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utredning i 

omstillingsprosessen
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Politiske 

styringsorganer
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Politisk ledelse

• Verv: Ordfører

• Reduseres 20% 

• Økonomisk innsparing: 

– Lønn: 139.000,-

– Pensjon: 25.000,-

– Arb.g.avg: 8.000,-

– Sum: 172.000,-
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Politisk ledelse.

Konsekvens:

• Mindre tid til politisk arbeid og oppfølging av 

vervet som ordfører. 

• Strengere prioritering av tidsbruken. 

• Mulig at ordfører må bruke av fritiden for å fylle 

tiden som kreves for å ivareta de oppgavene en 

mener det er nødvendig å delta i. 
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Politisk ledelse

• Verv: Varaordfører

• Fastgodtgjørelse fjernes. 

• Økonomisk innsparing: 

– Lønn: 69.600,-

– Pensjon: 12.500,-

– Arb.g.avg: 4.200,-

– Sum: 86.300,-
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Politisk ledelse

Konsekvens:

• Varaordfører må bruke av fritiden for å fylle 

tiden som kreves for å ivareta de oppgavene 

som politisk ledelse mener det er nødvendig 

å delta i. 

• Strengere prioritering av tidsbruken. 

• Ordinær møtegodtgjørelse opprettholdes
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SUM INNSPARING 

POLITISK LEDELSE

• ORDFØRER KR. 172.000,-

• VARAORDFØRER KR.   86.300,-

SUM kr. 258.300,-
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Finans
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Finansinntekter 2019

• Hattfjelldal kommune har den 30.05.2018 

solgt konsesjonskraft for 2019. 

• Under forutsetning av at OED-pris og 

selvkostpris blir det samme som i 2018 vil 

Hattfjelldal kommune få en merinntekt i 

2019 på ca. 3,3 millioner kroner.
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Finansinntekter 2019 forts.

• Det understrekes at prisen vi får for 

konsesjonskraften i 2020 kan bli lavere enn 

det vi mottar i 2018 og den kan bli høyere 

enn det vi får i 2019.
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Generelt
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Generelt

• Hvis Hattfjelldal kommune skal kunne gjøre 

de nødvendige endringer som kreves for å 

få et netto driftsresultat på 2% fremover, 

fordrer dette en bevist satsning på:

• kompetanseheving, 

• endring- og utvikling av tjenestetilbud, 

arbeidsmetoder, samarbeid på tvers av 

avdelinger,
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Generelt forts.

• aktiv digitalisering i alle ledd i virksomheten.

• Endringen vil få konsekvenser for 

tjenestetilbudet, det være seg i form av: 

• bortfall av tjenester, 

• redusert tilbud eller redusert mangfold av 

tjenester,

• lavere tilgjengelighet m.m.
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Generelt forts.

• Avdelinger/enheter vil bli mer sårbar ved 

fravær

• Organisasjonen kan miste verdifull 

kompetanse som det kan ta tid å bygge opp 

igjen, 
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Generelt

• Med færre medarbeidere til å løse 

oppgavene blir behovet for bredde 

kompetanse hos den enkelte større. Dette 

kan gå utover behovet for spisskompetanse, 

jf. det faktum at en liten kommune skal tilby 

de samme tjenestene som en stor kommune.
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Generelt forts.

• Det understrekes at konsekvensene som 

beskrives under de ulike tiltakene ikke er 

uttømmende.

• Det kan være forhold ved vårt arbeid som vi 

så langt ikke har sett. 

• Kostnadene ved f.eks. kompetanseheving, 

utvikling av tjenestene og digitalisering er 

ikke beregnet.
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Sentraladministrasjon
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Delutredning 

sentraladministrasjon
• Alternative tiltak for kostnadsreduksjon og 

effektivisering.

• Delutredningen peker på noen tiltak som 

kan gjennomføres dersom man er villig til å 

akseptere konsekvensene.

• Forslag til mulige tiltak er utarbeidet av 

medarbeiderne i sentraladministrasjonen i 

fellesskap.



Plan og prosjektlederstilling 

• Stilling: Plan og prosjektleder.

• Settes vakant i 2019.

• Økonomisk innsparing: 

– Lønn: 600.000,-

– Pensjon: 108.000,-

– Arb.g.avg: 36.000,-

– Sum: 744.000,-
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Plan og prosjektlederstilling 

forts.

Konsekvens:

• Overordnet planlegging reduseres til et minimum. Delplaner prioriteres strengt 

og må ivaretas avdelingsvis. Planrestansene vil vokse. Løypeplan snøscooter, 

trafikksikkerhetsplan, strategisk næringsplan, strategisk kommuneplan og 

andre, vil måtte håndteres av andre saksbehandlere på toppen av det de 

allerede har  i dag. Det betyr lengre saksbehandling, brutte tidsfrister, 

manglende plangrunnlag for å søke særskilte tilskudd, begrensede politiske 

plan- og beslutnings-dokumenter. 

• Kommunen må redusere på antall prosjekter som kan foregå samtidig. Pr. 

2018 pågår ca 40 prosjekter i kommunen. Disse vil da ikke lenger ha sentral 

oppfølging og kontroll. Kompetansen må kjøpes eksternt hvis det er absolutt 

nødvendig med intern prosjektoppfølging.  

• Behovet for denne stillingsressursen er så stor at stillingen ikke foreslås 

inndratt, men holdes vakant til 2020.

”Fjellfolk-kommunen” 20



Økonomisjef

• Stilling: Økonomisjef.

