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Kapittel 1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Lebesby kommune skal foreta en ekstern gjennomgang av teknisk sektor. Bakgrunnen er at
kommunestyret har vedtatt at det skal sees på om organiseringen er hensiktsmessig i forhold
til oppgavene. I tillegg ønsker kommunestyret at ressursbruken i teknisk sektor skal vurderes
for å se om det er grunnlag for reduksjoner.

Kommune n opplyser at det til sammen er ca. 13 årsverk i sektoren;

1 x 100 % Vaktmester på sted et Lebesby
1 x 50 % Vaktmester på Veidnes

Kjøllefjord:

1 x 100 % stilling Teknisk sjef ( 15 % av stillingen som Brannsjef)
1 x 100 % st illing Avdelingsleder Anlegg (25 % av stillingen som leder beredskap
Brann og 5 % som varabrannsjef )
Avdelingsleder Byggesak (25 % av stillingen som leder forebyggende Brann)
Avdelingsleder Bygg
2 x 100 % stillinger på vann/avløp og vei
3 x 100 % stillinger som vaktmester
1 x 80 % stilling som hallbetjent

Lebesby kommune har engasjert Bedriftskompetanse as til å bistå kommunen med denne
gjennomgangen av Teknisk sektor. Ut fra bestillingen fra kommunen oppfatter vi at målet
med prosjektet er å vurdere ressursbruk og organisering av teknisk sektor for å identifisere
mulige endringer eller tiltak som kan gjennomføres med sikte på eventuelle reduksjoner.

Vi har kartlagt Teknisk sektor i Lebesby kommune gjennom en todelt ressursanalyse og en
organisasjons analyse med intervjuer;

Ressursanalyse fa ktadel – regnskapsanalyse og Kostra - analyse
Ressursanalyse prosessdel – presentasjon og gjennomgang av talldelen for ledere i
Teknisk sektor som kan gi innspill og forklaringer til ressursbruken i sektoren. Her
kobler vi inn lokal kunnskap om årsakssammenh enger som kan forklare ressurs -
bruken.
Organisasjonsanalyse – vurdering av eksisterende organisering i forhold til moderne
organisasjonsprinsipper som vi koble r opp mot resultatene av intervjuene
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1.2 Ressursanalysen

I ressursanalysen har vi sett nærmere på ressursbruken innen Teknisk både over tid og
gjennom sammenligning med andre kommuner. Ressursanalysen består derfor både av en
regnskapsanalyse og en Kostra - analyse. Regnskapsdata er bearbeidet på hvert ansvar og
sor tert under hver enhet og sammenstillet for hele sektoren. Vi har i tillegg koblet sammen
regnskapsdata med Kostra - data for å få en komplett ressursanalyse. Kostra - data vil på denne
måten bli kvalitetssikret mot kommunens egne regnskapsdata for å utelukke eventuelle
feilrapporteringer.

Kostra - data og regnskapsdata gir ingen svar på årsaker, men et grunnlag for å stille spørsmål.
Analysen, som består av bearbeidet regnskapsdata og Kostra - data på tjenestenivå, er da et
utgangspunkt for en nærmere kartleggin g av ressursbruken. Dette skjer gjennom forankring i
organisasjonen ved at datagrunnlaget legges fram for lederne og eventu elt andre deltakere fra
Teknisk i ett prosessmøte .

1.3 Litt om Kostra

KOSTRA (KOmmune – STat – RApportering) er et nasjonalt informasj onssystem som gir
styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder
registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både
nasjonalt og lo kalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og
styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Regnskaps - og
tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes:

Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål
Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet
Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til
tjenesteproduksjonen
U tdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorer
presentert under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/ enhetskostnader, men
som ikke kan plasseres under disse overskriftene

Ikke alle kommunale sektorer har gode nøkkeltall på de ovennevnte områder. Analysene vil
forøvrig til enhver tid være forbundet med mulighet for feil. I hovedsak skyldes dette uriktig
eller avvikende rapportering fra kommunene og omlegginger i KOSTRA som kan
vanskeliggjøre tidsserier.

Netto driftsutgift er viser hvor stor del av den samlede ressursbruken på et tjenesteområde
som dekkes av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Hvis netto driftsutgifter
på et tjenesteområde er høyere enn hos sammenligningsgruppa viser det at kommunen
prioritere r området høyt, ettersom den er villig til å bruke mer av de frie inntektene på dette
området.
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Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjeneste -
produksjon pluss MVA - utgift og avskrivninger minus dobbeltføringer i de k ommunale
regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter mv. Dette gjelder art 690 Fordelte utgifter.
Det korrigeres for art 729 internkjøp. Det er ikke justert for art 710 Sykelønnsref usjon ved
beregningen av totale korrigerte brutto driftsutgifter som brukes i de finansielle nøkkeltallene.
Der hvor begrepet brukes på funksjon/tjenesteområde er art 710 Sykelønnsrefusjon trukket
fra .

Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde = kontoklasse 1, funksjonene som
gjelder det enkelte tjeneste området, artene [( 010 - 285) + 429 +590 - (690,710,729)].

For å vise kommunenes produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten er det i
nøkkeltallene gjennomgående benyttet korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker
eller produsert enhe t.

Dekningsgrader viser hvor stor andel av en gruppe som får et tilbud. Dekningsgraden må
alltid ses i sammenheng med ressursbruken. Hvis kommunen har høy dekningsgrad, har man
ofte høy produktivitet fordi kommunen har flere brukere å dele utgiftene på (stordrifts -
fordeler ). Men det betyr ikke nødvendigvis at tilpasningen på tjenesteområdet er optimal. I
forhold til innsparing vil det samlet sett som regel være billigere å tilby en tjeneste til færre.

Kommuner står overfor ulike utfordringer når driften skal evalueres. Det skal blant annet tas
stilling til om driften er effektiv nok, er det de rette tjenestene som tilbys, er tjenestetilbudet
rett sammensatt og om kvaliteten på tjenestene er som forutsatt.

En grundig analyse av KOSTRA – tallene kan være med på å hjelpe kommun ene i slike
tilfeller. Det kan være at en kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og er nødt til å
sette i gang innsparingstiltak for å oppnå en balansert drift, eller det kan være behov for å
endre på prioriteringene.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at sammenligning av KOSTRA – tall skal
være en indikator som viser hvordan andre kommuner prioriterer og ikke en fasit på riktig
bruk av ressursene.

Det er ikke noen direkte sammenheng om en kommune bruker mer eller mindre ressurser per
bruk er på en tjeneste enn gjennomsnittet i en KOSTRA – gruppe og kvaliteten på tjenesten.
Det er ikke noe mål i seg selv å bruke mer eller mindre enn gjennomsnittet i KOSTRA –
gruppa. Det er ikke slik at de « flinke » bruker mindre og de mindre flinke mer. Et nø kkeltall
beregnet på grunnlag av KOSTRA – data forteller utelukkende hvor mye en kommune bruker
på de enkelte tjenesteområdene i forhold til sammenligningsgruppa – ingenting om hvorfor
det er slik. Nøkkeltallet er et utgangspunkt for å finne ut hvorfor det er slik , om man ønsker at
det skal være slik eller om det er mulig å oppnå et bedre samlet tjenestetilbud gjennom å
disponere på en annen måte.
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Områder hvor kommuner har lav produktivitet dvs. høye korrigerte brutto driftsutgifter
per bruker , eller områ der der kommunen har høy prioritering dvs. høye netto driftsutgifter
vil være områder med størst potensial til å iverksette omstillinger.

