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Forord 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Målselv kommune vært prosessveileder/fasilitator for omstillingsprosjekt i 
kommunen.  

 

Hovedformålet med prosjektet har vært å framlegge en rapport med forslag til tiltaksmeny som minimum medfører 
at kommunen kan levere lovpålagte og andre tjenester av god kvalitet innenfor en utgiftsramme som er 4 % (14,9 
mill. kroner) lavere enn dagens ramme på 372,6 mill. kroner.  

 

I oppstartmøtet ble det konkludert med at det neppe vil være realistisk å oppnå netto innsparinger tilsvarende 14,9 
mill. kroner i 2018. Det er lagt til grunn at netto driftsutgifter skal reduseres med 7,45 mill. kroner i 2018. I tillegg 
skal antall årsverk i kommunen reduseres med 3 årsverk i 2018. F.o.m. 2019 skal netto innsparinger utgjøre 14,9 
mill. kroner. 

 

Som del av omstillingsprosjektet er gjeldende administrative organisering evaluert. Forslag til ny administrativ 
organisering legges fram i rapporten. Økonomiske konsekvenser er beregnet og inngår som element i 
tiltaksmenyen. 

 

Behovet for å gjennomføre andre kvalitetsfremmende tiltak er også vurdert, og framkommer i rapporten. 

 

Prosjektarbeidet startet medio november 2016. Ole Sverre Lund har vært vår fasilitator og hovedressurs. I en 
egen del 2 av rapporten vil beregninger og funn basert på KOSTRA-data presenteres.  

 

Bø i Telemark, 08.05.2017 

 

Kjetil Lie  

Prosjektleder  
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Involvering og milepæler 

Prosjektet, med tilhørende analyse- og prosessbistand, er gjennomført med 
stor grad av involvering av ledelse og ansatte – i form av flere samlinger der 
enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte har vært representert.  
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Dato Milepæl 

17.11.2016 Oppstartmøte 

17.11.2016 1. samling (Startsamling) 

04.12.2016 Analyser ferdig 

19.01.2017 2. samling 

06.03.2017 3. samling 

03.04.2017 4. samling 

27.04.2017 5. samling (Sluttsamling) 

10.05.2017 Sluttrapport leveres 



Prosjektorganisering 

• Målselv kommune: 

• Prosjekteier:  Kommunestyret 

• Styringsgruppe:  Rådmannsgruppa (rådmann og kommunalsjefer) og  

     koordinator (økonomisjef) 

• Prosjektdeltakere: Rådmannsgruppa, enhetsledere, avdelingsledere (etter 

           behov), hovedtillitsvalgte og hovedverneombud  

  

• Telemarksforsking: 

• Prosjektleder:  Kjetil Lie 

• Prosessveileder: Ole Sverre Lund  

• Prosjekt- 

     medarbeidere:  Audun Thorstensen, Sondre Groven og Helge Støren    
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Metodikk og gjennomføring (1)  

Mål-middelmetoden er lagt til grunn for gjennomføring av 

omstillingsprosjektet 

• Trinn 1 – Hvor er vi? 

• På dette trinnet ble nå-situasjonen for kommunen som samfunn, 

kommunen som tjenesteyter og kommunen som organisasjon kartlagt og 

analysert. Sentrale aktiviteter: 

• Hver enkelt prosjektdeltaker utarbeidet egen SWOT-analyse (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities og Threats) 

• Telemarksforsking utarbeidet KOSTRA-analyse, produktivitetsanalyse og 

effektivitetsanalyse 

• Oppsummering av SWOT-analysen og Telemarksforskings analyser ble 

presentert på 2. samling. 
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Metodikk og gjennomføring (2) 

• Trinn 2 – Hvor skal vi? 

• Med bakgrunn i beskrivelse av nå-situasjonen formulerte nedsatte 

arbeidsgrupper SMARTE (Strukturerte, Målbare, Aksepterte, Realistiske, 

Tidsbestemte og Essensielle) mål for kommunens tjenester innenfor 

arbeidsgruppenes ansvarsområder.  

• I «Handlingsdel med økonomiplan 2017-2020» framgår hva kommunen vil 

oppnå, og hva kommunen vil gjøre for å oppnå det kommunen vil innenfor 

satsingsområdene: Oppvekst, infrastruktur og folkehelse 

• Hensikten med oppgaven var å konkretisere ytterligere hva kommunen skal 

oppnå ved utarbeidelse av «Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021». 

• Arbeidsgruppenes målformuleringer ble drøftet på 3. samling 
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Metodikk og gjennomføring (3) 

• Trinn 3 – Hvordan skal vi komme dit? 

• På dette trinnet handlet det om å peke på og velge de områder eller     
satsinger som best bidrar til at tjenestemålene nås.  

• Arbeidsgruppene fikk spørsmålet: Hvilke netto utgiftsreduserende tiltak kan 
gjennomføres umiddelbart (2018) og på lengre sikt (2019-2021) for å nå 
prosjektmålet?  
• Netto driftsutgifter skal reduseres med 7,45 mill. kroner i 2018. I tillegg skal antall årsverk i 

kommunen reduseres med 3 årsverk i 2018. F.o.m. 2019 skal netto innsparinger utgjøre 
14,9 mill. kroner. 

• Tiltakene skulle tallfestes og konsekvensbeskrives. 

• Arbeidsgruppene ble bedt om å skrive et tiltakskort (mal var utarbeidet av 
prosessveileder) for hvert tiltak. 

• For å nå prosjektmålet ble hver arbeidsgruppe tildelt en økonomisk ramme 
som skulle oppfylles (fra 3 til 5 mill. kr.). 

• Tiltak og administrativ organisering ble drøftet på 3. og 4. samling. 

• Arbeidsgruppenes innspilte tiltak og Telemarksforskings egne vurderinger 
danner grunnlag for tiltakene i rapporten. 
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Oppsummert 

Område Årlig besparelse 

Stab og fellestjenester 3 812 000 – 6 112 000 

Barnehager 1 947 000 

Skoler/oppvekstsentre 3 597 000 – 6 712 000 

Kultur og idrett      230 000 

Pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og NAV 4 395 000 – 4 545 000 

Byggforvaltning    2 100 000 

Utvikling og VARV    0 

Brann       175 000 

Sum alle tiltak innenfor hvert av områdene 16 256 000 – 21 821 000 

Korreksjon for tiltak som er meldt av flere - 794 000 

Sum alle tiltak etter korreksjon* 15 462 000 – 21 027 000 

Prosjektmål 2018 

Prosjektmål f.o.m. 2019 

  7 450 000  

14 900 000 
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*): I tillegg kommer evt. besparelse som følge av flere tiltak som anbefales å bli utredet nærmere. 

  



Tiltaksliste stab og fellestjenester (1) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Fjerne stillingen som 

barnehagefaglig 

rådgiver (barnehage- 

konsulent) 

Fjerne stillingen som barnehagefaglig rådgiver og overføre 

oppgaver som må utføres, til skolefaglig rådgiver, 

enhetslederne og servicekontoret. Det foreligger oversikt over 

barnehagefaglig rådgivers oppgaver . Dersom stillingen fjernes, 

må kompetanse og kapasitet tilføres andre. 

397 000 

Én 

innkjøpsansvarlig/-

koordinator for hele 

kommunen og 

styrking av  

personal/HMS-

funksjonen for bl.a. å 

redusere syke-

fraværet/øke 

nærværet 

Fra 01.07.17 blir det ledig 60 % stilling i Fellestjenesten grunnet 

pensjonering. Fra før er 10 % stilling vakant. Derved blir 70 % 

stilling ledig i Fellestjenesten fra 01.07.17. Innenfor personal-

funksjonen er det i dag en 100 % stilling som bl.a. arbeider med 

innkjøp. Tiltaket innebærer at medarbeideren fra 01.07.17 

finansieres med ledige lønnsmidler (70 %) i Fellestjenesten og 

30 % som belastes selvkostregnskapet. Derved frigjøres 

lønnsmidler tilsvarende 1,0 årsverk innenfor personal-

funksjonen som kan omdisponeres til HMS og annet personal-

administrativt arbeid. Tiltaket muliggjør effektivisering av 

kommunale innkjøp, bl.a. ved framforhandling og oppfølging av 

innkjøps-/rammeavtaler, styrking av målrettet nærværsarbeid i 

kommunen for å redusere sykefraværet, jfr. adm. organisering. 

Estimert til 

2-4 mill. kroner 

Betaling for scooter-

dispensasjoner 

Kommunen kan beslutte å kreve gebyr for utstedelse av kort til 

scooterdispensasjoner. Årlig merinntekt er basert på ca. 500 

søknader (antall i 2016) pr. år og kr 200,- i gebyr pr. 

dispensasjonskort. 

100 000 
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Tiltaksliste stab og fellestjenester (2) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Bruke SvarUt og e-

fakturaer 

SvarUt innebærer at utgående korrespondanse fra 

saksbehandlingssystemet sendes innbyggerne/de saken 

vedrører elektronisk til Altinn/Digipost. E-fakturaer innebærer at 

fakturaer sendes elektronisk til innbyggerne/de fakturaene 

vedrører. Kommunen vil spare utgifter til utskrifter, konvolutter 

og porto. I tillegg vil medarbeiderne bruke mindre tid på 

oppgavene. Innbyggere som ikke er datakyndige, vil mene at 

dette er tungvint, negativt og innebærer dårligere service. 

