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1. Mål og rammer 
 

1.1 Bakgrunn 
 

Kommunestyret vedtok i desember budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Her fremkommer 

at kommunen står overfor et stort økonomisk omstillingsbehov i årene fremover. Med de 

økonomiske prognoser som er lagt til grunn for kommuneøkonomien må Sør-Varanger 

kommune ta kraftige grep om vi ikke skal havne i et alvorlige økonomisk uføre i slutten av 

økonomiplanperioden. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt at kommunen må 

omstille kommunens drift med vel 50 mill.kr og at arbeidet i all hovedsak skal konsentreres 

om årene 2018 og 2019.  

 

Kommunestyre vedtak sak 17/094: 

Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprosjekt over to år med målsetting om å 

skape en sunn og robust kommuneøkonomi med det nødvendige handlingsrom. 

Omstillingsarbeidet må sees i sammenheng med strategisk plan for oppvekst, -plan for 

helse, omsorg og velferd, samt igangsatt arbeid med næringsplan. Gruppelederne er 

styringsgruppe for prosjektet. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet finansieres 

ved bruk av 2565002 - disposisjonsfond.   

Ytterligere omstilling. Rådmannen vurderer hele kommunens virksomhet og kommer med en 

tiltaksliste på 20 mill som er realiserbar innen neste kommunestyre den 14.02.2018. Ut fra 

fremlagte tiltaksliste skal tiltak til 10 mill vedtas. All innsparing, 10mill, settes på disposisjons 

fondet. Endring i skolestruktur skal ikke være et tiltak i denne innsparingen.  

 

Bakgrunnen for utfordringene i økonomien skyldes i hovedsak fire forhold;  

Økt rente- og avdragsbelastning. Kommune har allerede høy lånegjeld og er blant de 

kommunene i landet med høyest lånegjeld pr innbygger. Med bygging av ny 

Sandnes/Bjørnevatn skole samt nytt Bo- og aktivitetssenter for funksjonshemmede vil 

lånegjelden øke. Økningen i rente og avdragsbelastninger vil øke med om lag 20 mill.kr i 

slutten av økonomiplanperioden.  

Det er også verdt å merke at med kommunens høye lånegjeld vil en liten renteøkning få 

store konsekvenser. En prosent renteøkning betyr en økt driftsutgift for kommunen på 

mellom 12-14 mill.kr.   

Eiendomsskatt; Stortinget har vedtatt en endring i regelverket rundt eiendomsskatt for verk, 

bruk og næringseiendommer som vil medfører lavere eiendomsskattegrunnlag for 

kommunene.    

Integreringstilskudd; Sør-Varanger kommune har gjennom flere år tatt et stor ansvar i forhold 

til bosetting av flyktninger og integrering av disse. Gjennom et forholdvis stort 

integreringstilskudd har kommunen hatt mulighet for å bygge opp gode tjenester for å ivareta 

flyktningene. Dette tjenestetilbudet må nå omstilles. De vedtatte nasjonale føringene for 

flyktning- og bosettingspolitikken får også konsekvenser for Sør-Varanger kommune, hvor vi 

ikke lenger skal være en stor bosettingskommune. Kommunens integreringstilskudd vil 
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reduseres betydelig fra dagens nivå på i overkant av 40 mill.kr til beregnet 8 mill.kr i slutten 

av planperioden.  

Nasjonale føringer for kommuneøkonomien; gjennom nytt forslag til kommunelov har staten 

varslet økt krav til kommunens driftsresultat. Dersom en følger anbefalingene skal 

kommunen budsjettere med et netto driftsresultat på vel 1,75 % av driftsutgiftene, noe som 

utgjør 15 mill.kr for Sør-Varanger kommune.   

Videre har Stortinget vedtatt et effektiviseringskrav til kommunene som medfører mindre 

statlige overføringer til kommunene i årene fremover. Effektiviseringskravet begrunnes i bruk 

av ny teknologi, digitalisering og strukturelle endringer. For 2018 er effektiviseringskravet 

vedtatt til å utgjøre en reduksjon på 0,5 % av de frie inntektene.  

