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Gebyr og brukerbetalinger 2023 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Gebyrer og brukerbetalinger for 2023 vedtas i henhold til vedlegg «Gebyrer og 
brukerbetalinger for Asker kommune – prisliste for 2023»» 

2.     Som hovedregel legges deflator til grunn for justering av priser som vedtas 
administrativt. 

3. Nye gebyrer og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023, eller i 
henhold til iverksettelsesdato fastsatt i forskrift. 

 

1. Sammendrag og konklusjon 
Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og 
brukerbetalinger for 2023. Disse følger som vedlegg til saken. Flere av 
kommunens tjenester finansieres helt eller delvis gjennom gebyrer og 
brukerbetalinger. Adgangen til å kreve brukerbetaling er begrenset og regulert i 
lover og forskrifter.  

Fastsettelse av og endringer i nivået på kommunale betalingstjenester skal 
vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av årsbudsjettet, og inngå i 
oversikt over løpende inntekter i driftsbudsjettet.  

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger har eget vedtakspunkt 6 i 
kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026, og lyder som 
følger:  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Gebyrer og brukerbetalinger for 2023 vedtas i henhold til vedlegg «Gebyrer og
brukerbetalinger for Asker kommune - prisliste for 2023»»

2. Som hovedregel legges deflator til grunn for justering av priser som vedtas
administrativt.

3. Nye gebyrer og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023, eller i
henhold til iverksettelsesdato fastsatt i forskrift.

1. Sammendrag og konklusjon
Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og
brukerbetalinger for 2023. Disse følger som vedlegg til saken. Flere av
kommunens tjenester finansieres helt eller delvis gjennom gebyrer og
brukerbetalinger. Adgangen til å kreve brukerbetaling er begrenset og regulert i
lover og forskrifter.

Fastsettelse av og endringer i nivået på kommunale betalingstjenester skal
vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av årsbudsjettet, og inngå i
oversikt over løpende inntekter i driftsbudsjettet.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger har eget vedtakspunkt 6 i
kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026, og lyder som
følger:
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• Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og 
brukerbetalinger for 2023 vedtas særskilt i egen sak som behandles av 
kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for 2023. 

• Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 
2023 dersom ikke annet er fastsatt.  
 
 

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
Gebyrer og brukerbetalinger justeres normalt hvert år. Endringer i gebyrer og 
brukerbetalinger kan være basert på følgende: 

• Kommunal deflator 3,7% i 2023 
• Selvkost kalkyle der hvor dette kreves i lov og forskrift  
• I henhold til lov og forskrift - justeres fra sentrale myndigheter, gjennom 

Statsbudsjettet. 

Med kommunal betalingstjeneste menes gebyr/pris/avgift/egenandel og 
lignende som kreves for en lovpålagt kommunal serviceytelse. For flere 
lovpålagte tjenester er det hjemlet i særlov av kommunestyret selv må vedta 
gebyrregulativet. Flere kommunale betalingstjenester har selvkost som øvre 
grense for hva som lovlig kan kreves i gebyr. Andre kommunale 
betalingstjenester er regulert av staten i form av vedtatte maksimal- eller 
minimumssatser, eller som påbudte satser. 

Det legges opp til at enkelte gebyrer og brukerbetalinger vedtas administrativt. 
For disse skal kommunestyret selv vedta prinsipp for prisfastsettelsen. Som 
hovedregel foreslås det at disse justeres årlig med deflator. Dette gjelder blant 
annet: 

- Utleie og bortfeste av kommunale eiendommer 
- Baneleie for idrettshaller og idrettsanlegg 
- Billettpriser i kommunale anlegg 
- Vaksinasjon 

Selvkostområder 
 
Vann, avløp, husholdningsrenovasjon, septik (slam), feie- og tilsynstjenester  

Vann, avløp, renovasjon, septik (slam) samt feie- og tilsynstjenester er 
selvkosttjenester og skal beregnes i henhold til lov, forskrifter og retningslinjer som 
gjelder for de ulike områdene.  

• Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og
brukerbetalinger for 2023 vedtas særskilt i egen sak som behandles av
kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for 2023.

• Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar
2023 dersom ikke annet er fastsatt.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger
Gebyrer og brukerbetalinger justeres normalt hvert år. Endringer i gebyrer og
brukerbetalinger kan være basert på følgende:

• Kommunal deflator 3,7% i 2023
• Selvkost kalkyle der hvor dette kreves i lov og forskrift
• I henhold til lov og forskrift - justeres fra sentrale myndigheter, gjennom

Statsbudsjettet.

Med kommunal betalingstjeneste menes gebyr/pris/avgift/egenandel og
lignende som kreves for en lovpålagt kommunal serviceytelse. For flere
lovpålagte tjenester er det hjemlet i særlov av kommunestyret selv må vedta
gebyrregulativet. Flere kommunale betalingstjenester har selvkost som øvre
grense for hva som lovlig kan kreves i gebyr. Andre kommunale
betalingstjenester er regulert av staten i form av vedtatte maksimal- eller
minimumssatser, eller som påbudte satser.

Det legges opp til at enkelte gebyrer og brukerbetalinger vedtas administrativt.
For disse skal kommunestyret selv vedta prinsipp for prisfastsettelsen. Som
hovedregel foreslås det at disse justeres årlig med deflator. Dette gjelder blant
annet:

- Utleie og bortfeste av kommunale eiendommer
- Baneleie for idrettshaller og idrettsanlegg
- Billettpriser i kommunale anlegg
- Vaksinasjon

Selvkostområder

Vann, avløp, husholdningsrenovasjon, septik (slam), feie- og tilsynstjenester

Vann, avløp, renovasjon, septik (slam) samt feie- og tilsynstjenester er
selvkosttjenester og skal beregnes i henhold til lov, forskrifter og retningslinjer som
gjelder for de ulike områdene.
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Den nye selvkostforskriften tredde i kraft januar 2020 og er hjemlet i den nye 
kommuneloven § 15-1. Forskriften definerer og gir rammen for beregningsgrunnlaget 
for selvkost.   

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare den samlede merkostnaden ved å 
produsere tjenesten. Kommunen skal for tjenester hvor selvkost er satt som et øvre 
tak for gebyrinntektene, få tilbake de utleggene den opprinnelig hadde ved å yte 
tjenesten og bli kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp ved 
investeringer. Selvkost skal bare omfatte de kostnader som er nødvendige for å 
produsere tjenesten som det skal betales gebyr for. Dette omfatter driftskostnader 
(indirekte og direkte) og kapitalkostnader. Alle inntekter som knytter seg til kostnader 
som omfattes av selvkost, skal redusere selvkost.  

Et viktig prinsipp i beregningene er at dagens brukere ikke skal subsidiere neste 
generasjons brukere eller omvendt. Dette innebærer at kapitalkostnader fordeles 
over eiendelens levetid og dekkes inn gjennom årlige avskrivninger og kalkulerte 
rentekostnader.  

Overskudd på selvkost må føres tilbake og kan ikke benyttes til formål utenfor 
selvkostområde, mens et underskudd kan dekkes inn av fremtidige overskudd i 
selvkostregnskapet, som hovedregel innen 5 år. Kommunestyret kan bestemme at 
selvkostområdene vann og avløp kan subsidieres over kommunebudsjettet. 
Kommunen er ansvarlig for å utarbeide etterkalkyle når årsregnskapet foreligger. 
Selvkosttjenestene gjennomgår årlig revisjon av etterkalkylene og vises i egen note i 
årsrapporten til kommunen. 

Renovasjonsgebyr 

Kommunens plikter etter forurensningsloven kapittel 5 §§ 29, 30 og 31, og 
avfallsforskriften § 11-10, er utgangspunktet for avfallsgebyret. Det følger av 
forurensningsloven § 34 at kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall 
skal finansieres gjennom avfallsgebyr, og at gebyret skal baseres på full 
kostnadsdekning. 

Gebyrendringene fra 2022 til 2023 for husholdningsavfall er på 5 %. Det legges opp 
til en relativt beskjeden og stabil gebyrvekst resten av perioden. 

Det innføres brukerbetaling på Follestad gjenvinningsstasjon i henhold til sak 
0024/22. Det blir samtidig nytt system der det betales etter type kjøretøy på begge 
gjenvinningsstasjonene. 