100 000 

Slutte å kopiere 

politiske møte-

innkallinger, 

sakslister/-

dokumenter  

Alle folkevalgte har fått utlevert hver sin I-pad. Via denne 

mottar folkevalgte møteinnkallinger, sakslister og tilhørende 

saksdokumenter som f.eks. budsjetter, handlingsdeler med 

økonomiplaner, årsmeldinger, kommunale planer osv. Det er 

derved unødvendig for kommunen å gi «ekstraservice» til de 

som ønsker å få dokumentene på papir i tillegg. De som fortsatt 

ønsker å ha papirversjoner av saksdokumentene, kan selv 

sørge for å bekoste dette. 

50 000 

Redusere antall 

medlemmer i 

kommunestyret fra 25 

til 19 

Ved å redusere antall kommunestyremedlemmer fra 25 til 19 

(minimum for kommuner som har mellom 5 000 og 10 000 

innbyggere), vil kommunen få reduserte utgifter til 

møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, reisegodtgjørelse, 

mindre tidsforbruk i administrasjonen til innkalling av 

vararepresentanter ved forfall etc. Færre innbyggere blir 

involvert i politisk arbeid. Det er tvilsomt om tiltaket vil svekke 

lokaldemokratiet. 

80 000 
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Tiltaksliste stab og fellestjenester (3) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Gjennomføre de 

fleste politiske møter 

som kveldsmøter 

Kommunen utbetaler i dag totalt omkring kr 270 000 som 

kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Ved å arrangere 

politiske møter som kveldsmøter vil noen medarbeidere i 

kommunen som må delta på møtene, ha rett til 

overtidsgodtgjøring (hvis andre ordninger ikke framforhandles). 

Årlig besparelse er et anslått nettobeløp. Det er fordeler og 

ulemper for folkevalgte knyttet til tiltaket. 

140 000 

Legge ned 

viltnemnda og 

motorferdselsnemnda 

Kommunestyret bør vedta rammer og prinsipper for 

viltforvaltning og motorferdsel i kommunen. Vedtak kan fattes 

administrativt under forutsetning av at kommunestyret 

delegerer avgjørelsesmyndighet til rådmannen i angjeldende 

saker. Det er tvilsomt om tiltaket vil svekke lokaldemokratiet. 

Et alternativ er at viltnemndas ansvar og oppgaver tillegges 

plan- og næringsutvalget. 

100 000 

Redusere antall 

møter i eldrerådet, 

råd for mennesker 

med nedsatt 

funksjonsevne og 

administrasjons-

utvalget 

I møteplanen for 2017 ble antall møter i eldrerådet og råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne økt fra 4 til 6 for å få 

sammenheng og kontinuitet ved behandling av saker i disse 

rådene når disse sakene også skal behandles i formannskap 

og/eller kommunestyre.  Det kan vurderes å redusere antall 

møter i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne fra 6 til 4 og i administrasjonsutvalget fra 7 til 5. 

Utgifter til møtegodtgjørelse blir redusert. Tidsforbruket til 

medarbeidere i administrasjonen blir mindre. Saksgangen i det 

politiske systemet kan bli vanskeligere og ta lengre tid. 

25 000 
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Tiltaksliste stab og fellestjenester (4) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Fjerne 0,6 årsverk i 

Fellestjenesten fra 

2020. 

Antall årsverk i Fellestjenesten kan reduseres fra 2020 ifb 

naturlig avgang. Tiltaket bør kunne gjennomføres ved 

effektivisering av oppgaveløsing, forenkling av oppgaver ved 

innføring av nye IKT-løsninger/digitalisering og gjennomgang 

av hvilke oppgaver og tjenester som skal utføres i Felles-

tjenesten, og hvilke oppgaver og tjenester som kan utføres i 

enhetene. 

320 000 

Utrede mulighetene 

for å løse oppgaver 

ved interkommunalt 

samarbeid 

Det bør utredes om oppgaver som lønn, skatt, regnskap, 

sentralbord og IKT kan løses rimeligere og bedre ved inter-

kommunalt samarbeid med nabokommuner. Dette vil medføre 

større og mer kompetente fagmiljøer og redusere sårbarheten. 

Målselv kan 1) kjøpe tjenester fra andre og/eller 2) selge 

tjenester til andre. Bardu kommune antas å være mest aktuell 

som samarbeidsparter når det gjelder disse oppgavene. Inter-

kommunalt samarbeid er mulig dersom begge kommuner ser at 

det vil innebære en vinn-vinn-situasjon for alle. Netto  

besparelse kan være betydelig. Hvis tiltaket medfører at det blir 

færre kommunale arbeidsplasser i Målselv, må fordelene veies 

opp mot denne ulempen. 

Må utredes 

Plansjef og 

næringssjef 

Plansjefstillingen blir vurdert ifb. nedtrekk av stillinger i 2017. 

Tiltaket kan derved ikke inngå på menylisten som skal bidra til 

å nå målet for omstillingsprosjektet. Plansjefens oppgaver kan 

ivaretas av andre. Uavhengig av person bør det vurderes om 

kommunen kan klare seg uten plansjef. 

Inngår i  nedtrekk av 

stillinger i 2017 
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Tiltaksliste stab og fellestjenester (5) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Fjerne seniortiltak 

Kommunen har seniorordning som skal bidra til at 

medarbeidere over 62 blir værende lengre i arbeid. Ordningen 

innebærer at medarbeidere over 62 år gis anledning til å 

arbeide 90 % og likevel motta 100 % lønn. Erfaring fra andre 

kommuner tilsier at det ikke er gitt at arbeidstakerne slutter ved 

fylte 62 år selv om tiltaket avvikles. Noen ansatte vil oppleve 

det negativt at godet fjernes. 

500 000 – 800 000 

Sum alle tiltak stab 

og fellestjenester 

Netto besvarelse ved evt. interkommunalt samarbeid kommer i 

tillegg 

 

  3 812 000 -  

6 112 000 
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Tiltaksliste barnehager (1) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Oppheving av barne- 

hagegarantien 

Garanti om barnehageplass oppheves. Tiltaket innebærer at 

kommunen bare tildeler barnehageplass til barn som fyller 1 år 

innen 30. november. Dette samsvarer med nye nasjonale 

retningslinjer. Noen familier kan komme til å stå uten tilbud om 

barnehageplass. Det kan bli ventelister. 

Omkring  

1,5. mill. kroner 

Barn må fylle 1 år før 

oppstart i barnehage 

Vedtektene endres slik at barn ikke får rett til barnehageplass 

før de fyller 1 år. Dette vil medføre at kommunen får tilskudd for 

barnet fra første dag i barnehagen. Når barn er 1 år, blir de 

mindre arbeidskrevende. Vikarutgifter kan reduseres. 

50 000 

Slå sammen 

stillingene som 

barnehagefaglig 

rådgiver (barnehage-

konsulent) og 

stillingen som 

skolefaglig rådgiver 

Fjerne stillingen som barnehagefaglig rådgiver og overføre 

oppgaver som må utføres til skolefaglig rådgiver, enhetslederne 

og servicekontoret. Det foreligger oversikt over barnehagefaglig 

rådgivers oppgaver . Dersom stillingen fjernes, må kompetanse 

og kapasitet tilføres andre. 

 

 

397 000 
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Tiltaksliste barnehager (2) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Etablere 1 stor felles 

barnehage i området 

Heggelia, Andselv og 

Andslimoen 

Tiltaket må utredes. Sentrale spørsmål: 

• Skal det bygges en helt ny barnehage? 

• Skal en av de eksisterende barnehagene i området 

utbygges? 

• Er det muligheter for å selge de barnehagebygningene det 

ikke vil være behov for, og/eller kan de anvendes til andre 

kommunale formål? 

• Hvordan vil driftsutgiftene i en stor barnehage være i forhold 

til driftsutgiftene i eksisterende barnehager? 

• Hva vil konsekvensene være for barna, foreldrene og 

ansatte? 

Må utredes 

Sum alle tiltak 

barnehage 

Netto besvarelse ved evt. ny stor felles barnehage kommer i 

tillegg. 
  1 947 000 
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Tiltaksliste skoler/oppvekstsentre (1) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Minstetall for å opprette 

SFO i skoleåret 

Det bør tas stilling til  hva som skal være minste antall søkere for at 

SFO skal opprettes. Tallet bør være felles for hele kommunen, og 

gjelde alle skoler hvor SFO kan opprettes. Ved et minstetall på 5-7 

ville årets tilbud fortsatt blitt opprettet på Bjørkeng oppvekstsenter 

fordi det er 7 barn som benytter seg av SFO-tilbudet der i dag. 

Enkelte nabokommuner praktiserer et minstetall på søkere for at det 

skal gis SFO-tilbud. Ved en søkermasse på under 5-7, kan elevene 

tilbys plass på andre SFO-er. Dette vil bli oppfattet som et dårligere 

tilbud. Netto besparelse ved å gjennomføre tiltaket kan beregnes, 

men må vurderes nærmere der det kan bli aktuelt. 

Må utredes nærmere 

Økning av 

bemanningsnorm på 

SFO til 18 barn pr. 

voksenperson 

Bemanningsnormen i dag er 1 voksen på 15 barn. Dette vurderes 

ikke å være spesielt lavt (12 i Bergen, 14 i Lenvik og 18 i Tromsø). 

Ved å øke normen til 18 barn pr. voksenperson, vil det samlet være 

behov for færre ansatte på SFO. Fagerlidal skole har en stor SFO 

med ca. 75 barn. Her vil økt norm utgjøre ca. 0,5 årsverk. På de 

andre SFO-ene vil det variere litt fra år til år om man er over eller 

under 18 barn, men bemanningen vil sannsynligvis kunne reduseres 

noe, i hvert fall deler av uken. Dette gjøres til dels allerede i dag. Det 

er derfor usikkert hvor stor besparelsen vil utgjøre. Samlet på de 

øvrige skolene er det anslått at besparelsen vil utgjøre ca. 0,5 

årsverk. Tiltaket vil gi et dårligere SFO-tilbud med tanke på innhold, 

kvalitet, trygghet og sikkerhet og større belastning på ansatte i SFO. 