• Stillingshjemmel inndras.

• Økonomisk innsparing: 

– Lønn: 650.000,-

– Pensjon: 117.000,-

– Arb.g.avg: 39.000,-

– Kjøp av skatteoppkr. tjenester 195.000,-

– Sum: 611.000,-
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Økonomisjef forts.

Konsekvens:
- Skatteoppkreverfunksjonen kjøpes eksternt.

- Eiendomsskatt flyttes til NT-avd.

- Budsjett-/øk.plan/årsmld integreres i regnskapsjefstilling.

- Sårbar for fravær.

- Stillingens øvrige innhold må legges til andre stillinger, 

herunder bl.a.: Internkontroll, økonomistyring, utredning, 

analyse. En overføring av oppgaver til andre stillinger 

forutsetter grundig opplæring.
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Servicekontoret

• Stilling: Sekretær 50% 

Reduseres 50% (overføres adm i HO-avdelingen)

• Økonomisk overføring: 

– Lønn: 200.000,-

– Pensjon: 36.000,-

– Arb.g.avg: 12.000,-

– Sum: 248.000,-
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Servicekontor forts.

• Implementering av «Svar ut/svar inn» som forenkler inn- og utgående 

brevkorrespondanse gir en reell effektiviseringsgevinst estimert til ca. 5-10% 

stilling.

• Redusert åpningstid for sentralbord og kundemottak gir også en reell 

effektiviseringsgevinst estimert til ca. 10% stilling

• Effektiviseringsgevinst vil i første omgang måtte benyttes til satsning i 

deldigitalisering av skjema m.m. på hjemmesiden. 

Konsekvens ved overføring av 50% sekretærressurs. :

– Ikke møtesekretær i hovedutvalgsmøter og formannskapsmøter.

– Heldigitalisering av skjema til hjemmesiden.

– Bort med skjema for politi (våpen mv).

– Heldigitalisering av scooterkort, treningskort.  
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IKT

• Stilling: IKT-medarbeider.

• Stillingshjemmel inndras.

• Økonomisk innsparing: 

– Lønn: 400.000,-

– Pensjon: 72.000,-

– Arb.g.avg: 20.400,-

– Sum: 492.400,-
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IKT forts.

Hattfjelldal kommune har p.t. 3 årsverk, men vi selger 

tjenester til Grane kommune og «Sameskolen» tilsvarende 

hhv.1,0 årsverk og 0,2 årsverk.

Konsekvens:
• Stor reduksjon i help-desk funksjon for alle.

• Skole/barnehage må være selvhjulpne på drift av nettbrett,     

og alle bærbare-/stasjonære pc’er i undervisning må vekk.

• Større sårbarhet i driftsapparatet for IKT.
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SUM INNSPARING SAD

• Plan-/prosjektkonsulent kr.    744.000,-

• Økonomisjef kr.    611.000,-

• IKT-medarbeider kr.    492.000,-

SUM kr. 1.847.000,-

Helse- og omsorg får overført 50% sekretærressurs 

fra SAD verdi kr. 246.200,-
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Helse- og omsorg
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Helse og omsorg 

Omstilling 2018

Alternative tiltak for 

kostnadsreduksjon og effektivisering

Delutredningen peker på noen tiltak som kan 

gjennomføres, dersom man er villig til å 

akseptere konsekvensene av tiltakene.
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Delutredning helse 

og omsorg 

Denne utredningen er resultat av to møter, samt diskusjoner pr. 

telefon og epost. Deltakere i prosessen har vært følgende;

Fra arbeidsgiver:

Elisabeth Bogfjellmo, Turi Thorsteinsen, Sigrid Steinslett, Kristin 

Johansen, Anne-Margrete Simonsen, Britt B. Petersen

Fra arbeidstakerne:

Bente Sørmo, Marit Sirijord, Linda M. Olsen – tillitsvalgte               

Cecilie Larsen, Line Ivarrud – verneombud



Forslag til nytt 

organisasjonskart 

helse og omsorg

RådmannKommunalsjef 

helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester 

(hjemmetj., Nyborgveien 
bofellesskap, støttekontakt 

og BPA)

Institusjonsbaserte 
tjenester 

(sykehjem og avlastn. i 
institusjon)

Enhet for helsetjenester

(legetj., rus/psykisk helse, 
jordmor, fysio-/og ergo, 

friskliv, priv.fysio)

Saksbehandler

Koordinerende enhet

Merkantil 

(Hverdagsrehab.team?)

Barnevernstjenesten
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Tiltak 1 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Redusere antall 

enhetsledere i pleie

og omsorgs-

tjenestene fra 3 til 2.

Dvs. enhetsleder for 

miljøterapitjenesten 

fjernes, mens en 

beholder:

• 1 x 100 % 

enhetsleder for 

institusjons-

tjenester 

• 1 x 100 % 

enhetsleder for 

hjemmebaserte 

tjenester

Miljøterapitjenesten fordeles på enhetene 

hjemmetjenesten (bofellesskapet) og 

institusjon (avlastning). Forutsetter støtte 

med merkantil ressurs, 50 % stilling fra 

SAD.

