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1 Innledning

I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplan for Nye Asker er det utarbeidet 5
faganalyser, hvor denne analysen er en av disse. Analysene vil være vedlegg til
kommuneplanens samfunnsdel.
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2020-2040 vil sammenfatte en analyse av
kommunens økonomi i et langsiktig perspektiv. Formålet med analysen er å vise ulike
framskrivinger av kommunens økonomi basert på det som i dag er sannsynlige demografiske
endringer og geografiske valgte utbyggingsretninger.
Asker kommune forventer store demografiske endringer som vil kunne ha stor betydning for
tjenestebehovet og kommunens økonomi. Analysen ser nærmere på hvordan kommunens
mulige investeringsbehov ved tre ulike utbyggingsretninger vil kunne påvirke utgiftsveksten
på lang sikt. Hovedfokus er de største investeringsbehovene knyttet til skole, barnehage,
pleie og omsorg samt infrastruktur.
Ny kommunelov legger sterkere vekt på langsiktig og helhetlig økonomistyring der finansielle
måltall er et av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning
av kommunens virksomhet og økonomi over tid. Det økte fokuset på langsiktig bærekraft
betyr økt fokus på kommunens gjeld. En bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep i dag for å
opprettholde kommunens økonomiske bæreevne.
Under utarbeidelsen av analysen er det sett til både Bærum og Stavanger som har laget
langsiktige drifts- og investeringsplaner. I første omgang legger Asker frem en forenklet
analyse, men i fremtidige revideringer av Askers langtidsanalyse for økonomi vil det måtte
sikres sammenheng mellom analysen eller planen og de vedtatte strategiene i kommunens
overordnede planer. Langsiktig investerings- og driftsanalyse utarbeides parallelt med
handlingsplan for 2020-2023, men ferdigstilles før rådmannens forslag til handlingsprogram
for 2020-2023 foreligger. Dette medfører at investeringene for de 4. første årene av
langtidsplanen vil kunne avvike. En helhetlig kartlegging av de økonomiske konsekvenser av
de store utbyggingsprosjektene (stedsutviklingsprosjektene) beskrives nærmere i
handlingsprogrammet for 2020-2023 og innarbeides i neste rullering av langtidsanalyse
/plan.

Den nye kommunen vektlegger en bærekraftig
økonomiforvaltning for å kunne opprettholde
ordinær drift ved ulike konjunkturer.
(Intensjonsavtalen 2016)

Side 3

1.1 Status og utfordringer

De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi og også for offentlige finanser.
Viktige økonomiske trender har pekt vår vei. Nå brytes trendene. Pensjonsfondet vil ikke
fortsette å vokse like raskt. Avkastningen anslås lavere enn før, og oljeprisen ventes ikke å
gå tilbake til gamle høyder. 1
En eldre befolkning fører til at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at
utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester vil øke. Antall eldre over 67 år vil i snitt
øke med ca. 4 % frem til 2040. Det betyr at det vil bli færre yrkesaktive per pensjonist i
perioden 2020–2040. De siste årene har det for Asker i gjennomsnitt vært 4,5 personer i
yrkesaktiv alder per innbygger 67 år og eldre. Frem mot 2040 viser prognosene at dette tallet
vil synke til 3,1.
I de tre kommunenes vedtatte investeringsplaner for 2019-2023 ligger det høye investeringer
(1,2 mrd. årlig). De største investeringene ligger innenfor velferd, oppvekst og vann og avløp.
Figur 1 Vedtatt investeringsplan 2019-2022 (tall i hele 1000)

Dersom investeringer gjennomføres som foreslått i kommunenes handlingsprogrammer, vil
lånegjelden for nye Asker kommune øke fra 98 % av sum driftsinntekter i 2017 til 111 % i
2022. Dette er vesentlig høyere enn kommunens handlingsregel for investeringer, som
anbefaler lånegjeld på maksimalt 80 % av driftsinntektene. Investeringsnivået må ned, og
avstemmes mot handlingsregler og behov i den nye kommunen. Dette innebærer blant annet
at det må gjøres en vurdering av både vedtatte investeringer og nye investeringer, sett i
sammenheng med kommunens gjeldsnivå. For å få lånegjelden ned på et akseptabelt nivå,
kan det være behov for en «investeringsstopp» som kun åpner opp for investeringer knyttet
til lovpålagte tjenester. Dette arbeidet pågår nå for handlingsprogrammet 2020-2023. 2
Analyser viser en tydelig trend der utgiftsveksten forventes å være høyere enn
inntektsveksten. Handlingsrommet de neste 10–15 årene vil dermed være langt mindre enn
vi er blitt vant til. Kommunen vil måtte omstilles i årene som kommer dersom en skal lykkes
med å opprettholde de økonomiske handlingsreglene. Demografisk utvikling, økt antall
eldre, kommunens egne ambisjoner for de ulike tjenestene og investeringsbehov vil være
noen av hovedårsakene til utgiftsveksten. Finansieringen av investeringsplanen, både i form
av egenkapital og årlige rente- og avdragskostnader, vil båndlegge en stadig større del av
kommunens årlige inntekter.

1
2

Perspektivmelding 2017
Rapport - Harmonisering av velferdsordninger i nye Asker kommune – behandlet av fellesnemda februar 2019
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En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdsstaten. Vi har gode
offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt
nok. Digitalisering og automatisering endrer hvordan varer og tjenester produseres. Bruk av
ny teknologi og automatisering av arbeidsprosesser kan frigjøre ressurser til andre deler av
økonomien. En digital økonomi kan bidra til vekst og sysselsetting ved å skape grunnlag for
nye tjenester, investeringer og innovasjon, lette tilgangen til større markeder og redusere
ulempene med store avstander. Det offentlige må gå foran i å digitalisere tjenester og
funksjoner.
Gjennom å utvikle virkemidler som styrker aktørenes forutsetninger kan kommunen legge til
rette for at det er enkelt for frivilligheten, næringslivet og andre aktører å delta aktivt i
samarbeid om å løse samfunnsutfordringer og styrke samfunnsdeltakelsen. Asker kommune
skal bidra til etablering av gjensidig forpliktende samarbeid og partnerskap med frivilligheten,
næringslivet og andre aktører.
Det blir viktig å legge til rette for at innbyggerne kan leve friske og sunne liv der de deltar og
tar medansvar i samfunn og felleskap. Asker kommune må arbeide aktivt med å fremme og
styrke samarbeid om stedsutvikling og tilrettelegge for trygge, inkluderende, og
aktivitetsfremmende tettsteder.
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2 Forutsetninger for analysen
2.1 Befolkningsprognoser

Hvilke fremtidige investeringsbehov Asker kommune kommer til å ha henger tett sammen
med utviklingen i befolkningstallene for de ulike aldersgruppene i de ulike delene av
kommunen. Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til framskrivning av befolkningstall da
påvirkningsfaktorene er mange, og flere av dem er ukjente. En lang tidshorisont for
framskrivningene bidrar til å øke denne usikkerheten. Hvordan det legges til rette for
utbygging av kommunen, og hvilke områder som prioriteres først, er en av faktorene som ha
stor effekt på bosettingsmønsteret i kommunen i et langsiktig perspektiv. Derfor er det i
denne analysen forsøkt å simulere ulike retninger for befolkningsframskrivinger.
Det er utarbeidet tre langsiktige utbyggingsretninger med bilder av Asker i 2040.
Vekstprognosene for befolkningstallene er tilnærmet lik, mens befolkningsveksten er lagt til
ulike områder.
•
•
•

Utbyggingsretning 1 (spredt boligbygging) bygger på dagens trend hvor de tre
kommuneplanene fra kommunene Asker, Røyken og Hurum videreføres
Utbyggingsretning 2a (konsentrert boligbygging i bybåndet og langs busslinja/
Slemmestadveien) med en strammere styring inn mot prioriterte tettsteder og
knutepunkt
Utbyggingsretning 2b (konsentrert boligbygging i bybåndet og langs toglinja), med en
strammere styring inn mot prioriterte tettsteder og knutepunkt.

For mer informasjon om utbyggingsretningene, se Langsiktige analyser (vedlegg til forslag
for kommuneplan for Asker 2020-2032 – Samfunnsdelen). Disse utbyggingsretningene
legges til grunn for de økonomiske analysene.