 

500 000 
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Tiltaksliste skoler/oppvekstsentre (2) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Feriestengt SFO 

Kommunen er lovpålagt å ha et SFO-tilbud, men det er intet 

krav om at SFO skal være åpent i skoleferier. Ved å redusere 

tilbudet til 38 skoleuker (når elevene går på skolen), vil 

kommunens bemanningsutgifter bli redusert. Foreldre-

betalingen må reduseres tilsvarende. SFO er i dag stengt 4 

uker i sommerferien, i den stille uke ved påske og i romjula. 

Hvis SFO bare skal være åpent når elevene går på skolen, vil 

lukking av SFO øke fra 4 uker (sommer) + 1 uke (påske og 

romjul) til ca. 10 uker. 

 

Et alternativ til stenging av alle SFO-ene i feriene, kan være at 

det gis et ferietilbud ved Fagerlidal skole som er størst. I så fall 

bør det være et minstetall for at SFO skal være åpen. Elever 

fra andre skoler vil derved kunne få et SFO-tilbud ved denne 

skolen i feriene. 

Tiltaket vil medføre et dårligere tilbud og gi utfordringer for 

foreldrene med tanke på barnepass/tilsyn når de selv må være 

på jobb.  

Inntil 

500 000 
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Tiltaksliste skoler/oppvekstsentre (3) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Endre skolestruktur – 

alternativ 1 - 

kretsregulere fra 5. 

trinn 

Tiltaket innebærer at mellomtrinnselever fra Mellombygd 

overføres til Bjørkeng, Fagerlidal og/eller Olsborg, avhengig av 

bosted og avstand til skole. Mellomtrinnselever fra Karlstad 

overføres til Olsborg. 

Årlig besparelse er beregnet under forutsetning av at det kan bli 

behov for klassedeling på noen av trinnene. 

 

Tiltaket vil oppleves som et stort tap for lokalmiljøene i 

Mellombygd og på Karlstad, og vil muligens bli betraktet som 1. 

trinn på vei mot full nedleggelse av skolene. Fagmiljøene på de 

to skolene som mister mellomtrinnet, blir svekket, og det vil bli 

vanskeligere å få dekket fagbehovet ved disse to skolene som 

hver vil få omkring 20 elever. Olsborg, Fagerlidal og Bjøkeng 

får en økning i elevtallet i klassene på mellomtrinnet. Disse 

skolene blir større og mere robuste. 

 

Elevene som har gått sammen på Mellombygd, blir splittet etter 

småtrinnet. Elevene må bytte skole både etter 4. trinn og 7. 

trinn. 

Det er anslått at økt skysslengde vil gi økte utgifter til 

skoleskyss (grove anslag) 

Omkring 

1,2 mill. kroner pr. år 

for Karlstad og 1,0 

mill. kroner per år 

for Mellombygd 

 

Totalt 

2,2 mill. kroner pr. år 

for begge skolene 

 

Ved iverksetting av 

tiltaket fra høsten 

2018 vil dette 

utgjøre totalt 0,9 

mill. kroner i 2018 

22 



Tiltaksliste skoler/oppvekstsentre (4) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Endre skolestruktur – 

alternativ 2 – Full 

nedleggelse av 

MKOS og Karlstad 

oppvekstsenter 

 

 

 

Kretsregulere for å fylle opp de andre skolene slik at man 

unngår deling i størst mulig grad. Nærskoleprinsippet vil utløse 

rett for elevene/foreldrene til å gå på nærmeste skole, hvis ikke 

kommunen vedtar noe annet gjennom forskrift. 

Nedleggelse av en eller flere av skolene  vil representere en 

endring i omforent kommunepolitikk. Begrepet «levende bygder 

og desentraliserte tjenester der folk bor» vil ikke lenger bli 

gjeldende. Nedleggelse av skolene vil i første omgang medføre 

at skolebygningene blir stående tomme, og mange elever får 

lengre skolevei.  På noe lengre sikt vil dette kunne medføre at 

barnefamilier flytter fra bygdene og  i  større grad enn i dag 

velger å bosette seg sentralt i Bardufossområdet eller i verste 

fall flytter fra kommunen. På lang sikt vil færre bo i 

utkantstrøkene. Dette kan være økonomisk gunstig for 

kommunen med tanke på levering av kommunale tjenester, 

men uheldig for lokalsamfunnsutviklingen som helhet. 

 

Hvis en eller flere av disse skolene nedlegges, er det  ikke 

usannsynlig at det blir opprettet privatskoler i de skolelokalene 

som blir ledige. Hvis ca. 30 elever går over i en privat skole, vil 

kommunens innsparing reduseres med ca. 1,5 mill. kroner. 

 

Tiltaket innebærer at elevene fra Karlstad overføres til Olsborg. 

Et alternativ kan være at elevene fra Karlstad overføres til 

Fagerlidal. Dette vil medføre andre tallmessige besparelser. 

Nedleggelse av 

MKOS: Ca. 1,8 mill. 

kroner pr. år 

 

Nedleggelse av 

Karlstad: Ca.2,7 

mill. kroner pr. år 

 

Nedleggelse i 2018 

5/11 av beløpene 

over 
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Tiltaksliste skoler/oppvekstsentre (5) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Fjerne stillingene 

som barnehagefaglig 

rådgiver (barnehage- 

konsulent) (0,6 

årsverk)  og skole-

faglig rådgiver (1,0 

årsverk), totalt 

 1,6 årsverk 

Tiltaket medføre at oppgaver tillagt stillingene, jfr. foreliggende 

oversikter og lovpålagte tjenester som stillingsinnehaverne 

utfører, må ivaretas av kommunalsjef, styrere/rektorer og 

andre. Disse vil få flere oppgaver og mindre tid til ledelse og 

andre oppgaver innenfor sine ansvarsområder. Utvikling av 

barnehageeier- og skoleeierpolitikk, oppfølging og koordinering 

av barnehage- og skolesektoren, samt barnehagefaglig og 

pedagogisk utviklingsarbeid i skolene er bl. oppgaver som vil bli 

nedprioritert.  

 

En alternativ løsning er å slå sammen stillingene og redusere 

ressursinnsatsen til 1,0 årsverk. Besparelsen vil da utgjøre kr 

397 000 pr. år. 

1 212 000 

Redusere SFO-avgift 

på Bjørkeng til 

samme beløp som 

skolepengene på 

Montessoriskolen 

Tiltaket er vurdert å kunne være et stimuleringstiltak for å gi 

barnefamilier i Øverbygd muligheter til å foreta et valg mellom å 

gå på privatskole eller kommunal skole uten å måtte trekke inn 

økonomiske hensyn i vurderingen. På kort sikt vil tiltaket 

representere et inntektstap for kommunen, men kan på lengre 

sikt medføre økt rammeoverføring til kommunen hvis flere 

velger å gå på kommunal skole framfor privatskole. 

Ikke beregnet 

inntektstap på kort 

sikt 
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Tiltaksliste skoler/oppvekstsentre (6) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Sum alle tiltak 

skoler og 

oppvekstsentre 

Netto besvarelse ved å vedta minstetall for opprettelse av SFO 

i skoleåret kommer i tillegg. 

Netto inntektstap ved å redusere SFO-avgift på Bjørkeng til 

samme beløp som skolepengene på Montessoriskolen kommer 

som fratrekk. 

3 597 000-  

6 712 000 
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Tiltaksliste kultur og idrett (1) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Økning av 

elevkontingenten i 

kulturskolen 

Tiltaket innebærer at kontingent pr. plass økes fra 3.100 til kr 

3.600,- pr. plass pr. skoleår. 

Økningen kan  påvirke elevtallet ved at enkelte familier lar være 

å benytte seg av tilbudet fordi de synes tilbudet blir for dyrt. 

Dersom dette skjer, vil skillet mellom økonomisk ressurssterke 

familier og økonomisk ressurssvake familier forsterkes. I verste 

fall vil kommunen tape inntekter dersom frafallet blir stort. 

 

Raskt nettsøk som ikke er kvalitetssikret, tilsier at 

elevkontingenten derved nærmer seg Tromsø-nivå (kr 3.900,-) 

Den vil være høyere enn i Lenvik (kr 3.050,-) og  

Bardu (kr 2.760,-) 

 

 

Maksimum 

70 000 
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Tiltaksliste kultur og idrett (2) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Flytte bibliotekfilial på 

Holt i Øverbygd til 

Bjørkeng oppvekst-

senter 

Tiltaket innebærer at biblioteket flytter fra kommunalt leide til 

kommunalt eide lokaler. Kommunen vil derved spare utgifter til 

husleie og andre driftsutgifter. 

Lokalene på Bjørkeng oppvekstsenter vurderes å være mere 

tilgjengelige for brukerne. Samlokalisering av bibliotekfilialen og 

skolebiblioteket kan medføre økt utlån og større bruk av 

boksamlingen, og effektiv bruk av personalressurser og lokaler. 

Det er gjennomført samtaler mellom enhetsleder v/ Bjørkeng 

oppvekstsenter og biblioteksjef vedrørende tiltaket. Det er 

ønskelig å tilrettelegge for gjennomføring av tiltaket, men det er 

uklart om det er plass ved oppvekstsenteret slik det framstår i 

dag. Det må utredes hvilke muligheter som finnes, og hvilke 

bygningsmessige tilpasninger som må gjøres for å gjennomføre 

tiltaket. Alternative løsninger må kostnadsberegnes. 