Vann og avløpsgebyr  

Hjemlene for beregning av vann- og avløpsgebyr finner man i Vass- og 
avløpsanleggslova og Forurensningsforskriften. Asker kommune har i lokal 
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gebyrforskrift fastsatt regler for beregning og innkreving av gebyrene, senest revidert 
i mars 2022.  

Kommunestyret behandlet i møte den 13. september sak om vann- og avløpsgebyr 
for 2023 (saksnr. 0082/22). I denne forbindelse ble det vedtatt at: «Årsgebyrene 
settes opp i 2023 slik at de dekker inn kostnadsgrunnlaget, dvs. en balansert 
kostnads- og inntektsside. Formannskapet vil i budsjettbehandlingen vurdere 
hvordan de negative selvkostfondene skal hentes inn». I saken fremgår det at dette 
innebærer en gebyrøking i 2023 på henholdsvis 30% og 20% for vann- og 
avløpsgebyret, og deretter moderate økninger mot slutten av perioden. 

Gebyrøkingen er en nødvendighet som følge av de økonomiske utfordringene 
tjenestene står ovenfor, som følge av renteendringer og kostnadsøkninger, på lik 
linje med resten av samfunnet. Vanntjenestene gikk med underskudd i 2021 og 
begge områdene forventes å gå med underskudd i 2022, noe som innebærer at 
tjenestene har negative selvkostfond ved utgangen av 2022. Dette på tross av at det 
gjennomføres store innsparinger for å dempe gebyrveksten.  

Etter at saken ble behandlet i september, har renteprognosene for perioden økt fra 
2,6 % til 4,22 % for 2023. I tillegg er kostnadene fra selskapene (Asker og Bærum 
Vannverk, Glitrevannverket og VEAS) økt som følge av samme årsak. En balansert 
kostnads- og inntektsside innebærer nå en gebyrøking utover det som foreslås i 
saken.  

Det økonomiske bildet for tjenestene har endret seg drastisk. Som løsning foreslår 
kommunedirektøren følgende:  

2023: 

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

• For å dempe dette underskuddet økes innsparingskravet med 9 mill. kr; 
samlet 26 mill. kr i 2023 

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

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

2024 til 2026: 

• Vannområdet er budsjettert med et uinndekket underskudd i 2024 på 11 mill. 
kr, før man oppnår et balansert budsjett i 2025. I 2026 budsjetteres det med 
fondsoppbygging.   

gebyrforskrift fastsatt regler for beregning og innkreving av gebyrene, senest revidert
i mars 2022.

Kommunestyret behandlet i møte den 13. september sak om vann- og avløpsgebyr
for 2023 (saksnr. 0082/22). I denne forbindelse ble det vedtatt at: «Årsgebyrene
settes opp i 2023 slik at de dekker inn kostnadsgrunnlaget, dvs. en balansert
kostnads- og inntektsside. Formannskapet vil i budsjettbehandlingen vurdere
hvordan de negative selvkostfondene skal hentes inn». I saken fremgår det at dette
innebærer en gebyrøking i 2023 på henholdsvis 30% og 20% for vann- og
avløpsgebyret, og deretter moderate økninger mot slutten av perioden.

Gebyrøkingen er en nødvendighet som følge av de økonomiske utfordringene
tjenestene står ovenfor, som følge av renteendringer og kostnadsøkninger, på lik
linje med resten av samfunnet. Vanntjenestene gikk med underskudd i 2021 og
begge områdene forventes å gå med underskudd i 2022, noe som innebærer at
tjenestene har negative selvkostfond ved utgangen av 2022. Dette på tross av at det
gjennomføres store innsparinger for å dempe gebyrveksten.

Etter at saken ble behandlet i september, har renteprognosene for perioden økt fra
2,6 % til 4,22 % for 2023. I tillegg er kostnadene fra selskapene (Asker og Bærum
Vannverk, Glitrevannverket og VEAS) økt som følge av samme årsak. En balansert
kostnads- og inntektsside innebærer nå en gebyrøking utover det som foreslås i
saken.

