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«Gjør som Ås…» 







2000 2012

0214 Ås    13 568     17 284 27,4 % 170,7

0215 Frogn    12 972     15 154 16,8 % 179,0

0211 Vestby    11 815     15 143 28,2 % 113,3

0216 Nesodden    15 448     17 809 15,3 % 293,1

0229 Enebakk      8 680     10 487 20,8 % 53,6

0217 Oppegård    22 953     25 520 11,2 % 744,0

0213 Ski    25 394     28 970 14,1 % 179,1

Gruppe 08 11   318 840   350 534 9,9 % 18,7

Befolkning 1.1 Vekst 2000-2012 Innbygger pr. 

km2 areal

Kommune

Innbyggere, befolkningsvekst og 

befolkningstetthet. 



 



Utbyggingsmønster – Ås sentrum 

 

• Styrke Ås sentrum med boliger, handelstilbud, 

kulturaktiviteter og arbeidsplasser. 

• Sikre samsvar mellom tilgjengelig byggeareal og ønsket 

befolkningsvekst på 2 % pr år i perioden 2011-2023. 

• Sikre at hovedtyngden, dvs. ca 75 %, av boligveksten 

kanaliseres til Ås tettsted.  

• Først å vurdere potensialet for fortetting og transformasjon 

før verdifulle jordbruksarealer omdisponeres til utbygging.  



Skatt og rammetilskudd 

Rammetilskudd 2013  358 mill. kr 

Skatt 2013:    420 mill. kr 

 

Vekst siste 3 år:    2,9 % 

Skatteinngang av landssnittet:  95,8 % 

Veksttilskudd 2013:    5,17 mill. kr 

Ikke kompensert inbyggervekst 

(pga telletidspunkt 1.7 året før): 10 mill. kr  

Skatte-effekt  

(pga effekt 1. november):   ?? 



• Inntektsvekst tilsvarer ikke økt 

utgiftsbehov på kort sikt. 

• Stiller krav til kontinuerlig omstilling. 

• Effektivisering gjennom økt 

tjenesteproduksjon uten økt antall ansatte. 

• Redusert kvalitet på enkelte områder på 

grunn av økte oppgaver uten økt 

ressursinnsats.  
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Vekstutfordringer 
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Netto driftsresultat 

 

 



Ås kommune 

Vekst gir også muligheter for 

effektivisering 

 

  

       

- Møte vekst med bedre utnyttelse av 

eksisterende ressurser 

- Bedre utnyttelse av arealer 

- Økt kapasitetsutnyttelse 

-  Stordriftsfordeler - støttetjenester.  
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Styringsutfordringer ved stor vekst 

 

 

- Usikker befolkningsprognose, 

- Historisk vekst og SSB prognose 

er høyere enn kommunens egen 

prognose. 

- Inntektene øker gradvis ved økt 

innbyggertall 

- Utgiftene øker ujevnt. 

 

- Når er det optimale tidspunktet 

for investeringer i nye bygg? 

- Avveiing mellom kortsiktige  og 

langsiktig behov.  
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Suksesskriterier for å møte vekst 

  

  

       

- Investeringer må bidra til en mer 

effektiv struktur 

- Reduserte enhetskostnader 

- Fleksible bygg 

- Sikre at man møter veksten med en mer 

effektiv tjenesteproduksjon, fremfor 

redusert kvalitet.  

- Dilemma: Sikre at man bygger stort nok 

til å møte vekst. 

 

 

 

 





Ås kommune 

Styringsutfordringer ved stor vekst 

 

 

- Tilpasse interne styringssystemer 

til kommunens størrelse og 

kompleksitet. 

- Delegasjonsreglement 

- Økonomireglement 

- Samspill folkevalgte og 

administrasjon. 

- Sikre at kommunen er 

tilpassingsdyktig 