60 000 

Redusere 

ungdomsleder-

ressursen/aktiviteter 

for barn og unge 

Tiltaket innebærer en reduksjon av fritidsaktivitetstilbudet (ferie- 

og friluftsaktiviteter) til barn og unge i regi av kommunen. 
100 000 
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Tiltaksliste kultur og idrett (3) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Utrede gjeldende 

samarbeidsavtaler 

Det er opplyst at kommunen utbetaler omkring 3 mill. kroner 

årlig i tilskudd til lag og foreninger, til private og andre 

samarbeidspartnere som driftstøtte og/eller til ivaretakelse av 

inngåtte avtaler/ordninger. 

Slik utredning vil gi kommunen en god og samlet oversikt over 

inngåtte avtaler, og hvilke tjenester/goder avtalene bidrar til 

sikre kommunens innbyggere. 

Når slik oversikt foreligger, bør kommunen vurdere om 

tilskuddene/avtalene skal videreføres, reforhandles eller 

avvikles når det avtalemessig er mulighet for det. 

Må utredes 

nærmere 

Sum alle tiltak 

kultur og idrett 

 

Økonomiske konsekvenser som følge av beslutninger etter at 

gjeldende samarbeidsavtaler er utredet, kommer i tillegg.  

  

 230 000 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (1) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Redusere drift 

Øverbygd 

legetjeneste 

Andslimoen legetjeneste og Øverbygd legetjeneste slås 

sammen til en avdeling med 1 avdelingsleder. Hovedbasen blir 

ved Målselv helsesenter / Andslimoen legetjeneste. Ved 

Øverbygd legetjeneste reduseres antall åpningsdager fra 5 

dager pr. uke til 2-3 dager pr. uke. Modell som «utelegekontor». 

Tilsyn sykehjem opprettholdes med ½ dag pr. uke. 

Helsestasjonslege opprettholdes med ½ dag pr. uke ved Holt 

helsehus. Medhjelper vil være tilstede sammen med legen 2-3 

dager pr. uke. Medhjelper trenger ikke å være tilstede ved 

sykehjemstilsyn og legetjeneste på helsestasjonen. Husleie og 

andre driftsutgifter må betales som tidligere. Kontoret må være 

fullt utstyrt for normal legedrift. 

 

Innbyggerne som sokner til øvre distrikt får et redusert tilbud 

om øyeblikkelig hjelp på dagtid. De dagene som Øverbygd 

legetjeneste ikke er åpent, vil tjeneste om øyeblikkelig hjelp gis 

fra Andslimoen legetjeneste. Dette kan oppleves utrygt for 

innbyggerne. Sykehjemmet må på dager hvor Øverbygd 

legetjeneste er stengt, vente lengre på lege ved 

akuttsituasjoner. Dette kan oppleves utrygt for pasienter og 

ansatte. Sykehjemmet i Øverbygd vil få flere henvendelser om 

øyeblikkelig hjelp. Dette vil medføre behov for mer medisinsk 

utstyr (førstehjelpsutstyr) og økt kompetanse hos ansatte. 

Legetjenesten og ambulansetjenesten kan bistå med 

kompetanseutvikling for ansatte.  (forts. neste foil) 

29 



Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (2) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Redusere drift 

Øverbygd 

legetjeneste 

 

(forts. fra forrige foil) 

Ansvar for opplæring, utvikling av rutiner og kontroll kan 

tillegges en sykepleier. Legetjenestens tilbud blir redusert i øvre 

distrikt.  

Tiltaket vurderes som faglig forsvarlig. Kommunen sikrer tilbud 

om legetjenester, selv om det kan bli lengre reisevei for noen 

av kommunens innbyggere enkelte dager. Fagmiljøet ved 

Målselv helsesenter blir større, hvilket er viktig for å rekruttere 

og beholde leger i kommunen. Sårbarheten ved fravær/ferie 

ved et lite legekontor reduseres når det blir slått sammen som 

en stor avdeling.  

Det må vurderes alternative løsninger for å sikre nødvendig 

plass/areal når legekontorets medarbeidere i øvre distrikt flytter 

til Målselv helsesenter. 

Arbeidsgruppen har grovt vurdert netto driftskostnads-

besparelser, avhengig av antall åpningsdager ved Øverbygd 

legetjeneste 

 

750 000 - 900 000 

 

Interkommunalt 

samarbeid - 

kommuneoverlege 

Kommunen har mulighet for å inngå interkommunalt samarbeid 

for å ivareta funksjonen som kommuneoverlege. Målselv har i 

dag avsatt 40 % stilling til denne funksjonen. Lønnsutgifter 

fordeles på to eller flere kommuner. Innbyggerne vil ikke merke 

noe om funksjonen ivaretas ved interkommunalt samarbeid. 

60 000 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (3) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Reduksjon 

asylhelsetjeneste/ 

helsesøsterstilling 

Målselv asylmottak nedlegges og antall asylsøkere reduseres i 

kommunen. Det vil være et spørsmål om asylhelsetjenesten 

kan reduseres? Helsesøsterstillingen utgjør i dag 100 %. Er det 

mulig å redusere denne med 20-30 %? Da Målselv asylmottak 

og mottak for enslige mindreårig (EM) ble etablert for noen år 

siden, ble det opprettet 150 % stilling som helsesøster. Da EM 

ble nedlagt, ble helsesøsterstillingen redusert med 50 %. 

Høsten 2015 ble EM gjenopprettet i tillegg til omsorgssenter og 

3 akutt-asylmottak med til sammen 455 plasser. 

Helsestasjonen har ikke fått tilført økte personalressurser etter 

dette, og oppgavene ivaretas innenfor 100 % 

helsesøsterstilling. 

Helsesøsterstillingen for asylsøkere ivaretar også oppgaver 

med oppfølging av bosatte flyktninger og familiegjenforeninger. 

Antall flyktninger som bosettes i kommunen, øker. Tallet vil 

utgjøre omkring 90 i løpet av 2017 

Vertskommunetilskuddene dekker kommunens utgifter til helse, 

barnevern, tolketjenester og administrasjon. Helsesøster-

stillingen kan neppe reduseres. 

0 

31 



Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (4) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Økt inntekt 

egenandel 

fysioterapitjenester 

Fysioterapitjenester fra kommunalt fastlønnede fysioterapeuter 

var inntil årsskiftet gratis. Lovendringer fra 01.01.2017 har 

medført at pasienter må betale egenandeler for behandling. 

Pasienter ved sykehjem og barn under 16 år unntas. Endringen 

har medført at kommunens rammetilskudd er redusert. 

Reduksjonen er innarbeidet i handlingsdel og økonomiplan 

2017-2020, men det er ikke lagt inn økte inntekter som følge av 

endringen pga. at kommunen ikke har hatt erfaringstall. Det er 

nå grunnlag for å estimere inntektene. 

165 000 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (5) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Ett sykehjem i 

Målselv, flere 

omsorgsboliger med 

heldøgns bemanning 

og flere ubemannede 

omsorgsboliger der 

beboerne kan få 

behovsbaserte 

hjemmetjenester 

Kommunen har vedtatt å bygge nytt sykehjem. Behovet for 

sykehjemsplasser øker i årene framover mot 2040. 

Kommunen har få omsorgsboliger med heldøgns bemanning. 

Tiltaket innebærer at 10 sykehjemsplasser i Øverbygd 

omgjøres til bofellesskap med heldøgns bemanning. 

Kommunen kan vurdere å omfordele ressursene slik at flere 

kan bli boende lengre i eget hjem og få behovsbaserte 

hjemmetjenester. 

 

I tillegg kan kommunen vurdere å etablere nye omsorgsboliger 

med heldøgnsbemanning og nye ubemannede omsorgsboliger 

der beboerne kan få behovsbaserte hjemmetjenester i 

tilknytning til det nye sykehjemmet. Kommunen mangler i stor 

grad disse trinnene i «omsorgstrappa». 

Terskelen for å få sykehjemsplass blir høyere. Enkelte av de 

nåværende beboere på sykehjemmet i Øverbygd må muligens 

tilbys plass på det nye sykehjemmet, mens andre kanskje kan 

bo i bofellesskapet med heldøgnsbemanning? 

 

Tiltaket bør defineres og utredes som et større omstillings-

prosjekt. Tiltaket vil ikke medføre at kostnadene til 

omsorgstjenestene blir mindre, men kan bidra til at brukerne får 

tjenester som i større grad er tilpasset deres omsorgsbehov, og 

kan bidra til å dempe kostnadsveksten. Tilbud til demente og 

rehabilitering bør ha spesielt fokus i et slikt omstillingsprosjekt. 

Kan bidra til å 

begrense framtidig 

kostnadsvekst 

Må utredes 

nærmere 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (6) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Interkommunalt 

samarbeid 

vedrørende 

gjeldsrådgivning 

Følgende sosiale tjenester skal inngå i NAV-kontoret 

• Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk 

rådgivning 

• Økonomisk bistand 

• Midlertidig botilbud 

• Individuell plan 

• Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad 

 

Det anses som gunstig om gjeldsrådgivning kan tilbys 

innbyggerne i form av interkommunalt samarbeid for å få bedre 

kvalitet på tjenesten, et større fag- og kompetansemiljø og 

mindre sårbarhet ved fravær og vakanser. Samarbeidet bør 

omfatte flere enn to kommuner for å kunne etablere et miljø 

med 2-3 stillinger. Dette bør utredes. 