2.2 Økonomiske handlingsregler

Asker kommune skal ha en bærekraftig økonomiforvaltning for å kunne opprettholde ordinær
drift ved ulike konjunkturer. God økonomistyring og vedtatte handlingsregler for
driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen skal bidra til å sikre dette.
Intensjonsavtalen gir føringer for den økonomiske politikken og fellesnemndas arbeid i
interimperioden. Egen sak om handlingsregler for økonomistyring i interimperioden ble
behandlet av fellesnemnda 12. mai 2018 (sak 23/17). Handlingsreglene er også vedtatt i
kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker, og har vært førende for kommunenes
budsjettarbeid for 2019. I arbeidet med langtidsanalysen er det forutsatt at handlingsreglene
videreføres frem til 2040.

Riksrevisjonen slo i 2015 fast at sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt
driftsresultat gir utfordringer for norske kommuner. Handlingsreglene må sees på i helhet og
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de bør avveies mot hverandre. Økt gjeld kan kompenseres i form av høyere netto
driftsresultat eller disposisjonsfond. Jo lavere disposisjonsfond kommunen har jo mer taler
det for å påse at gjelden holdes forholdsvis lav og/ eller at netto driftsresultat er tilstrekkelig
høyt til å kompensere for lavt nivå på disposisjonsfond.

2.3 Økonomiske forutsetninger for analysen

Simuleringene som er utarbeidet i den langsiktige drifts- og investeringsanalysen har størst
vekt på å vurdere kommunens økonomi fra utgiftssiden. I datagrunnlaget går en derfor ut fra
de samme rammebetingelsene for inntektsgrunnlaget som i dag, men tar hensyn til
demografiendringer.
Investeringsbehovene er jobbet frem i samarbeid med tjenesteområdene (se langtidsanalyse
for Velferd og oppvekst).
Det er lagt til grunn følgende forutsetninger:
-

50 % av investeringene lånefinansieres
Ved beregning av lånegjeld i prosent av driftsinntektene er både driftsinntektene og
investeringene prisjustert med 3 % årlig
30 års nedbetalingstid på nye lån
Teknisk beregningsutvalgs beregning for demografiutgifter

2.4 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i planperioden

Skatt og rammetilskudd er kommunenes viktigste inntektskilde. Skatteandelen utgjør 40 %
og rammetilskuddet utgjør 60 % av kommunenes inntekter.

2.4.1 Skatt

En betydelig andel av kommunesektorens inntekter kommer gjennom skatteinntekter. Det er
hovedsakelig skatt på alminnelig inntekt og formue knyttet til personlige skatteytere som
tilfaller kommunene.
Asker kommune har høye skatteinntekter, 154 % av landsgjennomsnittet i 2019. Røyken og
Hurum har henholdsvis 101 % og 89 % av landsgjennomsnittet. Nye Asker vil ha
skatteinntekter på ca. 135 % av landsgjennomsnittet. Av skatteinntekter over gjennomsnittet
så beholder kommunen 40 %.

2.4.2 Rammetilskudd

Rammetilskuddet består hovedsakelig av et innbyggertilskudd som blir korrigert for utgiftsog inntektsutjevning. Kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt
beløp per innbygger. Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og levekår.
Dette påvirker både kostnads- og inntektsnivå. Formålet med inntektssystemet er å gi
likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggere. Inntektssystemet har ulike innretninger som skal
utligne økonomiske forskjeller mellom kommunene. De viktigste ordningene er
inntektsutjevning og utgiftsutjevning.
Det sentral inntektsanslaget for Nye Asker er noe lavere enn det de tre sammenslåtte
kommunene har fått overført hver for seg som enkelt kommuner. Årsaken til dette er at
veksttilskuddet reduseres, endringer i inntektssystemet som en følge av ny
kommunestruktur, samt opphør av overgangsordninger.
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2.4.3 Fremtidig utvikling i frie inntekter

Det er stor usikkerhet knyttet til utvikling av de fri inntektene. Kommuneøkonomien er
avhengig av både nasjonal og internasjonal økonomi. Signaler tyder på at inntektssystemet
står overfor endringer i forbindelse med både kommunereformen, endring av
kostnadsnøklene og statens muligheter til å rammefinansiere kommunesektoren.
Befolkningsvekst og befolkningssammensetningen har betydning for inntektsnivået. Nye
Asker er en attraktivt kommune å bo i, og det legges til rette for utbygging av boligfelter rundt
omkring i kommunen. Det bidrar til å opprettholde et inntektsnivå over
kommunegjennomsnittet.
I langtidsanalysen forutsetter vi at dagens inntektssystem videreføres.
Anslag på kommunens frie inntekter i perioden 2020-2040 bygger på:
• Dagens inntektssystem for kommunene ligger til grunn for beregningene
• Gjennomsnittlig årlig vekst i kommunens frie inntekter er lik årlig fremskrevet
befolkningsvekst
• Inntektene er i faste 2019 kroner
Figur 2: Prognose for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 2020-2044
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3 Framskrivning av drifts- og investeringsbehov 2020-2040

Til de økonomiske analysene er det utført en kartlegging av investeringsbehov for de ulike
utbyggingsretningene for befolkningsendring i kommunen de neste 20 årene. Behovene er i
hovedsak kartlagt innen områder som kommuner tradisjonelt har store investeringer. Det
gjelder investeringsbehov som utløses av befolkningsendringer innen skole, barnehage,
helse- og velferd, idrett, vann- og avløp samt investeringer knyttet til verdibevaring av bygg,
anlegg og vei.
Investeringsbehov innen barnehage påvirkes av kommunens målsetning om
barnehagedekning, som innebærer at kommunen kan ha behov for å etablere nye
barnehager selv i perioder med overkapasitet, mens for skole vil investeringsbehov henge
tett sammen med skolekretser.
Investeringsbehov innen helse og velferd påvirkes i stor grad av den generelle demografiske
endringer blant befolkningen, samt kommunes målsetninger for innhold og omfang av
tjenester. Eksempelvis kan kommunens målsetning for dekningsgrad for sykehjem innebære
store investeringsbehov innen den sektoren. I fremtidige revideringer av den langsiktige
drifts- og investeringsanalysen vil det måtte sikres sammenheng mellom analysen og de
vedtatte strategiene i kommunens overordnede planer.

3.1 Framskrivning av driftsutgifter 2020-2040

Oversikten over viser økningen i demografiutgifter fra 2019 og frem til 2044. Modellen tar
utgangspunkt i Teknisk beregningsutvalg sin beregningsmetode. Utvalgets beregninger av
hvordan kommunesektorens utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen tar
utgangspunkt i analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg på
individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene.
Figur 3: Prognose for demografiutgifter fra 2019 og frem til 2044 (TBU-metode)for Asker
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De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt norm for
tjenestetilbudet og tar ikke hensyn til politiske målsettinger om
videre utbygging av tjenestetilbudet. Blant annet legges det til grunn
konstante gjennomsnittskostnader, uendret standard, uendret
produktivitet og uendret dekningsgrad. Høyere dekningsgrad eller
høyere standard vil isolert sett trekke i retning av økte utgifter, mens
økt produktivitet vil trekke i retning av reduserte utgifter.
Med utgangspunkt i denne fordelingen beregnes det en pris per
person i hver gruppe (tabell til høyre). Anslaget søker dermed å si
noe om hva det vil koste å videreføre nivået på sentrale tjenester
når befolkningen endres.
En framskrivning av demografiutgiftene frem til 2044 viser økte
utgifter på omlag 2. mrd. kroner for Asker kommune. Aldringen av
befolkningen vil gi et økt behov for helse- og omsorgstjenester i
tiårene fremover og 1,5 mrd. kroner av de økte demografiutgiftene
på 2. mrd. kroner knytter seg til gruppen eldre (67 år og eldre).
Hvor sterk denne effekten av aldring på offentlige budsjetter faktisk blir, avhenger blant annet
av i hvor stor grad den økte levealderen slår ut i flere friske år.