Konsekvenser:

- Store enheter å følge opp med ca 25-30 

årsverk og 30-40 ansatte i 24/7- drift

- Ulike fagområder og brukergrupper i 

enheten som kan gi utfordringer ift 

utvikling og implementering av nye 

arbeidsmetoder

- Meransvar/-oppgaver for leder og 

ansatte

0,8 årsverk

Lønn:      408 000,-

Pensjon:    73.400,-

Arbg.avg:  20.800,-

SUM: 502.200,-
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Forts. tiltak 1 helse og 

omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Forts. tiltak 1; 

Redusere antall 

enhetsledere

Forts. konsekvenser:

- Stillingene blir i enda større grad en  

administrative stillinger, som kan gjøre 

det vanskeligere å utøve ledelse. For å 

motvirke dette kan det være aktuelt å se 

på teamleder/faglederfunksjon.
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Tiltak 2 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Stilling som 

tjenestekoordinator 60 

%. 

Pr. i dag er ressurs som saksbehandler og 

koordinerende enhet for liten. Vi har pr. i 

dag avvik ift saksbehandling, det er ikke 

kapasitet til å kvalitetssikre vederlag og 

egenandeler, og opplæring/systemansvar 

for fagsystemet Cosdoc er svært 

manglende. Vil bli enda viktigere med 

tilstrekkelig ressurs til saksbehandling for 

å holde tildeling av tjenester på et nivå 

som er «godt nok» samtidig som det skal 

være et forsvarlig nivå  

Ingen innsparing, 

kun omdisponering 

av ressurser/

oppgaver
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Tiltak 2 helse og omsorg 

forts.

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Stilling som 

tjenestekoordinator 

60 % forts. 

Konsekvenser:

- Omfordeling av ressursene vil medføre 

mindre oppfølging av enkeltbrukere 

med spesielle behov

- Koordinatoransvaret for enkeltbrukere 

med sammensatte behov må overføres 

til andre. 

Ingen innsparing, 

kun omdisponering 

av ressurser/

oppgaver
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Tiltak 3 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

20 % reduksjon av 

stilling som 

folkehelse-

koordinator

Vi må ha dedikert ressurs som 

folkehelsekoordinator, men størrelsen på 

stillingen stilles det ikke konkrete krav til, 

utover at Hattfjelldal kommunes 

egenandel til stillingen må være 

tilsvarende andel av tilskuddet som 

benyttes som lønn fra fylkeskommunen. 

Folkehelsekoordinator skal jobbe opp mot 

overordnet nivå/planverk ift 

folkehelseperspektivet, og sørge for at 

folkehelsetiltak gjennomføres etter vedtatt 

tiltaksplan.

0,2 årsverk

Lønn:      76.7000,-

Pensjon:    13.800,-

Arbg.avg:   3.900,-

SUM:       94.400,-
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Tiltak 3 helse og omsorg 

forts. 
Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

20 % reduksjon av 

stilling som 

folkehelse-

koordinator forts.

Konsekvenser:

- Folkehelsearbeidet og fokus på det 

forebyggende arbeidet på folkehelse i 

kommunen blir redusert

- På sikt kan det få konsekvenser for 

folkehelsen/ forebyggende tiltak i 

kommunen

- Det vil kunne oppstå utfordringer ift 

rekruttering til denne type stilling.
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Tiltak 4 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

20 % reduksjon 

av stilling som 

jordmor

Med bakgrunn i lave fødselstall og bortfall av 

salg av tjenester til Grane kommune, reduseres 

stillingen.

Konsekvenser:

- Redusert tilbud til oppfølging av gravide og 

barsel, men vil likevel være forsvarlig og 

oppfylle krav til tjenesten

- Red. forebyggende arbeid mot denne 

gruppen

- Det vil kunne oppstå rekrutterings-

utfordringer med en så liten stilling

- Oppfølging av «TidligInn» som metode 

skal kunne ivaretas i 20 % stilling.

0,2 årsverk

Lønn:     108.200,-

Pensjon:   19.500,-

Arbg.avg:   5.500,-

SUM:     133.200,-
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Tiltak 5 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

50% stilling som 

helsesekretær.

Det anskaffes betalingsautomat og sms-

tjeneste på legekontoret. Åpningstid på 

telefon kan da reduseres noe, og det vil trolig 

bli mindre pågang i ekspedisjonen. 

Bemanning kan derfor reduseres med 0,5 

årsverk.

Konsekvenser:

- Krav til svartid på telefon (2 min for 80 % 

av tlf) vil sannsynligvis ikke kunne 

overholdes

- Vil kunne medføre mindre inntjening, da 

tlf. samtaler generer inntekter (ca kr 300 t 

pr. år).

0,5 årsverk (av 

2,8)

Lønn:     209.700,-

Pensjon:   37.700,-

Arbg.avg: 10.700,-

SUM:     258.100,-
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Forts. tiltak 5 helse og 

omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Forts. tiltak 5; 

50% stilling som 

helsesekretær forts.

Forts. konsekvenser:

- Legene kan ikke delegere oppgaver på 

samme måte som tidligere, som igjen 

vil medføre red. inntekt til kommunen.

- Krav til å gi pasienter time innen 5 

dager vil kunne bli utfordrende

- Kan medføre fremtidige 

rekrutteringsutfordringer, både ift lege 

og sekretærer/ sykepleiere

- Tap av inntekt vil bli større enn 

besparelse pga av reduksjon 0,5 

årsverk. 

Kommunelege 

anbefaler kun en 

reduksjon på 0,2 

årsverk utfra å 

opprettholde 

inntektsnivå og 

forsvarlighet.

