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Tiltaksplan
Bakgrunn
Heim kommune er registrert i ROBEK, jfr. kommunelovens 28 – 1 a og b, jfr. kommunal- og
moderniseringsdepartementets brev av 30.04. Dette innebærer at Statsforvalteren skal føre
kontroll med lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak, jf. Kommunelovens § 28-3.
Statsforvalteren har kommet til følgende konklusjon:
Statsforvalteren opphever kommunestyrets vedtak av 17.12.20 i sak 142/20.
Statsforvalteren er kjent med at kommunen har vedtatt nytt årsbudsjett den 04.03.21 i sak
14/21, og vi vil derfor ikke be kommunen vedta nytt budsjett, fordi det anses som rettet i
ettertid.
Vi ser at det nye vedtaket oppfyller de krav til balanse som kommuneloven stiller krav om.
Revidert budsjett pr 04.03.21
Når en kommune blir innmeldt i ROBEK på grunn av budsjett i ubalanse, vil kommunen normalt bli
bedt om å foreta en budsjettrevisjon og fatte nytt vedtak snarest. I dette tilfellet er Statsforvalteren
kjent med at det i kommunestyremøtet den 04.03.21 ble vedtatt et nytt revidert budsjett, hvor den
uspesifiserte innsparingen ble plassert ut på de ulike sektorene for budsjettåret 2021. Heim
kommune har altså pr dags dato et budsjett som er vedtatt i balanse.
Tiltaksplan og økonomiplan
Kommuner som er meldt inn i ROBEK er etter kommuneloven pålagt å komme i økonomisk
balanse. Kommunelovens § 28-4 setter krav om at kommunen skal fastsette en tiltaksplan som
sikrer at økonomien bringes i balanse. Vi ser at kommunen er i en utfordrende situasjon med å
tilpasse kostnadsnivået til inntektene, og vi er kjent med at dette arbeidet allerede er godt i gang.
For å oppnå et bærekraftig økonomisk handlingsrom på lang sikt, vil Statsforvalteren understreke
viktigheten av at kommunen framover har et tydelig fokus på langsiktige økonomiske
konsekvenser og muligheter knyttet til både driftsmessige forhold og endringer i
rammebetingelser.
I den kommende perioden er det viktig at kommunen har fokus på god økonomistyring og å følge
opp eventuelle avvik fra budsjett og at det blir iverksatt mottiltak som holder gjennom året.
Samtidig vil vi løfte fram viktigheten av godt samspill mellom administrasjon og de politiske
organene for å skape en god samhandling rundt budsjettarbeidet. Målet må være best mulig
tjenestetilbud til innbyggerne i Heim kommune innenfor tilgjengelige inntektsrammer.
Vi ber om at Heim kommune utarbeider og vedtar en tiltaksplan som viser hvordan kommunen
skal nå økonomisk balanse. Denne må sendes til Statsforvalteren innen 30. juni 2021.

Rapporter til Statsforvalteren
Som et ledd i Statsforvalterens sin mulighet for bistand og oppfølging av Heim kommune, skal
det sendes inn kvartalsvise, alternativ tertialvise rapporter på økonomisk situasjon og status på
tiltaksplan.
Som en følge av dette sendes det inn tertialrapporten jfr. Heim kommunes økonomireglement:
Økonomireglementet pkt. 5.2.1

Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så
langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet.
Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september.
Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for å
at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året skal beskrives i rapporten.
Økonomireglementet pkt. 4.2
Kommunestyret har vedtatt budsjettet på rammenivå pr. enhet. Det betyr at det kun er
kommunestyret som kan vedta endringer i årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen
Omdisponeringer innenfor det enkelte rammenivå delegeres til rådmann så lenge endringene ikke
endrer kommunestyrets forutsetninger og endringene undergraver kommunestyrets beslutninger
og omdisponereringer skjer innenfor de fastsatte rammene.
Heim kommune har vedtatt nettorammer for hvert rammeområde. Dette medfører at man
gjennom budsjettrapportene gjennom året må periodisere budsjettet for å kunne vurdere om
nettorammen på et gitt tidspunkt er overskredet eller om man er innenfor de vedtatte
bevilgninger. For ytterligere informasjon er nettorammen i denne rapporten vist også med brutto
inntekt/utgift for eventuelt å synliggjøre hvor eventuelle endringer stammer fra.