Det er ikke nødvendigvis slik at om de korrigerte brutto driftsutgiftene ligger høyere enn
gjennomsnittet, så gjør ogs å netto driftsutgifter det samme. Kommunen kan ha mange tunge
brukere som det følger inntekter med – slik at kommunen ikke trenger å bruke en større andel
av sine frie inntekter.

1. 4 KOSTRA - grupper for sammenligning

Statistisk sentralbyrå har foretatt gruppering av kommunene i «sammenlignbare grupper»
etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Statistisk sentralbyrå har oppdatert
grupperingen av kommunene fra og med 2013. Dataene for 2001 - 2012 vil være grupper t på
grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2008.

Kommunene er her gruppert langs tre ulike dimensjoner.

1) Folkemengde, hvor det skilles mellom små, mellomstore og store kommuner. Små
kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999
innbyggere, mens store kommuner har 20000 eller flere innbyggere

2) Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri
minstestandarder og lovpålagte oppgaver. Disse kostnadene varierer med
demografiske, sosiale og geografiske forhold.

3) Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter
kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en
antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet

1. 5 Avgrensning av denne analysen

I denne analysen har vi etter avtale med kommunen benyttet følgende sammenlignin ger :

Lebesby kommune – Kostra - gruppe 6 : Små kommuner med høye bundne kostnader per
innbygger, høye frie disponible inntekter

Kostra – gruppe 6 (KG 2 ): Gjennoms nitt for alle 47 kommunene som inngår i denne
gruppen. Denne gruppen er av SSB anslått som beste sammenligningsgruppe.

Andre kommuner i KG 6 : Gamvik, Kvalsund og Måsøy

Et godt råd er derfor alltid å bruke statistikk med sunn fornuft, ved at man ser etter tendenser
og ikke leter etter absolutte svar. Analysene er et godt verktøy som grunnlag for å gå bak
tallene og gjøre grundigere vurderinger.
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Likedan er det viktig å se på egen kommune over tid, da man muligens kan ha de samme
feilkilder og dermed et bed re sammenlikningsgrunnlag. Analyser basert på KOSTRA gir ikke
absolutte svar, men er viktig for å kunne stille spørsmålene:

Er dette en kjent og ønsket utvikling?
Har vi noe å lære av andre?

1. 6 Om analysene

Ressursanalysen og avviksanalysen er organisert etter de nye ansvarsnumrene fra 2017. Det
innebærer at tallene på hvert ansvar er aggregerte tall på områder hvor gamle ansvarsnummer
er slått sammen til nye. Organiseringen ser slik ut:
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Kapittel 2 : Regn skapsutvikling

2 .1 Hele sektoren

Tabellen ned enfor viser utviklingen i regnskap et fo r Teknisk de 3 siste årene.
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Vi gjør oppmerksom på at alle tallene i tabellen ovenfor er uten finans utgifter og finans -
inntekter samt avskrivninger .

For hele sektoren ser vi at de samlede driftsutgiftene har gått ned i perioden med om lag 1,5
mill.kr. og at driftsinntektene i samme periode har økt med 0,9 mill.kr., slik at netto drift er
blitt redusert med nesten 2,5 mill.kr.

For alle ansvarene innenf or Teknisk ser utviklingen i nettoutgifter slik ut:
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Utviklingen i nettoutgifter for hver enhet ser slik ut i perioden:

Sektorens kommentarer til netto regnskapsutvikling :

Netto regnskapsutvikling viser en netto nedgang og gjenspeiler på en god måte at det har vært
en bevisst nedstyring og at Teknisk har fått strammere budsjetter. Teknisk har i denne
perioden mistet to ressurser, en i uteseksjonen og en på renhold. I tillegg påvirkes tallene av
en ny type brøytekontrakter og at sektoren har hatt mindr e utgifter til vann og avløp.

Den bevisste nedstyringen av sektoren har medført færre ressurser til vedlikehold og vedlike -
holdsetterslepet har økt de siste årene.

Vi vil i det følgende vise regnskapsutvikl ingen for de ulike enhetene innen Teknisk fra og
m ed 2014 til og med 2016.
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K apittel 3 : Teknisk administrasjon

3 .1 Regnskapsutvikling

Vi ser her at regnskapsutviklingen på ansvar 50xx har hatt en moderat økning perioden sett
under ett. Det er viktig å være oppmerksom på at det høye inntektsnivået på ansvar 5005 ikke
er eksterne inntekter. Dette er stort sett internsalg av renholdstjenester som inntektsføres her
og utgiftsføres på respektive ansvar hvor det utføres renhold.

Sektoren har ingen kommentarer til regnskapsutviklingen i adm inistrasjonen.
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K apittel 4 : Plan og byggesak

4 .1 Regnskapsutvikling

Regnskapsutviklingen på ansvar 51xx viser en økning på om lag 0,3 mill.kr. hvor økte lønns -
utgifter utgjør den største delen.

Sektorens kommentarer til regnskapsutviklingen:

Økningen innen plan og byggesak kan forklares med at avdelingsingeniør Odd Magnus
Rasmussen startet i jobben i mai 2014.
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Kapittel 5 . Anleggsdrift

5 .1 Regnskapsutvikling
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Ansvarsområde 52xx har hatt en reduksjon i samlede driftsutgifter på noe over 1,1 mill.kr. og
en inntektsøkning på nesten 0,5 mill.kr., slik at netto drift er blitt 1,6 mill.kr. lavere i perioden.

Vi gjør oppmerksom på at vann og avløp ligger inne her og disse tjenesteområdene skal drives
etter selvkostprinsippet. Begge disse ansvarsområdene har regnskapsførte netto inntekter som
i perioden har økt med om lag 0,8 mill.kr. Netto inntekter her skal dekke kalkulatoriske
avskrivninger som er renter og avdrag på investeringer på vann og avløp.

Sektorens kommentarer til regnskapsutviklingen:

Kommunen har et godkjent selvkostregnskap innen vann og avløp og ligger omtrent på 100 %
inndekning. Det er noe usikkerhet rundt føringen av indirekte kostnader i selvkostregnskapet
og det er mulig at administrative kost n a der er noe for lav. Det er mange o mråder som skal
føres som indirekte kostnader og det er vanskelig å finne en helt presis fordelingsnøkkel. I dag
bruker Teknisk runde summer. Gebyrene på vann og avløp er økt de siste årene i samsvar med
selvkostregnskapet.