 

Det er et mål at de oppgaver som tilligger NAV-kontoret, er 

arbeidsrettet, der målet er å hjelpe brukerne tilbake til arbeid 

og/eller utdanning. Arbeid med flyktninger er tillagt NAV-

kontoret. 

Noen kommuner har også valgt å legge oppgaver vedrørende  

startlån og bostøtte til NAV-kontoret, mens andre kommuner 

har valgt andre løsninger. Det anbefales ikke at disse 

oppgavene tillegges NAV-kontoret i Målselv. 

Ingen 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (7) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Fjerne 0,4 årsverk 

som aktivitør i PRO 

øvre 

Tiltaket medfører at det blir færre/mindre aktiviteter på ØSO. 

Frivillig innsats må koordineres. Dette innebærer som oftest 

bruk av kommunale ressurser. Det bør stilles spørsmål om 

Frivilligsentralen kan benyttes på annen måte. 

200 000 

Vurdere organisering 

og drift av 

hjemmebaserte og 

institusjonsbaserte 

tjenester i PRO nedre 

når nytt sykehjem 

står ferdig 

Nytt sykehjem vil medføre bedre fysisk miljø for beboere og 

ansatte. Sykehjemmet får moderne utstyr og vil kunne 

tilrettelegges for ytterligere bruk av velferdsteknologi. Nytt 

sykehjem kan gjøre det mulig å vurdere personalressursene på 

sykehjemmet og i hjemmetjenesten i sammenheng. Behovet 

for antall nattevakter i PRO nedre som helhet bør vurderes 

spesielt. Bedre fysisk arbeidsmiljø kan bidra til å øke nærværet. 

Tiltaket kan bidra til 

å begrense 

kostnadsvekst 

Reforhandling /nye 

private tiltak – Bo- og 

oppfølgingsenheten 

Private tiltak er enetiltak/botilbud (heldøgns helse- og 

omsorgstjenester) som er «skreddersydde» tiltak til mennesker 

med stor nedsatt funksjonsevne, dvs. ressurskrevende brukere 

som vanligvis utløser tilskuddsmidler. Disse tjenestene kjøpes 

fra private leverandører. 

Bo- og oppfølgingsenheten har totalt 10 private tiltak, inkludert 

1 nytt som er under oppstart. 2 brukere planlegges over i annet 

tilbud slik at det gjenstår 5 tiltak som skal ut på anbud de neste 

månedene. Det forventes en betydelig besparelse etter at nye 

avtaler er inngått. 

 

1 500 000 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (8) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Vurdere organisering 

og drift når ny 

bemannet heldøgns 

omsorgsbolig står 

ferdig. 

 

Når ny bolig for ressurskrevende brukere ferdigstilles høsten 

2019 vil Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste og Andslimoen 

Miljøarbeidertjeneste bli én enhet. Samlokalisering tilsier at 

organisering og drift bør vurderes for å begrense kommunens 

kostnader. Bo og oppfølging har bl.a. to stillinger som 

henholdsvis fagleder og fag-/prosjektkoordinator. Det bør 

vurderes om ressursene delvis kan nyttes annerledes. 

 

Angitt kostnadsbesparelse innebærer at to avdelingsledere kan 

erstattes med en avdelingsleder. I tillegg reduseres behovet for 

nattevakter. Totalt forutsettes en reduksjon på 3 årsverk, men 

tiltaket må vurderes nærmere. 

 

Tiltaket vil gi et bedre tilbud til brukerne og ansatte. Fagmiljøet 

blir større, det fysiske arbeidsmiljøet blir bedre og mulighetene 

for faglig utvikling vil øke. Det bør bli enklere å rekruttere 

kompetente medarbeidere og  sykefraværet forventes å bli 

mindre. Organisering og daglig drift forenkles. 

1 700 000 

fra 2020 

Må vurderes 

nærmere 

Øke egenandeler for 

praktisk bistand 

Gjeldende praksis og betalingssatser bør gjennomgås for å 

finne ut om det er mulig å øke gjeldende satser og kreve 

betaling for tjenester som kommunen ikke tar betalt for i dag. 

For minstepensjonister vil selv en mindre økning i 

betalingssatsene være merkbar. 

20 000 
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Tiltaksliste pleie og omsorg, bo og oppfølging, familie og 
NAV (9) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Slå sammen NAV-

kontoret med NAV-

kontor i annen 

kommune 

Tiltaket innebærer å vurdere fordeler, ulemper og konsekvenser 

ved å slå NAV-kontoret i Målselv sammen med NAV-kontorer i 

annen/andre kommune(r), jfr. St.meld. 33. 

Innledningsvis bør det tas initiativ til en prosess mot 

nabokommunene for å sjekke ut interesse og mulighet for å ha 

et felles NAV-kontor. 

 

Etablering av felles NAV-kontor vil medføre større fag- og 

kompetansemiljø og mindre sårbarhet ved ferier og vakanser. 

Kostnadene for de kommuner som deltar, blir redusert som 

følge av at kostnadene kan fordeles på flere. 

 

Det blir lengre reisevei for noen av brukerne og noen av de 

ansatte. Brukerne vil merke dette i mindre grad etter hvert på 

grunn av kontinuerlig utvikling av digitale løsninger. 

Må utredes 

nærmere 

Sum alle tiltak pleie 

og omsorg, bo og 

oppfølging, familie 

og NAV 

 

  

 4 395 000  

– 4 545 000 
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Tiltaksliste byggforvaltning (1) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Arealeffektivisering 

og organisasjons-

utvikling 

 

Ressurser tilsvarende 

1 enhetslederstilling 

fjernes 

Kommunen har store utfordringer vedrørende forvaltning, drift 

vedlikehold og service (FDVS) når det gjelder kommunens 

eiendomsmasse. Det synes ikke å være realistisk å redusere 

kommunens FDVS-kostnader uten at bygningsmessige arealer 

reduseres. Det bør derfor gjennomføres et omfattende 

arealeffektiviseringsprosjekt som må sees i sammenheng med 

tjenestestrukturen i kommunen. ENØK-tiltak bør inngå i et slikt 

arealeffektiviseringsprosjekt. 

 

Det anbefales å slå sammen enhetene VARV, Utvikling, 

Byggforvaltning og Brann/redning/beredskap til én enhet. Ved 

denne omorganiseringen trekkes  i 2017 inn stillingsressurser 

tilsvarende en enhetslederstilling (tiltaket bidrar derved ikke til å 

realisere økonomisk mål for omstillingsprosjektet). 

 

Det anbefales videre at ressursrammen opprettholdes innenfor 

ny enhet som helhet, og at det gjennomføres et 

organisasjonsutviklingsprosjekt som skal bidra til at kommunen 

kan levere tilfredsstillende tjenester til brukerne av kommunale 

bygg og tjenester til innbyggerne innenfor de ressursrammer 

som kommunestyret stiller til rådighet. 

0 
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Tiltaksliste byggforvaltning (2) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Skolen og SFO ved 

Karlstad 

oppvekstsenter 

nedlegges 

Karlstad oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. 

Tiltaket henger sammen med tiltaket Full nedleggelse av 

MKOS og Karlstad oppvekstsenter. Hvis skolen og SFO 

nedlegges i sin helhet, kan disse deler av bygningsmassen 

leies ut eller selges. FDV-kostnadene reduseres. Besparelsen 

utgjør kommunens utgifter til strøm, ca. kr 400 000 pr. år + 

omkring 1 årsverk til renhold. Besparelsen vil komme i tillegg til 

besparelsen ved full nedleggelse av MKOS og Karlstad 

oppvekstsenter.  

900 000 

Skolen og SFO ved 

Mellombygd kultur- 

og oppvekstsenter 

nedlegges 

Mellombygd kultur- og oppvekstsenter består av skole, SFO, 

barnehage og samfunnshus. Tiltaket henger sammen med 

tiltaket Full nedleggelse av MKOS og Karlstad oppvekstsenter. 

Hvis skolen og SFO nedlegges i sin helhet, kan disse deler av 

bygningsmassen leies ut eller selges. FDV-kostnadene 

reduseres. Besparelsen utgjør kommunens utgifter til strøm, 

ca. kr 700 000 pr. år + omkring 1 årsverk til renhold. 

Besparelsen vil komme i tillegg til besparelsen ved full 

nedleggelse av MKOS og Karlstad oppvekstsenter.  

1 200 000 
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Tiltaksliste byggforvaltning (3) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Renholdstjenesten 

konkurranseutsettes 

Renholdstjenesten har store utfordringer ved sykefravær og 

vakanser. Det er vanskelig å skaffe vikarer. Ved 

konkurranseutsetting må det foreligge en oppdatert 

renholdsplan som bl.a. viser hvilke arealer som skal renholdes, 

og frekvens for renhold. Før tilbud foreligger, er det vanskelig å 

ha noen formening om evt. besparelse. 

Det vil ikke være behov for kommunalt ansatte renholdere. 

Lover og avtaler må følges. 

Må utredes 

nærmere 
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Tiltaksliste byggforvaltning (4) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Heggelia/Nordaførr 

og Andslimoen 

barnehage 

slås sammen til 1 stor 

barnehage. 

Tiltaket henger sammen med tiltaket: Etablere 1 stor felles 

barnehage i området Heggelia, Andselv og Andslimoen. 

Økonomiske (investering og drift) og andre konsekvenser må 

utredes, herunder konsekvenser for barn/foreldre og ansatte. 

Må utredes 

nærmere 

5 boliger selges og 

planlegge videre salg 

Kommunalt eide boliger bør utredes. Utredningen bør besvare 

bl.a. følgende spørsmål: 

• Hva slags boliger eier kommunen? 

