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10 (erfaringsbaserte) råd
Ikke forskning – men resultatet av «20 år på vegen»



Kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon

• Effektivitet/produktivitet
– Produktivitet – gjøre tingene riktig: 

• Det er alltid mulig å løpe fortere - færre ansatte pr bruker, flere saker pr ansatt, etc

– Effektivitet – gjøre de riktige tingene riktig: 

• Slutte å gjøre det, jobbe smartere, egenomsorg, samskaping, ny teknologi, etc 

• Struktur (er svinedyrt!)
– Skolestruktur, barnehagestruktur, institusjonsstruktur, plassering av omsorgsboliger, 

vaktmestersentraler, pumpestasjoner, kommunale veie, etc

• Nivå/terskel for å få tildelt tjenester (brukerbetaling)
– Hvor enkel er tilgangen på hjemmetjenester, kulturskole, PPT, skoleskyss, snøbrøyting, 

brukerbetalinger, etc



1. Start budsjettprosessen tidlig og involver bredt – både 

politisk og administrativt

”Økonomistyring er den 
prosessen som skal 
sikre at ressursene er 
anskaffet og disponert 
effektivt i arbeidet med å 
nå virksomhetens mål”

«Å undersøke er samtidig å forandre»



Det er lett å lage et budsjett i balanse…

• Men krevende å få det realisert i operativ drift neste år
– Løsningen er: Involvering. Involvering. Involvering

– Start tidlig (april/mai) med utfordringsbildet

– Jobb bredt i en tidlig fase for å skape en felles forståelse for utfordringsbildet –
politikere i faste utvalg, men også ansatte, tillitsvalgte, partigrupper, innbyggere, 
etc

• KISS (Keep It Short & Simple)  
– Det kommunaløkonomiske stammespråket og skrivekløe har «drept» mange 

gode prosesser og forslag - Klart språk

– Enkle og konkrete analyser

– La folk få reelle alternativ og diskusjoner – ikke bare det faglig beste alternativet

«Drep meg gjerne kommunedirektør – men ikke med tall»



2. Ha økonomistyringskompetanse i hele organisasjonen 

(men spesielt på politisk nivå og mellomledernivå)

«Den som forstår hvorfor – klarer også hvordan»



3. Fokuser på produktivitet og prosessoptimalisering

«Vår velstand er skap av produktivitetsvekst»

• Produktivitet kan defineres som:

– Evne til å gjøre tingene riktig



Det er STORE forskjeller på produktiviteten i norske kommuner

«Jo mer penger du har – desto treigere går det»



Arbeid tendere til å fylle en hver 

tilgjengelig tid

Det vi gjør på jobb i dag er en 
kopi av det vi gjorde i går

VI går i bane…

«Ansatte i alle kommuner – uansett inntekts- og 

bemanningsnivå – har det alle ufattelig travelt på jobb»



«Normalen» er det vi er vant til

• Produktivitetsforbedringer må som regel 
«tvinges» frem 

• Metoder

– KOSTRA-analyser mot «beste praksis» for å 
identifisere handlingsrommet

– Rammekutt – men ikke flate/ostehøvelkutt 
(!!!) – ressursene er ikke likt fordelt internt i 
kommunen i forhold til «behovet» - jmf
barnehage vs skole

– Ikke kompensere for økt utgiftsbehov, 
lønns/prisvekst, etc

– Prosessoptimalisering

• LEAN, Six Sigma, etc



4. Vær bevisste på at det er forskjeller på produktivitet og 

effektivitet

«Produktivitet er viktig, men det er i 

effektiviseringen at de store gevinstene ligger»

• Produktivitet kan defineres som:

– Evne til å gjøre tingene riktig

• Effektivitet kan defineres som:

– Evne til å gjøre de riktige 
tingen riktig



Behovet for styring av knappe ressurser

Effektiv Ineffektiv

Produktiv Gjøre det riktige bra

Riktige tjenester til lavest 

kostnad

Gjøre det gale bra

Gale tjenester til lavest 

kostnad

Uproduktiv Gjøre det riktige dårlig

Riktige tjenester til høye 

kostnader

Gjøre det gale dårlig

Gale tjenester til høye 

kostnader



Fra Nordahl-rapporten:

Når utvalget kommer fra til 6,5 milliarder er det et forsiktig 
anslag, da går de ut ifra at et årsverk koster 650 000 kroner. Det 
er et skremmende stort tall når vi vet at forholdsvis lite av 
denne innsatsen gir påviselig effekt.