0,2 årsverk:

Lønn:      83.900,-

Pensjon:  15.100,-

Arbg.avg:  4.300,-

SUM:    103.300,-
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Tiltak 6 helse og omsorg
Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Omhjemling av 

institusjonsplasser 

på sykehjemmet

7 plasser på sykehjemmet søkes omgjort til 

bofellesskap for demente. Dette medfører at de 

som tildeles plass her, må selv betale husleie, 

mat, medisiner, legetjenester etc. Vil trolig ikke 

medføre økte utgifter for den enkelte bruker, 

men besparelser vil bli for kommunen. 

Konsekvenser:

- Kan medføre at antall sykehjemsplasser blir 

for lavt, ut fra alderssammensetningen i 

kommunen

- Vil medføre at vi får på plass et manglende 

trinn i omsorgstrappa

- Usikkert om dette lar seg gjennomføre helt 

ut ift dagens pasientgruppe

- Må utredes nærmere om dette tiltaket i 

praksis er gjennomførbart.

Kr. 1.500.000,-
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Tiltak 7 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Redusert tilbud 

ved 

sykehjemmets 

kjøkken

Middag for institusjonsbeboere og 

hjemmeboende med vedtak på matombringing 

kjøpes fra Mosjøen. Medfører reduksjon i 1,5 

årsverk.

Konsekvenser:

- Mattilbudet på sykehjemmet vil fortsatt i 

stor grad håndteres av gjenværende årsverk

- Kvalitet på middag skal være like god som 

tidligere

- Pris på middager medfører kun en liten 

endring +/- (gjeldende fra 2019)

- Vil medføre noen ekstra oppgaver på leder 

og personell

- Midlertidig ordningen er ikke evaluert ennå.

Lønn:     623.500,-

Pensjon: 112.200,-

Arbg.avg: 31.800,-

SUM:     767.500,-
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Tiltak 8 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

Redusere 

bemanning 

hjemmetjenesten 

med 0,3 årsverk

«Dagstuo» har vært et dagtilbud for brukere 

innen rus/psykiatri, 1 dag pr. uke. I tillegg har 

det vært oppfølging av enkeltbrukere. Dette 

tilbudet må nå utgå.

Konsekvenser:

- Dagstue innen rus/psykiatri vil bli nedlagt

- Red. oppfølging av enkeltbrukere 

rus/psykiatri, som igjen kan få negative 

konsekvenser for den enkelte bruker, samt 

for andre tjenester

- Noe av tilbudet kan kanskje innarbeides 

innen frisklivstilbudet i kommunen

0,3 årsverk

Lønn:     120.300,-

Pensjon:   21.600,-

Arbg.avg:   6.100,-

SUM:     148.000,-
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Tiltak 9 helse og omsorg

Tiltak Beskrivelse og konsekvenser Innsparing

30 % reduksjon i 

ressurs 

helsesøster/ 

skolehelsetjeneste

Redusere med 0,3 årsverk 

helsesøster/skolehelsetjeneste som ble økt ifm 

budsjett 2017.

Konsekvenser:

- Red. tilbud for oppfølging av barn og unge, 

spesielt i skolen og mindre forebyggende 

arbeid 

- Mindre forebyggende arbeid om reduksjon 

av helsesøsterressurser, noe som også vil 

medføre at det ikke kan søkes om videre 

tilskudd på midler til styrkning

- Barnevernet vil likevel kunne gjøre en del 

oppfølging i skolen i form av 

miljøterapeutisk ressurs

30 % helsesøster

Lønn:    140.100,-

Pensjon: 25.200,-

Aebg.avg: 7.100,-

SUM:   172.400,-
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Delutredning helse 

og omsorg 
Enhet for sosial- og barnverntjenester har 2 

årsverk, hvorav 0,2 årsverk er knyttet til 

sosialtjenester. Disse foreslås overført til 

NAV uten endringer i barnevernets 

økonomiske ramme. 
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Delutredning helse 

og omsorg 

Sum av foreslåtte reduksjonstiltak:

Kr. 3.575.800,- (50 % helsesekretær)

Kr. 3.421.000,- (20 % helsesekretær)
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Investeringsbehov for 

effektivisering av drift

helse og omsorg

Hva Begrunnelse Kostnader

Betalingsautomat 

og SMS-tjeneste 

legekontoret

Kommunen er pålagt å ha SMS-tjeneste. 

Betalingsautomat  og SMS vil effektivisere

arbeidet til legesekretærer.

Ikke kartlagt
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Investeringsbehov for 

effektivisering av drift

helse og omsorg

Hva Begrunnelse Kostnader

Velferdsteknologi

- Redusere

antall tilsyn

- kameratilsyn

- fallsensor

- Passasjealarm

- GPS

- ETC

Sørger for at den enkelte bruker kan bo 

hjemme lengre og føle seg trygg. Bedre 

livskvalitet.

Investering vil medføre at det trolig ikke vil bli 

behov for særlig økte ressurser i 

hjemmetjenestene, men dette er ikke utredet 

tilstrekkelig.

Usikker 

merkostnad

(i inv.budsjett for 

2018 bevilget kr. 

187.500)
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Investeringsbehov for 

effektivisering av drift

helse og omsorg

Hva Begrunnelse Kostnader

Nettbrett for 

pleiepersonell

Sikrer bedre oppfølging av pasienter ved at 

journal er tilgjengelig hele tiden. Mer effektiv 

og sikker dokumentasjon av 

pasientopplysninger.

Fordrer god nettdekning, og vil være en 

utfordring for hjemmetjenesten enkelte steder i 

kommunen.