Når det gjelder anleggsdrift fo r øvrig merkes etterslepet godt grunnet manglende ressurser til
pluggkjøring mm. Ressursmangelen medfører også utfordringer knyttet til kapasitet til å
utrede litt større oppgaver. Det er dyrt å leie inn eksterne, private firmaer til slike oppgaver.
Teknis k har ikke ingeniør innen vann og avløp og den tidligere arbeidslederstillingen ble
kuttet.

Innen samferdsel ble det i 2015 inngått nye 5 års brøytekontrakter, og noe av brøyting en ble
tidligere utført i egen regi. Kommunen har 3 - 4 tilbydere slik at det v ar en reell konkurranse
om anbudet. Kommunen utfører noe brøyting/snømåking i egen regi innenfor arbeidstida.
Teknisk opplever mye klaging fra innbyggere på brøyting og strøing. Tjenestenivået her har
tidligere vært høyt og det er nå tatt ned i de nye brøy tekontraktene. Teknisk har kommunisert
dette ut i eget skriv, men tror det tar tid for at innbyggerne venner seg til et noe lavere
tjenestenivå her.
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5.2 Kostra utvikling strekk Vann og Avløp

Tidsserie Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)

Tidsserie Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning
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Tidsserie for Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)

Tidsserie Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste
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Fra Kostra - rapporteringen finner vi følgende om årsgebyrer i 2016:

Vann Avløp

Lebesby kr. 5 . 312, - kr. 2.723, -
Kostra - gruppe 6 kr. 4 . 296, - kr. 3.919, -
Gjennomsnitt Finnmark kr. 3 . 918 , - kr. 3.192, -

Sektorens komm entarer til Kostra utviklingstrekk :

Kommunen har fem kommunale vannverk og en del private vannverk. Det stemmer at
andelen av befolkningen som er knyttet til kommunal vannforsyning er over 80 %.
Nedgangen i årsgebyret på vann og avløp i 2013 må enten skyld es feilføring eller feil -
rapportering. Historisk sett har det vært en del feilføringer i regnskapet knyttet til
avskrivninger.

5. 3 Kostra utvikling strekk Samferdsel

Tidsserie N etto driftsutgifter i kr pr. innb ygger , samferdsel i alt
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Tidsserie N etto driftsutgifter i kr per kilometer kommunal vei og gate

Tidsserie Andel n etto driftsutgifter for samferdsel i alt av samlede n etto driftsutgifter
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Tidsserie Brutto investeringsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt

Sektorens komm entarer til Kostra utviklingstrekk :

Kostra - utviklingen bekrefter at Lebesby kommune har t att ned samferdselsutgiftene, også
fordi at brøytekontraktene er blitt rimeligere. Bortkjøring av snø er for øvrig inkludert i
kontraktene. Ellers indikerer varierende utgifter til samferdsel at det er ulike mengder snø det
enkelte år. Den store investeringen i 2015 var mudring av havna.

Kapittel 6 . Landbruk og natur

6 .1 Regnskapsutvikling

Det fremkom ingen kommentarer til regnskapsutviklingen innen landbruk og natur.
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Kapittel 7 . Bygningsdrift

7 .1 Regnskapsutvikling



2 2
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Som nevnt innledningsvis har vi her slått sammen ansvar 5400 og ansvar 5500 slik at tabellen
ovenfor inneholder både formålsbygg og utleieboliger. Vi ser at lønnsutgiftene har lagt
omtrent på samme nivå i perioden, mens andre driftsutgifter er blitt redusert med litt over 0,6
mill.kr. og at driftsinntektene har økt noe, slik at netto drift er blitt r edusert med nesten 0,8
mill.kr. Selv om netto drift sutgifter til bygningsdrift er blitt redusert synes de samlede
utgiftene til bygningsdrift å ligge høyt!

Sektorens kommentarer til regnskapsutviklingen:

Bygningsdriften har mange ansvar og har mange utleiebygg. Selv om det er boligmangel i
kommunen regner Teknisk med 5 % ledige boliger. Kommunen bygger nå 8 nye kommunale
boliger både til vanskeligstilte og andre.

Vaktmestrene har faste bygg, men er fleksible og noen har flere bygg. Teknisk har fått
tilleggsoppgaver som oppfølging av hjelpemiddelsentralen. Tidligere hadde ansatte et
funksjonstillegg eller beredskapstillegg på rundt kr. 70.000, - i året som er tatt bort. Det
betydde mye for de ansatte. Alle på Teknisk er ennå ikke flink nok til å bruke Facilit, men
lederne stresser med å få opp bruken. Energif orbruket i kommunale bygninger er ikke kartlagt
og EPC - kontrakter er blitt vurdert, men stoppet. Kommunen får ikke tilskudd fra Enova til
investeringer da kommunen har for lavt areal.

7 .2 Kostra utvikling strekk E iendomsdrift

Tidsserie Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger
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Tidsserie Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter

Tidsserie Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter
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Vi ser at Kostra - tallene bekrefter regnskapstallene at kommunen ligger høyt på bygningsdrift.
Spesielt synes utgiftene til drift av administrasjonslokaler å ligge svært høyt. Hvorvidt dette
skyldes at rådhuset inneholder kulturhus som er rapport inn som ad ministrasjonslokale vet vi
ikke.

Sektorens komm entarer til Kostra utviklingstrekk :

Kommunen har enormt mye areal å forvalte, men Teknisk lurer på om kommunen har
rapportert inn riktig areal. Hvis det er rapportert inn for lite areal vil kostnadene per kva drat -
meter bli høy. Det at kommunen ligger høyt på administrasjonslokale i 2016 kan tilskrives
ekstrautgifter knyttet til flytteprosessen. For øvrig er det usikkerhet knyttet til om
rapporteringen av funksjon 130 er gjort på riktig sted. På samme måte er d et usikkerhet
knyttet til interne overføringer i regnskapet knyttet til bygningsdrift. Dette vil bli sjekket opp.
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Kapittel 8 . Renovasjon , slam og brann

8 .1 Regnskapsutvikling

Som vi ser her har Renovasjon og slaminnsamling gått fra å ha netto driftsutgifter i 2014 til
netto driftsinntekter i 2016. Brann og redning har også redusert netto driftsutgifter i perioden,
men det kan synes som om de høye lønnsutgiftene i 2014 kan være knyttet til et brann - eller
redningsoppdrag.

Sektorens kommentarer til regnskapsutviklingen:

De høye lønnsutgiftene i 2014 på br ann og redning er en feilføring av lønn . Hele årslønna til
en på anleggsdrift ble ført på brann samt noe av lønnen til en ansatt på landbruk. Dette
skyldes sannsynligvis at disse også jobber i Brann og redning.

