterende bygg.
Heggedal innbyggertorg er et nybygg med en høyere kvadratmeterpris enn innbyggertorg i
eksisterende bygg.
Husleiekostnadene fordeler seg som følger:
 Heggedal innbyggertorg: Ca. 1.500 kvm, kr. 2.200,- pr kvm pr år
 Slemmestad innbyggertorg (midlertidig i moduler): Ca. 400 kvm, kr. 1.900,- pr kvm pr år
 Borgen innbyggertorg: Ca. 289 kvm, kr. 2.000,- pr kvm pr år
Tofte innbyggertorg eies av kommunen, og kostnadene dekkes over eiendomsbudsjettet.
146. Tema: Løpende klimatiltak
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 138)
Det er satt av kun 1.250 per år til investeringer løpende klimatiltak. Det er beskrevet som at dette
f.eks. kan gå til flere ladepunkter for el-biler. Det er et veldig lavt beløp, gitt de høye ambisjonene vi
har. Vil kommunens egenandel på klimasatsmidler også tas fra denne potten?
Svar:
For å gjennomføre grønn omstilling og klimatiltak, mener kommunedirektøren at hovedjobben er å
sikre at kommunens totalt driftsbudsjett på 7,6 mrd. kroner bidrar til lavutslippssamfunnet. Det er
ikke enkeltbevilgninger som vil gjøre den store forskjellen knyttet til kommunens måloppnåelse. I
tillegg er Asker kommune en Future Built-kommune, og i investeringsprogrammet er flere av
investeringsprosjektene planlagt gjennomført med miljøprofil både hva gjelder fossilfri byggeplass,
miljøvennlige bygg og grønne energiløsninger.
Det er gjennomført og vil bli gjennomført en rekke tiltak med positive miljø- og klimaeffekter innen
ulike områder i kommunen. Dette gjelder ikke minst innen bygg og anlegg, der disse investeringene
dekkes over egne rammer. 1,25 mill. kroner til klimainvesteringer vil bli brukt til eksempelvis
pilotprosjekter eller investeringer som ikke naturlig kan knyttes til andre prosjekter. Ved søknad om
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klimasatsmidler vil kommunes egenandel i noen prosjekter finansieres fra denne investeringsposten,
mens i andre prosjekter/tiltak vil egenandelen dekkes av andre budsjettposter.
147. Tema: Oppfølging klimaplan
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 135)
Det er satt av 2 mill årlige driftsmidler til oppfølging klimaplan. Kan kommunedirektøren si hvordan
disse midlene er tenkt benyttet?
Svar:
Dette vil bli behandlet nærmere i temaplan om handling mot klimaendringene. Disse 2 mill. kronene
kommer i tillegg til rammen på 4,5 mill. kroner til miljøvernkoordinering. Rådgiving, utredninger,
tilskudd og klimakommunikasjon er aktuelle tiltak.
148. Tema: Oppfølging klimaplan
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 110/128/150/182)
Tar investeringsbeløpene i kommunale formålsbygg og kommunale anlegg hensyn til Askers
klimaplans ambisjoner om å redusere utslipp fra bygg og anlegg i utbyggings- og driftsfasen?
Svar:
Asker jobber med å utvikle enhetlig standard for alle formålsbygg. Her kan man ta stilling til tilvalg
med høyere miljøstandard enn de nasjonale forskriftskravene. Asker er i tillegg en FutureBuiltkommune som har en rekke forbildeprosjekter og miljøsertifiseringer som BREEAM-standard og
svanemerkede bygg. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider og nettsidene til
FutureBuilt.
149. Tema: Dammer
(Avsnitt: Samfunnstjenester)
Asker har en rekke dammer. Det er behov for vedlikehold, og noen har behov for rehabilitering. Hvor
ligger midler til dette i HP?
Svar:
Gamle Asker kommune har vedtatt en egen plan for oppfølging av dammer i kommunen. Det ligger
også tilskuddsmidler i budsjettet til å gjøre tiltaksutredninger.