Det økonomiske bildet for tjenestene har endret seg drastisk. Som løsning foreslår
kommunedirektøren følgende:

2023:

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

• For å dempe dette underskuddet økes innsparingskravet med 9 mill. kr;
samlet 26 mill. kr i 2023

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

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

2024 til 2026:

• Vannområdet er budsjettert med et uinndekket underskudd i 2024 på 11 mill.
kr, før man oppnår et balansert budsjett i 2025. I 2026 budsjetteres det med
fondsoppbygging.
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• Avløpsområdet budsjetteres med balansert budsjett i 2024. Deretter med 
fondsoppbygging i 2025 og 2026.  
 

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

 

 

• Avløpsområdet budsjetteres med balansert budsjett i 2024. Deretter med
fondsoppbygging i 2025 og 2026.

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

Drlftskostnader
Andre inntekter
Avs.krivni nger
Renter
Ti Iknytnings.g,ebyr
o.stJ1i1a.dlS1g111.11i1.1i11lla:g

Års.gebyr
Res1.1'llt:a,t

2022 2023 2024 2025 2026

8 9 1 9 9 1 0 1 1 6 3 1 1 5 5 5 4 129,8-07 1 3 6 236
- 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 0
35 ,835 40 5 8 4 44.349 48 205 5 3 1 4 4
15 0 2 1 47 619 49 743 52 9 8 2 57 .362

-15 535 -ssoo -ssoo -ssoo -ssoo
1.23 519 1 7 8 5 6 7 1 9 8 9 4 6 22 ,0194 2 3 5 9 4 3
1 1 9 0 1 9 1 5 9 1 6 7 1 8 7 9 4 6 2 2 0 1 9 4 243 243

-4 500 - 1 9 4 0 0 -11.000 7 3 0 0
Ta11i 1()[]1[)

Gebyr fo11b111.1'k 1.50
1iJ13,,eks 1ili'1Va1

lkr 3 2 8 0 lkr 5 7 7 5 lkr 16 313

%•Økning 1 0 % 3 0 % 1 6 % 9%
År.S1gebyr pr iilillilbygger
,ek.s mva

lkr 1.2•62 lkr 1 6 5 6

Kalkylerente 1 , 5 0 % 4,22 %

lkr 4 9 8 1

1 7 %

lkr 1. 9 5 6

4 , 0 7 %

lkr 2 292 lkr 2 531

3 , 9 7 % 3 , 9 4 %
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Tilknytningsgebyr 

I sak om evaluering av forskrift for vann- og avløpsgebyr ble det vedtatt å innføre 
egne gebyrstørrelser for tilknytningsgebyr for driftsbygninger i landbruk og lagerbygg. 
Forskriften § 3-2, 4. ledd sier:  

«For driftsbygninger i landbruket og lagerbygg fastsettes engangsgebyret for 
tilknytning på grunnlag av det samlede areal av husdyrrom, vaskerom og rom som 
har vannuttak. Ved gebyrfastsettelsen skal følgende arealstørrelser benyttes: 

1. Gebyrpliktig areal mindre enn 100 m2 
 

2. Gebyrpliktig areal over 100 m2 og opptil 199 m2 
 

3. Gebyrpliktig areal over 199 m2 
 
Formålet med egne satser for driftsbygninger i landbruket og lagerbygg er at 
disse byggene ofte er store, men med lite areal med sanitærinstallasjoner. Det 
vurderes som at det er vesentlig lavere kostnader forbundet med å betjene slike 
bygg av denne årsak.  
De nye gebyrstørrelsene for slike driftsbygninger i landbruk og lagerbygg 
foreslås til (inkl. mva.):  
 

Drtftskostrtader
Andre inntekter
Avskrivninger

Renter
Ti Iknytningsgebyr
K,oot1n,adlS1g111.1nn'llag
Års.gebyr
Reslll'lltat

2022 2023 2024 2025 2026

12482 .8 12,8877 135 702 14 '6602 147 602
-.3 0 4 5 -.3 549 -.3 549 -.3 549 -.3 549

3 9 9 4 6 44 479 48 341 52 416 58 225

14 530 44 358 46 438 5 0 0 2 9 55 210
-13 19.3 -10 600 -10 600 -10 6'00 -10 6'00

1!63 065 203 564 21!6 3 3 2 234 8:9'9 2468-.8;8
147 0 6 5 1,82 964 216 332 242 199 254 5&8
-1.6000 -2!0 '600 7 3 0 0 7 7 0 0