Kommunen har en stor spredning geografisk når det gjelder renovasjon og slam. Endr ingene
på renovasjon og slam kan forklares med at det tidligere var noe manglende oppdatering på
faktureringsgrunnlaget på septik, slik at inntektene nå er mer riktig. Renovasjon er
interkommunalt og gebyrene beregnes etter selvkost med et lite påslag. Tek nisk gir uttrykk
for å ha god kontroll på renovasjon og slam.
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8 .2 Kostra utvikling strekk Renovasjon

Tidsserie for Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)

Tidsserie Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)
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Fra Kostra - rapporteringen finner vi følgende om årsgebyrer i 2016:

Avfall Septik

Lebesby kr. 4.864 , - kr. 2.919, -
Kostra - gruppe 6 kr. 3.187 , - kr. 1.649, -
Gjennomsnitt Finnmark kr. 3 .896, - kr. 1.839, -

Sektorens komm entarer til Kostra utviklingstrekk :

Det fremkom ingen kommentarer til Kostra utviklingstrekk her.

8 .3 Kostra utvikling strekk Brann og ulykke

Tidsserie N etto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker ( 339 ) pr. innbygger
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Tidsserie N etto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker ( 338 ) pr. innbygger

Sektorens komm entarer til Kostra utviklingstrekk :

Det fremkom ingen kommentarer til Kostra utviklingstrekk her.
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Kapittel 9 . Avviksanalyse

I dette kapittelet vil vi se nærmere på avvik mellom budsjett og regnskap for årene 2014 -
2016. Hensikten med en slik avviksanalyse er å vurdere hvordan økonomistyringen eller
budsjettstyringen har vært. I denne vurderingen er det viktig å identifisere forhol d som kan
forklare avvik som ikke kan henføres til styringen av sektoren. Hvis det i en kommune for
eksempel oppstår en større brann vil det påløpe store utgifter som det selvfølgelig ikke er
budsjettert med.

9 .1 Hele sektoren

Tabellen ovenfor må leses slik:

Minustall er mindreforbruk - mer inntekter eller mindre utgifter enn budsjettert
Plusstall er merforbruk – mindre inntekter eller mer utgifter enn budsjettert
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For ordens skyld så er B ygningsdrift her også ansvar eller ramme 5500.

Som vi ser her h ar alle ansvarene unntatt Teknisk administrasjon og Plan og byggesak hatt
merforbruk perioden sett under ett. På de andre områdene ser vi også at bygningsdrift,
Renovasjon og slaminnsamling og Brann og redning skiller seg ut me d størst avvik. Vi ser
også a t A nleggsdrift har et visst avvik, spesielt i 2016.

Det høye av viket i Brann og redning i 2014 er som nevnt knyttet til en feilføring vedrørende
innkjøp av en IUA - kontainer som burde vært ført i investeringsregnskapet. Vi vil i det videre
ikke fokusere på dette området eller områder med positive avvik , men på de øvrige ansvarene
som synes å ha betydelige negative avvik.

Sektorens generelle kommentarer til avvikene:

Det har vært u oversiktlig e budsjett er på ramme 5 og 6, men dette er slått sammen fra 2017.
Dette har medført mye feilføringer og belastninger på feile kontoer. Det har ikke vært utført et
godt nok budsjettarbeid.

Til tross for negativt avvik på kr. 4 424 508, - over 3 år, så har Teknisk sektor et realistisk
forbruk. Det stilles derimot urealistis ke forventninger til Teknisk sektor. Teknisk sektor
utsettes stadig for kritikk for manglende vedlikehold av bygninger, anlegg m.m. uten at det
vises forståelse for at det ikke finnes budsjettmidler. Det stilles krav om urealistiske kutt som
er lett å buds jettere, men vanskelig å følge opp. Teknisk er dårlig på å synliggjøre reelle
behov og er ikke flink nok til å budsjettregulere i en hektisk hverdag.

Kvalitetssikring av budsjettarbeid prioriteres høyt fremover. Kvaliteten er betydelig bedre fra
2017.

Avvi k i 2014

Regnskapet for 2013 viste mye feilføringer som skapte forvirring i budsjettarbeidet for 2014.
Ny teknisk sjef tiltrådte 01.10.2013. Generelt kan man si at budsjetteringen for 2014 ikke var
presis nok, men at overskridelser ikke kunne vært unngått. Budsjettreguleringen burde dog ha
vært bedre.



33

Det er flere avvik på inntekter i positiv retning, som veier opp for økte kostnader.

Det er hovedsakelig Brann og redning og Bygning sdrift som står for avviket i 2014. Det ble
budsjettert med for lite lønn t il brannvesenet. Feil bruk av konto for lønn førte til at det ble
underbudsjettert med ca . kr. 500 000, - . Vakt, utrykning m.m. ble ført som fast lønn, og ved
budsjettering fast lønn ble lønnsark i Arena benyttet (kun ordinær lønn). Det vises i tillegg til
det som er nevnt på side 27 om feilføring av lønn. Ellers er det flere overskridelser med
mindre summer.

Avvik 2015

Også 2015 ble preget av et budsjettarbeid som ikke var godt nok og noen krav om urealistiske
kutt. I tillegg ble det en overskridelse på ansvar 5260 på kr. 115.000, - knyttet til et ikke
budsjettert kongebesøk. En feilbudsjettering av lønn på ansvar 5005 ga en overskridelse på kr.
314.000, - .

Avvik 2016

En del av avvikene i 2016 er knyttet til ikke budsjetterte kostnader til skanning av
byggesaksarkiv på kr. 110 000, - . I tillegg var det under budsjetterte kostnader til lønn renhold
kr. 408 000, - og u nderbudsjetterte kostnader til lønn ellers kr. 138 000, - .
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9 .2 Anleggsdrift

Som vi ser her har anleggsdrift hatt m erforbruk/mindreinntekter i 201 4 og 2016, mens avviket
i 2015 ble mindre forbruk/merinntekter . Vi ser samtidig at ansvar 5210 Vannverk og ansvar
5220 Avløpsanlegg synes å ha størst negative avvik.

Samlet sett har Anleggsdrift hatt slikt avvik i perioden 2014 - 2016:

Mindre utgifter lønn kr. 527.693, -
Merutgifter øvrig drift kr. 2.292.977 , -
Mer inntekter samlet kr. 1.340.813, -
Sum netto avvik kr. 424.471, -
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Som nevnt innledningsvis er avskrivninger og finansutgifter/inntekter fjernet i våre analyser.
Hvis vi skal gjøre en vurdering av hvorvidt Anleggsdrift har hatt god budsjettstyring må vi
trekk e inn avskrivninger her da kommunen driver vann og avløp etter selvkostprinsippet. I
forhold til selvkostprinsippet skal nettoinntekt på selv kostområder dekke inn kalkulatoriske
avskrivinger som blant annet er renter og avdrag på investeringer.

Vi kan se nærmere på ansvar 5210 Vannverk for videre vurdering:

Av denne tabellen ser vi følgende:

2014 2015 2016

Netto mindreinntekter 614.774, - 338.944, - 826.639, -

Inntektene er større enn samlede driftsutgifter og det er altså netto mindreinntekter som gir
avvik alle disse 3 årene. Kommunen opplyser at en del av avviket i 2016 skyldes avsetning til
bundne fond som ikke var budsjettert.

I denne perioden er avskrivningene håndtert slik:

Da det nesten ikke er forskjell mellom budsjetterte avskrivninger og regnskapsførte
avskrivninger innebærer det at avvikene for tjenesteområdet Anleggsdrift er reell. Gjennom -
snittlig avvik på disse 3 år ene er kr. 141.490, - .