Kurs/opplæring:

Ca 15.000,-

Leasing pr. nettbrett 

m/sim-kort og 

programvare:

Ca 800,- pr. måned 

pr. brett (priser 

innhentet fra Vefsn 

kommune. Alle 

andre kommuner i 

velferdsteknologi-

prosjektet har 

innført nettbrett)
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NAV
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NAV

NAV har 2,5 kommunale årsverk + 1,5 

statlige årsverk. 

NAV tilføres oppgaver tilsvarende 0,2 årsverk 

fra enhet for sosial- og barneverntjenesten 

uten tilførsel i økonomiske ramme.
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Oppvekst- og kultur
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Oppvekst og kultur

Tiltak innen kultur og stab
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Kulturskolen

• Reduksjon 50% stilling

• Besparelse på 230.000

• I dag har kulturskolen en ressurs på 100% 

stilling

Konsekvenser: Begrensninger på plasser og 

lite variasjon i tilbudet. De siste årene har 

kulturskolen hatt overkapasitet.
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Biblioteket

• Reduksjon av 45% stilling

• Besparelse på 260.000

• I dag har biblioteket en ressurs på 65% stilling

Konsekvenser: I praksis vil dette bli en selvbetjent løsning med 

absolutt minimum av drift. Forutsetter en løsning for adgangskort 

for lånerne.

• Alternativt Reduksjon på 15% som gir en besparelse på ca

90.000

Konsekvenser: Kutt i bemannet kveldsåpent bibliotek og generelt 

noe mindre aktivitet.
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Ungdomsarbeider

• Bortfall av stilling

• Besparelse på 150.000

• I dag er ressursen på 50% stilling

Konsekvenser: Ungdommen mister det eneste 

lavterskeltilbudet i kommunen. Det har stor oppslutning blant 

ungdommen. Erfaringer fra andre kommuner viser at slike 

tilbud har en forbyggende effekt. Ved kutt kreves videre drift 

av ungdomsklubben omfattende dugnadsarbeid. 

Ungdomsrådet vil miste sin sekretær og mentor. Stillingen er 

ikke lovpålagt.
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Kulturkonsulent

• Bortfall av stilling

• Besparelse på 105.000

• I dag er ressursen på 20% stilling  

• Konsekvenser: Mange konkrete arbeidsoppgaver må da 

fordeles på andre. Disse kan overføres men kommer da i 

tillegg hos andre. Tippemidler, søke kulturmidler og andre 

tilskudd, kulturminner,  saksbehandling og arrangementer 

er blant det som ligger på denne stillingen.
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Museumstilskudd

• Redusere tilskudd med 200.000

Konsekvenser:

Nordland fylke vil redusere sin andel tilsvarende. Kan gi 

mindre aktivitet ved Helgeland Museums sin avdeling i 

Hattfjelldal.
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Skolefaglig rådgiver

• Bortfall av stilling

• Besparelse på 215.000

• I dag er ressursen på 30% stilling. Ressursen var i 2016 

80%

Konsekvenser:

Kommunalsjefen og/eller rektorene må ta oppgavene. En del 

oppgaver må prioriteres bort. Vil gå utover 

saksbehandlingskapasitet, utviklingsarbeid og samarbeid med 

eksterne.
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Reduksjoner skole og barnehage

Forutsatt uendret skolestruktur
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Prosjektgruppa

Utredningen innen oppvekst er gjort av rektor og ass. 

rektor Hattfjelldal oppvekstsenter, rektor Susendal 

oppvekstsenter, Varntresk Oppvekstsenter. HTV har 

vært delaktig i prosessen.

Beregningene er ut fra dagens situasjon(budsjett 

2018), ut fra den faktiske situasjon i kommunen og 

nøkternt i forhold til grunnlagstall.

Endelig anbefaling som presenteres er fra 

prosjektgruppa fra Omstilling 2018.
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Forutsetninger

• Tidlig innsats kommer på topp

• Minimum ressurs til kontaktlærerfunksjon

• Byrdefull undervisning holdes utenfor

• Minimum på valgfag og faglig fordypning

• Arealnorm følges for elever og ansatte

• Lærernormen med antall elever pr. lærer i ordinær 

undervisning på hhv. 16 (15 fra h-2019) i 1-4 trinn 

og 21 (20) i 5-10 trinn er ivaretatt
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Forutsetninger forts.

• Særskilt språkopplæring holdes utenfor

• Seniortiltak holdes utenfor

• Beregning av samiskrelatert innhold holdes 

utenfor
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Hattfjelldal oppvekstsenter-

Skole

• Reduksjon lærer 110%

• Reduksjon ledelse 10%

• Besparelse 670.000(280.000 fom 1.8.18)

• Konsekvensene for Hattfjelldal skole 

fremgår av plansjene som følger. 
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Konsekvenser
1a) Sammenslåing av 3. – og 4. trinn i alle fag med unntak av norsk, 

engelsk og matematikk. 

1b) Sammenslåing av 1. – og 2. trinn i alle fag med unntak av norsk, 

engelsk og matematikk. 

• Fådeltpedagogikk ( sammenslåtte alderstrinn) i grupper større enn 15 

elever er svært utfordrende i forhold til å oppfylle mål i læreplanen ( 

Kunnskapsløftet 06) Dette handler om både faglig og sosial utvikling. 

• To trinn sammen og flere elever på en pedagog gir dårligere 

forutsetning for tilpasset opplæring som vil gi redusert læringsutbytte. 

Færre praktiske aktiviteter i eksempelvis kunst og håndtverk. 