Som hovedregel er det private aktører som eier de ulike dammene i kommunen. Det er da et privat
ansvar å gjennomføre tiltak på egen eiendom. Kommunen er i god dialog med mange av dameierne,
og bistår med rådgivning og veiledning, og kan tilby tilskudd til utredning av tiltak som de private
grunneierne kan finansiere og gjennomføre.
I tillegg vil kommedirektøren bemerke at driftsmidler til vassdragsteknisk ansvarlig (pålagt fra NVE),
tilsyn og løpende vedlikehold dekkes av posten for vann og avløp på s. 134 i handlingsprogrammet.
Denne posten dekker i tillegg arbeid med vannmiljø og overvann som ikke kan dekkes av kommunens
selvkostområde for vann og avløp. Siste store rehabilitering ble utført på Kistefossdammen i
Heggedal.
150. Tema: Trafikksikkerhetstiltak
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 138)
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Trafikksikringstiltak løpende 7.5 mill per år og tiltak Røyken 18.448 mill i 2021, hvor finner vi
tiltakene? Hovedutvalg for samfunnstjenester har bedt om og skal motta oversikt over hvilke tiltak
som er flyttet fra 2020 til 2021, men her er spørsmålet hvor vi kan se alle tiltakene.
Svar:
Trafikksikkerhetsplanene for Asker, Røyken og Hurum legges til grunn frem til det er utarbeidet og
vedtatt en ny trafikksikkerhetsplan. Det er i handlingsprogrammet avsatt 7,5 mill. kroner årlig til
trafikksikkerhetstiltak. Det vises for øvrig til svar på spørsmål nr. 45. Det fremgår her at det skal
gjøres en politisk prioritering. Dette gjøres gjennom egen sak.
Kommunedirektøren vil bemerke at i gamle Røyken kommunen var det avsatt 18,4 mill. kroner til
følgende prosjekter, og dette er innarbeidet i handlingsprogrammet for 2021:
 Fortau i Nyveien
 Fortau i Aukeveien
 Trapp mellom Torsvei og Bøveien
151. Tema: Oppfølging av sykkelstrategi
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 138)
Oppfølging av sykkelstrategi inkl FutureBike/Bygg. Noen midler er skjøvet fra 2020-2021, disse
tiltakene skal utvalg for samfunnstjenester få en oversikt over. Hvor kan vi se alle tiltak som ligger i
HP 2021-2024?
Svar:
Sykkel er et politisk vedtatt satsningsområde som kommer til utrykk gjennom avsatte
investeringsmidler i handlingsprogrammet. Midlene bevilges i et lengre perspektiv før detaljer om
hvilke prosjekter som skal gjennomføres er avklart. Det er derfor ikke uvanlig at midlene forskyves
etter hvert som tiltak konkretiseres. Det finnes per i dag ingen egen sykkelstrategi for den nye
kommunen, men dette kan være en naturlig del av temaplan for samferdsel. Her vil mål og strategier
kunne konkretiseres.
Rekkefølge på gjennomføring av tiltak vil avhenge av en rekke forhold som regulering, grunnerverv,
andre offentlige og private infrastrukturprosjekter mm. Det er derfor kostnadseffektivt og
hensiktsmessig at det er fleksibilitet i planene. Det vil bli lagt frem egen sak om prioriteringer og bruk
av midler.
152. Tema: Oppgradering veilysanlegg
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 138)
Oppgradering av veilysanlegg. Her flyttes også noen midler fra 2020-2021 som vi i utvalget får en
oversikt over. Hvor kan vi finne oversikt over alle tiltakene i HP 2021-2024?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 18. Kommunedirektøren vil legge frem en oversikt for Utvalg for
samfunnstjenester.
153. Tema: Utbedring kommunale veier
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 138)
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10 millioner er overført fra 2020-2021, og fra investering til drift. Disse tiltakene vil vi i utvalget på en
oversikt over. Hvor kan vi se alle tiltakene som ligger i HP 2021-2024?