For ordens skyld, regnskapsført netto inntekt hvert år skal dekke avskrivningene etter
selvkostprinsippet. Eventuelle overskudd på selvkostregnskapet skal settes på selvkostfond.
Vi ser at nettoinntekten hvert år beveger seg litt unde r eller over regnskapsført avskrivning.

Se ktorens kommentarer til avvik anleggsdrift :

Noe av avvikene innen anleggsdrift kan tilskrives litt rot i regnskapsføringen av merkostn ader
knyttet til vann og avløp, og en avsetning til bundne fond på kr. 671.000, - . Dette har blitt
kommunisert til politisk nivå i økonomirapporter. Samlet sett synes ikke avvikene å være så
store over tid. Anleggsdrift har et overforbruk på kr. 400 000, - f or ekstra servicekostnader for
hjullaster i 2014.
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9 .3 Bygningsdrift
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Som vi ser her har B ygningsdrift hatt merutgifter og merinntekter alle disse 3 årene, men
merutgiftene har vært betydelig større enn merinntektene slik at Bygningsdrift har netto
merforbruk hvert år.

Det er tre forhold som peker seg ut:

Netto merforbruk ansvar 5400 Bygningsdrift administrasjon i 2014 på kr. 612.161, -
Netto merforbruk ansvar 5500 Utleieboliger i 2015 på kr. 756.963, - og netto mindre -
inntekter på samme ansvar i 2016 på kr. 238.175, -

Samlet sett har Bygnings drift hatt slikt avvik i perioden 2014 - 2016:

Mer utgifter lønn kr. 1.617.088 , -
Merutgifter øvrig drift kr. 3.300.602, -
Mer inntekter samlet - kr. 2.790.238 , -
Sum netto avvik kr. 2.127.452 , -

Dette gir et gjennomsnittlig avvik i negativ retning på kr. 709.151, - hvert år.

Sektorens kommentar er til avvik bygningsdrift :

Merutgifter lønn innen bygningsdrift er overtid knyttet byggeprosjekter som Teknisk enten
har utført i egen regi eller har bidrat t i vesentlig grad. Dette gjelder ny brannstasjon, bygging
av utleieboliger i 2015 og flytteprosesser i flere bygg. I tillegg forekommer det noen
feilføringer i regnskapet der lønnsutgifter på investeringer er ført i drifta. Teknisk mener de
har bedre over sikt og struktur på dette nå.
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Det ble budsjettert med f or lite lønn til Bygningsdrift i 2014 som ga et o verforbruk på ca. kr.
250 000, - herav ikke budsjettert overtidslønn kr. 117 000, - . I 2015 ble det en svikt i husleie -
inntekter på Bygningsdrift med kr . 745 000, - knyttet til boliger under oppussing og tomme
omsorgsboliger. I tillegg ble det u nderbudsjettert overtid til vedlikehold av boliger m.m. kr.
267 000, - . I 2016 er en del av avviket knyttet til svikt i husleieinntekter kr. 492 000, - .

9 .4 Renovasjon og slam

Her ser vi at Renovasjon og slaminnsamling har hatt merforbruk alle de 3 siste årene.

Samlet sett har Renovasjon og slam hatt slikt avvik i perioden 2014 - 2016:

Merutgifter øvrig drift kr. 972.812 , -
Mer inntekter samlet kr. 81.98 7 , -
Sum netto avvik kr. 890.825 , -

Dette gir et gjennomsnittlig avvik i negativ retning på kr. 296.942 , - hvert år.

Se ktorens kommentarer til avvik renovasjon og slam :

Noe av avvikene på dette området kan tilskrives rutiner knyttet til fakturering av septik som
ikke helt har fulgt året. I tillegg får ikke sektoren inntekter fra drift av avfalls - og
miljøstasjoner, men har utgiftene.

Det ble i 2014 budsjettert med for lite kostnader og for lave inntekt er, usikkert av hvilken
årsak på kr. 210 000, - .
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Kapittel 10 . Organisasjonsanalyse

10.1 Innledning – faglig bakteppe

Ut fra moderne organisasjonsprinsipper er hensikten med organisering eller en formell
organisasjonss truktur:

Arbeidsdeling – fordeling av oppgaver etter kompetanse
Fremme spesialisering
Gruppering av oppgaver i ulike enheter
Fremme koordinering mellom oppgaver og enheter
Fordeling av myndighet
Lage system for styring og kontroll av arbeidet

En god organ isasjonsstruktur skal regulere atferden til de ansatte og effekt for atferd slik:

Fokus – Strukturen begrenser hva den enkelte har ansvar for – differensiering , det vil
si arbeids - og ansvarsfordeling samt spesialisering
Koordinering – Koordinering av ulike oppgaver alt etter graden av kompleksitet
Stabilitet – Strukturen definerer oppgaver og ansvar og hvem den enkelte skal
forholde seg til

Vi finner det relevant å trekke inn en figur som illustrerer sammenhenger i en organisasjon ,
før vi gjør vurderinger av dagens organisering av Teknisk.
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Hensikten med å presentere denne figuren er å synliggjøre et helhetlig analyseperspektiv der
organisasjonsstruktur bare blir ett av flere element.

10.2 Dagens organisering og situasjon

Vi har mottatt følgende organisasjonskart fra Teknisk sjef :

I prosessmøte 28.11.2017 gav ledergruppa følgende generelle kommentarer til dagens
organisering og situasjonen i dag:

Organisasjonskartet indikerer at det er 5 ledere i Teknisk, men det er litt misvisende. I
realiteten er det bare 3 ledere, tekn isk sjef og avdelingsleder for Anleggsdrift og B ygnings -
drift. Plan - og byggesak og Landbruk og natur er egne avdelinger selv om det ikke er ansatte
under leder . Dette er mest for å synliggjøre fagområdene og det har ingen betydning
lønnsmessig.

Begge avdelin gslederne bidrar ute i felt og A vdelingsleder anleggsdrift er ansatt i 75 %
stilling i den funksjonen og har 25 % stilling innen Br ann og redning. Avdelingsleder
B ygningsdrift jobber inntil 50 % med inv esteringsprosjekter. Dette innebærer at i praksis så
utgjør ikke de administrative lederstillingene for bygningsdrift og Anleggsdrift mer enn
100%.

Lebesby kommune er geografisk sett dobbelt stor som Vestfold fylke som inkluderer 12
kommuner og det er kr evende å produsere tjenester med så store avstander.

Kommunen sliter som veldig mange andre små kommuner med å få rekruttert gode fagfolk.
Det blir veldig stort fokus på daglig drift og brannslukking og vanskelig å finne tid til
utvikling og spesielt kompe tanseheving. Teknisk bruker veldig lite tid og ressurser på reising
og kurs. Begrensende ressurser medfører også at vedlikeholdsetterslepet øker.
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Det er for få ansatte i uteseksjonen som skal drifte vann og avløp og snømåking/brøyting. Når
det gjelder digitalisering og effektivisering på byggesak er Teknisk kommet ganske langt.

