
15. september 2020 



Årsverk Ca. 5300 

Brutto driftsinntekt  7,8 mrd. 

Omstilling    80 mill.  

Netto driftsresultat 156 mill. 2% 

Energifond  1,4 mrd.  

Disposisjonsfond * 1,0 mrd. 13% 

Avkastning finans 67,5 mill.  5% 

Lånegjeld  9,2 mrd. 

Gjeldsgrad 117% 

Budsjettrente 2,1% 

Nøkkeltall for 2021 
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*Disposisjonsfond eks. energifond per 2019 utgjør 6,5% 
 
 
Netto driftsresultat øker i perioden til 2,5% i 2022, 2,8% i 2023 og 3,2% i 2024  
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Asker kommune bygges på FNs bærekraftsmål som fokuserer på 

sosial, økonomisk og miljømessig utvikling sett i balanse og 

sammenheng. 
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Satsingsområdene i kommuneplanen: 

•  Samarbeid for å nå målene 

•  Bærekraftige byer og samfunn 

•  Handling mot klimaendringene 

•  God helse 

•  God utdanning 

•  Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling 

•  Økonomi 

•  Medarbeidere 

 

 

 

FNs bærekraftsmål – det overordnede rammeverket  



Asker kommune – har miljøambisjoner 
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• Asker kommune skal ha en offensiv klima- 
og miljøpolitikk.  

• Dette skal prege kommuneorganisasjonen, 
sivilsamfunnet og alle 
samfunnsutviklingsområder.  



Tiltakene innenfor følgende sju 
hovedkategorier: 

• Areal og transport  

• Bygg og anlegg  

• Jordbruk  

• Klimakommunikasjon  

• Klimavennlige anskaffelser  

• Næring  

• Sirkulærøkonomi og forbruk 

 

Klimabudsjett – kommunen skal bidra til reduserte utslipp 

6 
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Status 2020 - Økonomiske rammer 

2021-2024 
 

 

 

 



Økonomisk status, 2020 
• Presset økonomi 

 

• Usikkerhet i forhold til:   
• Skatteinntekter  

• Finansavkastning 

• Varighet og effekter av pandemien 

• Kompensasjoner 
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Status økonomi 2. tertial - årsprognose for 2020 
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Årsprognose 2020
Herav knyttet til 
korona pandemien

Herav knyttet til 
ordinær drift

Reduserte skatteinntekter -130                           -130                                 
Tap finansavkastning -40                              -40                                   
Administrasjon og ledelse -10                              -10                                   -                              
Oppvekst -54                              -43                                   -11                              
Velferd -117                           -117                                 -                              
Samfunnstjenester -16                              -16                                   -                              
Samfunnsutvikling -12                              -                                   -12                              
Medborgerskap -22                              -24                                   2                                  
SUM -401                           -380                                 -21                              

Motatte statlige koronatiltak 90                               
Besparelse redusert arbeidsgiveravgift 28                               
Reformstøtte til kommunen 33                               
Besparelse lønnsvekst i 2020 (usikker prognose) 70                               
SUM 222                             
Netto virkning etter Korona kompensasjoner -180                           

Stor usikkerhet i prognosen / 
fremtidige kompensasjoner 
 



 

• Anslag  vekst i kommunenes frie inntekter:  1,6 - 2 mrd. 
kroner 

• Anslag økning i demografikostnader: 1,3 mrd. kroner 

• Forventet høyere pensjonskostnader: 0,3 mrd. kroner utover 
lønns- og prisvekst 

• Endringer i delkostnadsnøkkelen for grunnskolen (norm for 
lærertetthet) 

• Det legges fortsatt opp til effektivisering i kommunene. 

• Kommunen styrer mot et trangere handlingsrom. 
Konsekvensene av korona pandemien vil være med oss i 
flere år. 

• Regjeringen gjennomgår inntektssystemet – utredning 
ferdigstilles våren 2022   

 

 

 

Kommuneproposisjonen 
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• Rammer for driftsbudsjettet og 
investeringsbudsjettet vurderes opp mot 
handlingsregler for netto driftsresultat, utvikling 
av lånegjeld og oppbygging av disposisjonsfond 

 

• Det skal tilstrebes egenfinansiering av 
investeringer på minimum 50 prosent løpet av 
perioden  
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Handlingsregler for bærekraftig økonomi 



Handlingsregler frem mot 2024 



• Kommunen har et godt økonomisk utgangspunkt 

• Skatteinntektene er beregnet til å ligge på 135 prosent av 

landsgjennomsnittet 

• Fortsatt høy lånegjeld i perioden 2021-2024 

• Store rente- og avdragsutgifter som belaster 

driftsbudsjettet 

• Lavere befolkningsvekst 

• Endret befolkningssammensetning  

• Uro i finansmarkedene, usikkerhet mht. inntekter 

• Harmonisering av ressursbruk og tjenestetilbud i den nye 

kommunen er utfordrende  

• Handlingsprogram 2021-2024 har i liten grad hensyntatt de 

økonomiske utfordringene som følger av koronapandemien. 

• Redusert handlingsrom som følge av koronapandemien 

 

 

Status og utfordringer 
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Befolkningsendringenes betydning for budsjettet 

• Fokus på effektivisering 

• Utnyttelse av skolekapasitet 

• Tilpasse barnehagekapasitet 

• Utvikle pleie- og 
omsorgstjenestene 

• Infrastruktur som understøtter 
vekst 
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Investeringer  
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Risenga ungdomsskole 

Idrettshall Risenga 



Omstillingsbehov 
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Omstilling innenfor: 

• Effektivisering og omstilling 

• Redusert standard 
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Tjenesteområden

e 
 

 

 

 



Driftsbudsjett 2021 

• Grunnskole – lisenser til nye digitale læreverk (3,0 mill. kr) 

• Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (1,0 mill. kr) 

• Økt antall brukere ved avlastning- og omsorgstjenester for 

barn og unge (5,0 mill. kr) 

 

 

 

Oppvekst, tiltak – drift og investering 
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Investeringsbudsjett 

 



Driftsbudsjett 2021 

• Hjemmeboende med demens – avlastning for 

pårørende (4,0 mill. kr) 

• Tilskudd til fastlegene (6,6 mill. kr) 

• Velferd – dekning av underskudd 2019 (46,0 mill. kr) 

 

 

 

Velferd, tiltak – drift og investering 

19 

Investeringsbudsjett  

 

 



• Presentasjon i råd og utvalg uke 41 

• Behandling i formannskapet 17. november 

• Høringsperiode formannskapets innstilling  

• Endelig behandling kommunestyret 8 
desember 

Videre prosess HP 
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Takk for oppmerksomheten! 
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