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Prosjektarbeid med innsparing og endringer i 2014

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00135-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet 29.01.2014

Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar at det nedsettes fire arbeidsgrupper til å jobbe med
innsparinger og endringer våren 2014, i samsvar med prosjektmandatet.
Formannskapet velger følgende politiske gruppedeltakere, i tillegg til
hovedutvalgslederne :

Gr.1……………………………………………………….
Gr.2…………………………………………………….
Gr.3 ……………………………………………………….
Gr.4…………………………………………………………..

Ås,

Trine Christensen
Rådmann

Vedlegg:

Ingen
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

I budsjettprosessen for 2014 har rådmannen tatt initiativ til en felles prosess med
politikere og administrasjon om å forbedre kommunens økonomiske stilling.
Ås kommune har et økonomisk stramt budsjett. Helhetlig tenkning og forståelse er
viktig for å sikre riktige prioriteringer og forsvarlig og effektiv drift over tid. Ås
kommunes strategi og satsninger bør forankres både på politisk og administrativt
nivå.
Etableringen av arbeidsgrupper vil være viktige redskaper for å sikre en mer helhetlig
innsikt og forståelse for styring av ressurser, måloppnåelse og framtidig strategi i Ås
kommune.

Bakgrunn for saken:
Den kommunale organisasjon er i stor grad styrt av lovverk og innbyggernes
rettigheter. Så også i Ås kommune. Stor vekst gir også bredere sammensatt
befolkning med stor variasjon i behov for kommunale tjenester.

Det er kommet til et punkt der de økonomiske utfordringene er økende. Det er derfor
viktig med et samarbeid og en felles forståelse om videre ønsket utvikling innenfor
tjenesteområdene, tjenestekvalitet og servicenivå. Nødvendige investeringer
framover bør også drøftes innenfor gruppenes arbeid. Stor vekst over tid gir økt
behov for tjenester, men kan også utløse behov for økte arealer. I tillegg til endrede
krav til standard på byggene.

I saksframlegget til handlingsprogram for 2014-2017, sak 80/13 står: Rådmannen vil
invitere politiske utvalg og tillitsvalgte til et samarbeid for å finne gode løsninger på
kommunens økonomiske utfordringer.

Rådmannen ønsker å nedsette fire arbeidsgrupper som kan jobbe fram et
forslag/utkast til innsparinger for sitt ansvarsområde. Det er naturlig at
hovedutvalgenes ledere er aktive i dette arbeidet. De er derfor foreslått som ledere
av sine arbeidsgrupper. På et felles seminar i mai legges resultatene fram og en
drøfter det mer helhetlige perspektivet på de totale reduksjoner / endringer som har
kommet fram. Underveis bør også saken drøftes i hovedutvalgene, samt at det
administrativt vil være et høyt fokus. De tillitsvalgte er informert og vil gjøre sine valg
til gruppene.

Prosjektnavn
Samarbeidsprosjekt om innsparinger og endringer
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Prosjektorganisering

- Formannskapet: Prosjekteier

- Rådmannen: Referansegruppe som koordinerer prosjektets løpende
framdrift.

- Arbeidsgruppene: Det opprettes 4 arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen ledes av
lederen for hovedutvalget.

- Arbeidsgruppens leder: Ansvarlig for gjennomføring ihht prosjektmandatet:
- gjennomføring av arbeidsmøter
- fordelingen av oppgaver og ansvar
- sikre at prosjektet gjennomfører nødvendige aktiviteter for å oppnå

prosjektmålene innen tidsfrist
Økonomirådgiverne er sekretærer for arbeidsgruppene.
Det kan hentes inn andre fra administrasjonen ved behov.

Prosjektets effektmål
- Gi en helhetlig og felles forståelse av kommunens nåsituasjon –

tjenestekvalitet, ressursutnyttelse og organisering.

