
Budsjettseminar
25.05.21



Program

• 0900-0945: Kommuneplanens samfunnsdel

• 0955-1100: Bakteppe for arbeidet med handlings- og økonomiplanen/budsjett

• 1130-1330: Rammesaken til kommunestyret

• 1345-1410: Hva er viktig for de ansatte? Innspill fra HTV/HVO

• 1410-1435: Utviklings- og endringsarbeid; hvordan gjør vi det?

• 1435-1510: Økonomireglementet; hva har kommunestyret vedtatt?

• 1510-1530: Oppsummering ved ordfører og rådmann



Monica Myrvold Berg, ordfører



Den første kommuneplanen

• Kommuneplanen er kommunens 
viktigste overordnede og langsiktige 
styringsdokument

• Politikerne har ledet arbeidet med å 
utvikle den aller første 
kommuneplanen

• Omfattende innbyggermedvirkning



Vår felles historie

• Vi var tre. Nå er vi én.

• Historien vår er skapt av tømmeret, 
elva og fjorden

• Mange tråder som har bundet – og 
fortsatt binder – oss sammen

• Gamle fabrikklokaler lever videre i 
ny drakt som attraktive kulturelle 
møteplasser

• Vi bygger en ny kommune på 
fundamentet av de tre gamle

• Vi har noe for alle!



Visjon: Et godt sted å leve

• Visjonen omfatter alle livets faser, 
sett fra innbyggernes side

• Målet med visjonen er at …
• … den gir positive assosiasjoner

• … den er enkel å huske 

• … det blir naturlig for innbyggerne å 
snakke om hjemkommunen ved å 
bruke visjonen



Verdiene: Nær, inkluderende og nytenkende

• Tjenester og steder utvikles i nært 
samarbeid med innbyggerne

• Alle får muligheten til å utvikle sine 
evner og benytte sine muligheter

• Nye løsninger søkes til enhver tid for 
å forbedre tjenestene, og 
morgendagens utfordringer møtes 
med utviklingsvilje og -kraft



Muligheter og utfordringer

• Drammen kommunes sentrale 
plassering på Østlandet 

• Attraktivt næringssentrum

• Utfordringer knyttet til blant annet 
alderssammensetning, levekår og 
sysselsetting

• Utfordringene må ses samlet og 
løses ved at kommunens tjenester 
samarbeider på tvers av 
tradisjonelle skillelinjer



Sentrale utviklingstrekk 

• Drammen er Norges sjuende største 
kommune målt i folketall

• Den nest største kommunen i Viken

• En storby i nasjonal sammenheng og 
et knutepunkt for både person- og 
godstrafikk med både E18, E134, 
Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og 
Bergensbanen gjennom kommunen

• Et naturlig regionalt senter for 
tjenester, handel og kultur

Drammen

Oslo

Fredrikstad

Tønsberg

Sandefjord

Kongsberg



Sentrale utviklingstrekk – befolkning (antall)

• 101.859 innbyggere ved inngangen 
til 2021

• Årlig befolkningsvekst er anslått til å 
ligge på 0,5 prosent fremover

• Forventet innbyggertall i 2040 med 
anslått befolkningsvekst vil være 
rundt 111.400

• Befolkningsveksten har avtatt de 
siste årene og variert mellom 0,3 og 
0,8 prosent



Sentrale utviklingstrekk – befolkning (alder)

• Antall innbyggere i arbeidsfør alder 
holder seg noenlunde stabilt
• Prognose: 

3,3 prosent vekst

• Antall eldre innbyggere stiger 
betraktelig
• Prognose: 

I overkant av 50 prosent vekst i antall 
innbyggere over 67 år

• En dobling i antall innbyggere over 80 
år

2021

4,0 innbyggere 
i alderen 18-67 år 

pr. innbygger over 67 år.

2040

2,8 innbyggere 
i alderen 18-67 år 

pr. innbygger over 67 år.



