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Saker til behandling

F-44/14
Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan 2015-18

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet 44/14 11.06.2014

Rådmannens innstilling:
1. Prosessen med handlingsprogram 2015-18 gjennomføres som beskrevet i

vedlegg 1.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 –2018 er en videreføring

av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.
3. Tiltak som har helårseffekt i 2015 fra 1. tertial vurderes på nytt som nye tiltak.
4. Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes

innsparingskrav.
5. Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %.
6. Etatene kan fremme nye tiltak gjennom omprioriteringer ved reduksjon av

eksisterende tjenestetilbud.

Rådmannen i Ås, 02.06.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:
• Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018
• Struktur på handlingsprogram og økonomiplan 2015 – 2018

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
• Kommuneplan 2011 - 2023
• Handlingsprogram 2014-2017
• Årsmelding 2013
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SAKSUTREDNING:

Ås kommune har høy befolkningsvekst. Dette stiller store krav til en balansert
utvikling av tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Utviklingen av
tjenestene må skje innenfor disponible rammer. Det er bred politisk enighet om at det
skal være et høyt fokus på kostnadskontroll og utnyttelse av inntektspotensialet.
Videre skal KOSTRA-tall, kombinert med andre nøkkeltall, tas i bruk for å identifisere
potensialet for besparelser.

For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye
behov og utfordringer må det foretas omprioriteringer. Dette innebærer behov for
justering av standarden på enkelte tjenesteområder.

Investeringsbehov
For å møte befolkningsveksten en det behov for større investeringer i kommende
planperiode. Behovet for økt kapasitet kommer for fulltinnen barnehager, skole og
helse og omsorg.

Skolekapasiteten begynner nå å utfordres og enkelte skoler må utvides. I tillegg er
det et økende renoveringsbehov på flere skoler. Kommunestyret har vedtatt at
gjeldende skolestruktur skal videreføres. Innenfor gjeldende struktur skal det
arbeides for en best mulig kapasitetsutnyttelse og godt læringsmiljø.

Det tar tid fra planlegging starter til en skole, barnehage eller sykehjem står klart til
bruk. Det fordi det er mange interne og eksterne prosesser som må gjennomføres,
fra interne planprosesser, reguleringsplaner, anbudsprosesser, prosjektering,
utbygging og klargjøring for bruk. Det anslås at tiden fra planlegging starter til et bygg
er klart til bruk, tar ca 6 år. Med den befolkningsveksten Ås kommune har fremover,
må derfor området for planlegging og investeringer for fremtiden få økt fokus i Ås
kommune.

Investeringsbehov for perioden 2015-18

Demenssenter 120
Solberg skole 200
Rustad skole 200
Ny barnehage 70
Planlegging barnehager og skole
Større renovering av eksisterende skoler

10
50

Kjøp og utvikling av tomter og eiendom 50
Sum 700

Anslag, mill. kr
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Behov for planlegging med sikte på byggestart innen 2018
- Utvidelse Åsgård skole
- Byggetrinn 1 nytt sykehjem

Med gjeldende inntektsnivå er det ikke realistisk å gjennomføre alle disse
investeringene. Det er derfor et gap mellom investeringsbehov og kommunens
inntektsnivå. Denne utfordringen må det derfor arbeides videre med.

Økonomisk situasjon

Status og nye forutsetninger

Vedtatt handlingsprogram 2014-2017 innebærer følgende utvikling i netto
driftsresultat:

Netto driftsresultat ligger på stabilt lavt nivå i perioden, med en svak stigning de siste
årene.

Ås kommune er nå i en fase med en kombinasjon av lave investeringer og høy
befolkningsvekst de siste årene. Kapasitetsutnyttelsen har derfor økt de senere
årene og dette kan bidra til å forklare at kommunen har levert gode netto
driftsresultater de siste årene.

Kommunen går nå inn i en periode med store investeringer. Driftskonsekvenser av
disse investeringer kommer først for fullt etter 2018. Investeringene må innpasses
slik at driftskonsekvensene av investeringene kan tilpasses kommunens årlige
driftsbudsjetter. Før driftskonsekvensene av nye investeringer begynner å løpe, bør
kommunen ha et driftsbudsjett på minimum 2 % netto driftsresultat. Driftsresultatet
bør derfor styrkes med minst 1 % i planperioden, i forhold til planrammene i vedtatt
handlingsprogram.

