
Spørsmål fra Simen Solbakken, Aurskog-Høland Høyre 

 

Budsjett- og økonomiplan. 
Samfunn og utvikling, side 37: 
- Det skal utarbeides klimagassregnskap på prosjekter til over 100 mill. eks mva. Hvor er denne 
beløpsgrensen hentet fra, og burde den vært lavere? 
 

Svar: 

Det er et relativt omfattende og kostnadskrevende arbeid å sammenstille et 
klimagassregnskap. Prosjektet bør være av en viss størrelse for å kunne rettferdiggjøre 
kostnadene til utarbeidelse av en slik rapport. 

 
Videre er det vektlagt at vi allerede har fått dokumentert kunnskap om hvilke effekter 
forskjellige klimasatsninger vil ha på klimautslipp, gjennom klimagassregnskapet for 
Bjørkelangen skole.  

 
I forbindelse med den pågående rulleringen av kommunens Klimaplan vil det bli gjort 

nærmere vurderinger av ulike tiltak for å redusere klimagassutslipp, slik som blant annet 

utarbeidelse av klimagassregnskap. 

 

Teknisk drift og kultur, side 44: 
- Kultur: Driftskostnader, svømmeanlegg totalt 7,247 mill. (4,425 i 2018, 2,822 i 2019) 
- Kultur: Forventede inntekter (antar det skulle stått svømmeanlegg) totalt 4,500 mill. (1,125 i 
2018, 3,375 i 2019) 
- Eiendom: Driftsbudsjett svømmeanlegg totalt 2,678 mill. (1,389 i 2018, 1,289 i 2019) 
- Renhold: Hovedrent, svømmeanlegg totalt 0,150 mill. (0,150 i 2018) 
Legger man budsjettet for 2018 og øk.plan for 2019 til grunn vil totalt driftskostnader bli 10,075 
mill., og inntektene 4,5 mill. Det gir en netto driftskostnad for kommunen på 5,575 mill. i 2019. 
Ber om bekreftelse på at jeg har forstått økonomiplanen korrekt. 
 

Svar: 

Dette er tallene som er lagt inn for den totale driften av bassenget med helårsvirkning fra 

2019.  

 
Teknisk drift og kultur, side 45: 
- Det er lagt inn totale investeringer på 12,1 mill. til Bjørkelangen skole, helsehuset og 
svømmeanlegget. Hva er disse investeringene, og hvorfor er ikke de en del av allerede vedtatte 
budsjetter for nevnte bygg? 
 

Svar: 
Investeringsbehovene er knyttet til etablering av driftsorganisasjon på de nye byggene. 
Investeringene består stort sett av maskiner og nødvendige utstyr for å kunne foreta en 
effektiv drift av byggene, samt noen tiltak i forbindelse med uteområder.  

 
Eksempler for nye Bjørkelangen skole er: Utrustning av personalrom for driftspersonell i 
form av møbler og IT utstyr på dette, diverse reoler til lagerrom, robotklippere/maskiner 
til uteområdene, gaffeltruck til håndtering av sceneutstyr, etablering av ladestasjoner for 
el biler, diverse renholdsmaskiner (vaskemaskin til mopper, kjøleskap til mopper, 
gulvvaskemaskiner, vaskesystem til vindusflater, støvsugere etc.) 

 
Eksempler for Helsehuset kan nevnes: Robotklippere/maskiner til uteområdet, 
adgangskontrollsystem mellom Helsehus og sykehjem, alternativ løsning for 



renholdsentral da dette ikke er etablert i bygget, diverse renholdsmaskiner 
(vaskemaskin til mopper, kjøleskap til mopper, gulvvaskemaskiner, vaskesystem til 
vindusflater, støvsugere etc.) 

 
Eksempler for svømmeanlegget er: Opparbeiding av uteområde, utebelysning, 
laboratorieutstyr, diverse spesialutstyr til renhold (klorspyler mm.), bunnsuger (robot), 
utrustning til kafeområdet, baneskillere 

 

Betalingssatser og gebyrer, fra side 70: 
- Hvorfor er det foreslått så store økninger for folkebadene på skolene (50% for voksne/familie, 
100% for barn)? 
 

Svar: 
Alle basseng må sees i en sammenheng, slik at kvalitet og pris står i forhold til hverandre. 

 

Betalingssatser og gebyrer, fra side 71: 
- Det er uklart hvem som skal betale leie av kultursal, og hvem som evt. er fritatt. Ber om en 
redegjørelse (skole, kulturskole, lokale lag og foreninger, eksterne lag og foreninger, 
kommersielle arrangementer, andre) 
 

Svar: 
Kun skole og kulturskole er fritatt. De holder til i bygget. Ytterligere beskrivelse av utleie 
vil fremgå av retningslinjene som er under behandling. 

 
Betalingssatser og gebyrer, fra side 72: 
- Det er uklart hvem som skal betale leie av flerbrukshall, og hvem som evt. er fritatt. Ber om en 
redegjørelse (skole, lokale lag og foreninger, eksterne lag og foreninger, kommersielle 
arrangementer, andre) 
 

Svar: 
Alle unntatt skole/SFO betaler leie. De holder til i bygget. Flerbrukshallen er lite egnet til 
kommersiell utleie da den i forhold til brannkrav har en begrensning på 100 personer 
samtidig i hallen. 

 

Bjørkelangen, 17. nov. 2017 

Per Ole Rønning 

Kommunalsjef 