Sentrale utviklingstrekk – utdanning

• I underkant av 1/3 av innbyggerne 
har høyere utdanning

• I overkant av 1/3 av innbyggerne har 
fullført videregående opplæring

• Omtrent 1/3 har fullført grunnskolen

• Av de ti største kommunene i landet 
er Drammen blant de med lavest 
utdanningsnivå



Sentrale utviklingstrekk – innvandring

• I underkant av 30 prosent av 
kommunens innbyggere har 
innvandrerbakgrunn
• Født i utlandet og har flyttet til Norge

• Født i Norge av innvandrerforeldre

• Kommunen har innbyggere med 
bakgrunn i rundt 150 land



Sentrale utviklingstrekk – levekår

• Rundt hvert femte barn vokser opp i 
familier med vedvarende lav inntekt

• Mange kommer fra familier med 
innvandrerbakgrunn hvor 
foreldrenes utdanningsnivå er lavt 
og tilknytning til arbeidslivet er svak

• Levekårsutfordringer har en tendens 
til å forsterke hverandre negativt, 
både på individnivå og områdenivå –
og gir økt risiko for å gå i arv



Sentrale utviklingstrekk – arbeid

• Mangfoldig næringsstruktur

• Antall arbeidsplasser som krever høy 
kompetanse er relativt begrenset

• Sysselsettingsgraden har sunket noe 
gjennom de siste ti årene

• Nye arbeidsplasser har stort sett 
kommet i offentlig sektor

• Veksten i private arbeidsplasser er 
lavere enn landsgjennomsnittet, 
men etableringen av nye foretak er 
høyere



Sentrale utviklingstrekk – klima

• Topografien gjør kommunen spesielt 
utsatt for både flom- og rasfare

• Utfordringene forsterkes av 
klimaendringer og gjør sentrale 
boområder ekstra utsatt for 
uønskede hendelser

• Klimaendringer skal motvirkes ved å 
redusere menneskeskapte 
klimagassutslipp

• Sirkulær økonomi



Sentrale utviklingstrekk – økonomi

• Drammen kommune har lavere 
skatteinntekter enn mange 
sammenlignbare kommuner

• Har sammenheng med 
næringsstrukturen, 
sysselsettingsgraden og 
utdanningsnivået

• Kommunens inntektsnivå medfører 
utfordringer i dag, og disse 
utfordringene vil forsterkes 
ytterligere i årene fremover



Politiske satsingsområder



Politiske satsingsområder



God oppvekst og godt liv

• Hovedmål:
• Drammen har gode tjenester og aktiviteter for 

alle gjennom hele livet

• Delmål:
• Drammen satser på tidlig innsats og forebygging 

som ivaretar innbyggerne

• Drammen har gode tjenester som møter 
innbyggernes behov

• Drammen har et variert aktivitetstilbud for alle

• Drammen har godt tilrettelagte og trygge 
bomiljøer



Klima- og miljøvennlig utvikling

• Hovedmål:
• Drammen skal bli Norges grønneste kommune –

et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn 
der det er naturlig å velge miljøvennlig

• Delmål:
• Drammen skal redusere klimagassutslippene

• Drammen skal styrke evnen til å tåle 
klimaendringer

• Drammen skal være en foregangskommune på 
sirkulær økonomi

• Drammen skal ivareta og legge til rette for 
naturmangfold, ren luft, ren 
fjord og rene vassdrag



Omstillingsdyktig næringsliv

• Hovedmål:
• Drammen er et næringssentrum

• Delmål:
• Drammen skaper rom for et mangfold næringsliv 

for innbyggere med ulik kompetanse og 
utdanningsnivå

• Drammen spiller aktivt på lag med andre og blir 
opplevd som en «ja-kommune»

• Drammen kommune er nytenkende, 
imøtekommende og tilpasningsdyktig i møte 
med næringslivet