• Hvor ligger boligene? 

• Hva kjennetegner personene som bor i boligene? 

• Er boligene utleid? 

• Tilstand og behov for vedlikehold og oppgraderinger 

• Hvilke boliger bør selges, og hvilke bør kommunen beholde? 

• Sannsynlige salgssummer? 

• Kan leieprisene økes? 

• Økonomiske vurderinger? 

Tiltaket bør vurderes i sammenheng med utvikling eller 

revidering av boligsosial handlingsplan. 

Færre og/eller oppgraderte boliger medfører mindre FDV-

kostnader for kommunen. Økte husleier medfører økte 

inntekter for kommunen. 

Reduserte FDVS-kostnader må vurderes i sammenheng med 

reduserte leieinntekter.  

 

Må utredes 

nærmere 
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Tiltaksliste byggforvaltning (5) 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Sum alle tiltak 

byggforvaltning 

Eventuelle netto besparelser ved å 

• Slå sammen Heggelia/Nordaførr og Andslimoen barnehage 

    til en stor barnehage 

• Konkurranseutsette renholdstjenesten 

• Selge boliger kommer i tillegg 

 

 

  

 2 100 000 
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Tiltaksliste utvikling og VARV  

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Nedlegging eller 

omklassifisering av 

kommunale veier 

Det vises til sak 98/2014 – Retningslinjer for, og nedlegging av 

kommunale veger, behandlet i kommunestyret 04.12.14. I pkt. 

2 i kommunestyrets vedtak ble rådmannen bedt om å fremme 

en sak om nedlegging av deler av, og hele kommunale veger 

med bare fritidsbebyggelse. 

 

Arbeidet er påbegynt. 

Må utredes 

nærmere 

Sum alle tiltak 

utvikling og VARV 

 

Økonomiske konsekvenser som følge av 

nedlegging/omklassifisering av kommunale veier kommer i 

tillegg 

  

 0 
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Tiltaksliste brann 

Tiltak Beskrivelse Årlig besparelse 

Fjerne feierstilling 
Konkurranseutsette tjenesten og kjøpe lovpålagte tjenester fra 

andre. 

Må utredes 

nærmere 

Redusere 

brannsjefstillingen 

med 25 % 

Brannsjefen er tillagt funksjonen som kommunens 

beredskapsleder. Denne funksjonen kan tillegges rådmannen 

eller annen medarbeider som rådmannen bemyndiger, 

herunder arbeidet med ROS-analyser, beredskapsplaner og 

administrativ kriseplan. 

 

Brannsjefoppgaver og forebyggende oppgaver kan kommunen 

søke å løse ved interkommunalt samarbeid 

175 000 

Sum alle tiltak 

brann 

Økonomiske konsekvenser som følge av å konkurranseutsette 

feietjenesten, kommer i tillegg 

  

 175 000 
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Anbefaling (1) 

• Anbefalingen forutsetter at prosjektmålet skal nås, dvs. at kommunens 

netto driftsutgifter skal reduseres med 14,9 mill. kroner f.o.m. 2019. 

• Når det ses bort fra evt. besparelser som følge av tiltak som det 

anbefales å utrede nærmere, er det vanskelig å nå prosjektmålet fullt ut 

uten å gjennomføre noen skolestrukturelle tiltak. 

• Det er foreslått å utrede flere tiltak nærmere. Dette bør gjennomføres. 

• Innenfor området byggforvaltning er det en direkte sammenheng mellom 

kostnadene og bygningsmessig areal som skal forvaltes, driftes og 

vedlikeholdes. Dersom kommunen velger å avvikle drift i, og evt. 

avhende, kommunale bygg, kan FDV-kostnadene reduseres, jf. 

strukturelle tjenestetiltak i skoler, barnehager mv. 



Anbefaling (2) 

• Full nedleggelse av skoler/oppvekstsentre vil representere en endring i 

omforent kommunepolitikk. Begrepet «levende bygder og desentraliserte 

tjenester der folk bor» vil ikke lenger gjelde i samme grad som i dag. 

Tiltaket kan unngås hvis de andre tiltakene i rapporten gjennomføres. 

• Et alternativ til full nedleggelse av skoler/oppvekstsentre er å 

kretsregulere fra 5. trinn, og flytte elever fra Mellombygd og Karlstad på 

disse trinnene til andre skoler. 



 
 
 
 
 

Kvalitetsfremmende tiltak 
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Liste kvalitetsfremmende tiltak (1) 

Tiltak Kommentar 

«Temamøter» og 

«Dialogkonferanser» 

«Underveissamhandlingen» mellom folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte, 

f.eks. i budsjett- og økonomiplanprosessen kan videreutvikles.  Forholdet bør 

vurderes ifb. med utarbeidelse av møteplaner. 

Kommunen har ikke politiske fagutvalg. Mange kommuner bruker disse også som 

«politiske verksteder». «Temamøter» bør vurderes ved behov. 

Innovasjon og nytenkning 

Det er vilje i kommuneorganisasjonen til å tenke nytt, men knappe ressurser 

medfører at videreføring av ordinær daglig drift blir prioritert. Nytenkning kan bidra 

til å effektivisere driften. 
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Liste kvalitetsfremmende tiltak (2) 

Tiltak Kommentar 

Innføring av ny modell for 

administrativ organisering 
Jf. alternative forslag til ny administrativ organisering  

Innkjøpssamarbeid 

Eksisterende og evt. nye rammeavtaler må benyttes lojalt i alle deler av 

kommuneorganisasjonen. Kommunen bør ha et oppdatert anskaffelsesreglement og 

sørge for å ha tilgang til tilstrekkelig kompetanse om lov om offentlige anskaffelser, 

enten i egen regi eller i regi av interkommunalt innkjøpssamarbeid. 

IKT 

Digitalisering av kommunale 

tjenester 

Velferdsteknologi 

Kommunen som helhet kan ha noen utfordringer ifb. IKT og digital kompetanse. Har 

kommunen tilstrekkelige planer og kompetanse når det gjelder velferdsteknologi? 

Klarer kommunen å sikre IKT-driften 24 timer i døgnet, 7 dager i uken? 

Internkontrollsystem 

Kommunen har fokus på internkontroll, men synes fortsatt å mangle en fullgod helhetlig 

plan og system for internkontroll og kvalitetsstyring. Planen og systemet skal bidra til: 

Kvalitet og effektivitet i tjenestene, godt omdømme og legitimitet, helhetlig styring og 

riktig etterlevelse av lover og regler. Internkontroll er et ledelsesansvar og skal være en 

naturlig del av de løpende lederoppgavene. 

Mange rutiner som naturlig vil inngå i et helhetlig internkontrollsystem, er utarbeidet. 

 

49 



Liste kvalitetsfremmende tiltak (3) 

Tiltak Kommentar 

Helse, Miljø og Sikkerhet 

(HMS) 

Kommunens HMS-arbeid, bl.a. vernerunder, bør inngå som del av et helhetlig 

internkontrollsystem. HMS-arbeidet har noen mangler. Det gjennomføres ikke 

systematiske medarbeiderundersøkelser. Noen ledere gjennomfører årlige 

medarbeidersamtaler med sine ansatte, men i noen enheter gjennomføres ikke 

medarbeidersamtaler med alle.  

ROS-analyser og beredskap 
Kommunen har betydelig fokus på dette. Bør inngå som del av et helhetlig 

internkontrollsystem. 

Leder- og ledelsesutvikling 

Leder- og ledelsesutvikling etterspørres i kommunen. Gode ledere, god ledelse og 

tilstrekkelig ledelseskapasitet er en forutsetning for å kunne produsere og levere 

gode tjenester, jf. internkontroll.  

Kompetanse og 

kompetanseutvikling 

I en mindre kommune vil det naturlig nok være kompetanse som kommunen har 

behov for, men som ikke er tilgjengelig innenfor egen organisasjon. Slik 

kompetanse må kjøpes eller skaffes på annen måte. Kompetanseutvikling må skje 

kontinuerlig i hele kommunen. 
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Liste kvalitetsfremmende tiltak (4) 

Tiltak Kommentar 

Brukerundersøkelser 

Innbyggerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelser 

Det er vanskelig å ha objektive meninger om hvordan brukerne og kommunens 

innbyggere opplever kommunens tjenester hvis det ikke gjennomføres 

regelmessige og systematiske undersøkelser i hele kommunen. Tilfeldige uttalelser 

på «butikken» eller på andre «arenaer» er ikke tilstrekkelig. Tilsvarende gjelder for 

vurdering av medarbeidernes tilfredshet. KS har i samarbeid med 

Kommuneforlaget utviklet verktøyet bedrekommune.no for kommuner som ønsker 

å kartlegge kvaliteten innenfor ett eller flere tjenesteområder. Målselv kan vurdere å 

ta i bruk dette verktøyet gjennomgående i hele organisasjonen. 

Tilsyn, formelle klager og 

mishagsytringer 

Fylkesmannen og andre offentlige tilsynsmyndigheter gjennomfører tilsyn i 

kommunen. Disse vil avstedkomme avvik (lovbrudd) eller merknader 

(forbedringspunkter) hvis tilsynsmyndighetene finner grunnlag for det. Vi har ikke 

kjennskap til om tilsynene ofte medfører avvik eller merknader.  Tilsynsrapporter 

bør framlegges for folkevalgte. 

 

Vi har heller ikke oversikt over omfanget av formelle klager til fylkesmannen eller 

andre klageinstanser, ei heller om klagene tas til følge eller ikke. Vår opplevelse 

gjennom intervjuene er at det ikke er stort omfang av formelle klager. 

