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Supplement til saken om Ny administrativ organisering av Ås kommune.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ba om et kostnadsoverslag før saken legges fram for
kommunestyret. Dette er støttet av andre råd/utvalg.
Rådmannen påpeker i saksframstillingen at kommunen har supplert kommunens store vekst
med nye ansatte ute i tjenestene i alle senere år. Kommunens vekst, alle nye oppgaver,
lovendringer og reformer kommunene er pålagt siden 2003, gir behov for styrket styring og
strategisk ledelse, økt oppfølging og sikre helhetlig oversikt og kontroll. Sett vekk fra
«studentprosjektet» har kommunen stagnert på befolkningsvekstkurven for øyeblikket. Det
meldes likevel behov for flere stillinger for å styrke tjenestene ute. Samtidig er kommunen i et
stort omstillingsprosjekt der det å jobbe smartere, eventuelt reduksjon i tjenestenivå og økt
digitalisering er viktige komponenter.
Rådmannen vil i forbindelse med omorganiseringen begrense økningen av nye fagressurser til
tjenestene for 2019 og heller styrke disse tjenestene med økt arbeidsinnsats til helhetlig og
tverrfaglig ledelse og samarbeid med økt strategisk fokus. Denne styrkingen realiseres
gjennom etableringen av det nye virksomhetsnivået. Rådmannen vil foreslå at en økt andel
av veksttilskuddet, som beregnes ut fra gjennomsnittlig vekst de siste tre årene, skal
prioriteres til nye virksomhetsledere og kommunalsjef, tilsvarende 9 årsverk..
Forhandlingsutvalget har ikke besluttet lønnsnivået, men med lønn, pensjon og
arbeidsgiveravgift samt noen midler til pc og arbeidsplasstilpasninger, vil rådmannen vurdere
utgiften til etablering av en ny kommunalsjef for organisasjon og interne tjenester og et nytt
virksomhetsnivå til rundt 9 mill. kr. I saksframstillingen er det tatt høyde for at utgiftene
kan fordeles over to år.
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Rekrutteringen vil vise om vi har medarbeidere som søker nye utfordringer og får dem. Det
vil kunne føre til noen rokkeringer på oppgaver og ansvar som ikke nødvendigvis blir like
kostnadskrevende som kun å rekruttere eksternt.
Rådmannen svarer ut noen andre merknader fra utvalgene under:
Organisasjonen har flere utviklingsprosjekt som skal iverksettes når et eventuelt vedtak
foreligger – dette gjelder blant annet innenfor virksomhetsområdet hjemmeboende og barn
og unge. Kommunen har gående delprosjekt i omstillingsprosjektet på hele det sentrale stab/
støtteområdet og både innenfor områdene digitalisering og velferdsteknologi. Dette er
områder som involverer mange ulike enheter i dag. Derfor er ikke organisasjonen helt
ferdigstilt i det kartet som legges fram vedrørende antall enheter. Enkelte navn kan fortsatt
endres før arbeidet er sluttført.
Øvrige merknader fra råd og utvalg tar rådmannen med i det videre arbeidet.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann
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