 

1.2 Omstillingsmål  
 

1.2.1 Overordnet målsetting med omstillingen 
 

Redusere kommunens driftsnivå med 50 mill.kr over en to års periode. 

Oppdraget er å skape en sunn og robust kommuneøkonomi gjennom å omstille kommunens 

driftsøkonomi over en to års periode med 50 mill.kr. Tiltakene skal ha full økonomisk effekt i 

2020.  

 
 

1.2.2 Effektmål for omstillingsarbeidet  
 
Alle enheter vil bli berørt av omstillingsarbeidet. I overkant av 80 % av driftsbudsjettet er i de 

store sektorene Kultur og oppvekst og Helse, omsorg og velferd. Når kommunens driftsnivå 

skal reduseres er det naturlig at det er innenfor disse tjenesteområdene hovedfokuset må 

rettes. Omstillingen innenfor disse sektorene må sees i tett sammenheng med arbeidet med 

de strategisk planer som nå pågår.   

Følgende skisse for fordeling av reduksjoner i driftsnivå: 

(tall i 1000) 

Tjenesteområde Utredede 
tiltak 2018 

2018 2019 Full effekt 2020 

Administrative tjenester 2 000 1 000 1 000 2 000 

Kultur og oppvekstsektoren  6 000 3 000 22 000 25 000 

Helse, omsorg og velferdssektoren  10 000 5 000 16 000  21 000 

Tekniske tjenester  2 000 1 000 1 000 2 000 

Sum  20 000 10 000 40 000 50 000 

 

Omstillingen er delt inn i fase 1 og fase 2. I fase 1 er målet å fremskaffe omstillings- og 

effektiviseringstiltak for 20 mill.kr som legges frem for kommunestyret i februar 2018. 

Kommunestyret vedtar kutt av 10 mill.kr som skal ha effekt i 2018. I fase to som starter i 

februar 2018 og varer ut 2019 er målet å fremskaffe omstillings- og effektiviseringstiltak for 

40 mill.kr i løpet av 2018 og 2019. Tiltakene skal full økonomisk effekt for budsjettår 2020.  
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1.3 Prioritere og beslutte - struktur og kvalitet   
 

Kommunen har ansvaret for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv 

ressursutnyttelse som sikrer innbyggerne et best mulig tjenestetilbud over tid. Videre har vi 

ansvaret for å tilpasse tjenestetilbudet gjennom planlegging, prioritering og styring innenfor 

de fastsatte inntektsrammer og regelverk som gis av staten. Gjennom omstillingsprosessen 

vil det bli nødvendig å avklare fremtidig tjenestetilbudet gjennom både å se på både struktur 

og tjenestenivå.  

En tilpasning av tjenestetilbud med hensyn på demografi og geografi vil være en del av 

omstillingsprosessen. Strukturdebatten som må avklare hvor tjenestene skal tilbys, vil ikke 

kunne unngås når kommunen skal redusere 50 mill.kr i driftsbudsjettet.   

Tjenestenivået må vurderes utfra må, bør, kan modellen.  

 

 De tjenestene en kommune må gi er det som loven krever som myndighetsgitt 

minstestandard.  

 De tjenestene en kommune bør gi defineres ofte av fagfolk i kommunen som en 

faglig forsvarlig standard,  

 mens de tjenesten en kommune kan gi ofte har karakter av brukerkrav og 

forventninger.  

 Oppsummert kan man si at kommunene både gir tjenester som ikke er direkte hjemlet 

i lov og at nivået på mange tjenester som er lovhjemlet ofte ligger over det som er 

lovkravet, jfr. KOSTRA rapport. 

 

Struktur  Tjenestenivå  
 Tilpasse tjenestenivå etter 

bosettingsmønster og brukere 
basert på demografi  

 Beslutte strukturelt nivå  

- Skolestruktur 

- Barnehagestruktur 

- Struktur omsorgstjenester 
   

 Ta i bruk ny teknologi 

 Digitalisering  

 «Best practice» 

 Vurdere tjenestetilbud etter modell 
må, bør, kan  

 Gjennomgang av alle tjenester i 
kommunen    

 
 

1.4 Suksesskriterier  
 

 Politisk forankring  

 