 

Mishagsytringer fra innbyggere, folkevalgte og andre forekommer, men oppleves 

ikke som noe stort problem.  

Saksbehandling og 

vedtaksoppfølging 

Saksbehandlingen i kommunen vurderes å fungere tilfredsstillende. Kommunens 

administrative toppledelse gjennomgår jevnlig saker som trenger oppfølging. 

Saksbehandlere bør jevnlig tilbys opplæring. 
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Liste kvalitetsfremmende tiltak (5) 

Tiltak Kommentar 

Stillings-

/funksjonsbeskrivelser 

Det foreligger i liten grad oppdaterte stillings-/funksjonsbeskrivelser. Slike bør 

utarbeides etter at ny administrativ organisering er vedtatt. 

Partssamarbeid 
Partssamarbeidet i kommunen opplyses å være konstruktivt uten store konflikter 

mellom partene (folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte). 

Informasjon – Eksternt og 

internt 

Kommunen bør til enhver tid ha en oppdatert informasjonsplan for å sikre god 

informasjonsflyt eksternt og internt. 

Sykefravær 

Sykefraværet er for høyt i deler av organisasjonen. Nærværsarbeid må være i 

fokus i alle deler av kommuneorganisasjonen. Strategi og tiltak for 

nærværsfremmende arbeid bør prioriteres. 

Tverrsektorielt samarbeid 

Det er vilje i organisasjonen til å videreutvikle tverrsektorielt samarbeid. Innenfor 

kommunalsjefområdene fungerer samarbeidet godt. Samhandlingen mellom 

kommunalsjefområdene kan forbedres. 
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Anbefaling 

• Alle foreslåtte kvalitetsfremmende organisasjonsutviklingstiltak bør 

gjennomføres. 

• Ny organisasjonssjef bør tillegges koordineringsansvar for 

gjennomføring av flesteparten av disse. 



Interkommunalt samarbeid 



Interkommunalt samarbeid  
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Område Kommuner som deltar 

Legevakt Målselv ,Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad 

PPT Målselv og Bardu 

Arbeidsgiverkontroll Målselv Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg, Torsken og Bardu 

Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 

Løkta Målselv ,Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg, Torsken og Bardu 

Regionsamarbeid skole Målselv ,Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 

Regionsamarbeid barnehage Målselv , Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 

Renovasjon - Senja avfall Målselv ,Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Ungdommens regionråd Målselv , Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg, Torsken og Bardu 

Interkommunalt arkiv Troms IKS De fleste kommunene i Troms 

KomREv Nord IKS Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Jordmortjenesten 

Målselv samarbeider med Bardu om vaktberedskap og følgetjeneste 

for  gravide/fødende 

Landbrukskontor Målselv Berg, Målselv og Torsken 

Midt-Troms  

friluftsråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Midt-Troms  

Viltregion Bardu, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen og Sørreisa 

110-Sentral Tromsø Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Oljevernberedskap Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Film Camp AS Berg, Målselv, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Forsvarskoordinator Bardu, Målselv og Sørreisa 

Oversikten er 
hentet fra 
rapporten 
«Målselv som 
egen kommune», 
jfr. TF-notat nr. 
69/2015 og 
korrigert i dette 
omstillings-
prosjektet 



Anbefaling 

KS viser til at interkommunalt samarbeid er fordelaktig når det gjelder økonomi og 
kvalitet i tjenestene. Stordriftsfordeler kan oppnås gjennom eksempelvis 
investeringer og kompetanse og kapasitet i fagmiljøene. En bør merke seg at 
økonomiske innsparinger i mange tilfeller tas ut i økt kvalitet.  

Målselv kommune kan oppnå flere innsparinger og forbedringer i 
tjenestekvaliteten gjennom utvidelse av eksisterende, eller inngåelse av nye, 
interkommunale samarbeidsordninger. Dette kan for eksempel vedrøre: 

1. Næringsutvikling 

2. Lønn, regnskap og skatt 

3. Innkjøp 

4. Planarbeid og tekniske tjenester 

5. Arkiv og sentralbord 

6. NAV-kontor 

7. Barneverntjeneste 

8. Rus og psykisk helse 
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Det er ikke gjort konkrete 
beregninger av effekten av 
nye mulige interkommunale 
samarbeidsordninger fordi 
mulig omfang og 
tidsperspektiv er ukjent.  

Det er ikke gjort konkrete 
beregninger av effekten av 
nye mulige interkommunale 
samarbeidsordninger fordi 
mulig omfang og 
tidsperspektiv er ukjent.  



Anbefaling 

KS viser til at interkommunalt samarbeid er fordelaktig når det gjelder økonomi og 
kvalitet i tjenestene. Stordriftsfordeler kan oppnås gjennom eksempelvis 
investeringer og kompetanse og kapasitet i fagmiljøene. En bør merke seg at 
økonomiske innsparinger i mange tilfeller tas ut i økt kvalitet.  

Målselv kommune kan oppnå flere innsparinger og forbedringer i 
tjenestekvaliteten gjennom utvidelse av eksisterende, eller inngåelse av nye, 
interkommunale samarbeidsordninger. Dette kan for eksempel vedrøre: 

1. Næringsutvikling 

2. Lønn, regnskap og skatt 

3. Innkjøp 

4. Planarbeid og tekniske tjenester 

5. Arkiv og sentralbord 

6. NAV-kontor 

7. Barneverntjeneste 

8. Rus og psykisk helse 
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Det er ikke gjort konkrete 
beregninger av effekten av 
nye mulige interkommunale 
samarbeidsordninger fordi 
mulig omfang og 
tidsperspektiv er ukjent.  

Det er ikke gjort konkrete 
beregninger av effekten av 
nye mulige interkommunale 
samarbeidsordninger fordi 
mulig omfang og 
tidsperspektiv er ukjent.  



 
 
 
 
 

Organisering 
Politisk og administrativ 
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Kommunestyre  

25 representanter 

Administrasjonsutvalget 
9 representanter 

Formannskapet  

7 representanter 

Plan og næringsutvalget 
5 representanter 

Kontrollutvalg  

5 representanter 

Klagenemnd  

3 representanter 

Nåværende politisk organisering 



Kommunestyre  

19 representanter 

Administrasjonsutvalget 
9 representanter 

Formannskapet  

7 representanter 

Utvalg for 
samfunnsutvikling og 

næring                             
5 representanter 

Kontrollutvalg  

5 representanter 

Klagenemnd  

3 representanter 

Innspill til ny politisk organisering 



Nåværende administrative organisering 



Prinsipper for ny administrativ organisering (1) 

• Forståelig og god sammenheng mellom politisk og administrativ 

organisering 

• Hensiktsmessig verktøy/rammeverk for å kunne levere tjenester 

til innbyggerne, med rett kvalitet til rett tid 

• Skille mellom strategisk og operativ ledelse («tonivå-modell») 

• Tilstrekkelig ledelseskapasitet på begge nivåer 

• Kort vei mellom strategisk og operativ ledelse 

• Tilstrekkelige stabs- og støttefunksjoner / fellestjenester 

• Opprettholde organisasjonsnivået «kommunalsjefområder» og 

stillingsbetegnelsen «kommunalsjefer»  

• Opprettholde organisasjonsnivået «enheter» og 

stillingsbetegnelsen «enhetsledere» 

• Robuste, tilnærmet likeverdige og ikke for mange enheter  

 

 



Prinsipper for ny administrativ organisering (2)  

• Store og brede fagmiljøer i enhetene 

• Kommunalsjefer og enhetsledere må ha helhetlig ansvar for 

drift, utvikling og måloppnåelse innen eget ansvarsområde og 

tilsvarende delansvar for kommunen som helhet 

• Tilrettelegge for tverrsektorielt samarbeid (på tvers av 

kommunalsjefområder og enheter) 

• Harmonisere, men likevel akseptere at det «indre liv» i enhetene 

blir organisert noe forskjellig i form av avdelinger, team, 

faggrupper m.m. 

• Ledernes kontrollspenn må være praktisk håndterbart 

• Tydeliggjøre hva som skal være stabenes / støttefunksjonenes 

ansvar, oppgaver og myndighet ift. tilsvarende i enhetene 

• Organiseringen må være kostnadseffektiv og bidra til at 

kommunen bruker færrest mulig ressurser til administrasjon til 

fordel for tjenester til kommunens innbyggere 

 

 

 

 

 



Sentrale spørsmål 

• Hvilke stillinger bør være direkte underordnet rådmannen selv? 

• Skal rådmannen være direkte overordnet medarbeidere i stab 

og støttefunksjoner / fellestjenester, eller skal det være en eller 

flere administrative ledere for disse funksjonene? 

• Skal det fortsatt være 2 kommunalsjefer? 

• Hvor mange enheter bør det være? 

• Sammenhengen mellom politisk og administrativ organisering? 