Svar:
Den politiske satsningen på vei kommer til utrykk gjennom avsatte investeringsmidler i
handlingsprogrammet. Midlene bevilges i et lengre perspektiv før detaljer om hvilke prosjekter som
skal gjennomføres er avklart. Det er derfor ikke uvanlig at midlene forskyves.
Det overføres 10 mill. kroner fra 2020 til 2021 til utbedring av kommunale veier, slik at rammen i
2021 blir 30,1 mill. kroner. Midlene som overføres fra investering til drift er tiltaksmidler i forbindelse
med koronasituasjonen, og må holdes utenom de ordinære kommunale bevilgningene.
Rekkefølge på gjennomføring av tiltak vil avhenge av en rekke forhold som tilstand, trafikkmengde
og driftsutfordringer, samt vår registrering av veinettet. Det er derfor kostnadseffektivt og
hensiktsmessig at det er fleksibilitet i planene.
Det vises også til svar på spørsmål nr. 103 om etterslep på vedlikehold av det kommunale veinettet.
Det legges frem en oversikt for hovedutvalget.
154. Tema: Fordeling
(Avsnitt: Samfunnstjenester, side: 133)
Samfunnstjenester har et totalbudsjett på 454 970, fordelt på 4 områder. En evt omfordeling må
gjøres innenfor dette budsjettet, og flyttes mellom områdene. Hvordan kan vi få innsikt i hva som
ligger bak tallene?
Svar:
Kommunedirektøren har i forslaget til Handlingsprogram 2021-2024 budsjettmessig inndelt
tjenesteområdene i mer detaljerte programområder. Kommunestyret vedtar rammene på
tjenesteområdenivå. Detaljbudsjettene innenfor tjenesteområdene er ikke ferdigstilt.
Kommunedirektøren forutsetter at det er en god styringsdialog mellom utvalget og
kommunedirektøren.
155. Tema: IPS - Individuell jobbstøtte
(Avsnitt: Velferd)
IPS ordningen har vært et treårig prosjekt fra 2017, og prosjektet skal opprinnelig avsluttes i 2020.
Prosjektet har vært vellykket. 55 brukere, 36% kommet over i lønnet arbeid. Men det krever
videreføring og oppfølging. NAV + DPS ønsker å videreføre prosjektet, og har signalisert behov for 2
stillinger. Kan kommunedirektøren gi en tilbakemelding på om det er rom for dette? Beløpet per år
er vel i størrelsesorden 1,5 mill.
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 61

Spørsmål fra Senterpartiet
156. Antall lærlingeplasser
På grunnlag av svar fra kommunedirektøren på spørsmål stilt i formannskapet 25. august ligger
Asker an til maksimalt én lærlingeplass pr. 1000 innbygger i 2020. Landstinget i KS vedtok i 2016 en
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målsetting om to plasser pr. 1000 innbygger, og gjennomsnittet for kommune-Norge er nå omtrent
1,5 plass pr. 1000 innbygger. Hvor mange lærlingeplasser er det budsjettert med i 2021 og videre
framover?
Svar:
Det er i handlingsprogrammet budsjettert med 1 lærling per 1000 innbyggere. Per oktober 2020 har
kommunen totalt 93 lærlinger.
157. Kommunale boliger
På side 127-128 omtales kommunale boliger for vanskeligstilte.
Vil harmoniseringen av husleiebetingelsene innebære en innføring av «gjengs leie»?
Det heter videre at husleiebetingelsene vil ha betydning for kommunens muligheter for et forsvarlig
vedlikeholdsnivå av boligene. Vil dette si at disse boligene ikke har vært forsvarlig vedlikeholdt
tidligere?
Svar:
Gamle Asker kommune har hatt et eget system for verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen,
herunder kommunale boliger. Det er behov for å gjennomgå boligmassen i tidligere Hurum og
Røyken, og sikre at disse er i tråd med forskriftskrav mv. Gjengs husleie skal blant annet bidra til at
kommunen kan gjennomføre periodisk vedlikehold av boligene. Det er avsatt ca. 60 mill. kroner i
budsjettet til verdibevarende vedlikehold.