• Drammen skal ha et grønt, bærekraftig
og innovativt næringsliv



Attraktive byer og tettsteder

• Hovedmål:
• Drammen skal være det foretrukne 

regionsenteret nasjonalt

• Delmål:
• Drammen skal være næringslivets førstevalg

• Alle innbyggere skal oppleve å ha nærhet til 
naturen

• Drammen skal ha gode og trygge bomiljøer

• Det skal være et levende kultur- og 
aktivitetstilbud i hele Drammen



Mangfold og inkludering

• Hovedmål:
• Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, 

hvor alle innbyggere deltar i fellesskapet og 
opplever mestring

• Delmål:
• Drammen skal ha flere arenaer for deltakelse

• I Drammen skal færre barn vokse opp i 
lavinntektsfamilier

• Drammen er ledende på høy sysselsetting

• I Drammen blir mangfold brukt aktivt som en 
ressurs



Deltakende innbyggere

• Hovedmål:
• I Drammen skaper vi framtida sammen

• Delmål:
• I Drammen skal det være enkelt å påvirke, og 

innbyggernes innspill tas med i det politiske 
arbeidet

• Drammen kommune og frivilligheten 
samarbeider aktivt om tjenester og fritidstilbud

• I Drammen skal innbyggerne engasjeres aktivt i 
arbeidet med tjeneste- og stedsutvikling



Sluttproduktet

• Kortfattet og tydelig

• 1 hovedmål pr. politikkområde

• Inntil 4 delmål pr. hovedmål
• Slik vil vi ha det

• Strategier knyttet til delmålene
• Slik gjør vi det



Overordnet arealstrategi

• Føringer for utformingen av 
kommuneplanens arealdel

• Fokus på fem hovedtemaer
• Samferdsel og samordnet areal- og 

transportplanlegging

• Bolig og boligbygging

• Næringsutvikling og næringsarealer

• Grøntarealer og natur

• Utvikling av bysentrum, tettsteder og 
kommunedeler

• Det er utviklet prinsipper til 
de fem hovedtemaene



Videre prosess

• 1. gangsbehandling av forslaget 
til kommuneplanens samfunnsdel 
i kommunestyret 15.06.

• Høringsrunde 21.06.-03.09.

• 2. gangsbehandling av revidert 
forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel i kommunestyret 
02.11.

• Grunnlag for prioriteringer i 
handlings- og økonomiplanen



Det videre arbeidet med indikatorer, temaplaner og 
samfunnsdelens betydning for handlings- og 
økonomiplanen



Perspektivmeldingen og 
demografisk utvikling
Trond Julin, direktør for styring og eierskap





Dette mønsteret betyr at 

offentlige finanser påvirkes i 

betydelig grad av endringer i 

alderssammensetningen av 

befolkningen







Spørsmål eller kommentarer til innledningen 
om perspektivmeldingen og den demografiske 
utviklingen?



Revidert nasjonalbudsjett 2021 og 
kommuneproposisjonen 2022
Roar Paulsen, fagansvarlig økonomi



RNB - Økte skatteinntekter i 2021

• Kommunal deflator opprettholdes på 2,7%

- Høyere lønnsvekst fra 2,2 til 2,7%

- Lavere prisvekst fra 3,5 til 2,8%

• Regjeringen anslår at kommunenes skatteinntekter vil bli 

2,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i vedtatt 

statsbudsjett 2021

- Begrunnet med høyere lønns- og sysselsettingsvekst

- Merinntekter for Drammen på nesten 50 millioner inkl. 

inntektsutjevning

• Økt basistilskudd fastleger – sats under knekkpunktet økes 

med 5,7% fra 1. juli i å

• Virkning for Drammen om lag 1,3 millioner kroner i 2021



RNB – ytterligere tiltak rettet mot pandemien

Totalt foreslås bevilget ytterligere 4,3 millioner kroner til kompensasjon for 

kommunens utgifter til pandemien

Anslag for Drammen kommune:

• Avsatt i vedtatt budsjett 2021 er 109,5 millioner kroner

• Anslag ytterligere tilskudd til smittevern mv. 94,6 millioner kroner – usikkert anslag

• Tilskudd til vaksinasjon på 23,7 millioner kroner 

• Ytterligere 1 milliard kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv (10-20 mill. kr)



Kommuneproposisjonen 2022 – større realvekst enn forutsatt

• Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på 
mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner i 2022. 