Administrativt organisasjonskart (alt. 1) 

Rådmann 

Kommunalsjef  

Helse , omsorg 

 og  NAV 

Stab 
PRO 

Øvre 

Bo og 

 oppfølging 

PRO 

Nedre 

NAV Familieenheten 

Kommunalsjef 

Oppvekst og 

kultur 

Stab 
Kultur og idrett  

 

Bardufoss 

Ungdomsskole 

Andslimoen 

barnehage 

Fagerlidal  

skole 

Heggelia/Nordaførr 

barnehage 

Olsborg  

skole 

Olsborg 

barnehage 

Sameskolen 
Bjørkeng 

oppvekstsenter 

Karlstad 

oppvekstsenter 

Mellombygd kultur  

og oppvekstsenter 

Teknisk og 

landbruk 

Økonomi Organisasjon 

Næring 



Administrativt organisasjonskart (alt. 1) 

Rådmann 

Kommunalsjef  

Helse , omsorg 

 og  NAV 

Stab 
PRO 

Øvre 

Bo og 

 oppfølging 

PRO 

Nedre 

NAV Familieenheten 

Kommunalsjef 

Oppvekst og 

kultur 

Stab 
Kultur og idrett  

 

Bardufoss 

Ungdomsskole 

Andslimoen 

barnehage 

Fagerlidal  

skole 

Heggelia/Nordaførr 

barnehage 

Olsborg  

skole 

Olsborg 

barnehage 

Sameskolen 
Bjørkeng 

oppvekstsenter 

Karlstad 

oppvekstsenter 

Mellombygd kultur  

og oppvekstsenter 

Teknisk og 

landbruk 

Økonomi Organisasjon 

Næring 



Administrativt organisasjonskart (alt. 2) 

Rådmann 

Kommunalsjef  

Helse , omsorg 

 og  NAV 

Stab 
PRO 

Øvre 

Familieenheten, bo og 
oppfølging og NAV 

PRO 

Nedre 

Kommunalsjef 

Oppvekst og 

kultur 

Stab 
Kultur og idrett  

 

Bardufoss 

Ungdomsskole 

Andslimoen 

barnehage 

Fagerlidal  

skole 

Heggelia/Nordaførr 

barnehage 

Olsborg  

skole 

Olsborg 

barnehage 

Sameskolen 
Bjørkeng 

oppvekstsenter 

Karlstad 

oppvekstsenter 

Mellombygd kultur  

og oppvekstsenter 

Teknisk og 

landbruk 

Økonomi Organisasjon 

Næring 



Administrativt organisasjonskart (alt. 3) 

Rådmann 

Kommunalsjef  

Helse, omsorg, NAV 

 og  teknisk 

Stab 
PRO 

Øvre 

Familieenheten, bo og 
oppfølging og NAV 

PRO 

Nedre 

Teknisk og landbruk 

Kommunalsjef 

Oppvekst og 

kultur 

Stab 
Kultur og idrett  

 

Bardufoss 

Ungdomsskole 

Andslimoen 

barnehage 

Fagerlidal  

skole 

Heggelia/Nordaførr 

barnehage 

Olsborg  

skole 

Olsborg 

barnehage 

Sameskolen 
Bjørkeng 

oppvekstsenter 

Karlstad 

oppvekstsenter 

Mellombygd kultur  

og oppvekstsenter 

Økonomi Organisasjon 

Næring 



Felles kommentarer for alle alternativene (1) 

• Tonivå-modell med 2 kommunalsjefer opprettholdes 

• Rådmannens ledergruppe utgjør strategisk ledelse. 

• Rådmannens ledergruppe bør bestå av rådmann og kommunalsjefer. 

Økonomisjef, organisasjonssjef og/eller andre tiltrer rådmannens 

ledergruppe ved behov.  Et alternativ kan være at økonomisjef og 

organisasjonssjef inngår som faste medlemmer i rådmannens 

ledergruppe. 

• 3 stabsavdelinger/stillinger der økonomisjef, ny organisasjonssjef (jf. 

tiltak 1.0.02 og 1.0.03) og næringssjef rapporterer til rådmann 

• I økonomiavdelingen inngår funksjonsområdene lønn, skatt, 

eiendomsskatt, regnskap og innkjøp. Samtlige medarbeidere rapporterer 

til økonomisjef. Funksjoner som faggruppeledere kan utgå. 

• Organisasjonsavdelingen er ny og ledes av organisasjonssjef. Stillingen 

er finansiert, jf. tiltakene 1.0.02 og 1.0.03 på tiltaksmenyen. Stillingen 

tillegges bl.a. ansvar for HMS/nærværsfremmende planlegging og tiltak 

og gjennomføring av sektor-/enhetsovergripende organisasjons-

utviklingstiltak, jf. del 5 – Kvalitetsfremmende tiltak. 



Felles kommentarer for alle alternativene (2) 

• I organisasjonsavdelingen inngår funksjonsområdene personal/HMS, 
servicekontor og IKT. Samtlige medarbeidere rapporterer til 
organisasjonssjef. Funksjoner som faggruppeledere kan utgå. 

• Stabsfunksjoner i tilknytning til kommunalsjefstillingene. Der plasseres 
stillinger/funksjoner som kan være fellesressurser for hele 
kommunalsjefområdet, f.eks. skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig 
rådgiver, enkelte andre eksisterende rådgiverstillinger og merkantile 
stillinger som kan betjene flere enheter. 

• 4 enheter innenfor teknisk sektor slås sammen til 1 enhet. 

• Innenfor kommunalsjefområdet oppvekst og kultur er dagens ordning 
med 11. enheter videreført. Hvis skoler/oppvekstsentre og/eller 
barnehager slås sammen til større enhet, reduseres antall enheter 
innenfor dette kommunalsjefområdet. 

• Det har vært vurdert om skoler/oppvekstsentre og barnehager bør 
samles i, og utgjøre 2 enheter. Det medfører nytt administrativt nivå og 
vil ikke være ressursbesparende. Dette frarådes. 

• Innenfor kommunalsjefområdet helse, omsorg og NAV er to enheter 
basert på geografisk inndeling innenfor omsorgssektoren videreført.  



Fordeler og ulemper ved alternativ 1 

Det vises til felles kommentarer for alle alternativene 

Fordeler 

• Forståelig og tydelig modell 

• Rådmannens kontrollspenn er oversiktlig. 6 stillinger rapporterer til rådmannen selv 

• 3 definerte stabsavdelinger/stillinger 

• Funksjonene som faggruppeledere i økonomiavdelingen og organisasjonsavdelingen kan 

utgå 

Ulemper 

• Flere enheter innenfor kommunalsjefområdet Oppvekst og kultur enn innenfor 

kommunalsjefområdet Helse, omsorg og NAV 

• Som følge av at enhetsleder Teknisk og landbruk rapporterer direkte til rådmann kan det 

oppfattes i organisasjon slik at denne enhetslederen står i en særstilling ift. andre 

enhetsledere som må forholde seg til kommunalsjefene 
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Fordeler og ulemper ved alternativ 2 

Det vises til felles kommentarer for alle alternativene 

Fordeler 

• Forståelig og tydelig modell 

• Rådmannens kontrollspenn er oversiktlig. 6 stillinger rapporterer til rådmannen selv 

• 3 definerte stabsavdelinger/stillinger 

• Funksjonene som faggruppeledere i økonomiavdelingen og organisasjonsavdelingen kan 

utgå 

• Ved å slå sammen Familieenheten, Bo og oppfølging og NAV til en enhet, tilrettelegges 

for mere tverrfaglig samarbeid innenfor dette kommunalsjefområdet 

• En enhetsleder kan utgå 

Ulemper 

• Vesentlig flere enheter innenfor kommunalsjefområdet Oppvekst og kultur enn innenfor 

kommunalsjefområdet Helse, omsorg og NAV 

• Som følge av at enhetsleder Teknisk og landbruk rapporterer direkte til rådmann kan det 

oppfattes i organisasjon slik at denne enhetslederen står i en særstilling ift. andre 

enhetsledere som må forholde seg til kommunalsjefene 
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Fordeler og ulemper ved alternativ 3 

Det vises til felles kommentarer for alle alternativene 

Fordeler 
• Forståelig og tydelig modell 

• Rådmannens kontrollspenn er oversiktlig. 5 stillinger rapporterer til rådmannen selv 

• 3 definerte stabsavdelinger/stillinger 

• Funksjonene som faggruppeledere i økonomiavdelingen og organisasjonsavdelingen kan 
utgå 

• Ved å slå sammen Familieenheten, Bo og oppfølging og NAV til en enhet, tilrettelegges 
for mere tverrfaglig samarbeid innenfor dette kommunalsjefområdet 

• En enhetsleder kan utgå. På sikt vil det medføre reduserte utgifter 

• Det vil fortsatt være flere enheter innenfor kommunalsjefområdet Oppvekst og kultur enn 
innenfor kommunalsjefområdet Helse, omsorg, NAV og teknisk, men forskjellen er 
mindre enn i alternativ 1 og 2 

Ulemper 
• Enhetsleder Teknisk og landbruk rapporterer direkte til kommunalsjef Helse, omsorg, 

NAV og teknisk. Denne enhetslederen har et ansvarsområde som har lite å gjøre med de 
andre enhetslederne innenfor kommunalsjefområdet 
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Anbefaling 

• Det vil være stor uenighet i organisasjon om fordelene er større enn 

ulempene ved å slå sammen Familieenheten, Bo og oppfølging og NAV 

til en enhet. En slik enhet blir stor og omfattende. Någjeldende ordning 

med 3 enheter vurderes å fungere tilfredsstillende. 

• Etter en samlet vurdering anbefaler Telemarksforsking alternativ 1. 



Veien videre for administrativ organisering  

Etter politisk behandling og vedtak: 
• Foreta ansettelser i samsvar med lover, avtaler og reglementer 

• Gjennomgå  delegasjonsreglementer 

• Gjennomføre organisasjonsutviklingsprosjekter i hver enhet for 
å designe «det indre liv» 

• Utarbeide stillings- og/eller funksjonsbeskrivelser 

• Definere resultatområder for ledere, f.eks.: 
– Økonomistyring 

– Tjenesteproduksjon 

– Brukertilfredshet 

– Medarbeidertilfredshet 

– Utvikling av eget ansvarsområde og egne medarbeidere 

– Omdømme 

• Sammensetting av koordinerende team revurderes når ny 
administrativ organisering er bestemt 
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