158. VAR –rehabilitering vann- og avløpsanlegg
Det vises til omtale side 142-143. Vil avsatte midler i perioden sørge for tilfredsstillende
rehabiliteringstakt i kommunen, og i hvor stor grad tenker en å benytte seg av NoDig-metoder for å
redusere kostnader knyttet til rehabilitering?
Svar:
Kommunen har i dag tre hovedplaner for vann og avløp fra gamle Asker, Røyken og Hurum. Disse
beskriver et rehabiliteringsbehov og investeringsbehov. Det vil bli lagt frem en ny temaplan for dette
området i løpet av 2021, og denne vil gi føringer for prioriteringer og finansiering. I tillegg er det
viktig at dette sees i sammenheng med kommuneplanens arealdel og prioritering av
utbyggingsområder i kommunen.
NoDig-løsninger benyttes når forholdene ligger til rette for det. Metoden benyttes mest på
avløpsledninger der det gir gode resultater til lavere kostnader og med sterkt reduserte miljøutslipp.
For vannledninger er ikke teknologien like god og NoDig krever fortsatt mye oppgraving.
159. Bruk av konsulenter
På side 198 omtales omstilling og effektivisering innen administrasjon og ledelse og et av tiltakene er
reduksjon i bruk av konsulenter.
Hva beløper det samlede konsulentbruken (alle tjenesteområder) seg til i 2020 (foreløpig anslag)?
Hvordan fordeler konsulentbruken seg på de ulike tjenesteområdene (beløpsmessig) og hvilke
oppgaver innenfor hvert enkelt tjenesteområde løses ved bruk av konsulenter?
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Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 109. Kommunedirektøren vil bemerke at samlet sett er det brukt ca.
60 mill. kroner til konsulenttjenester i 2020.
160. Budsjett, omstilling effektivisering innen tjenesteområde samfunnsutvikling
a) Vi noterer at det i driftsbudsjett for tjenesteområdet Samfunnsutvikling er budsjettert med
28 000 for plan og bygg for perioden 2021-2024. Kan vi få en redegjørelse for denne
budsjetteringen, som skiller seg klart fra budsjett for 2020?
b) Det er lagt opp til effektiviseringstiltak på 1,4 mill. for tjenesteområdet Samfunnsutvikling, og
det forstås som at dette primært skal løses gjennom effektivisering av byggesaksbehandling,
innenfor Plan og bygg. Kan vi få konkret hva slags tiltak som er tenkt? Dersom det er tiltak som
påvirker innbyggernes mulighet til å komme i kontakt med kommunen, ønsker vi konkret å vite
hvor stor del av effektiviseringen som er tenkt løst slik, og hvordan dette vil arte seg i praksis.
c) Det er oppgitt en besparelse på 6,5 mill. gjennom «Konsekvensjusteringer» under Tekniske
justeringer under driftsbudsjett for Samfunnstjenester (forslag HP side 161). Kan vi få en
redegjørelse for hva som ligger i denne posten gjennom konkrete eksempler og tiltak?
d) Vi er kjent med at plan og byggesaksavdelingen opplever stor saks- og arbeidsmengde. Kan det
redegjøres noe for ansattes arbeidsmiljø og arbeidsforhold i den forbindelse?
Svar:
a) Det er blitt foretatt enkelte justeringer mellom virksomhetene i 2020, både innenfor
tjenesteområdet og mellom tjenesteområdene. Dette skyldes innplasseringer av stillinger og
flytting av midler etter kommunesammenslåingen. Dette er administrative, tekniske flyttinger.