- Vekstanslaget er korrigert for midlertidige tiltak rettet mot koronapandemien

- Av veksten i frie inntekter legger regjeringen til grunn 0,6 milliarder kroner for 
kommunene skal finansiere demografikostnader

• Virkninger for Drammen kommune:

- Anslag frie inntekter baseres på reell vekst på 1,8 milliarder kroner i 2022 

- Merinntekter for Drammen kommune i overkant av 70 millioner kroner i 
forhold til anslag i vedtatt økonomiplan 2021-2024



Kommuneproposisjonen 2022

Barnevernsreformen

- Kommunenes utgifter øker med anslagsvis 2,1 milliarder kroner – blant 
annet  som følge av økte egenandeler for statlige tiltak. For 2022 anslås 
kommunenes merutgifter å bli om lag 1,6 milliarder kroner. Kompenseres 
gjennom økt rammetilskudd.

 Foreløpig uavklart hva dette innebærer for Drammen kommune, men kan ligge i 
størrelse 30 - 40 millioner kroner.

- Øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet innlemmes fra 2022 i 
rammetilskuddet med 820 millioner kroner

 Drammen mottar i år 14,7 millioner kroner fra den øremerkede ordningen



Spørsmål eller kommentarer til innledningen 
om kommuneproposisjonen?



Kostra og ASSS-sammenligninger
Meryem Salih, stabsleder oppfølging og analyse



ASSS-samarbeidet

• ASSS-samarbeidet ble startet opp i 1986

• ASSS-nettverket består i dag av følgende 

kommuner*: Bergen, Bærum, Drammen, 

Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, 

Stavanger, Trondheim og Tromsø. 

• KS bistår som utreder, prosessveileder, rådgiver 

og sekretariat for arbeidet med 

styringsinformasjon. 

* Landets 10 største kommuner til og med 2019



ASSS – formål med samarbeidet
- læring og utvikling i partnerskap mellom kommunene

Partene skal sammen:

• utvikle relevante sammenlignbare styringsdata til bruk i utvikling av tjenestene og 
planlegging både på kort og lang sikt

• drøfte interessepolitiske problemstillinger og felles faglige utfordringer mellom 
kommunene, KS, statlige organer og andre relevante parter

• drøfte problemstillinger knyttet til økonomistyring og tjenesteproduksjon og «beste 
praksis»

• skape et utviklingsmiljø som deler kunnskap om gode løsninger, effektive 
arbeidsprosesser og tjenester i kommunene



ASSS – rapportene: https://www.ks.no/asss-hjem

https://www.ks.no/asss-hjem


Lavest nivå på frie inntekter 
– stramme økonomiske rammebetingelser
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Samlet utgiftsbehov omtrent på landsgjennomsnitt

• Utgiftene er korrigert for 
forskjeller i demografi, geografi 
og sosiale forhold jfr. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets 
beregnede utgiftsbehov per 
innbygger.

• Samlet utgiftsbehov omtrent på 
snitt med 99,4 %

• Drammen har høyt beregnet 
utgiftsnivå innenfor barnevern 
og sosiale utgifter

• Det er kun Fredrikstad i utvalget 
som har tilsvarende profil



Lav ressursbruk i tjenesteområdene

• Drammen har lavt inntektsnivå 
og må samlet sett drive 
tjenestene mer 
kostnadseffektivt i forhold til 
landsgjennomsnittet

• Drammen har lav ressursbruk i 
forhold til utgiftsbehovet 
innenfor de fleste områder 
med unntak av kommunehelse

• Områdene sosiale tjenester og 
kultur og idrett skiller seg ut 
med svært lav ressursbruk



Eksempel på bruk av tall og analyse



Resultatgraden under anbefalt nivå 
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Netto driftsresultat 2020 * 
I prosent av brutto driftsinntekter

* Kommunekassetall

Anbefalt nivå:
1,75 prosent

• Netto driftsresultat er det 
viktigste finansielle nøkkeltallet.

