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Vedlagte dokumenter: 
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Tiltak fase 1 utredning - til politisk behandling 
 
 
Dokumenter i saken: 

OPPSTART OMSTILLINGSPROSJEKT 2018-2019, FASE 1 
 
 
Kort sammendrag: 
 

Kommunestyret vedtok 13.12.17 følgende i sak 17/094: 

Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprosjekt over to år med målsetting om å 
skape en sunn og robust kommuneøkonomi med det nødvendige handlingsrom. 
Omstillingsarbeidet må sees i sammenheng med strategisk plan for oppvekst, -plan for 
helse, omsorg og velferd, samt igangsatt arbeid med næringsplan. Gruppelederne er 
styringsgruppe for prosjektet. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet finansieres 
ved bruk av 2565002 - disposisjonsfond.   

Kode Utvalg Saksnummer Møtedato 

FMSK Formannskapet   

ADMU Administrasjonsutvalget   

ELDR Eldrerådet   

RFFH Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede 

  

UFLE Utvalg for levekår   

UFPS Utvalg for plan og samferdsel   

KST Kommunestyret   

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no


  

 
Sør-Varanger kommune 

Arkivsak: 18/77 

 

    

Side 2 av 6 

 
 

Ytterligere omstilling. Rådmannen vurderer hele kommunens virksomhet og kommer med en 
tiltaksliste på 20 mill som er realiserbar innen neste kommunestyre den 14.02.2018. Ut fra 
fremlagte tiltaksliste skal tiltak til 10 mill vedtas. All innsparing, 10 mill, settes på disp.fondet. 
Endring i skolestruktur skal ikke være et tiltak i denne innsparingen.  

 

 
Faktiske opplysninger: 
 
Kommunestyret vedtok i desember budsjett og økonomiplan for 2018-2021. I budsjettbehandlingen 
fremkommer det at kommunen står overfor et stort økonomisk omstillingsbehov i årene fremover. 
Med de økonomiske prognoser som er lagt til grunn for kommuneøkonomien må Sør-Varanger 
kommune ta kraftige grep om en ikke skal havne i et alvorlige økonomisk uføre i slutten av 
økonomiplanperioden. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt at kommunen må omstille 
kommunens drift med vel 50 mill.kr, og at arbeidet i all hovedsak skal konsentreres om årene 2018 
og 2019.  
 
Som følge av kommunestyrets vedtak har rådmann definert omstillingsarbeidet i 2 faser: 

 Omstillingsfase 1 – januar 2018  
Fremskaffe omstillings- og effektiviseringstiltak for 20 mill.kr som legges frem for 
kommunestyret i februar 2018. Kommunestyret vedtar kutt av 10 mill.kr som skal ha 
effekt i 2018. 

 

 Omstillingsfase 2 – februar 2018 – desember 2019 
Fremskaffe omstillings- og effektiviseringstiltak for 40 mill.kr i løpet av 2018 og 2019. 
Tiltakene skal full økonomisk effekt for budsjettår 2020.  

 
Alle enheter vil bli berørt av omstillingsarbeidet. I overkant av 80 % av driftsbudsjettet er i de store 
sektorene Oppvekst og Helse, omsorg og velferd. Når kommunens driftsnivå skal reduseres er det 
naturlig at det er innenfor disse tjenesteområdene hovedfokuset må rettes.  
 

 
 
Omstillingen innenfor disse to største sektorene må sees i tett sammenheng med arbeidet med de 
strategisk planer som nå pågår. Fase 1 i omstillingsarbeidet har vært forsøkt gjennomført slik at 
tiltakene i størst mulig grad er utredet og kan sees opp mot det videre arbeidet med de strategiske 
planene.  

Administrasjon Teknisk Oppvekst Helse, omsorg og velferd
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Det er utredet tiltak for minimum 27,7 mill.kroner i fase 1, hvorav antatt reell effekt for disse i 2018 
utgjør 13,65 mill.kroner. Tre tiltak er utredet med hel og halv effekt, og ved full effekt av alle tre tiltak 
utgjør samlet sum for alle tiltakene 28,69 mill.kroner med 14,5 mill.kr i økonomisk effekt i 2018. På 
grunn av vedtatt tidsskjema vil ikke alle tiltak gi full økonomisk effekt i 2018. Særlig gjelder dette 
tiltak hvor innsparing består av lønn, eller tiltak som medfører reduksjon i tjenester som direkte 
berører dagens mottakere. Det er særlig tiltak innenfor Helse, omsorg og velferd hvor en ikke får full 
effekt før budsjettår 2019. Det fremgår også av tiltaksdokumentet at det særlig innenfor helse er 
utfordrende å igangsette alle de utredede tiltakene samlet i denne fasen. 
 
