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Handlings,- og økonomiplan 
2022-2025,-budsjett 2022



Mykje kunnskap er på plass

• Vedtatt samfunnsplan m/ kunnskapsgrunnlag

• Årsmelding 2020 

• Langsiktig drifts,- og investeringsanalyse under utvikling 

• Agenda Kaupang analyse 



Langsiktig drifts,- og investeringsanalyse for Ålesund 
kommune 2021- 2032

Kva er våre langsiktige 
utfordringar og mogelegheiter 
innanfor drift og investering?

Korleis påverkar vala våre 
økonomistyringa i eit langsiktig 
perspektiv? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2022-2032 samanfattar kommunen sin økonomi i eit langsiktig perspektiv. Føremålet med analysen er å peike på dei langsiktige utfordringane og mogelegheitene innanfor drift og investering. Dette gjer analysen til eit viktig kunnskapsgrunnlag for alt planarbeid.Hovuddelen av kommunen sitt samla driftsbudsjett går i dag til tenesteområda helse, omsorg, velferd, skule og barnehage, I åra framover vil det også vere behov for betydelege investeringar knytt til desse tenestene, og til infrastruktur. Hovudfokuset i denne analysen er difor lagt på drifts- og investeringsbehov knytt til desse tenestene.Ny kommunelov vektlegg sterkare ei langsiktig og heilskapleg økonomistyring og forvaltning av kommunen si verksemd og økonomi over tid. Den legg og sterkare vekt på langsiktig og heilskapleg økonomistyring der finansielle måltal er eit av verktøya ved å stille overordna krav til styring og forvaltning av kommunen si verksemd og økonomi over tid. Det auka fokuset på langsiktig berekraft betyr auka fokus på kommunen si gjeld. Ein berekraftig økonomi vil krevje aktive grep i dag for å oppretthalde kommunen si økonomiske bereevne. Ein drifts- og investeringsanalyse er eit viktig verktøy i dette arbeidet og bør oppdaterast minimum kvart fjerde år. 



Langsiktig drifts,- og investeringsanalyse
- kva inneheld denne analysa? 

Overordna del:

 Økonomiske handlingsreglar 
og måltal

 Framskrivingar knytt til 
økonomi og demografi 

Utvalde tenesteområde:

Helse og velferd
Opplæring
Kultur og medborgarskap
Miljø,- by og stadutvikling
Kommunedirektøren sine stabar

 Nosituasjon
 Framskriving av driftsutgifter, 

investeringsbehov
 Mogelege tiltak



Handlings,- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2023 skal vedtakast 25. 
november 2021.

Sluttproduktet skal innehalde dette: Parallelt skal vi utvikle denne: 

 Handlingsplan
 Planstrategi
 Driftsbudsjett
 Klimabudsjett
 Investeringsprogram
 Betalingsregulativ