3.2

Framskrivning av investeringsbehov 2020-2040

3.2.1 Skole og barnehage

Investeringsbehov innenfor skole og barnehage utløses enten av manglende kapasitet eller
av oppgraderingsbehov. Tabellene i dette kapittelet viser framskrevet folkemengde etter
utbyggingsretning sett i forhold til dagens kapasitet i barnehage og skolene. For barnehage
og barneskole er kapasiteten presentert i ungdomsskolekretser. Det vil si at kapasitetene til
barnehagene og barneskolene som sogner/ligger i kretsen til en ungdomsskole er sett
samlet opp mot framskrivningene. Grønt indikerer at er det er ledig kapasitet og rødt at det
er underkapasitet.
Grafene er basert på reell kapasitet, dvs. at skolen har 85% belegg. En skole vil alltid måtte
operere med noe ledig kapasitet for å gi plass til elever som flytter inn i skolekretsen. Ledig
plass på noen trinn kan heller ikke uten videre utnyttes på trinn med mange elever. En for
høy oppfyllingsgrad på en skole vil gi liten fleksibilitet og øke risikoen for akutte og
midlertidige utvidelser. Det er ønskelig å unngå midlertidige løsninger, da midlertidige bygg
ofte blir like kostbare som permanente bygg, men gir som regel et dårligere skoleanlegg.
Den nye kommunen har i dag full barnehagedekning i forhold til total etterspørsel og retten til
barnehageplass etter barnehagelovens bestemmelser. Barnehager i noen områder har
kapasitet for supplerende opptak gjennom året.
Basert på befolkningsprognosene som ligger til grunn for analysene er det beregnet en
økning på mellom 850 og 1000 barn i barnehagealder fram til 2040. Basert på historiske tall
så vil mellom 90-95 % av disse barna gå i barnehage.
En slik utviklingen innebærer behov for bygging av 8 – 9 barnehager med inntil 6 avdelinger i
perioden 2025 – 2040. Dersom man bygger mindre enheter og mer spredt, må man bygge
flere enheter. Økningen vil fordele seg ujevnt i de forskjellige plansonene.
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For skolene samlet sett er det kapasitet til å ta imot veksten i alle tre utbyggingsretningene
frem til 2040, men som tabellene under viser slår dette ulikt ut i de forskjellige områdene av
kommunen. Endring av kretsgrensene vil redusere behovet for investeringer i nye skolebygg.
Tidligere framskrivinger for kommunene har anslått et stort behov for å økt skole- og
barnehagekapasiteten i flere områder av kommunen. Nå er den kraftige veksten i antall barn
og unge noe nedjustert, i tråd med nasjonale beregninger. Behovet for økt skole- og
barnehagekapasitet er dermed nedjustert sammenlignet med framskrivinger for noen år
tilbake.
Barnehagekapasitet
I enkelte kretser må kapasiteten utvides uavhengig av hvilken utbyggingsretning man velger.
For barnehage gjelder dette i kretsene Torstad, Landøya, Borgen, Hovedgården,
Slemmestad, Røyken og Spikkestad. For Slemmestad og Spikkestad vil behovet for mer
kapasitet komme rundt 2030. Spikkestad har ikke stor underkapasitet, men ligger geografisk
slik til at grensene kun kan justeres mot nabokretsen Røyken, som har svært stor
underkapasitet. Samlet sett utgjør disse kretsene et presset område på barnehagekapasitet.
Det må vurderes om dette kan dekkes opp ved utnyttelse av
eksisterende barnehager eller nye bygg. Økt kapasitet som
ikke kan knyttes til større boligområder, bør legges sentralt nær
kollektivknutepunkter.
Det foreligger planer for utbygging av barnehager som vil
avhjelpe noe på kapasitetsmangelen. I forbindelse med
utbyggingsprosjekter vil det være mulig for private barnehager
å etablere seg. Det er i alle store utbyggingsprosjektene sikret
barnehagekapasitet gjennom rekkefølgebestemmelsene.
Utbyggerne vil dermed aktivt bidra til at barnehager bygges ut.
Barneskolekapasitet
For barneskole har Landøya (Mellom-Nes) underkapasitet i alle
utbyggingsretningene. Den foreslåtte utvidelsen av Hvalstad
skole vil kunne bidra til å øke kapasiteten i Landøya.
Ungdomsskolekapasitet
For ungdomsskole vil Solvang og Røyken få underkapasitet i
samtlige utbyggingsretninger. Det er foreslått å utvide Solvang ungdomsskole for å dekke
kapasitetsbehovet i kretsen.
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Figur 4: Investeringsbehov 2019-2040 oppvekst
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Det er behov for å se på dagens skolekretser og vurdere endring for å utnytte den ledige
kapasiteten som finnes på skoleområdet for Nye Asker.
Utbyggingsretning 1: Spredt utbygging
Kretser som får særskilt underkapasitet på barneskole i utbyggingsretning 1 er Borgen,
Hovedgården og Sætre.
Ved spredt utbyggingsmønster kan kommunen løse kapasitetsutfordringene gjennom ulike
strategier. Det kan etableres flere skoler og barnehager av mindre størrelse, for å ivareta at
sentrale kommunale tjenester ligger nær der innbyggerne bor. Driften er mer
ressurskrevende ved små enn ved store enheter, noe som virker inn på kompetansebredde,
effektivitet og fleksibilitet. Eller man kan innlemme nye boligområder i eksisterende skole- og
barnehagestruktur. Gjennom dette oppnår man stordriftsfordeler, med hensyn til
kompetanse, fagkunnskap, effektiv og fleksibel drift. Samtidig gir dette lengre reisevei til
tjenestene for noen av innbyggerne.
Tabell 1 Utbyggingsretning 1. Kapasitet og framskriving etter ungdomsskolekrets.
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Utbyggingsretning 2a og 2b: Konsentrert utbygging i bybåndet og kollektivknutepunktene langs
2a) Slemmestadveien/ busslinja eller 2b) toglinja til Spikkestad
I motsetning til utbyggingsretning 1 består 2a og 2b begge av en boligvekst som er
konsentrert ved eksisterende senterstruktur og kollektivknutepunkter. Retningene har mange
felles trekk som beskrives samlet først, med en påfølgende omtale av dem hver for seg.
Utbyggingsretningene 2a og 2b gir godt grunnlag for etablering av større skole - og
barnehageenheter, noe som gir stordriftsfordeler for fagkunnskap, effektivitet og fleksibilitet i
driften. Store nok bygg i tettbygde strøk vil gi økt kapasitet i organisasjonen, fleksibel
kompetanse og fleksibilitet i tjenestene. Videre gir det gode rammebetingelser for at
tjenestene er der barn og ungdom befinner seg på dagtid og på fritiden. Store enheter med
flere funksjoner og bruksområder vil kunne oppfylle flere barn og familiers behov og bidra til
likeverdig oppvekst og likeverdige tjenester.
Både utbyggingsretning 2a og 2b vil forsterke de kapasitetsutfordringene for barneskole som
er i Landøya og Torstad, men dette vil i stor grad løses gjennom en planlagt utvidelse av
Hvalstad skole til 4 paralleller. Borgen består av barneskolekretsene Vardåsen, Hagaløkka
og Rønningen. Samlet har denne kretsen kapasitet framover, men hver for seg har Vardåsen
overkapasitet og Hagaløkka og Rønningen underkapasitet. Hofstad barneskole i Torstad
krets vil også få underkapasitet. Kapasitetsutfordringene ved Hagaløkka, Rønningen og
Hofstad er tenkt løst gjennom bygging av en ny sentrumsskole på Hønsjordene. For
ungdomsskole vil underkapasiteten i Solvang og Borgen løses gjennom ny Risenga
ungdomsskole (ferdig høsten 2020) og en fremtidig kapasitetsutvidelse ved Solvang
ungdomsskole.
Utbyggingsretning 2a
Landøya og Torstad vil få underkapasitet som følge av utbyggingen av Vestre Billingstad. I
tilknytning til boligprosjektene skal utbygger etablere privat barnehage for å dekke opp for det
økte kapasitetsbehovet.
Tabell 2 Utbyggingsretning 2a. Kapasitet og framskriving etter ungdomsskolekrets.

Barnehagekapasiteten i Slemmestad vil være en utfordring fra 2030. Fram til da vil ledig
kapasitet i Vollen dekke behovet i Slemmestad.
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I Heggedal må kapasiteten vurderes sammen med behovet for å rehabilitere
Heggedalskogen barnehage. Det samme gjelder for rehabilitering av Østhellinga barnehage
på Borgen.
Røyken har allerede underkapasitet på barnehage og Røyken barnehage planlegges utvidet.
Underkapasiteten dekkes foreløpig opp av plasser på Spikkestad.
I 2a er det sterkest påvirkning på elevtallet i Slemmestad, uten at dette fører til noen
kapasitetsutfordringer før mot slutten perioden for ungdomsskole.
Utbyggingsretning 2b
Utbyggingsretning 2b påvirker særlig kapasiteten for barnehage og barneskole i Spikkestad,
og det vil bli en stor underkapasitet ved barneskolene mot slutten av perioden. De øvrige
kapasitetsutfordringene er omtalt i de forrige avsnittene.
Tabell 3 Utbyggingsretning 2b. Kapasitet og framskriving etter ungdomsskolekrets.