Administrasjonens arbeid
Administrasjonen startet sitt arbeid med rådmannens nedtrekk så snart premissene for
budsjettvedtaket ble klart. I første omgang ble det utarbeidet en plan og opprettet grupper som
skulle arbeide med dette, referert til som «Rådmannens plan for nedtrekk».

Rådmannens plan for nedtrekk
I forbindelse med budsjettvedtak for 2021, og nedtrekket som ble lagt på rådmannen med stab,
ble det utarbeidet en overordnet plan for budsjettreduksjon i Heim kommune for årene 2021 til
og med 2024. Planen skulle tallfeste nedtrekk på budsjett og mulige økte inntekter innenfor alle
områder av kommunens virksomhet.
Rådmannens nedtrekk:
2021

2022

2023

2024

20.000.000

23.000.000

26.000.000

29.000.000

Dette var et arbeid bestilt av politikerne som følge av budsjettvedtaket. Vedtaket pekte også på
hvilke områder kommunestyret pekte på viktige, se egen tabell.
Det ble etablert arbeidsgrupper for de ulike tjenestene, sammensatt av tillitsvalgte, verneombud
og ledere. Det ble også etablert en styringsgruppe bestående av toppledelsen og en representant
for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Gruppene skulle identifisere mulige
innsparingstiltak uten å gå til oppsigelser, og lovpålagte tjenester gikk foran ikke-lovpålagte
tjenester. Tjenestestrukturer som opprettholder tjenestekvalitet og som reduserer kostnader
skulle utredes og vurderes og legges fram for politiske behandling.
Som følge av dette arbeidet ble det gjennomført seniorsamtaler med alle over 60 år (der det var
hensiktsmessig) med formål å få informasjon om når den enkelte tenker å gå av med pensjon.
Alle utlysinger vurderes opp mot om det er behov for en stilling. Det skal også vurderes også om
ansatte innenfor andre områder kan tilbys endrede oppgaver /omskolering/
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organisasjonstilknyting. Samtidig er det viktig å unngå sårbarhet ved å være oppmerksomme på
reduksjoner som kan medføre at enkeltansatte sitter alene på et kompetanse / tjenesteområde
(f.eks. en byggesaksbehandler).
Det ble orientert om resultatet av dette arbeidet i kommunestyret 28.01.21, hvilke tiltak som
måtte gjennomføres for å oppnå forventet resultat, hva som krevde politisk behandling og hva
som kunne gjennomføres administrativ. Denne oversikten ble utsendt til representantene i
kommunestyret i forkant av møtet.

Resultat per 15.05.21
Budsjettet ble revidert i starten på året gjennom følgende saker. Vedtakene får også
konsekvenser for økonomiplanperioden.
K.sak 14/21 -Budsjettrevisjon pr mars
K.sak 9/21 – Endring oppholdsats SFO
K.sak 10/21 – Oppsigelse MOT
K.sak 3/21 – Åpningstider barnehagene
K.sak 2/21 – Nedleggelse Stjerne
K.sak 11/21 - Oppvarming av svømmebasseng Kyrksæterøra
K.sak 13/21 - Avvikling av tilskudd private veier

Budsjettorienteringer
13.04.21: orientering for formannskapet
04.05.21: sak i formannskap og 20.05.21i kommunestyre (sak 33/21 i kommunestyret).
Økonomiutvalget skal månedlig få framlagt status på omstillingsprosessen og økonomien, jfr.
vedtak i K.sak 44/21.

Nedtrekk av stillinger
Som følge av rådmannens oppdrag med å balansere budsjettet, ble det vedtatt nedtrekk på
stillinger og alle enheter/staber må regne med å bli berørt. Dette søkes i utgangspunktet løst
med naturlig avgang eller omplassering der en ser at nedtrekket kan forsvares ut fra en
kompetanse- og sårbarhetsvurdering.
Det blir viktig å tilpasse tjenestene i forhold til behov og inntekter, og en omstilling må
gjennomføres. Det skal gjennomføres en analyse av Telemarksforskning, der
en KOSTRA- og effektivitetsanalysen vil illustrer hvordan kommunens ressursbruk på ulike
tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Det vil gi et godt
grunnlag for omstillingsprosessen. Uavhengig av dette må en hele tiden se etter muligheter for
nedbemanning ut fra en konkret vurdering av kapasitet, kompetansebehov og sårbarhet.
Spesielt vil det skje endringer innenfor barnehage og skole etter hvert som antall barn med
behov for tjenester blir færre. Det er allerede gjennomført endringer i barnehagene som følge av
vedtak. Samtidig er det viktig å vite at det ligger en bemanningsnorm til grunn for
oppvekstsektoren. Vi har og mange lovpålagte oppgaver som ligger til grunn for bemanningen i
organisasjonen, dette må hensyntas ved en omstillingsprosess.
Enhetsledere/stabsledere har fått beskjed om at ingen stillinger innenfor merkantile
(sekretærer, saksbehandlere og konsulenter) skal lyses ut før det er gitt godkjenning fra
rådmannen/rådmannens ledergruppe.