Formannskapet

Arbeidsgruppe

Helse og sosial

Anne Odenmarck
(Leder HHS)

Marit Leinhardt
(Etatssjef)

1 enhetsleder

1-2 politikere fra
formannskapet

En tillitsvalgt

Charlotte Barbulla
(Økonomirådgiver)

Arbeidsgruppe
Oppvekst og

kultur

Olav Østerås(Leder
HOK)

Ellen Benestad
(Etatssjef)

1 enhetsleder
1-2 politikere fra

formannskapet
En tillitsvalgt
Kari Bergitte

Finstad
(Økonomirådgiver)

Arbeidsgruppe
Teknikk og miljø

Ola Nordal(Leder
HTM)

Arnt Øybekk
(Etatssjef)

1 enhetsleder

1-2 politikere fra
formannskapet

En tillitsvalgt

Håkon Borge
(Økonomirådgiver)

Arbeidsgruppe Stab
og støttetjenester

Johan Alnes (Ordfører)

Emil Schmidt (Øk.sjef)

Andreas Brodahl
(Service og

kommunikasjonssjef)

Wenche Vedhugnes
(Org.og perssjef)

1-2 politikere fra
formannskapet

En tillitsvalgt

Rådmannen
m/ledergruppe
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- Gi grunnlag for å sikre en prioritert og effektiv fordeling av ressurser og
økonomiske midler i årene framover

- Bidra til økt effektivitet gjennom utvikling av arbeidsprosesser og bedre
samhandling

- Bidra til økt kvalitet på ledelses- og styringsinformasjon og beslutningsstøtte

Prosjektets resultatmål
- Identifisere realistiske tiltak som kan bidra til en mer effektiv drift og bedre

måloppnåelse for kommunen samlet sett.
- Prioritere tiltakene og innarbeide disse i budsjettet for 2015 og framover.

Viktige suksessfaktorer
- Godt samarbeid, engasjement, vilje og tid til å delta i arbeidet hos alle parter
- Åpenhet i arbeidsgruppen og mellom arbeidsgruppene
- Arbeidsgruppene konkretiserer resultater opp mot prosjektets resultatmål.

Prosjektets framdrift
- Prosjektmandat og føringer for arbeidsgruppene vedtas av formannskapet

29.januar 2014
- Hver arbeidsgruppe skal i perioden februar –april gjennomføre aktiviteter som

bidrar til at arbeidsgruppens mål nås.
- Det gjennomføres seminar i mai. Arbeidsgruppene presenterer resultatene fra

arbeidet og det drøftes nødvendige prioriteringer og tiltak i et
helhetsperspektiv.

- Kommuneproposisjonen vil også være et viktig grunnlag for beslutningene
- Resultatene fra seminaret tas inn i rammesak og videre budsjettprosess.

Arbeidsgruppenes resultatmål
- Få en felles forståelse for utfordringer innenfor etatsområdet
- Identifisere realistiske effektiviseringstiltak
- Gi en kort beskrivelse av hvordan tiltakene kan realiseres.

Alternativer:
Det etablereres ikke egne arbeidsgrupper, men administrasjonen jobber med saken i
hovedutvalgene og formannskap. Dokumentasjon legges fram i et seminar i mai.
Fordeler: Mindre omfattende og mindre kostnader underveis
Ulemper: Mer overflatisk involvering fra politikerne enn om man aktivt deltar i en
sammensatt arbeidsgruppe med et område som hovedfokus over tid.

Miljømessige konsekvenser:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:
Kostnadene ved gjennomføring av møtene.

Medbestemmelse:
De tillitsvalgte deltar som medlemmer i alle grupper.

Konklusjon:
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Rådmannen ser nytten av at det settes ned arbeidsgrupper for å gå grundig inn i
materialet og få en felles forståelse for utfordringene kommunen har. Dersom
gruppene i tillegg lykkes med å identifisere realistiske effektiviseringstiltak, vil det gi
et felles utgangspunkt for det videre økonomistyringsarbeidet.