Tall i 1000

Gebyr f o b n i ' k 150
md ,eiks mva,
%rØkning
Årsg;ebyr pr iinnbyg,ger
,eks mva,

KaI kylerente

lkr 4 1.JOO kr 49122 [kr 575 .S [kr 16 3,7'9 [kr 16 '636

5% 2 0 % 17 % 1 1 % 4%

lkr 1.5,52 kr 1.904 [kr 2 251 [kr 2 5,21 [kr 2 '650

1 ,50% 4,22 % 4,07 % 3,97 % 3 ,94%

Tilknytningsgebyr

I sak om evaluering av forskrift for vann- og avløpsgebyr ble det vedtatt å innføre
egne gebyrstørrelser fortilknytningsgebyr for driftsbygninger i landbruk og lagerbygg.
Forskriften § 3-2, 4. ledd sier:

«For driftsbygninger i landbruket og lagerbygg fastsettes engangsgebyret for
tilknytning på grunnlag av det samlede areal av husdyrrom, vaskerom og rom som
har vannuttak. Ved gebyrfastsettelsen skal følgende arealstørrelser benyttes:

1. Gebyrpliktig areal mindre enn 100 m2

2. Gebyrpliktig areal over 100 m2 og opptil 199 m2

3. Gebyrpliktig areal over 199 m2

Formålet med egne satser for driftsbygninger i landbruket og lagerbygg er at
disse byggene ofte er store, men med lite areal med sanitærinstallasjoner. Det
vurderes som at det er vesentlig lavere kostnader forbundet med å betjene slike
bygg av denne årsak.
De nye gebyrstørrelsene for slike driftsbygninger i landbruk og lagerbygg
foreslås til (inkl. mva.):
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Feiing 

Feie- og tilsynsgebyret er også omfattet av selvkostregelverket. Gebyrene betales 
årlig selv om man ikke har besøk av feieren hvert år. Det foreslås en moderat 
prisøkning på 3 % mellom årene i perioden 2023 til 2026.  

Slamtømming  

Gebyrene knyttet til slamtømming foreslås uendret mellom årene 2022 og 2023.  

Tjenester etter plan og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven 

Behandlingsgebyrene etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og 
eierseksjonsloven skal gjenspeile kommunens kostnader med saksbehandlingen, og 
kan ikke overstige selvkost. 

Det vil bli fremlagt en egen sak om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven hvor enkelte justeringer vil bli foreslått. Kommunedirektøren foreslår 
at M minstegebyr økes med deflator til kr. 3300 

Parkeringsavgift 

Parkering mot betaling (vilkårsparkering) reguleres i vegtrafikklova og 
trafikkforskriften. Kommunedirektøren legger til grunn at parkeringsavgift er en 
inntektskilde innenfor samferdselsområdet.  

Kommunedirektøren foreslår priser i henhold til vedtatt sak om parkeringsstrategi fra 
november 2021. 

Båthavner 

Det foreslås en egen priskategori for de største båtene, med bakgrunn i et høyere 
strømforbruk blant disse. 

Barnehage og skolefritidsordning (SFO) 

Satsene for foreldrebetaling for de kommunale barnehagene vedtas hvert år av 
kommunestyret. Foreldrebetalingen inkluderer ikke kostpenger.  

Vann Avløp
Gebyrpliktigareal mindre enn :WOm2 kr 14100 kr 14100
Gebyrpliktigareal over 100 m2ogopptil 19,9 m2 kr 28 200 kr 28200
Gebyrpliktigareal over 19,9,m2. kr 846'00 kr ,846'00
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Familier med lav inntekt har rett til moderasjon eller gratis kjernetid. Det samme 
gjelder familier med to eller flere søsken i barnehage.  

Satsene for oppholdsbetaling for SFO vedtas hvert år av kommunestyret. 
Kommunestyret vedtar også satser for tilbud i SFO de dagene skolen er stengt 
(ferie-SFO). Oppholdsbetalingen inkluderer ett enkelt måltid inkludert frukt eller 
grønnsaker hver dag. Foreldrebetalingen skal ikke overstige selvkost.  

