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Rådmannens innstilling 

Budsjettnedtrekk 2019 på kr 5,7 millioner fordeles følgende: 

 

Tiltak Årsverk Besparelser/Økte inntekter 

Antall årsverk 10                         -    

Vakante årsverk totalt  
             200 000  

Økonomi                100 000  

Nordsia Oppvekstsenter 0,4              100 000  

Røsvik skole økte inntekter 0              100 000  

Straumen skole  3 565 000  

Løkta barnehage 1              190 000  

Omsorg institusjon og 

hjemmetjeneste  
3 

                   600 000         

Stab drift  1,4              937 000  

Renhold  0,5                94 000  

Teknisk VVA 1                            

Distriktsmusikerordning  1                            

Kulturskole 0,2                            

Sørfold sokn                175 000  

Reduksjon kjøpsposter            2 000 000  

Oppvekst økte tilskuddsmidler                560 000  

Reduserte vikarutgifter  110 000 

Total: 11,5                             

Besparelse kr   5 771 000 

Gjenstår 0 0  

  

Saksopplysninger 

Sørfold kommune ligger pr 31.12.18 på et høyere nivå med hensyn på ressursbruk pr innbygger 

enn sammenlignbar kommunegruppe (kilde: kommunebarometeret). I forhold til både ramme på 

årsverk og balansering av budsjett for 2019 drifter en for dyrt i dag. 

 

Rådmannen har som følge av dette fått i oppdrag av politisk nivå å foreta en reduksjon i rammen 

på årsverk. Likeså finne inndekning stor kr 5,7 millioner kroner i budsjett for å balansere driften 

i året 2019. 

 

En gjengir fra kommunestyremøtet 18.12.18 følgende: 

 

Kommunestyrets enstemmige vedtak 

 

• Formannskapet ber om at innsparinger som ligger i stillingsbank /omstillingsprosjekt 

konkretiseres i egen sak i formannskap og kommunestyret 1. kvartal 2019. 

• Nedbemanningsplan 10 stillinger 

• Reduksjon kjøpsposter 2 millioner kr.  



 

I arbeidsmøte budsjettnedtrekk i formannskapet 06.11.18 ba politisk nivå om at 

rådmannen videre vurderte følgende fire områder for nedbemanningsplan 10 stillinger: 

 

• lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver 

• nivå på tjenesteproduksjon 

• endring i struktur 

• unngå å si opp ansatte, men heller bruke naturlig avgang og turn over/omplassering 

 

Kjøpsposter  

 

Utgangspunktet var videreføring av driftsåret 2018. Ved utarbeidelse av budsjett 2019 var det 

ikke satt prosentvis økning på utgiftspostene. Regnskapstallene for 2018 er nå klare og er lagt til 

grunn for å finne økning i utgiftspostene.  

 

Reduksjon kjøpsposter skal inngå i innsparingsbeløp stort kr 5 771 000. 

 

Nivå tjenesteproduksjon 

 

Med hensyn til tjenesteproduksjon vil nedskalering av årsverk gi noe reduksjon i 

tjenesteproduksjon. 

 

Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver 

 

Ved utarbeidelse av nedtrekk årsverk har en prøvd å unngå å redusere tjenester lovpålagte 

oppgaver. Likevel blir det noe økt belastning innenfor områdene oppvekst og helse, men ikke 

mer enn at rådmannen anser det som forsvarlig. 

 

Endring struktur 

 

Endring i organisasjonsstruktur krever i utgangspunktet en lengre tidsramme å gjennomføre i 

praksis. Dette hensynet, sett opp mot det faktum at Sørfold er en av de kommunene i landet som 

har høyest antall årsverk i kommunen målt pr innbygger (Kommunebarometeret) gjør at 

rådmannen i dette arbeidet vil ha hovedfokus på allerede eksisterende årsverk samt driftsposter.  

 

Rasjonell drift sett opp mot kvalitet i tjenesten 

 

Måleindikator på kvalitetsmessig gode tjenester utgjøres ikke av tall alene. Arbeidsmiljø, tillit, 

trygghet, kompetansenivå, praktisk tilrettelegging, samarbeid, infrastruktur, god ledelse, 

løsningsorientering, gode rammebetingelser samt forståelse for at vi skal arbeide sammen og for 

hverandre teller inn.  

