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Notat

Til Hovedutvalget for oppvekst- og kultur

Fra Rådmann
Saksbehandler Ellen Benestad Dato 20.03.2014

HOK- Prosjekt innsparing og endring for 2014 og framover

Rådmannen fremmet i HP 2014 –2017 forslag til sak om prosjektarbeid i Ås
kommune frem mot sommeren 2014. Saken ble behandlet i formannskapet
29.01.2014, med følgende vedtak:

Det etablereres ikke egne arbeidsgrupper, men administrasjonen jobber med saken i
hovedutvalgene og formannskap. Dokumentasjon legges fram iet seminar i mai.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.02.2014:

Hovedutvalget ber om at følgende oversendes til neste møte:
Presentasjon av system for økonomistyring, budsjett og regnskap

for siste år
KOSTRA-tall
Nøkkeltall med strøm, vedlikehold og renhold

Dette innebærer at hovedutvalgene må jobbe dette frem mot felles budsjettseminar i
medio mai 2014. HOK har før seminaret to utvalgsmøter: 02.04.2014 og 07.05.2014.

Innspill til arbeidet:
I Rådmannens saksframlegg til formannskapet 29.1.2014 framkom en beskrivelse av
prosjektets innhold. Hovedutvalget bør ta stilling til innholdet i den opprinnelige
prosjektbeskrivelsen i arbeidet med målsetting og identifisering av
forbedringsområder.
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Følgende var satt opp som arbeidsgruppenes målsetting i F-sak 3/14

Prosjektets effektmål
- Gi en helhetlig og felles forståelse av kommunens nåsituasjon –
tjenestekvalitet, ressursutnyttelse og organisering.
- 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.

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

Oppvekst- og kultursjefen ønsker å presentere enkelte konkrete problemstillinger
som kan være aktuelle å vurdere nærmere fram mot seminaret i mai:

1) Er kommunen riktig organisert for å kunne gi et best mulig tilbud til brukerne?
2) Er det riktig fordeling av budsjettrammer

a. mellom enheter innenfor en etat
b. mellom etater

3) Er det et riktig omfang/nivå på tjenestene?
4) Hvilket kvalitetsnivå skal kommunens tjenester ha på sine tjenester.

a. Skal kvaliteten på tjenestene videreføres
reduseres
styrkes?

b. Kvantitet versus kvalitet
c. Er det tjenester/områder kommunen ikke lenger behøver å drive med?

5) Investerings- og vedlikeholdsutfordringer i årene framover
a. Skoler
b. Barnehager

6) Tidlig innsats - forebygging versus reparasjon
7) Elevtallsvekst –hvorledes ivareta dette når mesteparten av midlene (fra 2015)

ble fjernet i forbindelse med budsjett 2014
8) Er det behov for endringer i sentrale prosesser?
9) Har vi gode nok styringsdata?
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Program for 2.4.2014:
1. HOK definerer:

Hva er HOK’s mål med prosessen?
Hva ønsker HOK å presentere på seminar i mai 2014?
Hva er HOK’s tidsperspektiv i arbeidet?

2. Hvilke tiltak skal vi igangsette for å gjennomføre innsparingskravene?
3. Nye krav vi står overfor –utbygging av barnehager og skoler

Med hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Vedlegg:
2014 02 26 Presentasjon - Økonomistyring.pdf
KOSTRATALL 2013.xlsx
Regnskap og budsjett på kontogruppenivå Oppvekst og kultur 2013.docx
Kostnader til vedlikehold HOK 2013.docx