Foreldre med barn på 1. trinn er gitt rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Hvis 
foreldrene på 1. trinn har lavere inntekt enn 785 100 kroner, så får det gratis SFO. 
Foreldre med elever på 2. til 4. trinn får tilbud om gratis SFO, hvis de har inntekt 
under tre ganger folketrygdens grunnbeløp. Videre har alle foreldre på 2. til 4. trinn 
rett til moderasjon hvis oppholdsbetalingen overstiger fem prosent av 
husholdningens inntekt.   

Kommunedirektøren foreslår en økning på 3,7 prosent, som er kommunal deflator.  

Asker kommune har over flere år hatt et eget tilbud til elever med nedsatt 
funksjonsevne i den videregående skolen som trenger organisert aktivitet etter 
skoletid. Tjenesten er behovsprøvd, og det fattes enkeltvedtak om det skal gis et 
tilbud eller ikke. Kommunedirektøren foreslår at det ikke lenger kreves betaling for 
opphold på EST. 

Praktisk bistand i hjemmet 

Brukerbetaling for praktisk bistand i hjemmet reguleres i forskrift om egenandeler for 
kommunale helse og omsorgstjenester. Selvkost er øvre grense for egenandel.  

Kommunedirektøren foreslår en endring i timepris fra kroner 450 til kroner 455, og for 
øvrig ingen endringer i modellen for egenbetaling.  

Kommunedirektøren foreslår imidlertid en fortsatt skjerming/betalingsfritak dersom 
husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2,5 G.  

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111 477, og justeres 1. mai hvert år, og blir 
fastsatt etter trygdeoppgjøret.  

Kostpenger i omsorgsboliger for eldre 

Kostpenger i bolig med heldøgns bemanning ble vedtatt til kroner 4000 per måned 
for full kost i sak om gebyrer og brukerbetalinger for 2022. Betaling for kost skal 
være til selvkost og økes til kroner 4400 per måned på grunnlag av prisutviklingen i 
2022. Beløpet inkluderer også standard husholdnings- og toalett artikler, vask av tøy, 
sengetøy og håndklær.  
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gjelder familier med to eller flere søsken i barnehage.
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grønnsaker hver dag. Foreldrebetalingen skal ikke overstige selvkost.

Foreldre med barn på 1. trinn er gitt rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Hvis
foreldrene på 1. trinn har lavere inntekt enn 785 100 kroner, så får det gratis SFO.
Foreldre med elever på 2. til 4. trinn får tilbud om gratis SFO, hvis de har inntekt
under tre ganger folketrygdens grunnbeløp. Videre har alle foreldre på 2. til 4. trinn
rett til moderasjon hvis oppholdsbetalingen overstiger fem prosent av
husholdningens inntekt.

Kommunedirektøren foreslår en økning på 3,7 prosent, som er kommunal deflator.

Asker kommune har over flere år hatt et eget tilbud til elever med nedsatt
funksjonsevne i den videregående skolen som trenger organisert aktivitet etter
skoletid. Tjenesten er behovsprøvd, og det fattes enkeltvedtak om det skal gis et
tilbud eller ikke. Kommunedirektøren foreslår at det ikke lenger kreves betaling for
opphold på EST.

Praktisk bistand i hjemmet

Brukerbetaling for praktisk bistand i hjemmet reguleres i forskrift om egenandeler for
kommunale helse og omsorgstjenester. Selvkost er øvre grense for egenandel.

Kommunedirektøren foreslår en endring i timepris fra kroner 450 til kroner 455, og for
øvrig ingen endringer i modellen for egenbetaling.

Kommunedirektøren foreslår imidlertid en fortsatt skjerming/betalingsfritak dersom
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sengetøy og håndklær.
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For kost i bolig/bofellesskap med heldøgns omsorg, men hvor beboer kun delvis har 
felles husholdning, faktureres det i henhold til selvkost.  

Trygghetsalarm 

Kommunedirektøren foreslår at dagens priser videreføres med kommunal deflator. 

Vaksine- og konsultasjonspriser ved avdeling Vaksinasjon og smittevern 

Kommunedirektøren foreslår en ny modell for prising av vaksiner og 
vaksinasjonstjenester.  

Vaksinasjon er ikke en lovpålagt tjeneste, men vaksinering er forebyggende i forhold 
til våre innbyggeres helse. Innbyggeren må selv betale for tjenesten. Unntaket er 
barnevaksinasjonsprogrammet og koronavaksinasjonsprogrammet. 