3.2.2 Velferd

Aldringen av befolkningen endrer samfunnet, og den demografiske utviklingen vil kreve
omstillinger for kommunens planlegging for et mer aldersvennlig samfunn i årene som
kommer. Både globalt ved Verdens helseorganisasjon (WHO) og nasjonalt fokuseres det på
hvordan de mange ressurssterke og aktive eldre kan delta mer. Det må legges til rette for
deltakelse, og fysiske og usynlige hindre må fjernes. Alle sektorer, både offentlige og private
virksomheter og sivilsamfunnet, har muligheter og virkemidler til å bidra til et aldersvennlig
samfunn, og bør ha som mål å være aldersvennlige. Samarbeid på tvers av sektorer anses
som sentralt for å skape nye løsninger. Eksempler på viktige tiltak som fokuseres på er
universell utforming, transportløsninger, tilgjengelige møteplasser, utvikling av modeller for
medvirkning og bedre inkludering av eldre mennesker i lokalmiljøene (medborgerskap og
samskaping). Videre må også den enkelte planlegge for egen alderdom gjennom bl.a. å
tilrettelegge egen bolig og opprettholde funksjonsevnene sine.
Reform «Leve hele livet (2019 – 2023), Meld. St. 15 (2017 – 2018)» er et virkemiddel for å
planlegge for en aldrende befolkning. Reformens målgruppe er eldre over 65 år, både de
som bor hjemme og de som bor i institusjon. Meldingens hovedfokus er å skape et mer
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aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene
knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i
tjenestene. Dette er i tråd med beskrevne lokale fokusområder og behov.
Investeringsbehovene innen helse- og omsorgsbygg er i liten grad påvirket av de tre
utbyggingsretningene som er presentert i befolkningsframskrivingen. Investeringene henger
tett sammen med kommunens egne målsettinger for tjenesteomfang.
For å møte veksten i antall bruker med behov for heldøgnsbemanning vil det være behov for
å investere for totalt 3. mrd. kroner frem til 2040. Det vil si årlige investeringer på 135 mill.
kroner. De høye investeringene i 2019-2021 knytter seg i stor grad til investering i Hurum
helsehus på 110 plasser. Investeringen erstatter dagens 94 plasser med
heldøgnsbemanning. I dag gis det investeringstilskuddet som skal stimulere kommunene til å
øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns
helse- og omsorgstjenester. Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50
% av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 % per omsorgsbolig og
55 % per sykehjemsplass.
Figur 5: Investeringsbehov 2019-2040 velferd
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Heldøgnsomsorg for eldre
Eldre over 80 år vil mer enn fordoble seg for ny kommune fra i dag og frem til 2040.
Utviklingen krever at kommunene planlegger for en aldrende befolkning, og det forutsetter et
bredt og tverrsektorielt fokus.
Dagens tre kommuner har lagt til grunn en dekningsgrad på 21 % på heldøgnsomsorg for
eldre (av andel innbyggere over 80 år). Bedre helse blant eldre, styrket pårørendeomsorg,
utvikling av et aldersvennlig samfunn og økt satsing på trygghetsskapende teknologi og
rehabilitering vil være blant viktige faktorer i framtidig tjenesteutvikling. Det forventes at dette
vil gi grunnlag for å legge til grunn en lavere dekningsgrad i løpet av de kommende 20 årene.
Dette er også i tråd med andre sammenlignbare kommuneanalyser. Til tross for at andelen
eldre over 80 som klarer seg uten hjelp er økende, må en eventuell reduksjon i
dekningsgraden likevel i noen grad bli kompensert med økte tjenester i hjemmet,
velferdsteknologi og mer ambulante tjenester.
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Samtidig går også tjenesteutviklingen, nasjonalt og lokalt, i retning av at sykehjemmene i
større grad skal gi tilbud til brukere med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester.
Det må sikres riktig dimensjonering av ulike heldøgns plasser, som eks. korttidsplasser og
spesialplasser (eks. tilpasset for demente).
En viktig målsetting er å sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, og utsette behovet
for mer ressurskrevende tjenester. Utviklingen har over flere år vist at de over 80 år nå bor
lenger i eget hjem og mottar tjenester der. Hjemmesykepleien er da blitt styrket til å ta imot
pasienter med et mer omfattende omsorgs- og pleiebehov enn tidligere.
Analyserer vi behovet fremover ved å opprettholde 21 % dekningsgrad, med et gjennomsnitt
av den befolkningsutviklingen som er prognostisert for personer 80 +, vil det måtte bygges
687 flere heldøgns omsorgsplasser til eldre i perioden. Tabellen og grafen under viser
fremskrevet behov for heldøgns plasser, basert på ulike dekningsgrader (16 – 21 %), og
behovet for antall nye plasser frem mot 2040.
Analyserer vi behovet fremover ved å opprettholde 20 % dekningsgrad, med den
befolkningsutviklingen som er prognostisert for personer 80 +, vil det måtte bygges om lag
100 heldøgns omsorgsplasser hvert 2. år fra og med 2027.
Investeringskostnaden er beregnet til 4 mill. kroner per plass (jfr. HP 2019-2022 Asker). Skal
dekningsgraden fortsatt ligge på 21 % i årene fremover, med den befolkningsveksten som er
prognostisert, må det investeres 1,1. mrd. kroner til 277 plasser frem mot 2030. Driftsutgifter
er beregnet til 1 mill. kroner per plass. Reduseres dekningsgraden til 20 %. er
investeringskostnaden beregnet til 0,9 mrd. kroner til 216 plasser, som betyr redusert
investeringskostnad med 0,2 mrd. kroner. Omdisponering av driftsutgifter fra
heldøgnsomsorg til hjemmebaserte tjenester, er nødvendig for å kunne redusere
dekningsgrad for heldøgns omsorg. Dette er i tråd med å styrke kapasiteten i de
hjemmebaserte tjenestene dag-/kveldsaktiviteter og velferdsteknologi, og er i henhold til
vedtatte tjenesteprofil. Det må satses i årene fremover på velferdsteknologi som
trygghetssystemer, avstandsoppfølging, e-låser o.l.
Frem mot 2040 er forskjellen 80 plasser mellom en dekningsgrad på 21 og 20 %.
I tabellen og grafen under vises fremskrevet behov for heldøgns plasser, basert på ulike
dekningsgrader (16 – 21 %), og behovet for antall nye plasser frem mot 2040. Dette er
hentet fra tjenesteanalysen for velferd.
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Figur 6: Grafisk framstilling av behov for nye heldøgnsomsorgsplasser (alder 80+) i perioden 2020-2039 ved ulike
dekningsgrader

Heldøgnstilbud til personer med funksjonsnedsettelser
Heldøgnsomsorg for personer med funksjonsnedsettelser er primært gjeldende innenfor
aldersgruppen 18-67 år. Den nye kommunen har i sum 233 boliger med heldøgns
bemanning i 2019. Av den prognostiserte veksten er det beregnet ulike alternativer for
forekomst av personer med nedsatt funksjonsevne. Beregnet forekomst for landet ligger på
mellom 1 og 3 %., og i beregningene er forekomsten satt til 1,5 %. av veksten i befolkningen
i aldersgruppen.
I videre tjenesteutvikling anses det som sentralt å sikre et differensiert tjenestetilbud med
fleksible tjenester, hvor det støttes opp under den enkeltes ressurser for å leve et selvstendig
liv og oppleve størst mulig grad av egenmestring. Dette er i tråd med nasjonale utredninger
og forventninger. Tjenestebehovet vil i større grad dreies mot mer ambulante tjenester og
mer fleksible tjenester som sikrer at individuelle behov i ytterligere grad ivaretas og utvikles.
Det finnes en rekke hjelpemidler som kan bidra til økt deltakelse og mestring for personer
med utviklingshemming. Ulik teknologi kan brukes til å støtte og bistå personer med
utviklingshemming, og dermed redusere eller fjerne funksjonshemming på andre
samfunnsområder. Forskning viser at bruk av IKT kan bidra til økt deltakelse for
utviklingshemmede (NOU På lik linje, 2017).
Ved 1,5 %. forekomst av vekst i andel befolkning 18-67 år ved ulike dekningsgrader er det
behov for 5 – 7 plasser per år. I handlingsprogrammet 2019 -2022 et det planlagt for 32 nye
boliger som reduserer behovet for nye plasser til mellom 4 - 6 per år ved de ulike
dekningsgradene.:
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I tillegg til de planlagte boligene i HP 2019-2022 vil det være ytterligere behov for boliger for
målgruppen frem mot 2040. Hvor mange boliger avhenger av hvilken dekningsgrad som skal
legges til grunn. Ved en dekningsgrad på 89 %. vil det være behov for 106 boliger og ved en
dekningsgrad på 68 % beregnes behovet til 73. Beregnet investeringskostnad for per bolig er
beregnet til 2,5 mill. kroner, og tilhørende driftskostnader til målgruppen varierer mye
avhengig av vedtaksbehovet.
Psykisk helse og rus og heldøgnsomsorg
Innenfor målgruppen finnes et vidt spekter av type sykdom/diagnoser og grad av alvorlighet,
med ulike forekomster i befolkningen. Dette gjør det krevende å anslå et fremtidig heldøgns
boligbehov, noe nasjonal forskning understøtter.
Asker har gjennom sitt planverk definert at 2 % av innbyggere 18-67 år hadde tjenester fra
psykisk helse og rus, og definert en dekningsgrad for heldøgns bolig til psykisk helse og rus
på 14 %. En tilsvarende beregning av dekningsgrad er ikke gjort i Røyken og Hurum
kommuner. Utvikling av tjenesteprofilen som er lagt til grunn, med en godt utbygd
tjenestetrapp for målgruppen, gir forventninger om at det foretas en dreining mot
lavterskeltilbud og tjenester i hjemmet (ambulante tjenester) som gir et lavere behov for
heldøgns plasser. Det må samtidig tas høyde for at dette er et område det fortsatt forventes
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten.
I tabellen under ser vi behov for økning i antall boliger ut ifra dagens faktiske dekningsgrad
basert på kommunenes totale heldøgnstilbud til målgruppen, og ser dette opp mot ulike
dekningsgrader.
Tabellen viser behovet for antall boliger med heldøgns bemanning ved 2 % forekomst:

