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Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 14/00706-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.02.2014
Ås eldreråd 25.02.2014
Kommunalt råd for funksjonshemmede 25.02.2014

Rådmannens innstilling:
Innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 201 4 fordeles slik:

innsparing biblioteket 2430 20 000
Innsparing ungdomstiltak 14 000
innsparing 0,5 % VO 2108 16 000
innsparing barneskoler 0,5% 2060 368 000
innsparing barnehager 0,5% 2070 343 000
innsparing oppvekst og kultur 2060 294 000
innsparing - totalt 1.055.000

Ås, 1 4.02.201 4

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Vedlegg:
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med kommunestyret behandling av sak K-80/1 3 ble følgende vedtak
gjort:

3. Rådmannens forslag til uspesifisert innsparing reduseres med følgende beløp for 2014:
Kirkelig fellesråd: 35’, Sentraladministrasjonen: 263’, Oppvekst og kultur: 1 055’, Helse og
sosial: 1 752’, Teknisk: 450’.
Rådmannen legger fram sak for hovedutvalgene innen utgangen av februar for endelig vedtak
om fordeling av gjenstående innsparing.

Under utarbeidelsen av handlingsprogrammet og økonomiplan for 201 4 ble det et
kutt på kr 2.1 1 0.000 for oppvekst- og kulturetaten. I den forbindelse ble det besluttet
at kuttene skulle fordeles på følgende måte:

Innsparing 0,5 % kulturskolen 241 0 60 000
Innsparing 0,5 % biblioteket 2430 68 000
innsparing 0,5 % VO 21 08 32 000
Innsparing barneskoler 0,5% 2060 736 000
Innsparing barnehager 0,5% 2070 686 000
Innsparing oppvekst og kultur 2050 528 000
Sum nnsparing 2 110 000

Vurdering:
I forbindelse med reduksjon i innsparingsbeløpet til kr 1 .055.000 er saken igjen tatt
opp med lederne innen oppvekst- og kulturetaten. Det er ikke kommet fram nye
forslag til innsparingstiltak. Rådmannen foreslår derfor følgende innsparingsfordeling:

innsparing biblioteket 2430 20 000
Innsparing driftsmidler SLT-koordinator 2090 1 4.000
innsparing 0,5 % VO 21 08 1 6 000
innsparing barneskoler 0,5% 2060 368 000
innsparing barnehager 0,5% 2070 343 000
innsparing oppvekst og kultur 2060 294 000
innsparing 1 .055.000

Innsparing på k 368.000 i barneskolene fordeles på Rustad, Åsgård, Nordby, Solberg
og Sjøskogen skoler etter skolens elevtall.

Ungdomsskolene unntas fra innsparing da deres budsjetter er svært stramme. Dette
skyldes et noe synkende elevtall på ungdomstrinnet og innføring av valgfag som
krever tettere lærerdekning og som skolene ikke fullt ut får tildelt midler til.

Brønnerud og Kroer skole foreslås også unntatt da deres økonomimodell er meget
stram.

SLT-koordinatorens driftsbudsjett kan kuttes med kr 1 4.000.
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Voksenopplæringen må ta kr 16.000 i innsparing.

Innsparing i barnehager fordeles på de kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Pr kommunal barnehage vil det utgjøre ca kr 25.000.

Innsparing i oppvekst- og kultur tas fra kjøp av skoleplasser i andre kommuner.

Det anbefales at kulturskolen slipper innsparingstiltak. Kommunen har inngått avtale
med Follo-piloten som er en samarbeidsavtale mellom Norges Musikkhøgskole og
kulturskolene i Follo. Den koster kr 50.000 per år. Kulturskolen ble ikke tilført nye
midler til dette tiltaket i forbindelse med budsjett

Kulturhuset har ikke fått innsparingskrav denne gangen da kulturhuset fremdeles er i
en oppbyggingsfase.

PPS har ikke fått innsparingskrav. De har et økende antall tilmeldinger og har kun
personalressurser å ta hvis de må redusere budsjettet.

Alternativer:
Det er vurdert hvilke alternativer som finnes i forbindelse med innsparingen.
Et alternativ er å fordele innsparingen på alle eller flere enheter i oppvekst- og
kulturetaten. Beløpene vil da bli litt mindre på alle.

Et annet alternativ er å redusere med ca 2 stillinger.
F.eks. kan det vurderes om man skal ta SLT-koordinatorstillingen og/eller sekretær
eller kjøkkenhjelpstillinger i barnehagene. Det må da utredes mer hvilke
konsekvenser dette vil få for barnehagene og ungdomsarbeidet.

Konklusjon:
Det er forsøkt en relativt jevn fordeling mellom enhetene når det gjelder innsparingen
samtidig som enkelte enheter som ungdomsskolene, de 2 minste barneskolene,
PPS, kulturhuset og kulturskolen etter en helhetsvurdering ikke har fått
innsparingskrav.