• Mindre voksentetthet. Grunnlaget for et godt læringsmiljø legges de 

første årene.
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Konsekvenser

2a) 3 grupper i valgfag u-trinn (i stedet for 4)

2b)4 grupper i Faglig Fordypning (i stedet for 6)

• Færre valgmuligheter kan gi redusert motivasjon og økt fare for skoletretthet 

på ungdomstrinnet

• Dårligere forberedelse til videregående skole (antall fremmedspråk) 

3) Ikke timer til deling i praktisk estetisk fag i u – skolen

Det er ikke arbeidsplasser til store elevgrupper på spesialrom. Skolekjøkkenet har 

arbeidsplasser til 9 – 12 elever. Høsten 2019 er 4 av 6 trinn for store. Det gjelder i     

noen grad også kunst -og håndtverksrommene. Det vil innebære mindre praktisk 

aktivitet i mat og helse og kunst og håndtverk

4) Færre timer til norskopplæring for bosatte flyktninger

Færre timer til norskopplæring som vil gå ut over læringsutbytte i alle fag. 
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Konsekvenser

• Færre pedagoger vil med stor sannsynlighet føre til dårligere læringsresultater

• Mindre voksentetthet vil gi større risiko for brudd på Opplæringsloven §9a –

Skolemiljø og mobbing.

• Mindre voksentetthet vil kunne føre til økt slitasje på personalet

• Reduksjon i ledelse: Oppgavene flyttes til rektor, lengre saksbehandlingstid og 

lavere brukervennlighet

• Dette tiltaket har så omfattende konsekvenser at 

det ikke kan tilrådes av prosjektgruppen for 

omstilling.
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Susendal oppvekstsenter

Reduksjoner Susendal oppvekstsenter: 

• Lærer 20% 

• Assistent 38% (allerede vedtatt)

• Renhold 20% 

• Gir en besparelse på 400.000. Av disse er 190.000 vedtatt.
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Konsekvenser

• Bemanningen i barnehagen er tilpasset barnetall. Minimumsbemanning 

vil kunne variere fra år til år.

• Reduksjon av lærer fører til 4 færre timer til tidlig innsats/ 

begynneropplæring. Høsten 19 kan det forsvares siden det er ingen 

barn i 1.klasse. Det vil gi dårligere forutsetning for tilpasset opplæring 

som kan føre til redusert læringsutbytte. Færre timer fører til mindre 

oppfølging av elever (spesielt flerspråklige). Dette er ressurs som ble 

tildelt skolen fra Kommunestyret til tidlig innsats/begynneropplæring 

for noen år siden. Udirs satsning på tidlig innsats kommer i tillegg, og 

beholdes som i dag.

• Mindre renhold i barnehage, skole og samfunnshus.
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Varntresk oppvekstsenter

Reduksjoner Varntresk: 

• Lærer 52% (40% allerede vedtatt)

• Assistent 123%

• Gir en besparelse på 880.000

Fra 2019/2020:  40% reduksjon for skoleåret 18/19, må 

tilbake i 19/20 pga at man får elever på mellomtrinnet. 
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Konsekvenser

• Bemanningen i barnehagen er tilpasset barnetall. Minimumsbemanning 

vil kunne variere fra år til år.

• Reduksjon av lærer fører til færre timer til tidlig innsats/ 

begynneropplæring. Det vil gi dårligere forutsetning for tilpasset 

opplæring som kan føre til redusert læringsutbytte. Dette er ressurs 

som ble tildelt skolen fra Kommunestyret til tidlig innsats/ 

begynneropplæring for noen år siden.
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Reduksjoner skole og barnehage 

Ved endringer i skolestruktur
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Nedleggelse av Susendal 

oppvekstsenter

660% stilling i reduksjon 

3.550.000 kroner i total besparelse

• Herav:

• 760.000 brukes på bygg (herav 180.000,- i strøm og 

460.000,- i avskrivninger og kommunale avgifter)

• Ekstra skyssutgifter kommer på 150.000,-

• 100.000,- mindre i foreldrebetaling barnehage

• Ved opprettelse av privatskole/barnehage vil det tilkomme 

utgifter
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Nedleggelse av Varntresk 

oppvekstsenter

518% stilling reduseres. 

2.800.000,- i total besparelse

Herav:

• 350.000 kan brukes på bygg (herav 84.000,- i strøm og 185.000,-

avskrivninger og kommunale avgifter)

• Ekstra skyssutgifter kommer på 150.000

• 100.000 mindre i foreldrebetaling barnehage

• Ved opprettelse av privat barnehage vil det tilkomme utgifter
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Konsekvenser

• Konsekvensene av nedlegging av barnehagen vil bety at barna må til 

Hattfjelldal barnehage, blir hjemme, dagmamma eller at det etableres 

privatbarnehage/familiebarnehage. Barnegruppen i både Varntresk og 

Susendal tilsier at det er gunstig med familiebarnehage. 

• Erfaringer viser at manglende førskolekompetanse kan gi en noe 

vanskeligere skolestart, både faglig og sosialt.

• Hattfjelldal barnehage kan ta i mot barn uten økte kostnader. 

Kommunen har ingen utgifter med dagmamma. Kommunen må gi et 

tilskudd på (ca) kr 108.000 per plass i en privat barnehage. (Barn under 

3 år regnes som to barn.)
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Konsekvenser 2

• Elevene får lengre skolevei. Noen elever kommer opp mot/over 

anbefalt reisetid. All skoleskyss vil være godt innenfor 

opplæringslovens bestemmelser. Lengre skoledag kan føre til dårligere 

utgangspunkt for læring. 