I tillegg til 117 plasser kjøpes det 24 eksterne plasser (jfr. Harmoniseringsrapport).
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Avhengig av valgt av dekningsgrad vil det allerede fra 2020 være behov for opp mot 47
boliger med heldøgns bemanning (herav 24 plasser som tas tilbake til egenregi). Det er
beregnet en investeringskostnad per bolig på 2 mill. kroner (fratrukket Husbankens tilskudd),
med tilhørende driftsmidler beregnet til 0,8 mill. kroner per bolig. Totalt investeringsbehov i
perioden frem mot 2040 er mellom 40 – 150 mill. kroner avhengig av valgt dekningsgrad.
Dreining av tjenester mot mer hjemmebaserte tjenester, tilsier at det er de sykeste som vil bo
i bolig med bemanning. Da kan det muligens kunne forsvares å gå ned i dekningsgrad, men
driftskostnad per bolig vil muligens øke grunnet behov for økt bemanning, samtidig som
kostnader til ambulante tjenester også øker.

3.2.3 Idrett og kultur, medborgerskap

Intensjonsavtalen legger til grunn at kommunens servicesentra/innbyggertorg skal legges til
syv definerte lokalsentre og være en felles møteplass hvor innbyggere og
samarbeidspartnere får god veiledning og bistand. Nye Asker kommune skal anerkjenne
frivillighetens verdi som samfunnsbygger, og være en god partner som stimulerer til
deltakelse i frivillig arbeid, medborgerskap og samskaping.
Kommunens lag og foreninger skal tilbys tilskuddsordninger, forutsigbare ordninger og
praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes. Det skal sikres god tilgang på anlegg
for kultur, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen. Det skal etableres
frivilligsentraler som koordinerer frivillighetsarbeidet i tilknytning til lokalsentrene i den nye
kommunen.
I alle kommunenes handlingsplaner ligger det inne idrettshaller, nærmiljøanlegg og
friluftsanlegg som er vedtatt for perioden 2019-2023.
Framskriving av fremtidige investerings- og driftsbehov innen tjenesteområde
Medborgerskap vil kunne få en mer presis og analytisk tilnærming når en har en vedtatt
kommuneplan (samfunnsdel og areal), samt temaplaner for Medborgerskap, kulturarenaplan
(kultur, kulturskole, bibliotek, innbyggertorg) og ny kommunedelplan for idrett-, friluftsliv og
folkehelse. Investeringer innen tjenesteområdet må også vurdere rehabilitering av eldre
anlegg, eller transformasjon av areal og bygningsmasse til de behov tjenesteområdet og
innbyggerne kan nyttiggjøre seg av.
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Idrettsanlegg
Ved utgangen av 2018 var det 169 anlegg i nye Asker. Dette inkluderer alt fra fotballbaner,
flerbrukshaller, golfanlegg og hestesportsenter. Det inkluderer ikke andre friarealer som
ballbinger.
Antall idrettsanlegg (private og kommunale)
Fotballbaner
Gymsal
Tennisanlegg
Flerbrukshaller
Friidrettsanlegg
Vannsportsanlegg
Hestesportanlegg
Skyteanlegg
Svømmehall
Ishall
Golfanlegg
Turnhall
Lengdeløpsanlegg
Skianlegg
Totalt

Hurum
9
5
0
3
3
1
2
2
0
0
0
0
0
0
25

Røyken
14
7
1
5
2
2
3
2
1
1
1
0
0
0
39

Asker
36
19
9
8
7
7
6
5
2
2
1
1
1
1
105

Totalt
59
31
10
16
12
10
11
9
3
3
2
1
1
1
169

Status pr 2019 er at kapasiteter på haller er tilfredsstillende i både Hurum og Røyken og til
dels i Asker med vedtatte haller og anlegg som er under bygging eller skal bygges i første
del av 2020-2024.
Innbyggere per anlegg sier noe om i hvilken kapasitet man i dag har til å bruke anleggene.
Flere innbyggere per anlegg tilsier mindre tid per person til å bruke det. For 2019 er det 381
innbyggere per anlegg i Hurum, 580 innbyggere per anlegg i Røyken og 586 innbyggere per
anlegg i Asker.
Totale antall innbyggere per anlegg
Barn og unge per (6-18 år) anlegg
Antall 18-66 år per anlegg

2020
558

2025
591

2030
624

2035
667

2040
692

99

101

102

106

110

346

364

381

402

412

Med dagens antall idrettsanlegg vil det i 2020 være 558 innbyggere per anlegg i den nye
kommunen, herav 99 barn per anlegg. For å holde samme kapasitet for den voksne
befolkningen og den totale befolkningen kreves det en økning på ca. 30 anlegg, mens barn
og unge per anlegg holdes stabilt i 20 års perioden.
I investeringsplanen ligger det følgende paner om investeringer i idrettsbygg som vil bidra til
opprettholde kapasitet per innbygger:
•
•
•

Det er vedtatt å bygge ny ishall på Risenga, dimensjonert som matcharena for
ishockey, kunstløp og shorttrack, og med plass til 3500 tilskuere. Investeringen utgjør
616 mill. kroner.
Det er vedtatt 159 mill. kroner til ny idrettshall på Bleiker med ferdigstillelse i til
skolestart i 2021. Akershus Fylkeskommune vil være en leietaker her.
Kunstgressbane Sætre – 10 mill. kroner
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•

I forbindelse med nye skoler bygges det som oftest flerbrukshaller i tilknytning til
disse. Den økonomiske konsekvensen av dette er noe vanskelig å anslå da det kan
dreie seg om ulike typer anlegg. Gjennomsnittlig investeringskostnader for en
flerbrukshall ligger på ca. kr 60 mill. kroner.

Innbyggertorg
Det finnes i dag et etablert innbyggertorg på Borgen og det skal etableres 7 nye
innbyggertorg i den nye kommunen. Innbyggertorgene er tenkt i en større størrelsesorden
enn den som eksisterer i dag på Borgen. Heggedal innbyggertorg er estimert til 1910
kvadratmeter hvor det er prosess med å inngå leieavtale. For Tofte og Sætre er det planlagt
at disse skal legges til kommunalt eide bygg. Det vil være behov for investeringsmidler til
innbyggertorg i Slemmestad.
Det ligger ikke investeringsmidler til etablering av innbyggertorg i dagens handlingsprogram.
Dette vil fremmes i forbindelse med handlingsprogram for 2020-2023.
Innbyggertorgene vil ikke bli berørt av utbyggingsretningene i særlig grad.
Kulturskole
Det må utarbeides en særskilt plan for utvikling av lokaler for kulturskolevirksomheten i nye
Asker. En ny kulturarenaplan samt idrett-, friluft og folkehelseplan vil kunne identifisere de
rette lokasjonene ihht kommunens plan for stedsutvikling og hvor kommunen kan bruke
kultur og idretts fasiliteter for å fremme samhandlingsarenaer og legge til rette for god
folkehelse.
Friluftsliv
Når det gjelder friluft og tilrettelagte anlegg for tilgjengelighet (stier, g/s, apparatur, merking,
utfartsparkering, mv) er det i tiden et økt fokus på å kunne tilrettelegge for dette i
kommunens nærmiljø / boområder, samt på utvalgte offentlige strender og markaområder.
Det bør legges inn en årlig investeringssum som gjør at kommunen holder tritt med
utviklingen. Anslag 15-20 mill. kroner. Økt ramme til drift /skjøtsel 3 mill. kroner.
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3.2.4 Infrastruktur (vei, vann og avløp)