Kommunedirektøren viser til at der midler er flyttet mellom tjenesteområder, er dette lagt frem
til orientering i forbindelse med tertialrapportene.
b) Kommunedirektøren ser utfordringene knyttet til byggesaksbehandlingen. Kommunedirektøren
har ambisjoner om digitalisering av kommunale tjenester, også byggesak. Kommunen ønsker på
sikt at innbyggerne skal benytte seg av disse verktøyene, slik at mer ressurser kan frigjøres til
tilsyn, ulovlighetsoppfølging og komplekse byggesakssøknader. Digitale kart, mulighet for
kontakt med saksbehandler over nett og medvirkning i planarbeidet er prosesser som bidrar til
en tilgjengelig og åpen byggesaksprosess.
Et nytt digitalt saksbehandlingssystem vil bidra til å gjøre saksbehandling innenfor byggesak mer
effektiv. Som et ledd i harmonisering av tjenestene i forbindelse med kommunesammenslåingen,
jobber kommunedirektøren med å gjennomgå rutiner og arbeidsprosesser i den hensikt å oppnå
høyere effektivitet og bedre ressursutnyttelse. Det er rom for å bedre produktiviteten i
byggesaksbehandlingen. Dette er et arbeid som er gitt prioritert, og kommunedirektøren vil
komme tilbake til dette i forbindelse med rapportering til politiske organer. Det er ikke lagt noe
ekstraordinært effektiviseringskrav på byggesak, men alle kommunens tjenester og hele
organisasjonen jobber kontinuerlig med å forbedre tjenesteproduksjon og effektivitet.
Kommunedirektøren minner om at kommunesammenslåingen har vært krevende, og at det tar
noe tid å få full effektivitet i alle tjenester.
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c) Tjenesteområde Samfunnsutvikling har et høyt inntektsbudsjett. Når et område har så høye
inntekter som samfunnsutvikling, gir det seg utslag i at inntektene øker mer enn utgiftene når
man justerer for deflator. I tillegg kommer effekten av korrigeringer som følge av at
budsjettmidler til lønnen til noen ansatte har havnet feil i forbindelse med
sammenslåingsprosessen.
d) Det vises til svar på spørsmål nr. 99. Kommunedirektøren vil ha en dialog med plan- og
byggesaksutvalget og de tillitsvalgte om det videre arbeidet med tjenesteutvikling, omstilling og
arbeidsmiljø.
161. Demensomsorg
Kan det bekreftes at tilgangen til tjenester og tilbudet knyttet til demensomsorgen er lik for alle
innbyggere i hele Asker?
Svar:
Asker kommune har harmonisert tilbudet til mennesker med demens. Det betyr at kommunen fatter
enkeltvedtak om tjenester uavhengig av bosted i kommunen. Det vises til beskrivelsen av arbeidet
med harmonisering på s. 105 i handlingsprogrammet.
162. Matservering for eldre på institusjon
Kan det bekreftes at standard, kvalitet og rutiner knyttet til matservering for eldre på institusjon er
lik for alle innbyggere i hele Asker? Dersom ikke, kan det redegjøres for på hvilke punkter det
eventuelt er forskjell?
Svar:
Asker kommune har totalt tre forskjellige produksjonskjøkken, hvorav to i kommunal regi. Standard
og kvalitet er i henhold til HACCP-sertifisering, som er en internasjonal anerkjent metode for å styre
risiko i forbindelse med mattrygghet. Standart og kvalitet er lik for alle beboere i hele kommunen.
Mattilsynet fører tilsyn med kjøkkenvirksomheten.
163. Omstilling og effektivisering
Innenfor hvert enkelt tjenesteområde er det en kort omtale av omstillings- og effektiviseringstiltak.
Vil disse bli nærmere utdypet i tilleggsinnstillingen, jfr. fjorårets tilleggsinnstilling der disse tiltakene
ble nærmere omtalt slik:

Svar:
I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram er omstillings- og effektiviseringstiltakene
innarbeidet, og tiltakene er tekstlig omtalt under hvert tjenesteområde. Dette er gjort på tilsvarende
måte som i Handlingsprogram 2020-2023. Kommunedirektøren har fullmakt og plikt til å
gjennomføre nødvendig effektivisering. Dersom tiltak medfører vesentlige endringer av
tjenestetilbud og/eller standard, legges dette frem for politisk behandling.