• Netto driftsresultat viser hvor 
mye som kan disponeres til 
avsetninger og investeringer etter 
at driftsutgifter, renter og avdrag 
er betalt.

• Gode driftsresultater er en 
forutsetning for opparbeidelse av 
reserver og nedbygging av gjeld 
(EK finansiering).

• Avgjørende å ha fri egenkapital 
som kan benyttes i utfordrende 
tider (ref. pandemien) slik at det 
ordinære tjenestetilbudet ikke 
blir berørt



Solide reserver i disposisjonsfond

• Disposisjonsfond sier noe om kommunens økonomiske buffer/reserve og kan benyttes både til
drifts- og investeringsformål. Ofte anbefales et minimum på 5 pst og helst over 8 pst av kommunens driftsinntekter.

• Konserntall: Drammen ligger på 17,6% i 2020 (1,4 mrd. kroner) – kun Kristiansand som ligger høyere
• Tall for Drammen er betydelig påvirket av opptjent egenkapital i Drammen Eiendom KF. 

• Kommunekassens andel utgjør 608,8 millioner kroner tilsvarende 7,6 % av kommunekassas brutto driftsinntekter.



Høy lånegjeld i Drammen 
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Spørsmål eller kommentarer til innledningen 
om Kostra og ASSS-sammenligningene?



Rammesaken
Elisabeth Enger, rådmann

Trond Julin, direktør for styring og eierskap

Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for skole og barnehage

Hege T. Rokke, kst. kommunalsjef for institusjon og hjemmetjenester



Hovedutfordringer

• Drammen kommune har stram økonomi med netto driftsresultat som de 
første årene i inneværende økonomiplanperiode ligger under anbefalt nivå

• Driftsbudsjettet i 2021 er på nærmere 8 milliarder kroner. Hoveddelen går til 
finansiering av kommunens tjenesteproduksjon

• Investeringsbudsjett på 4 milliarder kroner i økonomiplanperioden 2021–
2024 til blant annet sykehjem, skolebygg, boliger, ny bybru og annen 
infrastruktur

• Stort investeringsbehov og begrenset grad av egenfinansiering gjør 
at lånegjelden vokser



Kommunens inntekter



Driftsutgifter fordelt på hovedutvalg



Disposisjonsfondet

Beløp i millioner kroner 2021 2022 2023 2024

Saldo disposisjonsfond per 1.1. 608,8 538,0 502,6 462,7

Vedtatt budsjett - avsetning 16,5

Vedtatt budsjett - bruk -49,1 -35,4 -39,9 0,0

Bruk 1. og 2. tertialrapport (foreløpig anslag) -21,6

Saldo disposisjonsfond per 31.12 (prognose) 538,0 502,6 462,7 479,3

  Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 231,8 228,4 229,2 230,3

  "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 90,6 93,2 98,5 102,3

  "Eier-risikofond" 20,0 20,0 20,0 20,0

Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12 (prognose) 342,4 341,6 347,7 352,6

Avsetning ut over handlingsreglenes krav 195,6 161,1 115,0 126,6

Prosent av brutto driftsinntekter 6,96 % 6,60 % 6,06 % 6,24 %



Status ved første tertial

• Tilfredsstillende skatteinngang

• Ekstraordinære utbytter fra selskapene i 2021

• Koronaøkonomien

• Men utfordringer i økonomien knyttet til spesielt ...:
• Endringer i befolkning og tjenestebehov

• Barnehager

• Hjemmetjenester og institusjon



Hva er utfordringsbildet?