 Medvirkning og involvering 
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 Omstillingene må ses i tett sammenheng med det strategisk planarbeidet 

 

 Sterkt fokus på økonomistyring i hele kommuneorganisasjon  

 

 Samhandling 

- Samhandling internt mellom de ulike tjenesteområdene 

- Politikk/administrasjon  

- Tillitsvalgtapperatet er sentral medspiller, gode prosesser med medvirkning 

- Eksterne samarbeidsparter og offentlige etater  

- Brukermedvirkning og pårørende medvirkning (strategisk planprosess)  

 

 Informasjon internt og eksternt er sentralt  

 

 Fokus på teknologi og nye digitale løsninger  

- Velferdsteknologi 

- Digitalisering  

 

 Prioritere og beslutte tjenestetilbud 

- Struktur  

- Tjenestenivå  

 

2. Gjennomføring  
 

2.1 Prosjektorganisering 
 

 Oppdragsgiver:  Kommunestyret  

 Styringsgruppe:  Gruppelederne i partiene  

Prosjektansvarlig (PA): Rådmann Nina Bordi Øvergaard 

Prosjektleder (PL):  Økonomisjef Svanhild Lande  

Prosjektgruppe:  Rådmannens ledergruppe 

     Hovedtillitsvalgt fagforbundet Astri Hasselberg  

Arbeidsgruppe 1:  Fagnettverk oppvekst  

     Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet Terje Johansson 

Arbeidsgruppe 2:  Fagnettverk helse, omsorg og velferd  

     Hovedtillitsvalgt sykepleieforbundet Mailin Jerijervi  

     Hovedtillitsvalgt fagforbundet Astri Hasselberg 

Arbeidsgruppe 3: Enhetsledere øvrige tjenester  

Hovedtillitsvalgt fagforbundet Trond Mikkola      
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Styringsgruppe (SG):  

SG opptrer som kollegium under varaordføreres ledelse. Styringsgruppa skal gjennom sin 

styring bidra til at prosjektet lykkes med sin målsetting og legge til rette for å lykkes med 

omstillingen. Styringsgruppa skal sammen med prosjektansvarlig overvåke framdrift og 

resultat. Styringsgruppa skal se til at administrasjonen har tilstrekkelig med ressurser for å 

gjennomføre omstillingen.  

SG har et spesielt ansvar for at prosjektets arbeid og resultater kommuniseres til relevante 

parter, og at PA og PL mottar relevante innspill. 

SG er ikke operativt ansvarlig for arbeidet i prosjektet. 

Prosjektansvarlig (PA): 

Opptrer på vegne av oppdragsgiver og er øverste ansvarlige for utviklingen og 

måloppnåelsen i prosjektet med det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning 

og/eller stoppe prosjektaktiviteter der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg, etter 

å ha konferert med styringsgruppen. 

Prosjektgruppe (PG):                 

Prosjektgruppa gjør arbeidet med gjennomføring av omstillingen, herunder å søke og utrede 

alternative tiltak, velge tiltak som skal fremmes politisk og lage handlingsplaner for 

implementering av politisk vedtatte omstillingstiltak.  

Prosjektleder (PL):  

PL er operativt ansvarlig for den daglige styringen og gjennomføring av prosjektet. Gir 

dokumentasjon og beslutningsunderlag til prosjektgruppen, prosjektansvarlig og 

styringsgruppa. Prosjektleder skal utarbeide budsjetter, planlegge arbeidet i 

omstillingsprosjektet.  

Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Prosjektleder deltar sammen med 

prosjektansvarlig i styringsgruppemøter. Prosjektleder har fullmakt til å oppnevne 

arbeidsgrupper etter behov. Prosjektleder har fullmakt til å igangsette ulike utredningsarbeid i 

organisasjonen for å oppnå måloppnåelsen.   

Hovedtillitsvalgt (HTV):               

HTV skal sikre at samarbeid og medbestemmelse ivaretas i hele omstillingsperioden. 