• En større skole med flere elever fører til at flere kan finne noen som de 

trives sosialt med. Det faglige utbyttet kan bli større. Hattfjelldal 

oppvekstsenter vil fortsatt være en liten skole i norsk sammenheng.

• Ombygging av hovedbygg for å få klasserom som er store nok, jamfør 

arealnorm (2 m2 per elev og 6 m2 per voksen). Dette krever noe 

ombygging/flytting av vegger. Er gjennomførbart med eget mannskap 

på NT.

• Elevtallet vil føre til behov for en ekstra pedagog på barnetrinnet, 

jamfør ny pedagognorm og gruppestørrelse, i 2-3 skoleår. 
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Fremskrivninger
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I 2023/2024 tilsvarer det samlede barnetallet at 

kommunen har 1 fådelt skole.



Næring- og tekniske 

tjenester
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«Fjellfolk-kommunen» 79

Delutredning næring og 

teknisk (NT)

• Prosjektgruppa har bestått av: Vedlikeholdsleder Jon 

Pedersen, koordinator Jan Asle Steinbakken, koordinator 

Lene Johansen, NITO v/Børge Odden, Fagforbundet 

v/Håvard Nygård og kommunalsjef  Bjarne Haugen 

• Alternative tiltak for kostnadsreduksjon og effektivisering.

• Delutredningen peker på noen tiltak som kan gjennomføres 

dersom man er villig til å akseptere konsekvensene.



NT-stab 

• Stilling: 100 % ingeniør

• Stillingshjemmelen inndras.

• Økonomisk innsparing: 

– Lønn: 622.100,-

– Pensjon: 112.000,-

– Arb.g.avg: 31.700,-

– Sum: 765.800,-
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NT stab forts.

Konsekvens:

• Oppgavene innen byggesak, VAR, vei, brann, arealplanlegging, 

utredninger, anbudskonkurranser og prosjektledelse NT må tillegges 

andre stillinger i tillegg til egne oppgaver.

• Det betyr lengre saksbehandlingstid, brutte tidsfrister og begrensede 

politiske beslutningsdokumenter. 

Forutsetninger:

• Noen av oppgavene til dem som skal overta overnevnte oppgaver må 

fjernes eller overføres til andre.
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NT stab forts.

Jord- og arealbrukssjef
Eneste stilling med ingeniørkompetanse (i tillegg til kommunalsjefen) i NT.

Pga fravær av ingeniør har stillingen midlertidig vært tillagt oppgaver innen:

• VA (etter fjerning av hjemmel 2017) 

• Arealplanoppgaver og andre planoppgaver etter vakanse i planstilling SAD. 

Konsekvens ved fjerning av ing.hjemmel, øk.sjef og fortsatt vakanse SAD: 

Stillingen får evt. tillagt:

• Arealplanoppgavene

• Byggesak 

• Eiendomsskatt 

Som igjen medfører at:

• Jordbruksdelen av stillingen må tillegges annen stilling som har eller erverver seg 

kompetansen.
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Konsekvenser stab

• Stor sårbarhet, allerede dersom en av fem 

har fravær (sykdom/ferie)

• Det må kjøpes kompetanse til 

utredninger/prosjekter. 
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Vedlikeholdskorpset

• Stillinger: Renhold 260 % 

Vaktmester 140 %

• Inndras

• Økonomisk innsparing: 
– Lønn: ca. 1.502.000,-

– Pensjon: ca.    270.400,-

– Arb.g.avg: ca.      76.600,-

– Sum: ca. 1.849.000,-
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NT forts.

Forutsetninger
– Implementering og aktiv bruk av IK-bygg i alle avd. 

– Større fleksibilitet og aksept i alle avd. for reduserte vedlikeholdstjenester. 

– Reduksjon av areal (brakkerigg, paviljong, MOT-hus.)

– Mer kompetente og selvgående medarbeidere

– HMS ivaretas

Konsekvenser
– Enda mindre vedlikehold. 

– Strengere prioriteringer kan gi lengre ventetid før oppgaver utføres.

– Renhold på tilstrekkelighetsnivå.

– Større sårbarhet ved fravær.

”Fjellfolk-kommunen” 85



Privatisering av veier
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Privatisering av veier

- Iht. Vegloven kan kommunen privatisere kommunale veger uten at dette, iht. veglovens 

kommentarutgave, er et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand og dermed kan 

påklages.

- Veldig dårlige veier kan privatiseres siden det ikke stilles krav om vegens standard i 

lovverket.

- Eiendomsretten til veggrunnen må overføres fra kommunen til grunneierne.

- Grunneierne bør så danne et veglag hvor alle deltakerne har sine plikter.

- Ved skred eller flom gis naturskadeerstatning til private, men ikke det offentlige.

Før «Forpliktende plan» hadde kommunen et fond der private vegeiere kunne søke tilskudd 

for drift og vedlikehold. Et slikt fond kan igjen opprettes, der det settes av et beløp årlig, og 

midler tildeles etter nærmere utarbeidede kriterier.

Mulig brutto innsparing ved privatisering av foreslåtte veier: kr 840 000,-

- Fondsavsetning (anslagsvis) kr 100 000,-

= Netto innsparing kr 740 000,-
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Salg av tidligere mottak

• Årlig kostnad kun til oppvarming, forsikring 

osv. utgjør kr 400 000,-.