164. Omstilling og effektivisering innen administrasjon og ledelse
Hva er årsaken til at omstilling og effektivisering innen administrasjon og ledelse er redusert med 5
mill. kroner for 2021, sammenlignet med vedtatt økonomiplan for 2021?
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Svar:
Omstillingen er ikke redusert, men snarere opptrappet med ytterligere 4,3 mill. kroner sett i forhold
til 2020.

Spørsmål fra Rødt
165. Hvordan har kommunedirektøren tenkt at tjenesteproduksjonen for kommunedirektøren kan
opprettholdes med en reduksjon i budsjettet fra 21,5 mill i 21 til 14 mill i 24?
Svar:
Kommunedirektøren mener det er nødvendig å gjennomføre et omstillingsprogram slik det er
foreslått i handlingsprogrammet på s. 42. Det er viktig å ikke skyve de økonomiske utfordringene
foran seg. Dette vil særlig kunne ramme svake grupper når det ikke finnes økonomi til å kunne
betjene dagens volum og omfang på tjenestene. Omstillingsprogrammet vil derfor være med på å
sikre forutsigbare og bærekraftige velferdstjenester, uten at man får store svingninger i
tjenestetilbudet som belaster brukere og ansatte. Kommunedirektøren mener at et
omstillingsprogram på ca. 1 prosent per år er forsvarlig og nødvendig.
166. Er det mulig å gi et grovt anslag på inntekt med innføring av eiendomsskatt på 1 promille og et
bunnfradrag på 4,5 mill?
Svar:
Dette spørsmålet krever en større utredning.
167. Hvor mye penger er budsjettert på av eksterne vikarbyrå/ bemanningsbyrå?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 159.

Spørsmål fra Kristelig folkeparti
168. Kommunedirektørens forslag til Handlingsplan legger opp til en dekningsgrad for sykehjem og
omsorgsboliger på i overkant av 19% av innbyggere over 80 år frem til 2024. Den store økning i
denne aldersgruppen kommer imidlertid først etter 2024, og uten bygging av nye sykehjem vil
dekningsgraden synke dramatisk. Likevel inneholder HP ikke planer om noe nytt sykehjem før i 2029.
Vil Kommunedirektøren forslå å etablere nye sykehjem eller heldøgns omsorgsboliger før 2029?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 10.
169. Forslaget til handlingsprogram legger opp til at flere eldre skal kunne bo lenger i eget hjem. Det
skisseres planer om økte hjemmebaserte tjenester, avlastningsordninger for familier til personer
med demenslidelse, introduksjon av ny velferdsteknologi og etablering av nye boformer. Har Asker
kommune ved Kommunedirektøren dokumentasjon og erfaring som tilsier at disse tiltakene har ført
til at flere eldre, også de med betydelig utviklet demenslidelse, kan bli boende lenger i eget hjem?
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Svar:
Asker kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å dekke behovet til eldre som har
behov for helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Dette gjelder særlig mennesker med aldersdemens.
Dersom man skulle videreføre dagens praksis, ville Asker kommune måtte bygge og drifte 100 nye
sykehjemsplasser hvert annet år. Dette er verken hensiktsmessig eller mulig. Kommunedirektøren
ønsker å utrede alternative boformer og prøve disse ut for å få erfaring med om tjenestene er
forsvarlige og tilstrekkelige i forhold til den enkeltes behov. Det finnes både fagrapporter og noe
forskning på området, men det er for tidlig å konkludere.
Kommunedirektøren ser at fremtidens eldre lever lenger, har bedre helse og er mer selvhjulpne. I
tillegg er det en restrukturering av boligmarked og boligtyper, noe som medfører at det er bedre
tilrettelagt for at eldre kan bo hjemme lenger. Dette er en av årsakene til at Asker kommune per i
dag ikke har ventelister utover trygghetsgarantien. Kommunedirektøren mener at ulike boformer for
aldersdemente, som også har svært ulike behov for tjenester og tilrettelegging, må utredes særskilt.