Gjennom deltakelse i både prosjektgruppen og alle arbeidsgrupper vil HTV være bindeledd 

mellom ledelsen og de ansatte og være de ansattes representant i utvalgene. Gjennom aktiv 

deltakelse vil HTV fungere som rådgivere for ledelsen og anses som en part med både 

medvirkningsrett og medvirkningsplikt. Med dette mener arbeidsgiver at de tillitsvalgte er gitt 

gode muligheter for å kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse og skape 

og opprettholde et godt samarbeid gjennom hele omstillingsperioden.  

      

2.2  Skisse for gjennomføring og fremdriftsplan  
 
Prosjektet er delt inn i Omstillingsfase 1 og Omstillingsfase 2.  

Omstillingsfase 1  

Januar 2018 og omstillingstiltakene skal vedtas i kommunestyret 14 februar 2018.  

Det er utarbeidet følgende tidsplan for omstillingsfase 1;  
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Dato  Møte 

13.12.2017 Kommunestyre - budsjettvedtak 

15.12.2017 Lederforum 

18.12.2017 Tillitsvalgte 

21.12.2018 Utsending av Kostratall, sammenligning 

05.01.2018 Gjennomgang av Kostratall rådm ledergruppe 

10.01.2018 Arbeidsmøte gruppe 1 Oppvekst 

11.01.2018 Arbeidsmøte gruppe 3 Teknisk/støttefunksjoner 

12.01.2018 Frist utredning A-tiltak 

15.01.2018 Møte i prosjektgruppa  

15.01.2018 Orientering i Administrasjonsutvalget  

17.01.2018 Arbeidsmøte gruppe 2 Helse, omsorg og velferd  

19.01.2018 Frist utredning B-tiltak 

22.01.2018 Møte i prosjektgruppa  

22.01.2018 Orientering i utvalg for levekår  

24.01.2018 Møte i styringsgruppa  

24.01.2018 Frist utredning C-tiltak 

24.01.2018 Møte i prosjektgruppa 

29.01.2018 Møte i prosjektgruppa  

29.01.2018 Frist utarbeidelse av tiltaksdokument 

01.02.2018 Møte med de tillitsvalgte  

05.02.2018 Drøftingsmøte tillitsvalgte   

07.02.2018 Formannskap  

09.02.2018 Administrasjonsutvalg  

09.02.2018 Eldrerådet 

09.02.2018 Rådet for likestilling av funksjonshemmede  

12.02.2018 Utvalg for levekår  

13.02.2018 Utvalg for plan og samferdsel  

14.02.2018 Kommunestyre  

15.02.2018 Lederforum  

Vår 2018 Iverksettelse vedtatte tiltak  

Mars 2018 Evaluering fase 1 
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Omstillingsfase 2  

Fra februar 2018 tom desember 2019. Her skal de endelig omstillingstiltakene være vedtatt i 

kommunestyret i desember 2019 med full virkning fra budsjettår 2020. Rådmannen legger 

likevel opp til at det skal utredes og fremmes omstillingstiltak for kommunestyret løpende 

gjennom både 2018 og 2019. 

Det er utarbeidet foreløpig fremdriftsplan for omstillingsfase 2. Denne vil bli mer detaljert 

ettersom prosjektet løper.  

Tidspunkt   Aktivitet  

Månedlig   Prosjektgruppemøte  

Månedlig Arbeidsgruppemøter (alle grupper)  

Månedlig  Samarbeidsmøte med de tillitsvalgte  

Månedlig  Lederforum  

Kvartalsvis Styringsgruppemøte  

Vårhalvår   Arbeidskonferanse med fokus på omstilling 

Mai/juni 2018 Råd og utvalg, behandling omstillingstiltak  

13 juni 2018 Kommunestyremøte med omstillingstiltak    

14 november 2018 Fremlegg budsjett og økonomiplan 2019-2022 inkl.omstilling 

November  Råd og utvalgsbehandlinger 

12 desember 2018 Kommunestyremøte budsjett/økonomiplan 

Mai/juni 2019 Råd og utvalg, behandling omstillingstiltak  

13 juni 2019 Kommunestyremøte med omstillingstiltak    

xx november 2019 Fremlegg budsjett og økonomiplan 2019-2022 inkl.omstilling 

November 2019 Råd og utvalgsbehandlinger 

xx desember 2019 Kommunestyremøte budsjett/økonomiplan 

Vår 2020 Iverksettelse av alle vedtatte tiltak 

April 2020 Evaluering omstillingsprosjekt  

 

 

2.3 Informasjon og kommunikasjon  
 

Det utvikles en enkel kommunikasjonsstrategi for omstillingsarbeidet som følger vedlagt.  