I forbindelse med etablering av ny avdeling for vaksinasjon og smittevern ser man 
behov for en forenklet prismodell. Forslaget til prismodell har tatt utgangspunkt i 
dagens praksis i Asker samt våre omkringliggende kommuner. 

Målet med prismodellen er at den skal være enkel å forstå, og enkel å justere i 
forhold til svingninger i vaksinepriser og endring i konsumprisindeksen. Vaksinene 
bestilles via Folkehelseinstituttet (FHI), og FHI fastsetter en maksimal utsalgspris for 
vaksinen.  

Det foreslås at Asker kommune benytter innkjøpspris inkludert avgifter som grunnlag 
for utsalg, med et tillegg som skal dekke vaksinesvinn og materialkostnader knyttet til 
vaksinering. Tillegget foreslås per 1.1.23 til kr. 75.  

Det anbefales å gjøre en revurdering av prisene to ganger per år, for eksempel vår 
og høst. 

I tillegg til vaksineprisen må innbygger betale for konsultasjon. Konsultasjonsprisene 
som foreslås er nærmest uendret, men kveldstillegget foreslås fjernet.  

Inntil nå har det vært en forskjell på konsultasjonsavgiften knyttet til om du har time 
på dagtid eller på kveldstid. I ny modell foreslås en lik pris for dag og kveld. Dette for 
å kunne ha en enklere modell, og en mer forutsigbarhet for innbygger. Noen 
innbyggere har også lengre reisevei enn andre, noe som kan medføre utfordringer 
med å ha time på dagtid.  

Pris for konsultasjon justeres årlig i henhold til kommunal deflator satt i 
Statsbudsjettet. Prisjusteringer for vaksine og konsultasjon rundes av til nærmeste 
10-krone. 

For kost i bolig/bofellesskap med heldøgns omsorg, men hvor beboer kun delvis har
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som foreslås er nærmest uendret, men kveldstillegget foreslås fjernet.

Inntil nå har det vært en forskjell på konsultasjonsavgiften knyttet til om du har time
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Pris for konsultasjon justeres årlig i henhold til kommunal deflator satt i
Statsbudsjettet. Prisjusteringer for vaksine og konsultasjon rundes av til nærmeste
10-krone.
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Familiekonsultasjon andre vaksiner gjelder vaksiner som er raske å ta, og som ikke 
medfører rådgivning og veiledning. Familiekonsultasjon fås kun når familien kommer 
samlet til vaksinering.  

Vaksinering er kostbart. Det anbefales at vaksinasjon og smittevern tilbyr mulighet 
for betaling i flere avdrag, og at dette kan avtales i konsultasjon.  

Det betales ikke avgift for mer enn én konsultasjon dersom innbygger ikke får levert 
den tjenesten en har bestilt. For eksempel hvis en må få ny time grunnet at vaksinen 
ikke er tilgjengelig.  

For å være transparent i prosessen er det mulig å legge ut innkjøpspriser ved siden 
av salgsprisen på nettsidene slik at innbygger kan se strukturen.  

Kommunedirektøren anbefaler at Asker kommune innfører ny prismodell for vaksine- 
og konsultasjonspriser ved avdeling Vaksinasjon og smittevern.  

Priser innenfor tjenesteområde Medborgerskap 

Prinsipper for gebyrfastsettelse av ikke-lovpålagte tjenester er at prisene justeres 
med deflator. 

Halleie til barn og unge under 18 år harmoniseres og er gratis i hele den nye 
kommunen. 

Arbeidet med harmonisering av tilbud og priser for de tre svømmehallene pågår. 
Askerbadet KF vil fra 1.1.2023 innlemmes i basisorganisasjon.  

I Vardåsen skisenter reduseres rabatt ved kjøp av sesongkort før jul fra 50 % avslag 
til 25 % avslag 

Friplassordningen for kulturskolen som ble etablert i 2021 med en begrensning på 25 
plasser er utvidet og omfattet fra 2022 100 plasser. Friplass omfatter familier med en 
samlet inntekt under 5G.  

Gravferds og kirkegårdstjenester 

Avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, 
kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra 
gravplassmyndigheten (gravplassloven § 21).  Øvrige gebyrer vedtas av Asker 
kirkelige fellesråd. 