Disposisjonsfond
Kommunens disposisjonsfond utgjør ca 74 mill. kr eller ca 6 % av driftsinntekter i
2014, etter at kommunestyret har vedtatt at regnskapsmessig mindreforbruk i 2013
på 22,3 mill. kr skal avsettes til disposisjonsfond (inkludert vedlikeholdsfond)

4,4 %

2,1 %

-3,2 % -0,8 %

2,5 %

0,9 %

3,4 %

0,7 % 0,6 % 0,4 % 0,7 % 1,1 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
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Fylkesmannens generelle anbefaling er at disposisjonsfond bør være på 4 % av
kommunens driftsinntekter. Ås kommune har e-verksmidler plassert i kapitalmarkedet
og må derfor ha et ekstra bufferfond. Rådmannens anbefaling er dermed et samlet
disposisjonsfond inkludert bufferfond for e-verksmidler på 5 % av driftsinntekter. Med
de siste års oppbygging av disposisjonsfond har Ås kommune nådd dette målet.

I 2014 er det budsjettert med en avsetning på 4 mill kr til disposisjonsfond.
Usikkerheten knyttet til skatteinngangen medfører at denne prognosen er usikker.

Revidert nasjonalbudsjett 2014
Skatteinngangen til og med mars 2014, samt noe lavere anslått lønnsvekst, trekker i
retning av at skatteinntektene kan bli lavere enn lagt til grunn i det vedtatte
budsjettopplegget for 2014.

I statsbudsjettet 2014 (regjeringen Solbergs budsjett) ble kommunesektoren
kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 pst. (som bl.a bygde på et
lønnsvekstanslag på 3,5 pst. i 2014).

Endelige rammer for lønnsoppgjøret endte på 3.3%, det vil si 0,2% lavere en
statsbudsjettet 2014. Prisveksten i 2014 er anslått å utgjøre 1,9%.

Konsekvenser for Ås kommune
Ås kommune har budsjettert med en lønnsvekst på 3,5%, og en reserve etter
overheng på 0,4% på 20,5 mill. kr eller 3,1 %. Med nyprognose på 3,3 % lønnsvekst
kan budsjettert lønnsreserve reduseres med 1,5 mill. kr til ca 19 mill. kr.

Samtidig må effekten på redusert skatteinngang tas med. Kemneren har anslått
skatteinngangen til å bli 15 mill. kr lavere enn budsjettert. Kommunens egne
prognoser anslår ca 5-10 mill. kr i redusert skatteinngang. Men lavere skatteinngang
i forhold til landssnittet gir også økt inntektsutjevning. Tall fra SSB viser at Å2
kommune har lavere gjennomsnittlig skatteinntekt i år sammenlignet med i fjor, noe
som innebærer økt inntektsutjevning.

Anslått netto effekt av skatt, inntektsutjevning og lønnsvekst er dermed en svekkelse
av budsjettet med 2 til 7 mill. kr. Rådmannen foreslår derfor at enhetene foreslår
innsparinger på 1% tilsvarende 10 mill. kr.

Kommuneproposisjonen 2015
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015
på i størrelsesorden 4½ til 5 mrd. kroner.

Av veksten vil mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner være frie inntekter (1,4 pst.).
Regjeringen legger med dette til rette for fortsatt utbygging av kommunale tjenester.

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som
følge av befolkningsvekst. TBU anslår at kommunesektoren kan få merutgifter i 2015
på om lag 3,1 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Departementet
anslår at om lag 2,7 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2015 vil gå med til å
dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen.
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Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene anslås å bli opp til ½ mrd.
kroner i 2015. Anslaget er usikkert.

Regjeringen forutsetter at kommunene foretar omstillinger og effektivisering for å
møte noe av kostnadsveksten.

Effektivisering og omprioriteringer 2015-18
Prognosen for netto driftsresultat for perioden 2015-18 vil avhenge av
investeringstakten fremover, og hvordan nye investeringer vil påvirke årlige
driftskostnader. Effektive bygg som legger til rette for effektiv tjenesteproduksjon
innen de store tjenesteområdene skole, barnehage og omsorg, vil være avgjørende
for at Ås kommune skal kunne levere positive netto driftsresultat fremover.

Hovedfokus vil være å få ned enhetskostnader i administrasjon og
tjenesteproduksjon gjennom å møte vekst uten tilsvarende vekst i ressursbruk.
Effektene måles i form av reduserte kostnader per produserte enhet for de ulike
tjenesteområder. KOSTRA-tall vil være måleindikator.

Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.
Dagens eiendomsstruktur vil på kort sikt medføre et begrenset
effektiviseringspotensial. Imidlertid kan det være at mindre ombygginger i
eksisterende bygninger kan være lønnsomt. Potensialet foreffektivisering vil være
størst i forbindelse med etablering av nye bygg. Planlagte nye investeringer bør
derfor sees i sammenheng med eksisterende bygg, med tanke på å få ned kostnader
per kvadratmeter bygg, og ikke minst antall kvadratmeter per bruker/innbygger.

Skolebehovsplan
Kommunestyret har vedtatt skolebehovsplanen. Rådmannen vil følge opp vedtaket,
og dette vil være et viktig arbeidsområde i kommende planperiode. Det er behov for
betydelige investeringer på dette området, og dette må innarbeides i
handlingsprogrammet.