Uansett mener kommunedirektøren at det alltid må være en dekningsgrad som gir et tilbud til
aldersdemente med store og sammensatte behov. Kommunedirektøren vil komme tilbake til
spørsmålet i videre saker og temaplaner innenfor Velferd.
170. På side 100 i forslag til Handlingsprogram, under overskriften «Status og utfordringer» er det
beskrevet at det nasjonalt er anslått et behov for 40% flere stillinger i velferdssektoren frem mot
2040. Hvordan er denne økningen hensyntatt i budsjetteringen?
Svar:
Bakgrunnen for at dette er omtalt, er at kommunen vil stå overfor store utfordringer med hensyn til
rekruttering og kompetanse i årene fremover. Dette er en direkte konsekvens av den store
demografiske endringen med et økt antall eldre og færre i yrkesaktiv alder. Kommunedirektøren
forutsetter at regjeringen har fokus på dette gjennom å tilrettelegge for økt kompetanse til disse
faggruppene, samt gjennom å gjøre det mer attraktivt å arbeide i helse- og omsorgssektoren. Asker
kommune imøteser et slikt nasjonalt arbeid, og bidrar gjerne i dette. Asker kommune har for øvrig en
arbeidsgiverpolitikk som legger føringer for hvordan kommunen skal rekruttere og beholde ansatte.
171. Psykisk helse og rus er omtalt flere steder i forslaget til Handlingsplan, men behovet for en styrket
akutt psykiatrisk helsetjeneste er ikke nevnt spesielt. I Helse- og omsorgskomiteen i «gamle Asker»
ble det vedtatt å be Rådmannen utrede en akutt psykiatrisk helsetjeneste, eventuelt i samarbeid
med Bærum kommune. Vil kommunedirektøren utrede en akutt psykiatrisk helsetjeneste, eventuelt
i samarbeid med Bærum kommune?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 126.
172. Vedrørende forslaget til Handlingsprogram, side 89 «Omstilling og effektivisering»: For å
opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og
effektivisering i Asker kommune på ytterligere 33,5 mill. kroner for oppvekst i 2021.
Omstillingsnivået utgjør 1,2 prosent av tjenesteområdenes brutto driftsramme.
a) Kan omstilling og effektivisering i tjenesteområde oppvekst gjøres uten betydelige kutt i
tjenestetilbudet – vil kutt f. eks. kunne føre til redusert voksentetthet i barnehagene og større
grupper i skolene?
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b) Vil de varslede kuttene ramme barn med spesielle behov og i tilfelle hvordan?
c) Kan forenklede rapporteringsrutiner tenkes å gi økonomisk effekt?
(j.f. Velferdslabben)
Svar:
a) Kommunedirektøren mener det er forsvarlig og nødvendig å gjennomføre den foreslåtte
omstillingen. Effektivisering betyr at tjenesten skal leveres med samme standard og kvalitet, men
til en lavere pris. Dette jobbes det konkret med i tjenesteutviklingen i Oppvekst. Dersom
tjenestetilbudet blir vesentlig endret, vil kommunedirektøren ha nærmere dialog med de politiske
organene. Det vises for øvrig til svar på spørsmål nr. 163.
b) Kommunen vil følge lover og forskrifter som gjelder for barn og unge med spesielle behov. Asker
har i dag et tjenestetilbud som ligger høyere enn de nasjonale kravene.
c) Kommunedirektøren er opptatt av å effektivisere og forbedre styrings- og
rapporteringsprosessene i kommunen, blant annet gjennom økt digitalisering. Dette er viktig
blant annet for å fjerne tidstyver i tjenestene, og vil ha fokus i den videre tjenesteutviklingen.