Alle tiltak skal være utredet i henhold til vurderingen MÅ-BØR-KAN slik den er beskrevet nedenfor: 
 

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

minstestandard.  

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

forsvarlig standard,  

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

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

og at nivået på mange tjenester som er lovhjemlet ofte ligger over det som er lovkravet, jfr. 

KOSTRA rapport.  

(Kilde: KS Konsulent AS) 

 
Følgende tiltak er utredet i vedlagte dokument: 

Tiltak Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 10 % 500 000 500 000 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 5 % 250 000 250 000 

Kutt Barentshallene SV KF - sommerhjelp til ungdom 300 000 300 000 

Generelt kutt Norasenteret IKS, 10 % 262 000 262 000 

Tilskudd til politiske parti 148 000 148 000 

Kutt internasjonalt arbeid 100 000 300 000 

Kutt 50 % stilling servicekontor 66 000 265 000 

Kutt 100 % stilling servicekontor 175 000 530 000 

Motorvarmere kommunale bygg 720 000 960 000 

Gjennomgang av it- lisenser 201 000 201 000 

Kjøreavtaler 200 000 250 000 

SUM ADMINISTRASJONEN 2 922 000 3 966 000 



  

 
Sør-Varanger kommune 

Arkivsak: 18/77 

 

    

Side 4 av 6 

 
 

 
  

Tiltak Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger, 100 % 1 000 000 1 000 000 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger, 50 % 500 000 500 000 

Reduksjon 50 % kulturkonsulent 125 000 250 000 

Kutt sekretærstilling Sør-Varanger bibliotek 400 000 550 000 

Søskenmoderasjon SFO 108 000 260 000 

Legge ned den kommunale barnehagen på Bugøynes 334 500 803 000 

Redusert ressurstildeling (funk 202) pga synkende elevtall 452 000 1 084 000 

Reduksjon med 10 årsverk i skolen 2 700 000 6 500 000 

SUM OPPVEKST 5 619 500 10 947 000 

   

Tiltak Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019 

Vurdere BPA 50 000 100 000 

Vurdere kreftsykepleier 267 000 534 000 

Redusere hverdagsrehabilitering 186 000 372 000 

Reduksjon i kjøp av tjenester fra private 360 000 2 000 000 

Nedbemanne HBO 5 årsverk 1 250 000 2 500 000 

Nedleggelse av Møteplassen dagsenter 421 000 632 000 

Nedleggelse av Kilden dagsenter 835 000 1 670 000 

Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter 565 000 3 530 000 

Kutt på 2 årsverk knyttet til bistand til aktivisering for personer over 
18 år som har ulike funksjonshemminger og som bor i egen bolig. 519 000 1 038 000 

Ikke tilby vaksine til alle avgangselever (russ) 100 000 100 000 

SUM HELSE, OMSORG, VELFERD 4 553 000 12 476 000 

   

Tiltak Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019 

Ny brannordning 1 512 000 1 512 000 

Nedklassifisering av kommunale veier, overføring til private veier 400 000 400 000 

Gatelys, utkobling av lys, ca 1000 pr mast pr år. 315 000 400 000 

SUM TEKNISK 2 227 000 2 312 000 

 
  SUM UTREDEDE TILTAK FASE 1 15 321 500 29 701 000 

 

Investering 
I tillegg er det i fase 1 utredet to tiltak knyttet til investeringsregnskapet. I forslag til ny 
kommunelov vil det bli stilt krav til egenkapital ved nye investeringer, og rådmann ser det 
derfor som naturlig at også tiltak som gir effekt i investeringsregnskapet utredes.  
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Tiltak  Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019 

Salg av Brattlihytta 1 000 000 1 000 000 

Salg prestebolig 2 500 000 2 500 000 

SUM INVESTERING 3 500 000 3 500 000 

 

Inntekter ervervet fra investeringsregnskapet kan ikke benyttes til drift, men må gå til dekning 
av langsiktig gjeld eller nye investeringer.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
Se liste ovenfor. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til innstilling: 

 
 



  

 
Sør-Varanger kommune 

Arkivsak: 18/77 

 

    

Side 6 av 6 

 
 

 
Forslag til innstilling: 

                                                                                                                             

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
rådmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