Sektoren opplever det noen ganger som vanskelig å kommunisere med politisk nivå og få
forståelse for de behovene som finnes. I tillegg opplever Teknisk at det er vanskelig å få
s ynliggjort selvfinansiering på enkelte områder.

Teknisk har foreslått en ny organisering som ikke fikk tilslutning i kommunestyret.
Begrunnelsen var at forslaget innebar flere stillinger i sektoren. Teknisk er fortsatt av den
oppfatning at sammenslåing av Bygningsdrift og Anleggsdrift er mulig, men det betinger
omorganisering av Brann og redning. Det byr også på noen utfordringer da byggforvaltning
og kommunalteknikk (veg, vann, avløp mm.) er to forskjellige fagområder. I en slik
sammenslåing må Teknisk ha avdelingsleder e med kompetanse innenfor begge fagene.

Teknisk trenger ikke ekstern kompetanse for å se på organiseringen av en sektor med 13
personer, men aksepterer å bli vurdert utenfra.

Teknisk har oppfattet at kommunestyret ønsker en bedre ressursut nyttelse innenfor
budsjetterte rammer og ikke en nedbemanning av sektoren. Teknisk gir selv uttrykk for at de
kan bli mer effektiv og det finnes et potensiale for bedre samarbeid med nabokommuner.

Sektoren tok i 2009 i bruk programvaren Facilit for å drive bygningsdriften mer effektivt. Den
innledende datafangsten og opplæringen fungerte greit, men det har vist seg vanskelig å følge
opp opplæringen av nye vaktmestre og nye ledere av formålsbygg etter 2009. Dette har
medført at programvaren ikke benyttes ful lt ut i dag og har følgelig ikke gitt den effekten den
var tiltenkt.

Renholdstjenesten har tidligere vært underlagt Teknisk, men ble fra i år plassert ute i
enhetene. Bakgrunnen for dette var at renholdslederen sluttet og stillingen ble ikke besatt med
en ny person. Å administrere renhold krever administrative ressurser og selve renholds -
tjenesten burde vært profesjonalisert.

10.3 Sammendrag av intervjuene

I bestillingen fra Lebesby kommune ble det presisert at en del av den eksterne gjennom -
gangen var å intervjue 3 grupper:

Ansatte og tillitsvalgte
Brukere (Helse, Oppvekst og sentraladministrasjonen)
Politikere

Kommunen ønsket at intervjuene skulle handle om disse tema :

Medarbeidertilfredshet og innspill til forbedringer
Hvordan oppfattes tjenestene?
Forventinger og bakgrunn for vedtaket
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Alle intervjuene ble gjennomført 28. - 29. november av 2 konsulenter i henhold til oppsatt
intervjuplan. Alle ansatte i Teknisk ble intervjuet unntatt 2 ansatte som var forhindret fra å
delta. Det ble også gjennomført intervjuer med 4 brukere og 5 politikere.

Varigheten av intervjuene varierte mellom ca. 45 – 75 min. Det var satt av 90 min, så ingen
intervju er måtte avkortes pg a. manglende tid. Intervjuene ble gjennomført som åpne intervjuer
med utgangspunkt i de tema kommunen ønsket å belyse. Intervjuene for de ansatte ble i noen
grad gjennomført etter en intervjuguide som dannet grunnlag for intervjuene, me n som ikke
ble fulgt slavisk, avhengig av hva som ble t att opp fortløpende av intervju objektene.

Alle intervju objektene ble avslutningsvis også spurt om det i t illegg til de tema som var tatt
opp, var andre forhold man ønsket å ta opp.

Alle intervju objektene gav uttrykk for at de var positiv til prosessen og å skulle bidra med
sine innspill og erfaringer. Ingen gav uttrykk for at de var ukomfortabel med enkelt spørsmål
eller tema , men fartstid og bakgrunn influerte noe på erfaringsgrunnlaget på enkelt e områder.
Alle som ble intervjuet ble forsikret om at ingen opplysninger ville bli personifisert i den
videre prosessen.

Vi vil i det følgende trekke fram momenter fra intervjuene som er relevant for det som er
denne eksterne gjennomgangen, om sektoren er hensiktsmessig organisert og ressursbruken. I
den type åpne intervjuer som vi har gjennomført vil det erfaringsmessig komme fram en rekke
ulike oppfatninger og momenter av en annen sektor. Det har i våre intervjuer også kommet
fram en rekke ulike forhold som ikke vil bidra til å svare på oppdraget, og som følgelig ikke
blir trukket fram i denne rapporten.

10.3 .1 Sammendrag av intervjuer brukere

Brukerne som ble valgt ut har alle det til felles at de er ansvarlig for tjenester som benytter
bygg som Tekni sk drifter. Brukernes tilbakemeldinger kan grovt sett deles inn i fire forhold
som henger sammen:

Vaktmesteren
Bygningsdrift og vedlikehold
Kommunikasjon og samarbeid med Teknisk
Organisering

De fleste ga uttrykk for at de hadde mest samarbeid med «egen» vaktmester og det fungerer
godt. Utfordringer er stort sett knyttet til at vaktmester ikke har kapasitet til å ta unna i
perioder der det er mye å gjøre. I slike perioder føler enkelte ansatte at de må være vaktmestre
selv. Noen brukere bestiller vaktmest ertjenester fra leder av bygningsdrift, mens andre gir
uttrykk for at alle ansatte tar direkte kontakt med vaktmester hvis det er noe som må gjøres.

Enkelte av brukerne mente det er en utfordring at lederne av formålsbygg ikke styrer vakt -
mesteren på samm e bygg.
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Dette blir vanskelig når vaktmesteren blir pålagt oppgaver innen anleggsdrift som snømåking,
vann og avløp. Den samme utfordringen blir synlig når vakt - mester blir bedt om å bidra i
oppussing av boliger og ikke er tilgjengelig på bygget.

Det ble også pekt på at det er en utfordring at ikke alle vaktmestrene benytter programvaren
Facilit, mens brukerne gjør det. Det medfører at oppgaver som blir meldt inn i Facilit ikke blir
fanget opp og tatt tak i.

Når det gjelder bygningsdriften pekte a lle på at kommunen har en gammel bygningsmasse.
Bygningene blir ikke tilstrekkelig vedlikeholdt, noe som medfører at etterslepet øker. Det
mangler tiltaksplaner for det enkelte bygg og systematisk vedlikehold. Noen viste til at
vaktmester varsler lede lsen i Teknisk når det oppstår for eksempel vannlekkasjer eller
isdannelser fra tak, men det tar tid før reparasjoner og utbedringer blir utført.

Teknisk signaliserer at de mangler både kapasitet og ressurser til slike oppgaver. For øvrig ga
flere av brukerne uttrykk for at dagens leder av bygningsdrift følger bedre opp nå. Noen
brukere mener snømåking og strøing går greit, mens andre mener det fungerer dårlig.