 

En må likevel hele tiden ha en bevissthet om at en skal drifte forholdsvis rasjonelt med det for 

øye å få mest ut av de økonomiske ressurser Sørfold kommune til enhver tid har til disposisjon. 

En plikter å forvalte innbyggernes skattekroner på best mulig måte. Det påligger derfor 

kommunens administrasjon, likeså politisk nivå et stort ansvar hele tiden å tenke kritisk rundt 

hvordan Sørfold kommunes ressurser forvaltes. Alle innbyggere ønsker så gode tjenester som 

mulig. Rådmannen mener en fortsatt vil kunne opprettholde et kvalitetsmessig godt tjenestenivå 

selv om kommunen tar ned 10 årsverk på permanent basis. I tillegg er det i tabellen tatt med 

årsverk som var lagt ned i opprinnelig budsjett 2019, og som ikke var budsjettert i 2018 og 

2019. Det betinger imidlertid at en omfordeler noen arbeidsoppgaver internt i organisasjonen, 

samtidig som en gjennomfører arbeidet med nedtrekk. 



 

 

Plan for arbeidsprosessen med nedtrekk 

 

Vedlagt til denne sak (Vedlegg 1) ligger tidsplan for gjennomføring av arbeidet med nedtrekk, 

frister samt adressater som har deltatt i arbeidsprosessen. 

 

Vurdering 

Oversiktstabell med forslag til områder nedtrekk 

 

 

Tiltak Årsverk Besparelser/Økte inntekter 

Antall årsverk 10                         -    

Vakante årsverk totalt  
             200 000  

Økonomi                100 000  

Nordsia Oppvekstsenter 0,4              100 000  

Røsvik skole økte inntekter 0              100 000  

Straumen skole  3 565 000  

Løkta barnehage 1              190 000  

Omsorg institusjon og 

hjemmetjeneste  
3 

                   600 000         

Stab drift  1,4              937 000  

Renhold  0,5                94 000  

Teknisk VVA 1                            

Distriktsmusikerordning  1                            

Kulturskole 0,2                            

Sørfold sokn                175 000  

Reduksjon kjøpsposter            2 000 000  

Oppvekst økte tilskuddsmidler                560 000  

Reduserte vikarutgifter  110 000 

Total: 11,5                             

Besparelse kr   5 771 000 

Gjenstår 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådmannens gjennomgang av organisasjonen samt begrunnelse for å foreslå nedtrekk på 

angitte områder   

 

I tråd med drøftinger og felles enighet i enhetsledermøtet før jul likeså i samsvar med 

gjennomføringsplan for budsjett - nedtrekk 2019 har en gått gjennom organisasjonen. En har 

sammen med enhetsledere, avdelingsledere, drøftet og avveid Sørfold kommunes 

ressursdisponering helhetlig sett. Videre drøftinger med tillitsvalgtsapparatet vil skje i henhold 

til fremdriftsplan. De berørte enheter har i den forbindelse konsekvensutredet forslag til 

nedtrekk foreslått i tabell. 

 

Nordsia oppvekstsenter 

 

0,4 årsverk 

 

0,4 årsverk legges ned. Nordsia oppvekstsenter vil fremdeles ha ressurser til å ivareta sine 

oppgaver. 

 

Manglende budsjetterte inntekter kr 100 000 i forbindelse med refusjon. 

 

Straumen skole  

 

3 årsverk  

 

Ved gjennomgang av totale antall årsverk sett opp mot antall barn, samt at en legger til grunn at 

bemanningsnorm og pedagognorm skal være oppfylt i tråd med lov og forskrift, viser det seg at 

Straumen skole ligger 5 årsverk over det nasjonale normkravet (vedlegg 2). 3 årsverk 

pedagog/assistent legges ned.  

 

Dette gjøres som følger: 

 

0,5 årsverk voksenopplæring, ingen økonomisk konsekvens da budsjett allerede er redusert. 

Dette på grunn av nedgang i elevtall. 

 

1,5 årsverk pedagog skole 

1 årsverk fagarbeider/assistent 

 

Reduksjon Løkta barnehage 

 

1 årsverk 

 

Løkta barnehage har 5 årsverk. Fra 1. august 2019 vil det være 14 plasser i barnehagen. Dette 

gir normkrav 3 årsverk. 1 årsverk legges ned. 