• For høyt driftsnivå i forhold til inntektene, vi må presentere flere tiltak

• Dilemma: Behov for effektivisering, samtidig er det viktige forutsetninger i 
plattformen om "bevaring" - ett eksempel er prinsippet om fordeling av 
arbeidsplasser

• Hjemmetjenester og institusjon; urealistisk med balanse

• Skole og barnehage; krevende å redusere ressursbruk med synkende 
barnetall



Vekst i utgifter til pleie og omsorg





Kompleks tjeneste:
• 10 virksomheter
• 59 ledere
• 1400 Årsverk
• Ca. 4000 ansatte inkl. 

vikarer
• Døgndrift

P06 Hjemmetjenester og institusjon



Utfordringer på tjenesteområdet

• Egen sak til hovedutvalget for helse, sosial og omsorg (Prosjekt Balanse 2021)

• Programområdet gikk inn i 2021 med et kostnadsnivå som det ikke er dekning 
for i budsjettet kommunestyret har vedtatt

• Prognose for 2021 viser et merforbruk på ca. 90 millioner kroner dersom 
tiltak ikke iverksettes

• Arbeidet med Balanse 2021 har identifisert tiltak med en årseffekt på til 
sammen 75 millioner kroner, med en forventet effekt på 31 millioner kroner i 
2021

• Det er en lavere effekt enn ønsket og innebærer at programområdet må 
tilføres midler for å oppnå balanse - både i år og trolig i økonomiplanperioden



Balanse 2021:
Stort arbeid – krevende gjennomføring

Tiltak Helårseffekt  av tiltaket Effekt i 2021

Tildelingspraksis 10,0 mill. 3,5 mill.

Spesialisering av sykehjemsplasser 3,0 mill. 1,0 mill.

Omdisponering av plasser 10,0 mill. 3,0 mill.

Arbeide på tvers av kommunedelsgrenser og gamle kommunegrenser 7,5 mill. 2,5 mill.

Aktivitetssentre/vurdering av kafedrift .. ..

Vikarpool/ressurssentre 12,0 mill. 4,0 mill.

Andre tiltak i Balanse 2021 12,5 mill. 5,0 mill.

Stram styring 20,0 mill. 12,0 mill.

Sum 75,0 mill. 31,0 mill.

Rådmannen ser at gjennomføring av tiltakene vil bli krevende men nødvendig gitt den økonomiske situasjonen, og anbefaler derfor at det arbeides videre med å 
gjennomføre alle de foreslåtte tiltakene. 



Utvikling og omstilling
- Økte behov må møtes med ny tjenestesammensetning

Trygghet med GPS

Selvstendighet med medisindispenser



Oppvekst

• Behov for å tilpasse seg strammere 
rammer

• Ulike dilemmaer

• Tøffe valg/behov for 
strukturendringer





Kostra-tall for barnehage
- netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehage



Elevtall





Kostra-tall for skole
- netto driftsutgifter til grunnskolesektor i kroner, per innbygger 6-15 år



Styringssignaler

• Ved behandling av rammesaken inviteres kommunestyret til å komme med 
styringssignaler om prioritering, utredningsoppdrag og politisk 
involvering. Slike signaler kan være:
• Skal de finansielle handlingsreglene fastsatt i kommunens økonomireglement 

videreføres?

• Skal det styres mot et netto driftsresultat på 0,8% i 2022 økende til 1,75% i 2024?

• Skal investeringsrammer og investeringsprosjekter fastsatt i forbindelse med 
økonomiplan videreføres? Det innarbeides ikke nye større prosjekter, men 
innarbeidede prosjekter kan korrigeres med endrede kostnader etter kvalitetssikring.

• Skal bruk av disposisjonsfond være på nivå med gjeldende økonomiplan?