Vann og Avløp
Vann- og avløpstjenesten i Asker skal være god, sikker og effektiv. Kommunen skal levere
godt vann og nok vann til alle abonnenter. Vannforsyningen skal være sikker og alt spillvann
skal ledes til renseanlegg og renses før det slippes ut i bekker, elver og fjorder.
Det miljømessige aspektet innenfor tjenestene er viktig. EUs vanndirektiv setter klare mål om
kvalitet på vassdrag. Utslipp og overløp fra avløpsnettet må reduseres og lokal
overvannsdisponering er et prioritert område i årene som kommer. Det stilles krav til tiltak i
eksisterende områder og ved gjennomføring av nye utviklingsområder.
I analysen av vann og avløp i Asker har man tatt utgangspunkt i investeringsbehovene som
beskrives i hovedplanene for Røyken og Hurum kommune fra 2017 og Kommunedelplan
vann for Asker fra 2018. Det anslås at i et 20 års perspektiv vil tjenesteområdet ha et
investeringsbehov på om lag 6,2 mrd. kroner. Omtrent 64 % av investeringene er knyttet til
ordinært vedlikehold og systematiske fornying og utbedring av vann- og avløpsledningsnettet
i den nye kommunen. Dette er først og fremst investeringer som er nødvendig for å holde tritt
med levetiden og sikre en forsvarlig drift av systemene. Det er et viktig bidrag i det
systematiske lekkasjereduksjonsarbeidet – både innlekking og utlekking som gir dårlig
ressursutnyttelse, redusert kapasitet, økt forurensning og økte kostnader.
Nyetableringer og utbygging av hovedledningsnettet innenfor vann og avløp og etableringer
av nye utbyggingsområder utgjør omlag 36 % av det samlede investeringsvolumet i
perioden. Behov for nyetableringer og fornyelser av VA-nettet kommer som en følge av at
ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg har for dårlig kapasitet og kvalitet til å ta imot
en forventet økning i abonnenter i prioriterte områder i kommunen. Påliteligheten i deler av
den nye kommunen er generell god.
Flertallet av innbyggerne har tosidig vannforsyning. Dette innebærer at man er sikret mot
langvarige utfall av vannforsyning ved brudd eller andre driftsforstyrrelser. Det er likevel noen
områder som bør oppgraderes.
Likeledes må man innenfor avløp ta stilling til hvilken langsiktig løsning for avløpsrensing
kommunen skal satse på i enkelte områder.
Kostnader til ordinært vedlikehold og systematiske fornying og utbedring av vann- og
avløpsledningsnettet utgjør de største kostnadene i alle tre utbyggingsretningene for hele
perioden. Analysen bygger på 3 utbyggingsretninger, men disse er forholdsvis like og
realistiske, så innenfor vann og avløp utgjør det ikke stor forskjell mellom
utbyggingsretningene.
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Men til tross for det så er det ulike problemstillinger innenfor de ulike utbyggingsretningene
som må kommenteres. Med en satsing på spredt boligbygging i hele kommunen vil en
utbygging på Storsand med 1300 nye boliger utgjøre de største kostnader på nyetablering.
Det er utarbeidet en kalkyle for kommunal vannforsyning og kommunalt avløpsnett på 110130 mill. kroner. I tillegg må renseanlegget oppgraderes/oppdimensjoneres, så i analysen er
det lagt inn en prognose på over 150 mill. kroner på denne utbyggingen.
I Heggedal og Slemmestad vil det om noen år ikke være tilstrekkelig tosidig vannforsyning.
Dette er en utfordring ved økt befolkning i området, men dette kan løses ved ny
vannledningsforbindelse mellom Heggedal og Slemmestad hvor ledningsnettet fra Asker og
Bærum vannverk kan knyttes opp mot Røyken og Glitrevannverkets leveringsområde.
Kostnadene for dette er ikke utredet. Utfordringen med tosidig vannforsyning kan også gjelde
for områdene Dikemark og Skjellestad ved en kraftig vekst i befolkningen. I tillegg mangler
halvparten av dagens Hurum (Sætre, Klokkarstua, Holmsbu) reservevannforsyning.
I Slemmestad er det allerede inngått en utbyggingsavtale og planlegging og prosjektering er
kommet i gang. Det planlegges for 1020 nye boliger og det vil gi en kostnad på vann og
avløp på 97 mill. kroner i perioden, mens kostnaden på vei utgjør ca. 420 mill. kroner.
Anleggsbidraget fra utbygger er her prognostisert til 140 mill. kroner.
For å håndtere befolkningsøkning og klimaendringer må også kapasiteten økes i enkelte
områder med hensyn til spillvann og overløpsdrift. Dette innebærer oppdimensjonering av rør
og pumpestasjoner. Dette gjelder f.eks. i området fra Asker sentrum til VEAS-påslipp ved
Haga, området rundt Neselva ned til VEAS-påslipp ved Holmen. I disse områdene
planlegges store utbyggingsområder som Føyka/Elvely, Høn/Landås og Vestre Billingstad.
Tilstrekkelig kapasitet er derfor avgjørende.
En satsning på området rundt Spikkestad/Oddevall vil fremskynde et behov for å finne en
permanent løsning for avløpskapasiteten i og rundt Spikkestadområdet. Kostnadene utgjør
ca. 100-150 mill. kroner for å utbedre og klargjøre for økt avløpskapasiteten i området. Det er
flere forslag som diskuteres, blant annet nytt renseanlegg på Spikkestad, avløpet til VEAS
eller en regional avløpsløsning for flere kommuner.
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Rådmannen har sammen med VIVA IKS og REAS gjort en foreløpig vurdering av de
tiltakene som må gjennomføres for å kunne bygge ut Spikkestad sentrum og
omkringliggende arealer. Sum alle tiltak er utregnet å være ca. 416 mill. kroner.
Utfordringer knyttet til klimaendringer og behov for klimatilpasning er et viktig område
fremover. I fremtiden vil man være mer og mer avhengig av gode overflateløsninger i
kombinasjon med god planlegging og arealdisponering. EUs vanndirektiv setter klare mål om
kvalitet på vassdrag og bygger på prinsippet om at alle innbyggere skal kunne ha rett til rene,
friske vassdrag i nærmiljøet. Vannforvaltning krever satsning i form av midler i planarbeid og
ikke minst gjennomføring av tiltak. Fortsatt satsning innenfor dette området er essensielt for
å oppnå målene i vanndirektivet.
Samferdsel og vei
Kommunens ansvar innenfor samferdsel er å forvalte kommunale veier, offentlige plasser og
torg, samt belysning av kommunale veier og uteområder, gang- og sykkelanlegg og
utearealer ved kommunale bygg. Ansvaret omfatter planlegging, prosjektering, utbygging og
rehabilitering av kommunens uteområder.
En velfungerende infrastruktur, der veier, sykkelruter, fortau og broer binder områdene
sammen på kryss og tvers, er avgjørende for at Asker skal være en dynamisk og funksjonell
kommune. Kvaliteten på veinettet henger nøye sammen med visjoner og målsetninger i
gjeldende en rekke planer, blant annet: kommuneplaner, areal- og transportplan, klima-,
energi- og miljøplan, strategi for folkehelse, hovedplan vei, sykkelplan og
trafikksikkerhetsplan.
I analysen er årlige investeringsbehovene fra «hovedplan vei» i de tre kommunene lagt til
grunn. Det anslås at tjenesteområdet vil ha et investeringsbehov på om lag kr 1,9 mrd i
perioden 2020-2040. Omtrent 68 % av investeringene er knyttet til ordinært vedlikehold av
veinettet. Nyetableringer av nye utbyggingsområder utgjør 32 % av samlet investeringsbehov
i perioden.
Figuren nedenfor viser at kostnader til rehabilitering og oppgradering utgjør størst andel.
Denne fordelingen er uavhengig av utbyggingsretning.