• I tillegg kommer personalkostnadene til 

brøyting, forebygging og kontroll av 

bygningsmassen.
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SUM INNSPARING NT

• 100 % ingeniør kr    765.800,-

• 400 % vedlikeholdst. kr 1.849.000,-

• Privatisering veier kr    740.000,-

• Red. drift salg rigg kr    400.000,-

SUM kr 3.754.800,-
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Tilskudd til 

menighetsrådet
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Reduksjon tilskudd 

menighetsråd

• Tilskudd pr. 2018: Kr. 1.270.000,-

• Reduksjon med kr. 200.000,-

• Konsekvens: Kommunen har fått opplyst av 

kirkevergen at menigheten kan redusere 

driften med ca. kr. 100.000,- uten at dette 

vil få bemanningsmessige konsekvenser. 
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Oppsummering av 

mulige tiltak

”Fjellfolk-kommunen” 92



Oppsummering 

Politisk

• 20% reduksjon i ordførerverv kr. 172.000,-

• Fjerne varaordførergodtgjøreslse kr.   86.300,-

SUM kr. 258.300,-
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Oppsummering forts.

Sentraladministrasjon

• Plan- og prosjektleder (vakant) kr. 744.000,-

• Inndra økonomisjefstilling kr. 611.000,-

• Inndra IKT-medarbeiderstilling kr. 492.000,-

SUM kr.1.847.000,-

Helse- og omsorg får overført 50% sekretærressurs fra SAD 

verdi kr. 246.200,-
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Oppsummering forts.

Helse- og omsorg alt. 1

Inndra 80% enhetsleder miljøterapi kr.   502.000,-

Red. 20% folkehelsekoordinator kr.     94.400,-

Red. 20% jordmorstilling kr.   133.200,-

Red. 50% helsesekretærstilling kr.   258.100,-

Omgjøring 7 institusjonsplasser kr.1.500.000,-

Inndra 150% stilling kokk kr.   767.500,-

Red. 30% stilling i hjemmetjensten kr.   148.000,-

Red. 30% st. helsesøster/skolehelsetjenesten kr.   172.400,-

SUM kr. 3.575.800,-
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Oppsummering forts.

Helse- og omsorg alt. 2

Inndra 80% enhetsleder miljøterapi kr.   502.000,-

Red. 20% folkehelsekoordinator kr.     94.400,-

Red. 20% jordmorstilling kr.   133.200,-

Red. 20% helsesekretærstilling kr.   103.300,-

Omgjøring 7 institusjonsplasser kr.1.500.000,-

Inndra 150% stilling kokk kr.   767.500,-

Red. 30% stilling i hjemmetjensten kr.   148.000,-

Red. 30% st. helsesøster/skolehelsetjenesten kr.   172.400,-

SUM kr. 3.421.000,-
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Oppsummering forts.

Oppvekst- og kultur alt. 1

Red. 50% stilling kulturskolelærer kr.  230.000,-

Red. 45% stilling biblioteksjef kr.  260.000,-

Inndra 50% st. ungdomsarbeider kr.  150.000,-

Inndra 20% st. kulturkonsulent kr.  105.000,-

Red. tilskudd museum kr.  200.000,-

Inndra 30% st. skolefaglig rådgiver kr.  215.000,-

Nedleggelse Susendal Oppvekstsent. kr.3.500.000,-

Nedleggelse Varntresk Oppvekstsent. kr.2.800.000,-

SUM kr.7.460.000,-
”Fjellfolk-kommunen” 97



Oppsummering forts.

Oppvekst- og kultur alt. 2

Red. 50% stilling kulturskolelærer kr.  230.000,-

Red. 15% stilling biblioteksjef kr.    90.000,-

Inndra 50% st. ungdomsarbeider kr.  150.000,-

Inndra 20% st. kulturkonsulent kr.  105.000,-

Red. tilskudd museum kr.  200.000,-

Inndra 30% st. skolefaglig rådgiver kr.  215.000,-

Minimum Hattfjelldal Oppvekstsent. kr.  670.000,-

Minimum Susendal Oppvekstsent. kr.  400.000,-

Minium Varntresk Oppvekstsent. kr.  880.000,-

SUM kr.2.940.000,-
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Oppsummering forts.

Næring- og tekniske tjenester

Næring- og tekniske tjenester: 

• Inndra 100 % ingeniør kr    765.800,-

• Inndra 400 % vedlikeholdst. kr 1.849.000,-

• Privatisering veier kr    740.000,-

• Red. drift salg rigg kr    400.000,-

SUM kr 3.754.800,-
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Oppsummering forts.

Tilskudd menigheten

Tilskudd til menighetsrådet: 

• Reduksjon tilskudd kr  200.000,-

SUM kr 200.000,-
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Innsparing samlet sett

Politisk kr.      258.300,-

Sentraladministrasjon kr.   1.847.000,-

Helse- og omsorg alt. 1 kr.   3.575.800,-

Oppvekst- og kultur alt 1. kr.   7.460.000,-

Næring- og teknisk kr.   3.754.800,-

Menigheten kr.      200.000,-

SUM kr. 17.095.900,-

”Fjellfolk-kommunen” 101



Innsparing samlet sett

Politisk kr.      258.300,-

Sentraladministrasjon kr.   1.847.000,-

Helse- og omsorg alt. 2 kr.   3.421.000,-

Oppvekst- og kultur alt. 2 kr.   2.940.000,-

Næring- og teknisk kr.   3.754.800,-

Menigheten kr.      200.000,-

SUM kr. 12.421.100,-
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