173. Kommunedirektøren foreslår å avvikle kommunal koordinering av «Home Start, Familiekontakten»
(HSF) (HP side 89). Dette er frivillig tjeneste med 63 frivillige medarbeidere i Asker. De frivillige har
gjennomgått opplæring og følger opp familier med utfordringer. I 2019 bisto HSF 66 familier med
129 barn. Arbeidet koordineres av tre kommunalt ansatte koordinatorer (to hele stillinger). De
ansatte medarbeiderne driver opplæring og kursing av de frivillige og administrere ordningen. For
tiden kurses 10 nye frivillige. I noen kommuner driftes ordningen av Kirkens bymisjon,
Frelsesarmeen eller Blå kors. Disse organisasjonene har også ansatte koordinatorer som vel ofte
finansieres av offentlige midler. Vil kommunedirektøren bevirke at det frivillige arbeidet som Home
Start Familiekontakten driver, sikres og videreføres?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 6.
174. I forslaget til HP kuttes driftsbudsjettene for perioden 2021-2024 til kultur, kirke og trossamfunn,
mens idrett skjermes, se tabell side 175. Hva ligger til grunn til grunn for kommunedirektørens
forskjellsbehandling av kultur/kirke og idrett?
Svar:
Harmoniseringen innenfor tjenesteområde Medborgerskap er ikke avsluttet. Harmoniseringen skjer
gjennom politiske temaplaner og saker, og vil pågå over flere år. Når det gjelder spørsmålet om
idrett, er dette ikke avklart politisk. Unntaket er svømmehaller og leiepriser, der det er fattet politiske
vedtak.
175. Hurum middelalderkirke er i veldig dårlig stand. Det er utbredte råteskader. Hva vil
kommunedirektøren foreslå for å hindre fortsatt kostnadsdrivende forfall på middelalderkirkene
Hurum og Røyken?
Svar:
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Asker kommune har allerede iverksatt tiltak knyttet til middelalderkirkene i Hurum og Røyken. Det
vises til tiltakspakken knyttet til koronasituasjonen, 1. tertialrapport 2020 og handlingsprogrammet.
Det vises i tillegg til svar på spørsmål nr. 108.
176. En del familier lever under fattigdomsgrensen i Asker. Hvor mange barn i Asker lever i familier under
fattigdomsgrensen og hvordan fungerer Asker kommunes fritidskort-app i forhold til disse barna?
Svar:
Asker kommune har flere barnefamilier som lever under grensen for relativ fattigdom. Asker
kommune har mange tiltak og tjenester rettet mot å bistå disse familiene. Kommunedirektøren kan
bekrefte at AIA-appen og andre gratisordninger og tilbud når målgruppen. AIA-prosjektet er også
nasjonalt forankret, og vil bli gjenstand for en egen evaluering på et senere tidspunkt.
177. Kommunen vi styrke dialogen med Fylkeskommunen om mobilitet og infrastruktur. Hva kan
Kommunedirektøren gjøre for å fremskynde planene om gang og
sykkelvei fra rundkjøringen på Solli mot Sem?
Svar:
Kommunen har løpende dialog med fylkeskommunen om samferdsel og kommunale veier.
Kommunen vil også legge frem en egen temaplan for samferdsel innen utgangen av 2021.
Kommunedirektøren har oppmerksomhet mot og vil videreføre arbeidet med å se på
trafikksikkerheten i nedre del av Solliveien.
178. Asker kommune har mistet en god del arbeidsplasser, bl. a, ved at ABB på Billingstad flyttet ut av
kommunen. Hva kan gjør kommunedirektøren gjøre for å tilrettelegge for etablering av nye
arbeidsplasser?
Svar:
Det vises til ny næringsplan som er under utarbeidelse og kommer til politisk behandling høsten
2020.
179. Asker kommune har handling mot klimaendringene som et viktig satsningsområde. Hva anser
kommunedirektøren som det mest virksomme verktøy for å oppnå de utslippsmål som ligger til
grunn for forslag til handlingsprogram, og hva kan gjøres for forsterke effekten av dette tiltaket?
Svar:
Det vises til svar på spørsmål nr. 146.
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