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Budsjettet 2014 innsparinger 0,5 %

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 14/00700-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014
Ås eldreråd 25.02.2014
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Rådmannens innstilling:
Vedtatt budsjettreduksjon på i alt kr. 450 000,- fordeles slik:
Kommunalteknisk avdeling kr. 120 000,-
Eiendomsavdelingen kr. 330 000,-
Enhetslederne får fullmakt til å fordele kostnadene på de enkelte ansvarsområdene
innenfor sine enheter.

Ås, 14.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Ingen
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
I budsjettet for 2014, K-sak 80/13, ble det vedtatt at rådmannens forslag til
uspesifisert innsparing reduseres med kr. 450 000 for teknisk etat. Nytt uspesifisert
budsjettkutt blir da kr. 450 000.

Innsparingene var tenkt fordelt likt på samtlige utgiftskonti. Det foreslås nå å dele
reduksjonen proporsjonalt mellom kommunalteknisk avdeling og
eiendomsavdelingen i samsvar med størrelsen på driftsbudsjettet. Overføringene til
IKS er imidlertid holdt utenom. Det samme er utgiftene til strøm, forsikringer og
kommunale avgifter. Utgiftene til selvkostområdene er holdt utenom. Derfor blir ikke
utgiftsreduksjonene fordelt på bygnings- og oppmålingsavdelingen og
VAR-tjenestene.

Kommunalteknisk avdelings reduksjon blir etter en slik fordeling kr. 120 000 og
eiendomsavdelingens kr. 330 000. Fordelingen på de enkelte ansvarsområdene på
de to avdelingene gjøres av enhetslederne slik disse mener skaden blir minst mulig.

Alternativer:
Kostnadene kunne fordeles proporsjonalt på alle utgiftspostene som ligger utenfor
selvkostområdene. De interkommunale selskapene har imidlertid fått godkjent sine
budsjetter. Å kutte her vil føre til overskridelse på budsjettet og ikke budsjettkutt. Det
samme gjelder utgifter til strøm, forsikringer og kommunale avgifter. Dette sees
derfor ikke på som et reelt alternativ.

Miljømessige konsekvenser:
Reduserte bevilgninger til bygningsmessig drift og vedlikehold, vil kunne føre til
dårligere arbeidsmiljø for de ansatte og dårligere betingelser for tjenestene som
drives i bygningene.

Økonomiske konsekvenser:
Reduserte bevilgninger til vedlikehold av infrastrukturen vil føre til mer slitasje og
større vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdet tar enda mindre hensyn til verdiene som
er nedlagt i infrastrukturen.

Vurdering:
Det er uheldig å kutte i drift- og vedlikeholdsutgifter. Når budsjettet skal kuttes med
450 000 kroner, må det reduseres der det fins midler. Og deter i hovedsak på de
foreslåtte utgiftsområdene.


