Ås kommune

Flytting av midler fra budsjettpost for kjøp av tjenester til
budsjettpost for BPA og omsorgslønn
Saksbehandler:
Marit Roxrud Leinhardt
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskap
Kommunestyret

Saksnr.: 17/00065-1
Møtedato

Rådmannens innstilling:
1. Det flyttes kr. 3 244 000 kr fra budsjett post 3341 137090 253 - kjøp av
tjenester til budsjettpost for brukerstyrt personlig assistent (BPA) 3483 101000
254.
2. Det flyttes kr. 440.000 kr fra budsjettpost 3341 137090 253 - post kjøp av
tjenester til budsjettpost for omsorgslønn 3341 254 105000.
3. Det ansettes brukerstyrte assistenter (BPA) tilsvarende inntil 4,53 årsverk.
Ås, 06.01.2017
Trine Christensen
Rådmann

Marit Leinhardt
Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskap
Kommunestyret
Vedlegg:
Ingen
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
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Økonomi v/ Kjell Sverre Jensen
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Ås kommune
Saksutredning:
Fakta i saken:
I tråd med Ås kommunes delegasjonsreglement er det kun kommunestyret som kan
flytte midler mellom budsjettposter over kr 500.000,-, samt opprette og legge ned
stillingshjemler, derav denne sak.
Ås kommune har over et par år kjøpt tjenester til en ressurskrevende bruker i en
bolig utenfor kommunen. Brukeren og pårørende ønsker nå at brukeren flytter tilbake
til Ås kommune. Kommunen legger med dette til rette med BPA (brukerstyrte
personlige assistenter) og omsorgslønn for mor.
Vurdering:
Kommunestyret har ingen reell mulighet til å vurdere innholdet i saken eller om
vedtaket skal iverksettes, da brukeren har krav på tjenesten etter lovverket,
enkeltvedtak er fattet og tjenesten igangsettes i løpet av januar 2017.
Saken fremmes kun fordi delegasjonsreglementet krever det.
Denne saken kom ikke med i kommunestyrets budsjett behandling i desember 2016,
da kommunen mottok søknaden i desember 2016 og enkeltvedtaket ble fattet første
uken i januar 2017.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen, kun flytting av budsjettmidler mellom budsjettposter
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Alternativer:
Ingen
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta flytting av midler jfr. innstillingen.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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