Alle brukerne signaliserte at det er en utfordring at Teknisk påtar seg oppussing av boliger
som kun ne vært utført av andre. Dette går i perioder på bekostning av løpende drift og
vedlikehold. Ingen av brukerne kunne svare på om dette er fordi Teknisk prioriterer oppussing
av boliger , eller om det er en bevisst politikk at oppussing skal utføres med egne ressurser da
det blir billigere enn å kjøpe tjenestene.

I forhold til kommunikasjon og samarbeid med Teknisk ga brukerne uttrykk for litt ulike
oppfatninger. De som var positive ga uttrykk for at de får den hjelpa de trenger når de har
behov for det. Samarbeidet og kommunikasjonen om saker og utleie fungerer bra. De
opplever også at leder av bygningsdriften er svært tilgjengelig.

P å den andre siden gis det utt rykk for svake serviceholdninger og en del ansvarsfraskrivelse.
Det går ofte lang tid før det blir tatt tak i ting og det er noen gang vanskelig å forstå de
prioriteringene Teknisk gjør. Ved henvendelser er svaret ofte at Teknisk ikke har midler eller
kapa sitet , men vi vet ikke om det er den egentlige årsaken. Når det oppstår noe i en helg
hender det at ingen er tilgjengelig og en må ringe vaktmesteren. Da det ikke finnes noen
vaktordning er dette en utfordring.

Brukerne har naturligvis en forventning om at «mitt» problem skal prioriteres. De forventer at
Teknisk skal sjekke et problem når det oppstår og ikke minst at det informeres bedre om når
ting skal bli sjekket.

Brukerne opplever også at det noen ganger er vanskelig å kommunisere med Teknisk om
forhol d som ikke fungerer. Dette kan i noen grad handle om de forventninger brukerne har til
Teknisk som ikke evner å kommunisere sine prioriteringer på en forståelig måte.
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Brukerne hadde klare oppfatninger om organiseringen av Teknisk, spesielt i forhold til at
bygningsdrift og anleggsdrift er delt og at renhold er flyttet ut. Dagens organisering skaper
usikkerhet og frustrasjoner ute på byggene i forhold til hvem som har ansvar for hva. Noen
vaktmestre har oppgaver både innen bygningsdrift og anleggsdrift og har derfor 2 ledere å
forholde seg til. Det at en vaktmester rapporterer til leder av anleggsdrift, mens samme
vaktmester samtidig må forholde seg til leder av bygningsdriften skaper et unødvendig høyt
konfliktnivå som kan eskalere. Dette er et lederskap som skaper usikkerhet og det er ikke gått
opp klare rutiner og rolleavklaringer knyttet til dette.

Når det gjelder renhold gir brukerne uttrykk for at de er uenige i omorganiseringen av renhold
og flytting ut i avdelingene, det er ikke logisk. Etter at renholdslederen sluttet ble det et
vakuum i renhold, og de øvrige lederne har fått merarbeid. Renholdstjenesten spres,
kompetansen forvitrer og renhold som fagområde blir neglisjert. Renholderne blir ikke godt
nok ivaretatt og sektorlederne må job be med renholdsplaner selv. Det er uklart hvem som har
ansvar for hvilke oppgaver som for eksempel bestilling av vaskeutstyr.

Dagens organisering av renhold gir også utfordringer og arbeid knyttet til å administrere
renhold ved sykdom. Selv om renholdern e er flinke til å ordne seg imellom er det vanskelig å
skaffe vikarer. Sektorlederne er blitt enige om å veksle p å renholdere når noen er syke og
prioriterer helse .

Av andre oppfatninger som kom fram kan vi stikkordsmessig nevne :

Facilit fungerer ikke og t ing som må gjøres skrives opp i ei bok
Hjelpemidler kommer ikke på plass fort nok og br ukere blir skadelidende når man må
vente på hjelpemidler
Gjør teknisk det de har lyst til eller det de bør gjøre?
Ute seksjonen seiler sin egen sjø og lever sitt eget liv
Samarbeidet med teknisk om biler fungerer godt, kjøres inn til teknisk en gang i
måneden til litt enkel service
Teknisk har gjennomgående f or lite midler til vedlikehold
Teknisk b røyter ikke parkeringsplasse n fullt ut utenfor Fjæratunet, noe som gir
trafi kkfarlige situasjoner

10.3 .2 Sammendrag av intervjuer politikere

Utgangspunktet for intervjuene med utvalgte politikere var som nevnt bakgrunnen for
vedtaket og forventninger til Teknisk.

Bakgrunnen for vedtaket er at det er nødvendig å ha en gjennomgang av alle sektorene i
kommunen da de økonomiske rammene ser ut til å bli knappere, og det er foretatt en stor
gjennomgang av helse og omsorg. Det er nødvendig å se på ressursbruken også i Teknisk.
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Politikerne er veldig opptatt av hva som skjer på Teknisk og håper at andre måter å organisere
tjenesten på kan gi større effektivitet. Noen politikere lurer på om dagens organisering
medfører at en del oppgaver ikke blir gjort. Teknisk er på mange måter k ommunens ansikt
utad og det Teknisk gjør blir veldig synlig for innbyggere og politikere. Organisering av
Teknisk har vært på dagsorden lenge, men det har ikke skjedd noe. Noen politikere ga uttrykk
for at det har vært kuttet på Teknisk, mens andre har en opplevelse av at det ikke har vært
kuttet.

En annen bakgrunn for vedtaket er at politikere ofte blir møtt med motargumenter ved spørs -
mål om ressursbruk og organisering i sektoren. Lederne i Teknisk er flinke fagfolk med god
arbeidskapasitet, men ikke allt id like god å kommunisere. Dette er kanskje årsaken til at
enkelte politikere har hengt ut Teknisk. Det oppleves også slik at mangelfull kommunikasjon
kan medføre noe fravær av ledelse i Teknisk.

Flere av politikerne trakk fram at det er for mange ledere i Teknisk. Teknisk er totalt sett ikke
for mange, men det råder usikkerhet om organiseringen gir en effektiv oppgaveløsning. Det er
uklare ansvar mellom bygningsdrift og anleggsdrift. Noen politikere trakk fram det at Teknisk
leier inn tjenester på mange o mråder, men ikke når det gjelder vaktmestertjenester.

Spørs målet om privatisering av enkelte tjenester bør i større grad komme på dagsorden.
Trenger man ansatte i 100 % stillinger for å løse lovpålagte oppgaver? Andre politikere mente
derimot at Teknisk i dag leverer tjenester langt bedre og billigere enn hva private kan gjøre.
Flere ga uttrykk for at de håpet at denne gjennomgangen ikke skal medføre at Teknisk må si
opp ansatte.

Når det gjelder forventninger til Teknisk er det ikke overraskende at alle f olkevalgte som ble
intervjuet hadde ønske om at Teknisk fortsatt skal levere gode tjenester og få mest mulig ut av
de økonomiske ressursene. Noen var overbevist om at en annen organisering av Teknisk vil gi
mer effektiv ressursutnyttelse. Flere uttrykte og så en forståelse av at ressursbruken i sektoren i
noen grad er knyttet til de store avstandene i kommunen. Det tar 3 timer å kjøre fram og
tilbake til Lebesby og det er ineffektivt. Teknisk bør uansett se nærmere på kostandene til
administrasjon. Alle hadd e forventninger til at Teknisk holder budsjettene sine.