Dette er bare grunnskolen. Barnehager og videregående skole 
kommer i tillegg. Da begynner vi kanskje å nærme oss 10 
milliarder til sammen…..

Om lag 50 000 elever i grunnskolen mottar spesialundervisning. 

Andelen øker med elevens alder – andelen elever med spesialundervisning 

er nesten tre ganger så høy på tiende trinn som første trinn. 

Om lag 10 000 årsverk jobber med elever som mottar spesialundervisning, 

og samlet brukes det omtrent 6,5 milliarder kroner til 

spesialundervisning i grunnskolen. 

 

Tall fra GSI for skoleåret 2016–17 viser at det brukes ca. 9,5 millioner 

assistenttimer i spesialundervisning og ca. 6 millioner lærertimer 

i spesialundervisning. 
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5. Ha fokus på utviklingen av enhetskostnader og 

prioritering over tid og bruk ressursfordelingsmodeller

Skulle Ørland brukt 

like mye som Tinn 

på pleie og omsorg 

måtte de økt 

ressursinnsatsen 

med 73 mill. det er 

mye penger i en 

kommune med 5 

000 innbyggere

«Vi skal vel ikke kutte i år igjen?»



Utvikling over tid



Kostnader grunnskole Fauske

I 2007 brukte Fauske 3 

mill mer enn 

landsgjennomsnittet på 

skole. I 2019 brukte man 

41 mill mer. Det er en 

produktivitetsforverring 

på 38 mill på 12 år





«Inntekten» pr innbygger (utgiftsutjevningen)

Kostnadsnøkkel Andel Enhets-

kostnads- beløp

nøkkelen kr

Innbyggere 0-1 0,0055           13 350        

Innbyggere 2-5 0,1401           158 759      

Innbyggere 6-15 0,2628           114 093      

Innbyggere 16-22 0,0229           13 789        

Innbyggere 23-66 0,1031           9 376          

Innbyggere 67-79 0,0553           26 818        

Innbyggere 80-89 0,0760           117 513      

Innbyggere 90 år og over 0,0383           237 455      

Basiskriteriet 0,0188           16 071 230 

Sone (bosatt spredt) 0,0101           

Nabo 0,0101           

Landbrukskriteriet 0,0020           

Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0071           38 641        

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0084           15 526        

Dødelighetskritteriet 0,0452           

Antall barn 0-15 år med enslige forsørger 0,0181           42 037        

Lavinntektskriteriet 0,0113           11 914        

Uføre 18-49 år 0,0065           18 109        

Opphopningsindeks 0,0095           

Aleneboende 0,0194           11 833        

PU 16 år og over 0,0484           677 017      

Ikke gifte 67 år og over 0,0452           35 835        

Andel barn 1 år uten kontanstøtte 0,0171           121 577      

Antall innbyggere med høyere utdanning 0,0188           3 851          







Kommunesektoren er veldig 

gode på å bygge opp tjenester 

og veldig dårlige på å bygge 

ned tjenester

«Downsizing» tar alt for lang tid



6. Ha høyt fokus på utviklingen på mellomlang og lang 

sikt - og strategier for å håndtere dette

«Økonomiplan er bra – men utfordringene 

ligger bortenfor den – vi må løfte blikket»



(små)Kommunenes største utfordring

«Danse» med 

demografien



Antall innbyggere 

6-15 år

Antall innbyggere 

80+

Befolkningsutvikling 

(nye) Lindesnes



2025 -

That’s

when the

shit hits 

the fan…



Antall innbyggere 

6-15 år

Antall innbyggere 

80+

Befolkningsutvikling 

(nye) Lindesnes

I 2025 blir barnekullet 

fra 1945 80 år



Endret utgiftsbehov Lindesnes kommune



Endret utgiftsbehov Lindesnes kommune



4205 LINDESNES

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2020 kroner og endring fra 1.1.2020)

Endring SUM

utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern LINDESNES
2021 6 729 1 320 -10 236 -302 228 -969 -3 230