Tekstdelen i budsjettvedtaket
Tekstdelen i kommunestyrets budsjettvedtak er gjennomgått og brutt ned i enkeltelement.
Status med kommentar oppdateres i forbindelse med orienteringer til økonomiutvalget.

Tiltak

Det må arbeides med en langsiktig plan for hvordan den nye kommunen skal driftes i takt med
våre inntekter.
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at vi må utsette en rekke tiltak som absolutt skulle vært
gjennomført.
Skolestrukturen vi har i dag videreføres.
Barnehagevedtektene blir videreført med en ramme på 10 timers åpningstid.
Se nærmere på barnehagestrukturen
A) Avdeling Stjerne legges ned
B) Halsanaustan barnehage videreføres inntil videre.
Klare tildelingskriterier for helse og mestring.
Videreutvikle samarbeidet med private utbyggere, for å kunne tilby sentrumsnære boenheter
For å sikre kvalitet på tjenester i hjemmet, må vi videreføre satsingen på velferdsteknologi.
Heim kommune ønsker at det etableres en heltidskultur.
I hele økonomiperioden avsettes det årlige midler for å fortsette vedlikeholdet av veinettet.
Det må jobbes inn investeringsprosjekt for kommunale veier, bygg, vann og avløp i forbindelse
med revidering av budsjettet tidlig 2021.
Det må jobbes politisk mot sentrale veimyndigheter, for å sikre skoleveiene ved våre skoleanlegg.
Spesielt tenkes det her på gang og sykkelveier.
Samkjøring av eiendomsskatten etter kommunesammenslåingen gjøres etter spesielle sentrale
føringer.
Det bør settes ned et adhocutvalg
Samfunnsmessig likestilling/ universell utforming: Det å ferdigstille heis på rådhuset vil være
viktig i den forbindelse.
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) Politikerne ønsker å legge til rette for et tilbud også på Liabø, samt
å øke antall plasser på Kyrksæterøra.
Lage en langsiktig plan for hvordan den nye kommunen skal driftes i takt med våre inntekter.
ROS-analyser er verktøy for å kartlegge konsekvensene av nødvendige tiltak, ved alle kommunens
driftsenheter
Utredning innen legevakt
Utredning HIPS
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Utredning kommunale barnehager:
Betalingssatser SFO
Fullføre de prosjektene som er igangsatt, eks. svømmehallen på Liabø og barnehagen på Ven.
Ingen nye tiltak uten at det viser varig innsparing.
Utbygging av drikkevannskilden på Kyrksæterøra
Se på muligheten for strukturelle tilpasninger som slanker den kommunale driften.
Det må vurderes nøye hva vi må / bør være med på, ang en regional innkjøpsavtale.

Tiltaksplan for å nå økonomisk balanse
2021

2022

2023

2024

2 025

Innsparingskrav jfr.
20 000 000 23 000 000 26 000 000 29 000 000 29 000 000
budsjettvedtak
Budsjettreguleringer – allerede vedtatt, og med langtidsvirkninger (hele eller deler av
planperioden):
Reduksjon av stillinger
4 395 500
9 718 000
11 073 593
12 659 065
12 659 065
Kultur - Reduksjon
ramme
Sodin - Økt inntekt
Sodin - redusert ramme
Ven skole - redusert
ramme
Svanem skole - redusert
ramme
HABUS - redusert ramme
HABUS - økt inntekt utleie
Rådmann - redusert
ramme
Rådmann - økt inntekt Ytterligere
eiendomsskatt kraftverk
Rådmann - økt inntekt ressurskrevende
tjenester
Private barnehager - økt
tilskudd som følge av
kostnader barnehage
Rådmann - økt inntekt
Budsjettere med
sykelønnsrefusjoner
Helsestasjon -redusert
ramme
Barnevern - redusert
ramme
TLM redusert ramme