Styringssignaler

• Skal det legges til grunn gjennomgang og fornyet fordeling av økonomiske rammer 
mellom hovedutvalg og mellom programområder? Grunnlaget skal være basert på 
fremtidig utgiftsbehov

• Skal det identifiseres og utredes tiltak og konsekvenser av økonomisk innsparingstiltak 
på samlet f.eks. 3% av brutto driftsinntekter? Men målet er å innarbeide 1,5% i 
økonomiplanen

• Skal det legges opp til medvirkning i hovedutvalgene for drøfting av tiltak som utredes 
for å identifisere innsparingsmulighetene?

• Har kommunestyret ønske om at politikkområder, mål, strategier eller tiltak skal 
fokuseres og prioriteres høyere enn andre i økonomiplanarbeidet?



Hvor finnes handlingsrommet



Temaer til diskusjon:

• Hvilke prioriteringer skal gjøres?

• Hvilket beslutningsgrunnlag trenger kommunestyret?

• Annet?



Utviklings- og endringsarbeid til beste for innbyggerne 

Hvordan gjør vi det?

En kortfattet fortelling om tjenesteutvikling 
gjennom to konkrete eksempler



STRATEGI

«ORGANISERING»

KULTUR

Tjenester

Arbeidsprosesser 
og rutiner

Teknologi og 
verktøy

Samarbeid med 
andre

Samordning og 
koordinering

Kompetanse og 
læring

Gjør vi de riktige 
tingene?

Finner vi 
hverandre når vi 
trenger det?

Har vi gode og 
effektive måter 
å jobbe på?

Samarbeider vi 
nok og godt med 
andre?

Evner 
organisasjonen 
å lære fort nok?

Har vi de riktige 
systemene og 
verktøyene?



1. God oppvekst og godt liv
2. Klima- og miljøvennlig utvikling
3. Omstillingsdyktig næringsliv
4. Attraktive byer og steder
5. Mangfold og inkludering
6. Deltakende innbyggere

Seks politiske satsingsområder 
som ikke forholder seg til 
hovedutvalg og program-
områder slik vi kjenner dem. 

Et viktig og spennende grep, 
som også krever endret 
tankesett hos mange.



Krevende utfordringer og høye ambisjoner 
stiller store krav til utvikling og endring
Strategier:

• Utvikling på tvers av områder og fag, i 
motsetning til i siloer

• Faglig utvikling i nær dialog med innbyggere og 
brukere

• Stimulere til at de gode ideene finner veien til 
praktisk handling

• Streng prioritering av innsats og ressurser 

• En felles «inkubator» som stiller kompetanse og 
metode til disposisjon i utviklingsarbeid



Og så…
…hvordan gjør vi det?



Utviklings-
arbeidet vil 
alltid ta 
utgangspunkt i 
innbyggernes 
beste, og de 
politiske 
prioriteringene 
som gjelder



Konsept   
Konsept

Ide

Ide

Ide

Prosjekt





Godkjennelse fra 
porteføljeråd 

Samle oss om
problemet

Skaffe
brukerinnsikt

Kartlegge 
situasjon

og muligheter

Designe
konsept

Utvikle og 
teste

konsept

Levere
prosjektbegrunnelse 

med alternativer

Konseptfase 2020->

2020 2021->



For fire uker siden..

12 sykepleiere hos Legevakta tester video i
simulerte hendelser med innbyggere



Innbygger som akkurat har vært testperson i simulering

«I would like to use this video service, and 
not go to Legevakt»



Lillian er en 
fiktiv sykepleier 

som 
representerer 

sykepleierne på 
Legevakta

Illustrasjonsfoto



Bruksområdet er bredt

Spesielt babyer og barn hadde 
vært kjekt å se via video.

Gode caser kan være 
brudd, skade, allergi, mulig 
hjerneslag, gi råd om egne 
tiltak, vurdere brannskade.

Video vil forenkle 
kommunikasjon med de 

med språkproblemer.



Dersom video skal innføres, må det tilpasses pasientene

Usikker på om psykisk 
lidende pasienter er 

komfortable med video. 