2022 4 831 733 -11 412 -149 300 -948 -6 646

2023 8 710 -5 573 -7 213 -399 596 -1 069 -4 948

2024 14 039 -11 147 -4 897 -223 585 -1 245 -2 888

2025 14 419 -10 267 -2 667 -214 670 -1 039 902

2026 15 268 -9 240 -4 163 -171 750 -1 013 1 431

2027 17 252 -8 507 -1 258 274 485 -818 7 427

2028 18 620 -9 533 -378 11 718 -747 8 690

2029 18 849 -6 307 675 -175 701 -601 13 142

2030 16 659 -6 600 648 173 418 -637 10 661

SUM 135 375 -65 119 -40 901 -1 177 5 451 -9 087 0 24 543





https://trendomvarld.

helsingborg.se/

https://trendomvarld.helsingborg.se/


7. Fokuser på kontinuerlig forbedring og kvalitetsutvikling

«Vi må bruke tid på forbedringsarbeid for å bygge 

forbedringskompetanse»



Vi må løfte fokuset på kontinuerlige forbedringer

• Vi kan alltid gjøre ting billigere og 
bedre

• Det er i «gode» tider at organisasjonen 
har grunnlaget for å gjennomføre de 
gode prosessene – så bra som vi har 
det i 2018 -2020 (sett bort fra 
corona…) har vi aldri hatt det og vil vi 
aldri få det igjen

• Vi må løfte verdien av kvalitet som 
innsatsfaktor blant politikerne – ikke 
bare penger og struktur

«Den som tror hen er ferdig er bare ferdig»

Skolestrukturprosesser som er 

ensidig motivert av behovet for 

økonomisk innsparing neste år, går 

(nesten) aldri bra



«Hvis vi ikke 

forbedrer oss, 

så slutter vi å 

være gode»

Erik Kjeldstadli
Tidl kommunedirektør, Bærum kommune



8. Ha høyt trykk på digitalisering – men vær obs på 

gevinstrealiseringen ligger i prosessene og organisasjonen 

– ikke i IKT-verktøyene

«Fjernkontrollene til vår liv»





Ha kontinuerlig fokus på 

gevinstrealisering – både kvalitativt –

men også økonomisk

«Kvaliteten blir stadig bedre – men vi sparer jo ingen penger»





9. Et sted må grensa uansett gå - ha fokus på standarder 

og «godt nok»

«Vår evne til å konsumere tjenester er ubegrenset»



Behov er ikke alltid behov…
Den vanligste misforståelsen er å tro at all etterspørsel er 

jobb som må utføres

Falske behov

• Historisk leveransenivå

• Tilbudet skaper etterspørsel

• Kapasiteten skaper etterspøsel

• Etterspørsel som oppstår på grunn av 
at tjenestene ikke ble riktige ved 
første forsøk eller tar lang tid. 

Reelle behov 

• Bruker stiller krav til tjenester ut fra 
sine behov (og rettigheter)

• Tjenesten leveres ut i fra objektivt 
behov hos bruker

• Innsats står i forhold til (annet) 
resultat

Er det behovet eller kapasiteten som definerer arbeidet? 



Kvalitetsstandarder

Må Bør Kan

Myndighetskrav Interne krav Samfunnskrav/ 

Brukerkrav

Lov Faglig/Etisk 

standard

Tilleggstjenester



10. Samskap morgendagens løsninger

«Folk er kompetente og vil, kan og bør bidra»



Skøyteis



«Den største 

utfordringen i vår 

tid er vår evne til å 

endre tankesett»

Al Gore



Innbyggerinvolvering

Nærdemokrati

Medborgerdialog

Medvirkningsstrategier

Kommune 3.0

Samskaping

Samstyring



10 råd - Oppsummert

1. Start budsjettprosessen tidlig og involver bredt

2. Ha økonomistyringskompetansen i hele organisasjonen (politisk og administrativt)

3. Fokuser på produktivitet og prosessoptimalisering

4. Lett etter områder som kan effektiviseres

5. Ha fokus på utviklingen av enhetskostnader over tid

6. Ha fokus på utvikling i framtidig folketall og omverdensanalyser

7. Fokuser på kontinuerlig forbedring og kvalitetsutvikling

8. Ha høyt trykk på digitalisering – men enda høyere trykk på økonomisk 
gevinstrealisering

9. Et sted må grensa uansett gå – ha fokus på standarder og «godt nok» – ikke 
optimalt og mest mulig

10. Samskap morgendagens løsninger
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