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

325 000

325 000

325 000

325 000

325 000

59 500

71 500

41 000

41 000

41 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

368 500

338 500

338 500

338 500

338 500

454 000

454 000

454 000

454 000

454 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-2 300 000

-2 300 000

-2 300 000

-2 300 000

-2 300 000

2 316 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

195 000

95 000

95 000

95 000

95 000

1 456 914

1 456 914

1 456 914

1 456 914

150 000
2 781 196

Helse og mestring planlagt kjøpte tjenester
faktureres ikke
Skoler - økt inntekt SFO 10% økning betalingssats
MOT

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

58 000

110 000

110 000

110 000

110 000

249 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Rådmann -Velferdstiltak
500 000
500 000
500 000
ansatte
Rådmann Felles
450 000
450 000
450 000
kompetansepott
Rådmann - 100 %
728 000
728 000
303 000
utv.stab fond 2021 – til
mai 2023
Premisser for budsjett fra 2022 og økonomiplanperioden:
NAV - reduksjon ramme

500 000

500 000

500 000

500 000

Halsanaustan bhg –
nedleggelse, jfr.
Kommunestyrevdtak i
sak 2/21.
Barnehage - framtidig
oppgavefordeling
Barnehage - økt
oppholdsbetaling Liabø
(forutsetter nedleggelse
av Halsanaustan bhg)
Økning av
byggesaksgebyrer 57%
fra 2022. Prosentvis
stigning mulig innenfor
selvkostprinsipp.
Økning av
oppmålingsgebyrer til
50% fra 2022. Prosentvis
stigning mulig innenfor
selvkostprinsipp.
Økning av
plansaksgebyrer til 22%
fra 2022. Prosentvis
stigning mulig innenfor
selvkostprinsipp.
Økning av
forurensningsgebyrer
128% fra 2022.
Prosentvis stigning mulig
innenfor
selvkostprinsipp.
Vurdere privatisering av
veier

600 000

1 586 000

1 586 000

1 586 000

300 000

600 000

600 000

600 000

100 000

150 000

0

0

768 000

768 000

768 000

768 000

763 000

763 000

763 000

763 000

159 000

159 000

159 000

159 000

536 000

536 000

536 000

536 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Avslutte
tilskuddsordning private
veier

158 255

158 255

158 255

158 255
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Rådmann – HIPS, vurdere
struktur, må utredes.
Rådmann – legevakt.
Må utredes.
Rådmann – tilpasning
Minimumsavdrag
Politisk struktur og
valgkretser
Må vurderes i forkant av
neste kommunevalg.
Innsparingspotensialet
avhengig av antall
representanter, utvalg og
kretser.
Vurdere antall politiske
møter.
Sum i kolonne viser
kostnad per møte.
Vurdere reglement for
møtegodtgjørelse.
Salg av kommunale
eiendommer
Utarbeide oversikt over
alle eiendommene.
Vurdere ulike tilskudd
(ikke lovpålagt)
Samlet sum fra tidligere
utsendt liste, se oversikt
KOSTRA-analyse
(Telemarksforskning) på
bakgrunn av
skjønnsmidler.
Vil danne grunnlag for
videre omstillingsplan
som må utarbeides etter
at resultatet foreligger.
Kan ikke tallfestes nå.
Arbeidsgiverrapport
Vil gi kunnskap i
forbindelse med videre
omstillingsplan. Kan ikke
tallfestes nå.
Tjenesterapport
Vil gi kunnskap i
forbindelse med videre
omstillingsplan. Kan ikke
tallfestes nå.
Brukerundersøkelser
Vil gi kunnskap i
forbindelse med videre
omstillingsplan nå.
Ta i bruk Visma-modulen
BI, et

800 000

800 000

800 000

800 000

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7 479 432

7 479 432

7 479 432

7 479 432

-110 000

-110 000

-110 000

-110 000

K-møte:
85 000
F-møte:
30 000

felles verktøy som gir
beslutningsstøtte for
ledere. Oversikt over
konkrete nøkkeltall,
tilpasset den enkeltes
ansvarsområde
Gir ledere best mulig
oversikt -når som helst
Lett å se avvik/ Lettere å
justere kursen og sikre
styring. En utgift som vil
lønne seg på sikt.
Anbudsbil, tilpasning av
behovet.
Leasing av flere biler
(kilometergodtgjørelse)
Årlig vurdering av
bilparken og behov, kan
ikke tallfestes før årlig
gjennomgang er gjort.

60 000

9

120 000

120 000

120 000