Asker kirkelige fellesråd har besluttet å øke prisene som fastsettes av fellesrådet i all 
hovedsak med deflator. Leie av organist for folkeregistrerte i annen kommune er økt 

Familiekonsultasjon andre vaksiner gjelder vaksiner som er raske å ta, og som ikke
medfører rådgivning og veiledning. Familiekonsultasjon fås kun når familien kommer
samlet til vaksinering.

Vaksinering er kostbart. Det anbefales at vaksinasjon og smittevern tilbyr mulighet
for betaling i flere avdrag, og at dette kan avtales i konsultasjon.

Det betales ikke avgift for mer enn en konsultasjon dersom innbygger ikke får levert
den tjenesten en har bestilt. For eksempel hvis en må få ny time grunnet at vaksinen
ikke er tilgjengelig.

For å være transparent i prosessen er det mulig å legge ut innkjøpspriser ved siden
av salgsprisen på nettsidene slik at innbygger kan se strukturen.

Kommunedirektøren anbefaler at Asker kommune innfører ny prismodell for vaksine-
og konsultasjonspriser ved avdeling Vaksinasjon og smittevern.

Priser innenfor tjenesteområde Medborgerskap

Prinsipper for gebyrfastsettelse av ikke-lovpålagte tjenester er at prisene justeres
med deflator.

Halleie til barn og unge under 18 år harmoniseres og er gratis i hele den nye
kommunen.

Arbeidet med harmonisering av tilbud og priser for de tre svømmehallene pågår.
Askerbadet KF vil fra 1.1.2023 innlemmes i basisorganisasjon.

I Vardåsen skisenter reduseres rabatt ved kjøp av sesongkort før jul fra 50 % avslag
til 25 % avslag

Friplassordningen for kulturskolen som ble etablert i 2021 med en begrensning på 25
plasser er utvidet og omfattet fra 2022 100 plasser. Friplass omfatter familier med en
samlet inntekt under 5G.

Gravferds og kirkegårdstjenester

Avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg,
kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra
gravplassmyndigheten (gravplassloven § 21). Øvrige gebyrer vedtas av Asker
kirkelige fellesråd.

Asker kirkelige fellesråd har besluttet å øke prisene som fastsettes av fellesrådet i all
hovedsak med deflator. Leie av organist for folkeregistrerte i annen kommune er økt

10/12



  11/12 

utover deflator og oppjustert til faktisk kostnad. Honorar prest ved gravferd 
folkeregistrert i annen kommunen bortfaller med ny ordning for presters lønn.  

 

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene 
Kommuneplanens mål er basert på FNs bærekraftsmål. Gebyr og brukerbetalinger 
2023 er med på påvirke alle de seks bærekraftsmål som Asker Kommune har valgt 
som satsningsområder. 

 

4. Tidligere behandling 
Saken er ikke tidligere behandlet. 

 

5. Kommunedirektørens vurdering 
Kommunedirektøren vurderer at forslag til gebyrer og brukerbetalinger som er lagt 
frem som vedlegg til denne sak, støtter opp under vedtakspunkt om gebyrer og 
brukerbetalinger i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026.  

For vann- og avløpsgebyrene legges det opp til en gebyrvekst i henhold til sak om 
«Vann og avløpsgebyr 2023» som ble politisk behandlet i september. For de 
resterende selvkosttjenestene legges det opp til en moderat vekst i gebyrene. 
Gebyrberegningene for disse tjenestene er basert på selvkostkalkyler. 

For øvrig justeres prisene etter kommunal deflator 3,7 prosent, eller i henhold til 
forskrift / justeringer i statsbudsjettet.  

For prising av gebyrer og brukerbetalinger som vedtas administrativt anbefaler 
kommunaldirektøren at det som hovedregel legges opp til en årlig justering med 
kommunal deflator som er fastsatt i statsbudsjettet. Dette er i tråd med vedtatt 
økonomireglement.  

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta de foreslåtte gebyrer og 
brukerbetalinger, lagt frem som vedlegg til denne sak. 

 

Lars Bjerke 
kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg:  

Gebyrer og brukerbetalinger - prisliste for 2023 
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