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til mer effektiv samhandling og informasjonsutveksling 

mellom de prosjektansvarlig, prosjektgruppen og styringsgruppen. Videre er det sentralt å 

sikre god og bred informasjon og kommunikasjon med alle involverte i omstillingsarbeidet 

som eksempelvis de ansatte, ledere, tillitsvalgte, brukere, pårørende, andre offentlige 

institusjoner, næringsliv mfl.. 
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Viktige kommunikasjonskanaler vil være: 

 Kommunens nettsider 
 Informasjonsbrev  
 Sosiale media  
 Dialog- og informasjonsmøter  

 

2.4 Kompetanse  
 

Sør-Varanger kommune har dyktige ansatte med høy fagkompetanse og satsingen for 

økning av kompetansenivå og utdanning har gitt resultater. En fortsatt satsing på 

kompetanseheving må til om vi skal lykkes med omstillingen. Kommunestyret vedtok i 

desember strategi for rekruttering og kompetanseheving i grunnskolen. Målet er at også de 

øvrige tjenester skal utarbeide tilsvarende strategi. Digitalkompetanse vil være et 

satsingsområde, hvor kartleggingsarbeidet allerede har startet.  

 

2.5 Prosessbistand  
 

Omstillingsprosjektet skal i all hovedsak løses innenfor eksisterende administrative 

ressurser. Rådmannen vil likevel søke om ou-midler fra KS og skjønnsmidler fra 

fylkesmannen til prosesshjelp og konsulentbistand ved utarbeidelse av enkeltprosjekter, 

lederbistand til gjennomføring av prosjektplan og implementering av vedtatte tiltak. 

Rådmannen ser behov for å understøtte lederne ved gjennomføring av endringsprosessene, 

herunder bistand til prosesstilrettelegging og faglig støtte til å tilpasse struktur og tjenestenivå 

til nye rammer og hente «beste-praksis» for å bidra til effektivisering, herunder også 

digitalisering. Rådmannen vil også vurdere å hente eventuell bistand til prosesser og 

områder der kommunen trenger å bryte mønster og legge grunnlag for innovasjon.  

Dette vil kunne gjennomføres via ledersamlinger hvor relevante verktøy og metoder legges til 

grunn for gjennomføring og implementering av endringene. Samlingene forutsettes finansiert 

via eksterne midler.  

 

3.0 Evaluering  
 

Formål med å evaluere er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra omstillingsprosjektet, og 

sikre at resultatene er dokumentert på en hensiktsmessig måte.  

I gjennomføringen av omstillingsprosjektet gjør både prosjektleder, prosjektdeltakerne, 

prosjekteier, enhetslederne og ansatte i organisasjonen seg mange erfaringer. Erfaringene 

kan være knyttet til hvordan arbeidsprosessene i prosjektet har vært og hvordan 

samarbeidsklimaet har vært. I tillegg kan det være erfaringer knyttet til om man har satt seg 

realistiske omstillingsmål og om målene er gjennomførbar i kommunen.  

I løpet av omstillingsprosjekt forventes det mange kreative prosesser hvor det jobbes frem 

tanker og ideer som skal bidra til å nå omstillingsmålene. Disse prosessene resulterer ofte i 

mange gode ideer, som man av ulike grunner ikke tar med videre i det aktuelle prosjektet. 
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Det er viktig at disse ideene ikke forsvinner når omstillingsperioden er over men at ideene 

bør dokumenteres og kan dermed benyttes i senere tiltak og prosjekter. 

I avslutningsfasen skal det gjennomføres en evaluering av omstillingsprosjektet og det skal 

utarbeides en sluttrapport som dokumenterer resultater og erfaringer. Evalueringen utføres 

internt. Styringsgruppen og tillitsvalgte er naturlig en del av evalueringen.  
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Vedlegg 1 - Kommunikasjonsstrategi for omstillingen 
 

Målgruppen for kommunikasjonsstrategien er styringsgruppen, prosjektgruppen og 

arbeidsgrupper.  