Blir det for teknisk vanskelig for pasienter 
å håndtere innstillingene på telefonen, må 
vi avslutte raskt og kun bruke gamlemåten. 

Pasient kan angre på 
at hen delte på 

video.





Feedback Informerte Tjenester 

(FIT) er et verktøy for å hente 

inn tilbakemeldinger fra brukere 

om hvordan hjelpen virker, slik 

at hjelpen kan justeres og 

tilpasses underveis

Alle medarbeidere skal ta FIT i 

bruk på sikt. Forskning skal 

undersøke om det å ta FIT i 

bruk gjør hjelpen mer effektiv 

for brukerne.

Kommunens ansvar innebærer innhenting av 
brukeres erfaringer og synspunkter

I følge lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, 
skal kommunen sørge for at 
virksomheter som yter helse-
og omsorgstjenester 
etablerer systemer for 
innhenting av pasienters og 
brukeres erfaringer og 
synspunkter. 



Et omfattende endrings- og implementeringsarbeid 
bidrar til enda bedre tjenester

• Setter brukerne i sentrum

• Ansatte i tjenesten den avgjørende ressursen for vellykket 
gjennomføring

• Kommunen opererer i nært samarbeid med andre

• Bygger på kunnskapsbaserte tilnærminger og følges opp 
gjennom forskning

• Utviklingsressurser med spesialistkompetanse driver prosesser i 
nært samarbeid med linjeorganisasjonen



Sist, men ikke 
minst!

 Hvordan medarbeidere føler og tenker om ting

 Hvilke oppfatninger og holdninger de har til 
arbeidet og til hverandre

 Hva de synes er viktig og uviktig

 Hvilke spilleregler som gjelder



Kulturen er kartlagt, og grunnlaget er godt!



Utvikling og endring er ufravikelige konsekvenser av utfordringsbildet og de 
makrotrendene vi står overfor

Krav til utvikling og endring stiller krav til ny og oppdatert kompetanse, 
samarbeid og et løftet blikk

Muliggjørende teknologier kommer på løpende bånd; vi havner bakpå om vi 
ikke er i stand til å ta teknologiene i bruk på en trygg og sikker måte

Særlig kritisk for 24/7 tjenester

Krav til langsiktighet; kortsiktige kutt må ikke ramme evnen til utvikling og 
tilpasning av tjenestene

Det er et økende behov for utviklingskraft



Økonomireglementet
Elisabeth Enger, rådmann



Fullmakter og disponering av budsjett

3.1.2. Formannskapet og hovedutvalgene

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg. Formannskapet 
innstiller til kommunestyret. I tillegg har formannskapet ansvar for 
programområde P14 Ledelse, styring og administrasjon, P15 
Samfunnssikkerhet, P16 Næringsutvikling, P17 Arbeid og inkludering, 
P18 Politisk styring og P19 Sentrale poster. 



Fullmakter og disponering av budsjett

3.1.2. Formannskapet og hovedutvalgene

Det enkelte hovedutvalg har innen ansvarsområdets driftsbudsjett fullmakt til å 
omdisponere beløp mellom programområdene. Endringer kan kun foretas i forbindelse 
med behandling av 1. og 2. tertialrapport. Fordelingene og disponeringene må ikke 
komme i strid med prinsipielle prioriteringer og forutsetninger som ligger til grunn for 
kommunestyrets budsjettvedtak.

Fordelingene og disponeringene må oppfylle kommunelovens krav til realisme og 
balanse jf. kommuneloven § 14-4. Innenfor sitt ansvarsområde skal hovedutvalget 
foreslå prioriteringer hva angår forslag til handlingsprogram/økonomiplan. 



Temaer til diskusjon:

• Hvilken rolle skal formannskapet som økonomiutvalg 
ha?

• Hvilken prosess skal det legges opp til fram mot 
behandlingen av handlings- og økonomiplanen?




