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Problemstilling:

►Hvordan lage gode styringsdokumenter i kommunen?

►Hvem har noe å lære bort?

►Undersøkelse av 84 ØP 2020-2023 november 2019

►Forbedring siden 2017 og 2018?



Hva er vitsen med dokumentene?

►Uklare krav til styringen fra lovgiver

► Ny kommunelov/finansielle handlingsregler

► Veileder KMD

►Økonomiplan: avtale med politikerne om hva adm.  skal 

utrette neste 4 år

►Årsmelding: klarte vi det? Nei eller ja.

►Hovedoppgave: levere velferdstjenester som 

underleverandør for staten

►Problem: Politisk styre av legfolk



Krav til dokumentene:

►Økonomisk kontroll: Ikke bruke mer enn du har

►Målstyring: Få noe igjen for pengene

►Enkelhet: Vanlige folk (politikerne) skal bruke dokumentene



Økonomisk kontroll

►Sunn økonomi?

►Netto driftsresultat over 2 %

►Netto lånegjeld under 50 %

►Disposisjonsfond over 10 %

►Langsiktig planlegging 4 år 

►Effektiv drift?

►Sammenligne enhetskostnader (Kostra-

revolusjonen)



Beste praksis: Finansielle handlingsregler

►Sette mål for finansene

► Netto driftsresultat %

► Netto lånegjeld %

► Disposisjonsfondet %

► Andre?

►Politisk vedtatt

►Setter krav til rådmannens forslag



Finansielle handlingsregler: Økonomiplan Karmøy 2020-22



Beste praksis: Kostnadsanalyser

►Sammenligne behovskorrigerte netto driftsutgifter per tjeneste

►Utgiftsforskjeller i millioner kroner

►Regnskapet er viktigere enn budsjettet

►Framsikt, Agenda Kaupang, KS, Telemarkforskning, mm



Framsikt: Innsparingspotensial Hole 2018
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KS-analysemodell: Karmøy ØP 2020
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Beste praksis: Droppe årsbudsjettet

► Årsbudsjett=første året i økonomiplanen

► Gjøres i de fleste kommuner

► Færre detaljer, mer vekt på år 4

► Mindre budsjettarbeid, mer vekt på å gjennomføre planen

► NB: Ta med siste års regnskap (=siste kontakt med virkeligheten)



Demografikostnader slår inn i planen. Karmøy ØP 2020
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Beste praksis: 10-årig investeringsbudsjett. Karmøy ØP 2020
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Målstyring

► Konkrete mål (hvor vil vi?)

► Tjenestekvalitet (karakterer, saksbehandlingstid, vannkvalitet)

► Langsiktige mål

► Resultater (Hvor er vi?)

► Må være like viktig å nå målene som å holde budsjettet



Beste praksis: Kommunebarometeret

► Sammenligner tjenestekvalitet!

► Eneste måling av kvalitet

► Nesten alle tjenester

► Bruker tilgjengelige data

► Brukes av svært mange kommuner



Kommunebarometeret 2017, Mandal ØP 2018-2021



Enkelhet, Nes ØP 2018-2011

► Ikke mer enn 

100 sider?

► Ikke 

fremmedord 

og fagspråk

► Tjenester, ikke 

driftsenheter

► Publisering på 

nettet



Beste praksis: Tjenestebasert budsjett

► Vedta budsjettet etter tjeneste (Kostrafunksjoner), ikke etter ansvar 

(organisering)

► Enklere å forstå for folk flest

► Skiller politikk og administrasjon

► Knytter sammen budsjettet og regnskapet (Kostraanalysen)

► Ikke vanlig: Bergen, Bærum, Karmøy, Luster, Ås…

► Kommer nå?



Budsjettet i Bergen for 2017



Undersøkelse av kommunale økonomiplaner 2017-2020
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• Indikatorer i henhold til beskrivelsen i denne presentasjonen. 

• Data samlet inn av Framsikt. Rådmannens forslag ØP 2020-2013 samlet inn november 2019

• Kvalitetssikret av Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS



ØP 2020-23: Økonomisk kontroll
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Indikator Andel ja

Finnes finansielle nøkkeltall - netto driftsresultat % 90 %

Finnes finansielle nøkkeltall - netto lånegjeld % 71 %

Finnes finansielle nøkkeltall - disposisjonsfond % 77 %

Finnes finansielle nøkkeltall - egenfinansiering av investeringer % 27 %

Finansielle nøkkeltall sammenlignes med andre kommuner 48 %

Brukes handlingsregler 92 %

Utviklingen i nøkkeltall i planperioden drøftes 80 %

Økonomiplan med 4 år - realitet i tall for alle 4 år 77 %

Budsjettskjema 1A/1B/2A/2B og 3 for alle 4 år 42 %

Vise sist avlagte regnskap og inneværende års budsjett 65 %

10-årig investeringsbudsjett 8 %

Risikoanalyse 65 %

Vurdert kostnadsnivå mot andre kommuner 17 %

Vurdert kostnadsnivå mot andre kommuner i tjenestene 44 %

Tabell eller grafisk framstilling med samlet innsparingsanalyse 20 %

Vises endring i disponible midler og bruken av disse? 35 %

Er det etablert et konsernbudsjett? 2 %

Vurdering av befolkningsutvikling ift inntekter og utgifter 80 %



ØP 2020-23: Målstyring

Indikator Andel ja

Inneholder planen overordnede målsettinger 86 %

Kobles målsettinger mot kommuneplanen 83 %

Finnes det konkrete målbare mål 62 %

Er det mål for kvalitet 51 %

Inneholder planen tiltak/beskrivelse av virkemidler (i tjenestene) 61 %

Brukes kommune-barometeret 24 %

Vises tidligere resultater 46 %

Sammenlignes mot andre eller kostragruppe/landet 44 %

Inneholder planen en evaluering av tidligere måloppnåelse 21 %
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ØP 2020-23 Enkelhet

Indikator Andel ja

Finnes planen som web-side og PDF 26 %

Høyt nivå mht layout/design 54 %

Plan under 120 sider? 55 %

Hovedbudskap/satsninger lett å finne 75 %

Har ønskeliste/ekstra kuttliste 14 %
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Hvem har noe å lære bort? Mer enn 20 poeng ØP 2020, ikke rangert
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Bergen Målselv

Bærum Nannestad

Gausdal Rana

Harstad Rauma

Haugesund Ringerike

Karmøy Skaun

Kongsvinger Stord

Lier Trondheim

Meløy Vindafjord
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