 

Røsvik skole 

 

Ikke innleie vikar videreutdanning 2. halvår kr 100 000 i økte inntekter.  

 

 

 

 

 



 

Omsorg institusjon og hjemmetjeneste  

 

3 årsverk  

 

Nasjonale myndigheters føringer for hva som forventes av kommuner innenfor dette området 

nasjonalt, tilsier en pleiefaktor på 0,7 (institusjon). Det betyr at det skal være 14 årsverk på 20 

brukere innen omsorg. På grunn av at vi har demensplasser, øyeblikkelig hjelp senger og at vi 

drifter to institusjoner kan pleiefaktor ikke direkte brukes. Går vi gjennom omsorgsområdet 

viser det seg at Sørfold kommune har 20 årsverk på 20 brukere, altså en pleiefaktor på 1,0. Det 

vil si 30% over det nasjonale normkravet institusjon isolert sett. I forhold til hjemmetjeneste har 

en ikke klare parametere, men Kostra - tall sammenlignet med tilsvarende kommunegruppe (6) 

viser at Sørfold kommune ligger høyt også her. Totalt 3 årsverk legges ned.  

 

1 årsverk hjemmetjeneste Nord i 2019. Det er forventet ytterligere 3.31 årsverk nedtrekk i 

hjemmetjenesten i 2020 grunnet nedleggelse av Elvheim. Videre planlagt at nattevakter fra 

Straumen skal dekke hele kommune. Nedtrekket med 1 årsverk er allerede lagt inn i budsjettet.  

 

1,5 årsverk sykehjemmet. To rom stenges avdeling 1 (somatisk). Det blir 13 rom igjen i bruk. 

Dette kan gi utfordringer dersom behovet er økende, og særlig i forhold til personer med 

demens.  

 

0,5 årsverk eldresenter. Medfører redusert kapasitet.  

 

Stab hos kommunalsjef drift  

 

1.4 årsverk  

 

Det er to årsverk i kommunalsjefens stab som er holdt vakant i påvente av nedtrekksprosessen. 

0.6 årsverk er overført til avdelinger i omsorg for å ivareta bemanning og turnusarbeid. 1.4 

årsverk legges ned. Denne reduksjonen vil medføre at oppgaver som har vært ivaretatt av disse 

ressursene vil bli fordelt i øvrig organisasjon ut fra oppgavenes art. Dette vil administrasjonen 

effektuere når nedtrekkene er vedtatt. 

 

Teknisk/næring 

 

1.5 årsverk 

 

Renhold 0,5 årsverk  

 

Reduksjon renhold 0,5 årsverk søkes løst ved strukturelle endringer slik at en reduksjon inngår i 

total nedbemanningsplan. 0,5 årsverk legges ned.  

 

1 årsverk VVA 

 

1 årsverk som driftsoperatør VVA har stått vakant siden 2018. Denne stillingen legges ned. 

Ingen økonomisk konsekvens i budsjett 2019. Pr dags dato er 3 av driftsoperatørene knyttet til 

vaktordning Salten brann. I tre av fire uker vil en driftsoperatør være på vakt, og ha arbeidssted 

Straumen. Dette som følge av krav til uttrykningstid. Ordningen påvirker hvor i kommunen de 

kan arbeide i kommunal regi, reduksjonen kan medføre at denne ordningen må opphøre. 

 

 



 

 

Kultur 

 

1.2 årsverk 

 

Distriktsmusikerordningen 1 årsverk 

  

Ordningen er ikke lovpålagt. 1 årsverk legges ned fra 2020.  

 

Administrasjon kultur (0,20 årsverk)  

 

0,2 årsverk tas ned fra 2020. Denne ressurs er knyttet til administrasjon av 

distriktsmusikerordningen. 

 

Økonomiavdelingen 

 

Sykerefusjon kr 100 000 legges inn som økte inntekter. 

 

Tilskudd utdanningsdirektoratet 

 

Oppvekst økte tilskuddsmidler kr 560 000. 

 

Rådhuset 

 

Rådmannen foreslår at det settes av inntil kr 200 000 i budsjett 2020 for å engasjere uhildet 

konsulentselskap som får mandat til å gå gjennom alle årsverk på rådhuset, for å vurdere 

potensialet for nedtrekk. 

 

 