Prioriterte innsatsområder
De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende
handlingsprogram og politiske signaler fra dialogkonferansen 27. mai 2014 foreslår
rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritertinnenfor de ulike
tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur
• Evaluere kulturhuset i Ås sentrum.
• Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestrukturi Ås kommune med

fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering og utvidelse av Rustad
skole.

• Planlegge utvidelse av kapasiteten på Åsgård skole.
• Planlegge utbygging av ny barnehage.
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Helse og sosial
• Planlegge videre utbygging av Moer sykehjem.
• Utrede samhandlingsreformens innlemming av rus og psykiatri og videreutvikle

botilbudet for disse gruppene.
• Videreutvikle folkehelsearbeidet ut i fra kommunens folkehelseoversikt

Tekniske tjenester
• Redusere kommunens eiendomsutgifter gjennom økt arealutnyttelse
• Redusere forfallet av veier og bygninger gjennom styrket vedlikehold
• Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte

målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015)

Rådmannens stab og støttefunksjoner

Lokalsamfunnsutvikling
• Ferdigstille kommuneplan
• Fokusere på utviklingen av Ås sentrum
• Økt fokus på næringsutvikling
• Styrke samarbeidet med NMBU

Medarbeidere
• Iverksette ny arbeidsgiverstrategi
• Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde

Økonomi
� Forbedre innkjøpsprosessen
� Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester.
• Videreføre et høyt fokus på økonomistyring
• Utnytte inntektspotensialet med fokus på større inntektsposter.

Service og kommunikasjon.
• Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner.
• Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.

Politisk deltakelse i arbeidet
I arbeidet med handlingsprogram 2015 – 2018 er det lagt opp til ett møte med
hovedutvalgene og ett møte med formannskapet før politisk behandling av
handlingsprogram med økonomiplan.

Møte med hovedutvalgene gjennomføres i august. Formålet med møtene er å
prioritere og konkretisere etatenes utfordringer sett opp mot etatenes rammer. Til
møte i formannskapet er statsbudsjettet lagt fram og viktige faktorer som styrer
rammen vil bli diskutert, samt gapet mellom inntekter og utgifter.

Resultatene fra møtet er et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til
handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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Vedlegg 1

Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

DATO BESKRIVELSE
27.05 Folkevalgtseminar
11.06 Sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan behandles i

formannskapet
25.06 Rundskriv sendt lederforum
XX.08
30.08

Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor
de respektive ansvarsområdene

09.09 Møte med ATO
15.09. • Etatssjefer/stabsledere har kommet med innspill til kap 4i

handlingsprogrammet som omhandler kommunens tjenesteområder.
Innspillene utarbeides på grunnlag av diskusjonene i hovedutvalgene og
ledermøtene i de respektive etater.

• Ledere med budsjettansvar skal være ferdig med budsjettarbeidet, samt ha
levert eventuelle innspill og vurdering. Arbeidet skjeri Agresso.

• Lederforum

30.09. • Etatssjefer og stabsledere har på grunnlag av dialogmøte med
formannskapet kommet med endelig innspill til kap 4 som omhandler
kommunens tjenesteområder. Innspillene sendes plan- og utviklingssjef.

XX.10. Lederforum
XX.10. ATO -ekstraordinært
22.10. Budsjettmøte med formannskapet

• Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for
formannskapet. Budsjettet legges frem.

• Statsbudsjettet er lagt fram og viktige faktorer som styrer rammen
diskuteres, bl a skattenivå og rentenivå.

• Gapet mellom inntekter og utgifter diskuteres
5.11. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 behandles 1. gang i

formannskapet og hovedutvalgene
19.11. Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet

Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn.
10.12. Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret. (heldagsmøte)
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Vedlegg 2

Struktur på handlingsprogram og økonomiplan 201 5 – 201 8

1.0 Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet
1.1 Innledning
1.2 Sentrale utfordringer

2.0 Forutsetninger for handlingsprogramperioden
2.1 Statsbudsjettet 2015
2.2 Befolkningsutvikling 2015 – 2018

3.0 Fokus i handlingsprogrammet
3.1 Plan og rapporteringssystemet
3.2 Samfunn
3.3 Brukere
3.4 Medarbeidere
3.5 Økonomi

3.5.1 Driftsbudsjett
3.5.2 Investeringer
3.5.3 Fellesinntekter og fellesutgifter

4.0 Tjenesteområdene
4.1 Oppvekst og kultur

4.1.1 Barnehager og skoler
4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus
4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten

4.2 Helse og sosial
4.2.1 Pleie og omsorg
4.2.2 Sosial
4.2.3 Helsetjenester

4.3 Tekniske tjenester
4.3.1 Bygg og regulering
4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett
4.3.3 Teknisk service og infrastruktur
4.3.4 Eiendomsforvaltning

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner
4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling
4.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service
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