Deler av investeringer på veinettet dreier seg om å tilrettelegge for lokal
overvannshåndtering i forbindelse med rehabilitering og nybygging. Klimaforandringer og økt
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nedbørsmengde stiller større krav til grøfter og drenering av de kommunale veiene. Det skal
legges til rette for lokal overvannshåndtering.
Utbygging av Storsand, Slemmestad og Spikkestad krever store investeringer til veianlegg.
Infrastrukturkostnader for Storsand og Spikkestad er ennå ikke beregnet fullt ut, men man
ser allerede nå at transportkapasiteten må kartlegges. Dette gjelder spesielt utvidelse av
barneskolene, men også for befolkningsvekst og tilhørende pendlertrafikk. Dette temaet må
vurderes for all vekst i kommunen. Transportkorridoren langs Slemmestadveien,
Røykenveien og Drammensveien er særlig krevende.
Tilrettelegging for helsefremmende og miljøvennlig transportformer kan bidra til å frigi
kapasitet på et belastet lokalveinett. Utfordringen til kommunen på veisiden er at
størstedelen av veinettet ikke er kommunalt, noe som gjør at kommunen ikke kan styre
utviklingen. Det er flere veiforvaltere; stat, fylke, kommune og private. Situasjonen gir planog driftsmessige utfordringer. Kommune- og regionsreformen vil forhåpentligvis bedre dette.
Kommunen skal tilrettelegge for at innbyggerne i større grad benytter kollektivtransport, blant
annet ved å etablere gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering og bilparkering. Både Akershus
fylkeskommune, Bane Nor og Asker kommune har vedtatte strategier for innfartsparkering.
Disse legges til grunn for planlegging og etablering av pendlerfasiliteter. Tilrettelegging for
utvidet, miljøvennlig hurtigbåt er et viktig supplement til busstilbudet langs Slemmestadveien.
Når Fornebubanen står ferdig, bør båtanløp på Fornebu med overgang til bane retning
Majorstua vurderes.
Asker vil fortsette å sykkelsatsingen ved å bygge av flere gang- og sykkelanlegg, på samme
måte som de tre kommunene har praktisert hver for seg. Sammenhengende sykkelveinett og
økt standard sommer som vinter, bidrar til at sykling blir et reelt transportalternativ. Blant
annet har belegget/ asfaltkvaliteten betydning for hvor attraktivt sykling er.
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4 Analyse og resultater

De beregnede investeringsbehovene, driftsutgiftene, og driftsinntektene benyttes til å vurdere
kommunens økonomiske evne i et langt tidsperspektiv. Kommunens gjeldende finansielle
måltall er netto driftsresultat som skal være over 3 %, gjeldsgrad som skal være under 80 %
og disposisjonsfond som skal være over 10 %. Målene skal bidra til å opprettholde en
bærekraftig økonomi på lang sikt. Målene kan avvike i det enkelte budsjettår, men må
oppnås over tid for å skape økonomisk balanse.
Det understrekes at denne versjonen av langtidsanalyse har hatt størst fokus på de
sannsynlige behovene i kommunale formålsbygg. Det tas sikte på at det vurderes flere
aspekter i fremtidige rulleringer. Her bør blant annet vedlikeholdsetterslepet i kommunale
bygg løftes. En helhetlig kartlegging av de økonomiske konsekvenser av de store
utbyggingsprosjektene (stedsutviklingsprosjektene) beskrives nærmere i
handlingsprogrammet for 2020-2023 og innarbeides i neste rullering av langtidsanalyse
/plan.
De ulike utbyggingsretningene har betydning for investeringer i kommunale formålsbygg som
må bygges nær der folk bor. Det er investeringsbehovet innenfor skole, barnehage og kultur
som i størst mulig grad blir påvirket av bosettingsmønster. Behovet for øvrige kommunale
formålsbygg blir påvirket av demografiske endringer. Kommunens egne målsetninger og
ambisjoner for kvalitet og omfang har også stor betydning for investeringsbehovet. I
analysene ligger utbyggingsretningene 2 a og 2 b til grunn. Økte investeringer som følge av
spredt bebyggelse er ikke tatt inn i analysen.
Med en satsing på spredt boligbygging i hele kommunen vil en utbygging på Storsand med
1300 nye boliger medføre høye utgifter til infrastruktur. Det er utarbeidet en kalkyle for
kommunal vannforsyning og kommunalt avløpsnett på 110-130 mill. kroner. I tillegg må
renseanlegget oppgraderes/oppdimensjoneres, så i analysen er det lagt inn en prognose på
over 150 mill. kroner på denne utbyggingen.
Utbyggingsretning 1 med spredt bebyggelse vil også kreve nye skoler og barnehager på
Dikemark og Sætre/Storsand. Disse vil komme i tillegg til det behovet vi har generelt i
kommunen. Utbyggingsretning 1 medfører flere og mindre virksomheter, noe som får
konsekvenser for de flerfaglige tjenestene med tanke på robusthet og kompetanse.
Kommunale skole - og barnehagebygg skal som hovedregel etableres som store nok
enheter til å kunne ta ut stordriftsfordeler, både med hensyn til kompetanse, fag, effektiv og
fleksibel drift.
Store nok bygg i tettbygde strøk (utbyggingsretningene 2a og 2b) vil kunne føre til økt
kapasitet i organisasjonen, fleksibel kompetanse og fleksibilitet i tjenestene. Videre vil det
kunne være rammebetingelser for at tjenestene er der barn og ungdom befinner seg på
dagtid og på fritiden. Store enheter med flere funksjoner og bruksområder oppfyller flere av
barn og familiers behov og bidrar til likeverdig oppvekst og likeverdige tjenester. Ny standard
for formålsbygg vil kunne bidra til dette. Generelt bør flerfaglige og helse- og
omsorgstjenester være organisert slik at disse er lett tilgjengelige der barn og unge
oppholder seg (barnehage, skole og fritid). Det er videre behov for at deler av tjenestene har
en mer stedbunden (sentral) organisering. Virksomhetene må være robuste og ha store nok
fagmiljøer for både kapasitet og kvalitet i gjennomføring av tjenesteyting. Det er samtidig
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nødvendig at deler av tjenestene (operative tjenester) organiseres ut og i nærhet til
innbyggerne.
Behovet for velferdstjenester blir ikke direkte påvirket av bosettingen i utbyggingsretningene.
For velferdstjenestene vil de demografiske endringene få konsekvenser for utbygging av
heldøgnsomsorg, men da vil definering av dekningsgrad som angir kapasitetsbehov for
utbygging være av større betydning enn lokalisering sett i lys av de tre utbyggingsretningene.
Dersom dekningsgraden på 21 % opprettholdes vil det være behov for å bygge i underkant
av 700 flere plasser med heldøgns omsorg til eldre frem mot 2040.
Demografiutgifter
En framskrivning av demografiutgiftene frem til 2044 viser økte utgifter på omlag 2. mrd.
kroner for Asker kommune. Aldringen av befolkningen vil gi et økt behov for helse- og
omsorgstjenester i tiårene fremover og 1,5 mrd. kroner av de økte demografiutgiftene på 2.
mrd. kroner knytter seg til gruppen eldre (67 år og eldre).

I langtidsanalysen forutsetter vi at dagens inntektssystem videreføres. Kommunene får i dag
kompensert økte demografiutgifter via rammetilskuddet. Økningen i antall eldre gjelder ikke
kun for Asker kommune, men for Norge som helhet. Det er lite sannsynlig at kommunene i
fremtiden vil få full kompensasjon for økte demografiutgifter knyttet til økningen i antall eldre.
Lavere overføringer fra staten vil utfordre kommunens handlingsrom.
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Investeringsbehov

Investeringsoversikten viser behov for investeringer på totalt 15. mrd. kroner frem mot 2040.
De 5 første årene vises som et og et år, mens det fra 2024 presenteres samlet for 3-5 år.
Erfaringer tilsier at behovene er høye de første årene av planen, mens de siste 10 årene
viser et for lavt bilde i forhold til det reelle investeringsbehovet.
Vann og avløpsområdet har de største behovene. Omtrent 64 % av investeringsbehovene på
vann og avløp er knyttet til fornying og utbedring av vann- og avløpsledningsnettet i den nye
kommunen.
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Gjeld i prosent av driftsinntekter
Gjeldsgraden er et uttrykk for gjeldens størrelse målt mot totale driftsinntekter. Ved 50 %
egenkapitalfinansiering og 30 års nedbetalingstid vil gjeldsgraden stige noe frem mot 2024,
deretter vil den reduseres frem mot 2040. Jo høyere krav til egenkapitalfinansiering av
investeringene jo høyere må resultatgraden være. I år hvor investeringene er høyere enn
800 mill. kroner (beregnet handlingsregel) bør netto driftsresultat økes utover
handlingsregelen på 3 %. Dette gjelder årene frem til og med 2023.

Økte finansutgifter
Som en konsekvens av et høyere gjeldsnivå
vil en større andel av driftsinntektene måtte gå
til å dekke økte renter og avdrag. I denne
analysen er det forutsatt et rentenivå på 2,25
% i begynnelsen av perioden og 3,5 % på det
høyeste. I begynnelsen av perioden vil ca. 6 %
av driftsinntektene gå til å dekke renter og
avdrag, mens i 2030 vil dette øke til 7 % før
det gradvis går ned.

