Ås kommune

Gjennomgang av kommunens fond
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Behandlingsrekkefølge
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 18/03354-1
Møtedato
21.11.2018
21.11.2018

Rådmannens innstilling:
Det omdisponeres fondsmidler til generelt disposisjonsfond og ubundet
investeringsfond i tråd med tabell 1, 2, 3 og 4.
Ås, 14.11.2018
Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Saksutredning:
Fakta i saken:
Kommunestyret har i forbindelse med Handlingsprogrammet 2018-2022 vedtatt
følgende verbalforslag:
Kommunens fond gjennomgås i løpet av 1. halvår 2018 med sikte på å tilbakeføre så
mye som mulig til disposisjonsfond.
Vurdering:
Disposisjonsfond er et ubundet fond som kommunestyret kan disponere som de vil,
så lenge kommunen har positivt driftsresultat. Bundne fond skal kun benyttes til
øremerkede midler fra eksterne. Tidligere har kommunen ikke praktisert dette fullt ut
slik at det er avsatt midler til bundne fond som egentlig er ubundne. De senere årene
har rådmannen strammet inn dette, slik at det kun er øremerkede midler som
avsettes til bundne fond. Det er imidlertid ikke ryddet opp i tidligere avsetninger til
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fond, og det er derfor behov for en slik opprydding. Som en oppfølging av
kommunestyrets vedtak ovenfor foreslår derfor nå rådmannen også en opprydding i
bundne/ubundne fond.
Ubundne og bundne investeringsfond kan kun benyttes til investering. Disse
fondene kan ikke omdisponeres til disposisjonsfond. Ubundne investeringsfond kan
disponeres fritt av kommunestyret til finansiering av investeringer.
Rådmannen har i denne omgang vurdert alle fond uten bevegelse de siste 5 år. I de
tilfeller formålet for den opprinnelige avsetningen ikke lenger er aktuell foreslår
rådmannen at beløpet reguleres til generelt disposisjonsfond. Når det gjelder bundne
fond hvor det ikke har vært bevegelse siste 5 år legger rådmannen til grunn at tiltaket
er gjennomført finansiert av ordinær drift.
Rådmannen foreslår at følgende fond reguleres/omposteres til henholdsvis generelt
disposisjonsfond eller generelt ubundet investeringsfond:

Bundne driftsfond
Konto
Kontotekst
25150107
Velferdsmidler
25150200
Kirkeruds Legat
25150252
SFO-Kroer
25150257
SFO - Sjøskogen
25150300
Behandlingsbasseng Åslund
25150301
Folkehelse ansvar 3003
25150505
Flyktningbarn
251 Bundne driftsfond

Regnskap per nov
2018
(360)
(19 633)
(25 000)
(14 369)
(19 797)
(25 000)
(15 000)
(119 158)

Tabell 1 Omdisponering fra bundne driftsfond til disposisjonsfond
119 158 kr foreslås regulert til generelt disposisjonsfond kontonr. 25650000.

Disposisjonsfond
Konto
Kontotekst
25650001
Forsikringsmidler
25650016
Enheters over-/underskudd
25650120
Evaluering pers-org
25650604
Fond gebyrinntekter startlån
256 Disposisjonsfond

Regnskap per nov
2018
(763 159)
(500 000)
(95 000)
(144 708)
(1 502 867)

Tabell 2 Omdisponering av Disposisjonsfond
Fond 25650016 Enhetenes over/underskudd ble satt av i forbindelse med
årsavslutningen 2016. Midlene ble ikke disponert påfølgende år og kan derfor nå
føres tilbake til generelt disposisjonsfond.
Det har ikke vært bevegelse på de resterende fondene de siste 5 år. Rådmannen
foreslår at 1 502 867 kr flyttes til generelt disposisjonsfond kontonr. 25650000.
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Bundne investeringsfond
Konto
Kontotekst
25550300
Helsetj. 0320841/101
25550621
Tilskudd Brekkeveien Husbanken
255 Bundne investeringsfond

Regnskap per nov
2018
(7 155)
(462 764)
(469 919)

Tabell 3 omdisponering fra bundet investeringsfond til ubundet investeringsfond
Det har ikke vært bevegelse på disse fondene siden 2008. Rådmannen foreslår
derfor at 469 919 kr reguleres fra bundet investeringsfond til ubundet
investeringsfond kontonr. 25350140.

Ubundet investeringsfond
Konto
Kontotekst
25350600
Garantifond
25350601
Brønnerud forsikringsmidler
25350706
Salg Tårnveien, Innløsning festetomter
253 Ubundne investeringsfond

Regnskap per nov
2018
(576 889)
(17 047)
(251 283)
(845 219)

Tabell 4 Omdisponering av ubundet investeringsfond
Forsikringsmidlene knyttet til Brønnerud er allerede utbetalt til Brønnerud grendehus,
jf. K-sak 7/18.
Det har ikke vært bevegelse på de resterende fondene de siste 5 år. 845 219 kr
foreslås flyttet til generelt ubundet investeringsfond kontonr. 25350140

Økonomiske konsekvenser:
Forslag til omdisponering av midler medfører en økning av kommunens
disposisjonsfond på 1 622 025 kr. Dette fondet disponeres fritt av kommunestyret og
er et viktig bufferfond for Ås kommune.
Ubundet investeringsfond styrkes med 1 315 138 kr. Dette er midler som
kommunestyret kan disponere til finansiering av investeringsprosjekter.

18/03354-1

Side 3 av 3

