
Kommunestyrets 
Økonomiplankonferanse 9.6 2021

Økonomiplan 2022-2025
Virksomhetsgjennomgang



Vedtak i sak 72/20 i kommunestyrets 
møte 11.12 2021 (Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021-2024)

Det gjennomføres en fullstendig gjennomgang av 

kommunens tjenesteproduksjon i 1. halvår 2021. En slik 

gjennomgang skal gi anbefalinger om tiltak som skal gi 

et samlet aktivitetsnivå som er tilpasset kommunens 

inntekter og som sikrer nødvendig egenfinansiering av 

framtidige investeringer. Det forutsettes ekstern bistand 

i prosessen og analysene innenfor en ramme på kr 500 

000. 

- Forutsetter en bred deltakelse fra de ansatte 

- Etterstrebe en heltidskultur i alle virksomheter 



Utgangspunktet

• Netto merforbruk i kommunens drift med kr. 
11 800 000 i 2020

– Hvorav kr. 10 700 000 innenfor Velferd, og

– Kr. 8 600 000 innenfor Oppvekst

• Behov for omstilling for å sikre bærekraftig 
økonomi og tjenesteproduksjon i framtiden



Innsiktsdokumenter

• Kostra-analyse for Løten kommune utarbeidet 
av BDO (lagt fram politisk mai 2021)

• Analyse ressursbruk i Løtenskolen utarbeidet 
av KS-konsulent (lagt fram politisk mars 
2021)

• Politisk orientering om Oppfølgingsordningen 
– forfasen, mai 2021

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Føringer for folkehelsearbeidet



Felles strategi – hva skal være 
overbygningen?
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Noen forventninger

• Klar profil

• Overordnet styring

• Tydelige forventninger

• Involvering



Hva alle skal gå gjennom og svare opp 

• Ledelse og administrative prosesser.

• Evaluering av tjenester sett opp mot mål, 
innhold og omfang. Er det brukerperspektivet 
som styrer hvordan vi prioriterer og 
gjenspeiler resultatene ressursbruken, ikke 
bare på ditt område, men for kommunen som 
helhet



• Kan vi utføre tjenestene på andre måter som 
gir bedre ressursutnyttelse – hvem definerer 
hvem vi gir tjenester til og hva som er riktig 
nivå på tjenestene

• Gjør vi noe vi ikke absolutt må – er det 
andre, f.eks., frivillige, som kan supplere



• Kan vi investere mer i digitalisering og ta ut 
gevinster i driften

• Er det andre ting vi bør se på – spørre de 
ansatte?





• Gjennomgå kommunens administrative 
organisering





• Se på samhandlingen i oppvekstsektoren

– Struktur, kultur og innhold

– Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på 
tvers av kommunalsjefområdene  

• Vurdere skolestruktur

• Vurdere ressurstildelingsmodellen

• Se på skoleledelse; rektorrollen, 
støttefunksjoner m.v. 



• Inntekter

– Innhenting av eksterne midler

– Ressurskrevende brukere

• Evaluere spesialundervisningen

• Evaluering av modell for tildeling av midler til 
spesialundervisning

– Forsterka avdeling 

– Praksis tildeling til private skoler

• Vurdere lederstrukturen innenfor 
barnehageområdet



• Barn og unge; konkretisere samarbeidet på 
tvers av kommunalsjefområdene (mål, 
metodikk, arenaer, aktører, samhandlings-
rutiner m.v.), jfr. Oppvekstreformen/ 
Barnevernreformen





• Arbeidstidsordninger – heltidskultur 

• Gjennomgang av tildelingskriterier og 
tjenestenivå i helse- og omsorgstjenestene 
knyttet til arbeidet i Tildelingskontoret 

• Se på virkemidler og organiseringen av 
kommunens kvalifiseringsarbeid med særlig 
vekt på målgruppen unge voksne 



• Samarbeid med Kultur, frivillige og næringsliv 
om gruppetilbud for ulike brukergrupper med 
sosiale behov og utfordringer 

• Velferdsteknologi – ta ut gevinster gjennom 
tjenesteforløp med teknologi 

• Nye grep rundt ledelse og nærværsarbeid



Styringsstruktur

• Styringsgruppe – kommunedirektørens 
ledergruppe utvidet med hovedtillitsvalgte fra 
Fagforbundet, Utdanningsforbundet, samt 
hovedverneombud

• Porteføljeleder som bidrar inn i samordningen 
mellom prosjektene på tvers, rapporterer til 
styringsgruppe

• Skole – politisk og adm. arbeidsgruppe, jfr. 
egen sak

• Øvrige – prosjektgrupper med prosjektledere 
– rapporterer til porteføljeleder



Ressursbehov 

• Porteføljeleder 

• Prosjektmedarbeidere (utførere) på 
oppfølging av ressursanalysen

• Prosjektlederressurs Heltidskultur

• Prosjektlederressurs Kvalifiseringsarbeid

• Velferdsteknologi – ivaretas som en del av 
eget prosjekt – utførerressurs usikkert)

• Øvrige tiltak – frikjøpsressurser i berørte 
deler av organisasjonen

KOMBINASJON FRIKJØP/

KJØP AV TJENESTER



Videre arbeid fram mot sommeren?

• Sjekke ut i organisasjonen hvilken 
kompetanse vi har som kan bidra inn i dette 
arbeidet 

• Vurdere eventuelle eksterne ressurser

• Utarbeide konkrete mandater for de større 
delprosjektene



Skjær i sjøen?

• Tidsfaktoren sett opp mot andre oppgaver 
som må gjennomføres (valg, lokale 
forhandlinger m.v.); kort tid til 1.11 2021

• Manglende prosesser for å få på plass 
konkrete tiltak innenfor tidsplan

• Personalressurser til å dra arbeidet på de 
ulike nivåene 

• Modenhet i organisasjonen til å bidra

• Koronasituasjonen?



Lett?

• Nei, dette vil kreve mye av mange, derfor vil 
ledelse være viktigere enn noen gang. Dere 
er ledere i denne sammenheng!

• Vi må bestemme oss, hver og en, og 
sammen, hva skal være vår inngang til dette 
som ledere