Finansutgiftene øker fra omlag 450 mill. kroner i 2019 til i underkant av 700 mill. kroner i
2030. Tar vi ut økte renter og avdrag knyttet til investeringer innenfor selvkostområdet VAR
er økningen 180 mill. kroner fra 2019 til 2030. Disse investeringene vil medføre økte
inntekter fra gebyrer for å finansieres kapitalkostnadene. I årene 2029-2032 ligger det
rentesatsen 0,5 % høyere enn perioden fra 2032-2040.
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Omstillingsbehov
Omstillingsbehovene som fremkommer i analysene, innebærer at kommunen trolig må
effektivisere mer enn de statlige signalene om effektivisering på 0,5 % (40 mill. kroner for
Asker kommune) per år som er omtalt i statsbudsjettene de siste årene.
De største utfordringene kommer i årene frem mot 2030 når høye investeringer vil kreve
egenkapitalfinansiering og en større andel av driftsinntektene vil gå til å dekke renter og
avdrag. Asker kommune har solid økonomi og er mindre sårbar for endringer i
rammebetingelser enn mange andre kommuner. Økonomien vil kunne tåle høye
investeringer i enkelte år. Det er høy investeringsaktivitet på lang sikt som vil være krevende.
Det er derfor viktig at nye behov vurderes nøye før de startes opp.
Rådmannen vil omtale omstillingsbehovet nærmere i handlingsprogrammet for 2020-2023.

4.1 Tiltak for bærekraftig økonomi

Ressursbruk i tjenestene
Tabellen under viser netto driftsutgifter i 2018 per innbygger og KOSTRA-område i nye Asker
kommune og sammenligningskommuner. For å gjøre kommunene mer sammenlignbare er
tallene korrigert for utgiftsbehov. Kommunenes kostnadsnøkler fra statsbudsjettet benyttes
som grunnlag for korrigeringen. Tallene for nye Asker er en summering av Asker, Røyken og
Hurum. Asker kommune og nye Asker har de høyest totale netto driftsutgifter per innbygger.
Figur 7: Netto driftsutgift per innbygger og tjenesteområde

I tabellen under er det beregnet en teoretisk innsparingsmulighet dersom nye Asker hadde
hatt samme kostnadsnivå som sammenligningskommunene (korrigert for utgiftsbehov).
Dersom Asker kommune hadde hatt kostnader på nivå med gjennomsnittet i ASSSkommunene, ville kommunen kunne redusere utgiftene med 98 mill. kroner. Dersom Asker
hadde hatt en kostnadsnivå som Nye Drammen og Nye Lillestrøm ville
effektiviseringspotensialet være mellom 335 og 344 mill. kroner.
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Figur 8: innsparingsmulighet i forhold til sammenligningskommuner (mill. kr)

Når en analyserer hvert KOSTRA-område er det større forskjeller mellom kommunene. Dette
kan skyldes ulik prioritering og tjenestetilbud eller ulik praksis for føring av kostnader.
Grunnskole og pleie og omsorg er områder hvor nye Asker kostnadsmessig ligger høyere
enn flere av sammenligningskommunene. Kommunene har ulikt inntektsnivå, og
eksisterende Asker og Bærum er blant de kommunene med høyest frie inntekter per
innbygger. Med høyere inntekter vil ofte tjenestetilbudet og kostnadene legges høyere enn
hos andre kommuner med lavere inntekter.
Asker evne til å omstille seg vil ha betydning for den langsiktige utviklingen i driftsutgifter.
Sammenligning med relevante kommuner viser at det er rom for effektivisering og innsparing
på flere av tjenesteområdene.
Vekststrategi – optimal utnyttelse av infrastruktur
Det er her listet opp noen kulepunkter som bør vurderes i det videre arbeidet.
Boligbygging og sentrumsutvikling
•
•
•
•

Hvor fremtidig boligbygging vil skje, og om eksisterende infrastruktur kan benyttes for
å møte behovene i befolkningen, vil ha stor betydning for kommunens fremtidige
økonomi.
Eksisterende teknisk og sosial infrastruktur bør utnyttes optimalt.
Det er viktig å legge til rette for rask utbygging og innflytting i nye utbyggingsområder,
slik at ny kapasitet i sosial infrastruktur raskt utnyttes. Ny befolkning vil dermed bidra
til å finansiere de forskutterte investeringene i infrastruktur.
Strategiske beslutninger om rekkefølgen av utbyggingsområder.

Dekningsgrader og skolekretsgrenser
•

•

For skolene samlet sett i nye Asker er det kapasitet til å ta imot utviklingen som ligger
i alle tre utbyggingsretningene frem mot 2040, men det slår ulikt ut i de forskjellig
områdene av kommunen. Det er behov for å se på dagens skolekretser og vurdere
endring for å utnytte den kapasiteten som finnes i Nye Asker.
Hvilke dekningsgrader skal gjelde innenfor velferd må vurderes i det videre arbeidet.
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Effektive bygg
•
•
•
•

Utnyttelse av kommunale bygg mer effektivt er et viktig virkemiddel for
kostnadsbesparelser.
Bygge større og mer robuste enheter – stordriftsfordeler
Idrettsanleggene må i større grad lokaliseres i tilknytning til skoler og barnehager slik
at kommunen kan sikre en god samordning av de offentlige tjenestene.
Grensen mellom robuste enheter og nærheten til innbyggere.

Innovasjon og digitalisering (fra innovasjonsanalysen)
De ulike utbyggingsretningene vil ha ulik betydning for kommunens kostnader for
tilrettelegging av tjenester særlig innenfor skole, eldreomsorg/helsetjenester og transport.
Innovasjon og digitalisering påvirker hvordan kommunen yter sine tjenester til innbyggerne.
Selve tjenesten kan også bli påvirket, eller i noen tilfeller vesentlig endret. Det kan også
finnes eksempler på at innovasjon og digitalisering kan gi nye tjenester til kommunens
innbyggere.
Tjenestetilbud, og hvordan kommunen yter sine tjenester, har betydning for kostnadene. Det
gjelder kommunens kostnader til produksjon og drift, men kan også påvirke kostnader direkte
for den enkelte innbygger (f.eks. vann og avløp). Dette betyr at kommunens arbeid med
innovasjon og digitalisering har betydning både for kommunes egen organisasjon, men også
direkte for den enkelte innbygger. Kommunen må derfor ha et bevisst forhold til valg av
strategier, og sammenhengen mellom innsats og resultater. Hvilke partnerskap og prosjekter
kommunen velger å gå inn i har vesentlig betydning.
Offentlige anskaffelser utgjør om lag 15 % av BNP i Norge. Regjeringen forventer at
virksomhetene i offentlig sektor i en anskaffelsesprosess velger nye, innovative løsninger
fremfor kjøp av etablerte produkter som er dårlig tilpasset formålet. Gjennom
forskningsdrevne prosesser kan en førkommersiell anskaffelse føre til utvikling av nye
løsninger som ikke fins i markedet. De offentlige virksomhetene må samarbeide med
næringslivet og brukerne om å utvikle bedre og mer effektive offentlige tjenester.
En studie fra britiske NESTA anslår en potensiell kostnadsbesparelsene (som én type effekt)
i offentlig sektor gjennom mer radikal innovasjon på mellom 20 og 60 %. For det offentlige,
og spesielt kommunene, vektlegger Produktivitetskommisjonen (DK) 2015,
kostnadsreduserende innovasjon. Produktivitetskommisjonen bruker ikke ordet innovasjon i
denne sammenhengen. De snakker i stedet om effektivisering av offentlig og kommunal
sektor. Det er allikevel ingen tvil om at effektivisering av offentlig sektor innebærer å skape
verdi ved å gjøre ting på andre måter enn i dag – med andre ord, innovasjon.
Tjenesteområdene vil måtte støtte seg til produktivitetsvekst og effektivisering som kan
hentes ut fra innovasjon og digitalisering. Forutsetninger for å hente ut gevinster er bl.a. en
godt utbygd infrastruktur, god og hensiktsmessig/fleksibel systemportefølje og ansatte som
er kompetente til å nyttiggjøre seg det.
Asker har de to siste årene investert 100 mill. kroner i et digitalt løft parallelt med bygging av
ny kommune. Investeringsutgiftene vil vise en pukkel i starten av 20-årsperioden for å kunne
implementere nødvendige tiltak for å hente ut gevinster.
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Bærum kommune – LDIP
Stavanger kommune – Langsiktig drifts og investeringsanalyse
Asker kommune. Harmoniseringsrapport 2018.
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