Prosjektplanen for omstillingen har stadfestet følgende som målsetning for 

omstillingens kommunikasjon: 

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til mer effektiv samhandling og 

informasjonsutveksling mellom de prosjektansvarlige, prosjektgruppen og 

styringsgruppen. Videre er det sentralt å sikre god og bred informasjon og 

kommunikasjon med alle involverte i omstillingsarbeidet som eksempelvis de 

ansatte, ledere, tillitsvalgte, brukere, pårørende, andre offentlige institusjoner 

og næringslivet. 

Omstillingens overordnede målsetning er: 

Redusere kommunens driftsnivå med 50 mill.kr over en to års periode. 

Oppdraget er å skape en sunn og robust kommuneøkonomi gjennom å 

omstille kommunens driftsøkonomi over en to års periode med 50 mill.kr. 

Tiltakene skal ha full økonomisk effekt i 2020.  

 

Verdiene for kommunikasjonsstrategien er: 

- Tilgjengelighet. 

- Meroffentlighet. 

- Tydelighet. 

Med tilgjengelighet menes at informasjon skal være lett å få tak for egen 

organisasjon og for offentligheten. Meroffentlighet betyr at man på best mulig måte 

skal opplyse det offentlige ordskifte, og etterstrebe å informere mest mulig. Med 

tydelighet menes at informasjon skal være lettfattelig, og at man skal fortelle de 

positive og negative konsekvenser omstillingen får. 

Tidspunktene for det som skal kommuniseres skal følge fremdriftsplanen til 

omstillingsprosjektet. 

Bred kommunikasjon til involverte eksternt og internt 

Bred kommunikasjon til involverte eksternt og internt er avhengig av at man i god tid i 

forveien planlegger informasjonen som skal ut basert på fremdriftsplanen til 

omstillingsprosjektet. Dette er den planlagte kommunikasjonen i 

omstillingsarbeidet. 

 

 

Hvem er ansvarlig i den planlagte kommunikasjonen? 
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- Hjemmesiden skal ha en egen side for omstillingen hvor 

bakgrunnsinformasjon, politiske vedtak og annen informasjon samles for 

offentligheten. 

o Kontorsjef er ansvarlig for struktur, offentliggjøring av politiske 

vedtak og publisering. 

o Økonomisjef er ansvarlig for bakgrunnsinformasjon og annen 

relevant informasjon. 

 

- Intranett skal brukes for å informere om prosess, interne møter og intern 

informasjon om omstillingen. OBS! Er tilgjengelig 14.mars. 

o Kontorsjef er ansvarlig for publisering. 

 

- Informasjonsbrev skal brukes for å informere ansatte om prosess og hva 

som skjer i omstillingen. Det er et mål å sende ut månedlige 

informasjonsbrev. 

o Kontorsjef er ansvarlig for skriving av informasjonsbrev. 

 

- Pressemeldinger skal sendes ut til media samtidig som saker legges frem 

til politiske behandling, og når rådmannen mener det er nødvendig for å 

opplyse det offentlige ordskiftet. 

o Prosjektleder og prosjektansvarlig er ansvarlig for skriving av 

pressemeldinger. 

o Rådmann og kommunalsjef vil stå som tilgjengelig for ytterligere 

kommentarer. 

o Kontorsjef er ansvarlig for utsending. 

 

- Interne møter skal avholdes for alle ansatte på alle enheter om 

omstillingen. Når ny informasjon foreligger eller når det ligger saker til 

politisk behandling. 

o Enhetsledere er ansvarlig for interne møter og informasjonsflyt på 

sin enhet. Kommunalsjef er ansvarlig for oppfølging. 

 

- Folkemøter kan avholdes. 

o Kontorsjef er ansvarlig for tilrettelegging og annonsering. 

 

- Sosiale medier kan benyttes. 

o Kontorsjef er ansvarlig. 

 

Regler: 

- All offentlig og intern informasjon skal etterstrebe verdien tydelighet. 

- Enhetsledere skal få et varsel dagen før saker, informasjonsbrev eller 

annet av høy verdi sendes til alle ansatte. 
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