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Frå Agenda Kaupang:Bruker meir ressursar enn samanliknbare kommunarTilbyr meir inngripande tiltak so td. høg andel institusjonsplassar, bustadar med heildøgns bemanningHøge kostnadar på heimebasert omsorg, mange små vedtakIkkje tyngre eller fleire brukarar enn samanliknbare kommunarUklart kva vi kan tilby på lågare nivå i tenestetrappaUklar organiseringDersom kommunen fortsett med dagens drift innan helse og omsorg, må nesten heile kommunebudsjettet i 2050 brukast til helse og omsorg.Den største auken har dei siste åra kome innafor tenester til yngre menneske med nedsett funksjonsevne og personar med utfordringar knytt til psykisk helse og rus. Ålesund kommune har potensial for utvikling av et tjenestetilbud som treffer innbyggernes behov bedre enn i dag, og ivaretar en varslet økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester med dagens ressursinnsats. Potensialet skal utløses med innføring av strategien «Helhetlig innsatstrapp» fra 2021. Helhetlig innsatstrapp vil sikre en stegvis endring mot mer ressursorienterte helse- og omsorgstjenester, som igjen vil møte dagens innsparingskrav og forhindre økt budsjettbehov. Helhetlig innsatstrapp i Ålesund kommune  kommune skal bidra til aldersvennlige og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, parallelt med at behovet for tjenester utsettes med tverrsektoriell forebyggende innsats.Det skal skapes oversikt og felles forventninger til hvilke tjenester kommunen tilbyr på de ulike trinnene.  Innbyggerne skal få hjelp til å mobilisere egne ressurser og mestring.  Tjenestene skal harmoniseres og innbyggerne skal få like tilbud.  Innbyggerne skal tilbys helsefremmende og forebyggende tilbud og tjenester.  Kommunen skal utsette tunge, kompenserende omsorgstilbud lengst mulig for å redusere unødvendig inngripen i innbyggernes liv.Visualisert viser Helhetlig innsatstrapp nivåer for tilbud og tjenester som blir tilbudt lokalt for å fremme helse, forebygge uhelse og kompensere for nedsatt funksjonsevne hos innbyggerne. Ett av flere effektområder er å skape en bevisst anvendelse av tjenestetilbud på de ulike trinnene og sikre en økonomisk bærekraftig, profesjonell forvaltning av kommunens helse- og omsorgstjenesteressurser fra 2021.Helhetlig innsatstrapp skal skape bevisshet om den positive helseeffekten deltakelse, aktivitet og mestringsopplevelser. Strategien skal øke anvendelsen av tiltak med helsefremmende virkning, slik at kommunen kan bidra til innbyggernes livskvalitet og helse lengst mulig. Spesielt må veiledning og støtte til eldre innbyggere, som er en verdifull men ofte ignorert ressurs, styrkes med mål om å utsette mer kompenserende helse- og omsorgstjenester. Helhetlig innsatstrapp skal skape bevissthet rundt at helse- og omsorgstjenester har ulik grad av inngripen i tjenestemottakernes liv, og viktigheten av å gi tjenester på et riktig nivå for å opprettholde funksjoner og ikke redusere dem. Effekter av god dimensjonering mellom helsefremmende og kompenserende tjenester er både en friskere befolkning og en økonomisk bærekraftige helse- og omsorgstjeneste. Helhetlig innsatstrapp innføres med følgende overordnede mål: Forebygging utsetter behovet for helse- og omsorgstjenester i befolkningen. Det er etablert felles forventninger til kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud. Helse- og omsorgstjenestetilbudet er tilpasset innbyggernes behov. Helse- og omsorgtjenester gis med fokus på livskvalitet og minst mulig inngripen i mottakerens liv.



Politiske møte: Saker/ tema

24.- 25. aug
Arbeidsmøte

Arbeide med saker relatert til handlings,- og økonomiplan 2022-2025, og budsjett 2022:
• Langsiktig drifts,- og investeringsanalyse, Rammevilkår for økonomiplanperioden, Innsatstrapp og mogelege tiltak 

,Klimabudsjett, Planstrategi, Handlingsplan for 2022

30.aug KSK Orientering i møtet: Langsiktig drift og investeringsanalyse og  økonomiske rammevilkår 2022

07.sep FS Politisk sak:  Innstille i sak om innsatstrapp 

23.sep KS Orientering i møtet: Forkorta orientering kring relevante tema knytt til  handlings,- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022
Politisk sak: Vedta sak om innsatstrapp

27.sep KSK Orientering i møtet: Langsiktig drift og investeringsanalyse

28. sep FS
Arbeidsmøte

Arbeide med saker relatert til handlings-, og økonomiplan 2022-2025, og budsjett 2022:
• Langsiktig drift og investeringsanalyse, Investeringsprogram 2022, Betalingsregulativ

05.okt FS Juni og juli budsjettkontroll

21.okt KS Politisk sak: Vedta budsjettrevisjon 3
Orientering og utsending : kommunedirektøren si innstilling i handlings,- og økonomiplan m/ budsjett?

26.okt FS

02.nov FS 2. Tertial rapportering/Budsjettrevisjon 3
Innstiller til handlings,- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

3.nov Råda, 11.Nov 
KDU,15.nov KSK

Høyringsinnspel til handlings,- og økonomiplan 2022- 2025, budsjett 2022

25.nov KS Vedtak av handlings,- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunedelsutvala: Oppstartsmøte med leiararne- gå gjennom famdriftsplan- slutten av august ( få tilbakemelding på kva som er mest interessant/ relevant)Delta på Utopi- verkstad under The North WestEit stormøte- fellesmøte med alleUttale i høyringsperiodenArbeidsmøte kring innsatstrapp- politisk deltaking?
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