Det ble også trukket fram at Teknisk er litt usynlig på den politiske arenaen, der er litt
anonyme og underkommuniserer hva de gjør og hvilke prioriteringer de gjør. Teknisk blir
også oppfattet som va nskelig tilgjengelig i perioder. Noen politikere pekte på forventninger til
at Teknisk kan prøve å bli mer serviceinnstilt og kommunisere tekniske forhold overfor
omgivelsene på et folkelig språk. Her kom det også signaler om at Teknisk kan bli mer
fleksib el i tjenesteproduksjonen. Teknisk må bli flinkere til å synliggjøre arbeidet med store
prosjekter, plan - og byggesaker. Sektoren kunne også vært mer synlig i kommuneplanarbeidet
selv om kommunen har ansatt egen kommuneplanlegger. Det ble for øvrig stilt s pørsmål om
Teknisk har en mannsdominert kultur.
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Alle politikerne som ble intervjuet ga uttrykk for forventninger til lederskapet i sektoren.
Teknisk har for mange ledere og for lavt lederspenn. Det er behov for felles ledelse av
vaktmestre og uteseksjo nen. Det fremstår noe ulogisk å skulle skyve ut renhold når man får
flere ledere.

Enkelte politikere pekte på at Teknisk ikke har gjennomført medarbeiderundersøkelsen og at
det kan se ut som om enkelte får anledning til å definere sine egne jobber og flyte litt rundt
uten å bli ledet. Det er litt sånn at når lederen ber om noe, har man ikke tid. Vaktmesterne får
lov å definere bygget «sitt» som sin private arbeidsplass. Lebesby kommune trenger ikke
ansatte som sitter og venter på arbeidsoppgaver. Hva de ans atte skal gjøre og hvor de skal
være er lederskap. Det er også litt manglende konsekvenskultur i sektoren. Samtidig ga noen
uttrykk for at de ansatte i sektoren er utrolig flinke arbeidsfolk. Noen nevnte også at det virker
som om Teknisk er blitt bedre på å jobbe i team, og de stiller opp og svarer på spørsmål.

Alle som ble intervjuet har forventninger til at bygningsmassen blir vedlikeholdt innenfor
budsjetterte ressurser. Systematisk vedlikehold gjennom gode vedlikeholdsplaner vil kunne
bidra til dette. D et er for øvrig ikke gitt en politisk bestilling på at oppussing av boliger skal
skje i egen regi, så dette er opp til Teknisk å løse selv innenfor vedtatte budsjetter.

Flere nevnte at uteseksjonen og vaktmestrene gjør en god jobb, men at samarbeidet kan b li
noe bedre. Noen pekte på at de ikke har noen tro på at privatisering på «gulvet» blir bedre,
snarere dyrere og dårligere. Andre ga uttrykk for at Lebesby kommune er for redd privati -
sering. Noen stilte spørsmål om hva Teknisk har gjort med frigjort kapa sitet etter at
brøytingen ble privatisert. Enkelte mente at Teknisk må ta tilbake brøytingen da tjenesten er
blitt dårligere med private aktører, mens andre hevdet at Teknisk ikke skal tilby snømåking,
men konsentrere seg om vann og avløp. For eksempel kan Teknisk selge hjullasteren og leie
inn private aktører.

Alle pekte på at bygningsdrift og anleggsdrift bør slås sammen. Kommunen trenger en sømløs
organisering av disse to tjenestene. Noen pekte på at alt praktisk arbeid som utføres av
Teknisk kan organi seres i en enhet. Brannberedskapen kan samordnes med Gamvik kommune
som har mye utstyr og materiell på flyplassen. Renhold bør privatiseres da det i dag er for
fragmentert med uklare ansvarslinjer.

10.3.3 Sammendrag av intervjuer ansatte og tillitsvalgte

Som nevnt ovenfor ba kommunen om at tema for intervjuer med ansatte og tillitsvalgte skulle
dreie seg om m edarbeidertilfredshet og innspill til forbedringer . Det ble gjennomført
intervjuer med 6 ansatte og 1 tillitsvalgt, da 2 ansatte var fraværende.

Vi v il her trekke fram relevante momenter knyttet til medarbeidertilfredshet og innspill til
forbedringer. Medarbeidertilfredshet er i noen grad også knyttet til ledelse. Vi vil derfor også
peke på noen forhold knyttet til ledelsen av sektoren .
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Alle ansatte ga uttrykk for at de ønsker å stå på og gjøre en god jobb og virker å være plikt -
oppfyllende. Vaktmestrene er stort sett fornøyd med sin arbeidssituasjon, mens ansatte i
uteseksjonen var noe mindre fornøyd med dagens situasjon.

Alle ga uttrykk for at de t rives i jobben og har et veldig godt arbeidsmiljø uten konflikter.
Ingen dager er helt like og det er nok av varierte oppgaver og utfordringer å ta tak i. Det er
givende å få ta tak i nye utfordringer og lære nye ting. Man kan selv styre sin arbeidsdag og
har gode kolleger. Samarbeidet fungerer godt og man kan ringe andre hvis det er behov for
hjelp. Enkelte pekte på at i perioder kan arbeidsdagen bli vel oppstykket.

Alle ga uttrykk for at de gjerne skulle hatt større budsjetter og mer midler til drift og
vedlikehold, men de klarer stort sett å ta unna oppgavene. De ansatte opplever de store
avstandene i kommunen som en utfordring. Det kreves god planlegging og binder opp minst
to ressurser å utføre oppgaver i randsonen av kommunen. I forhold til å levere t jenester i hele
kommunen opplever de ansatte å være underbemannet.

Et annet moment som synes å påvirke medarbeidertilfredsheten er at enkelte har mistet
betydelige inntekter da brøyting ble satt ut til private.

Noen pekte på at man hadde en stillingsinstruks der brøytevakt inngikk og denne ble f jernet
uten noen form for kompensasjon.

Ledelse vil som nevnt også kunne påvirke m edarbeidertilfredshet hos de ansatte. De ansatte
ga naturlig nok uttrykk for litt ulike oppfatninger av ledelsen i Tek nisk. Generelt ble det pekt
på at ledelsen kunne bli noe flinkere med planlegging, struktur og rutiner. Det er litt for mye
brannslokking i sektoren. Noen ganger går det lang tid før man får tilbakemelding og ting som
blir meldt fra om blir tatt tak i. Man gel på respons og oppfølging medfører at man noen
ganger får en følelse av å være vanskelig. Det oppleves noen ganger som utfordrende å skulle
ta opp ting direkte, da det ofte blir bagatellisert .

Flere ansatte pekte på at de ikke blir involvert i prosesser knyttet til prosjektering og bygging
av nye anlegg. Ledelsen kan bli bedre i medvirkning og utnyttet de ansattes kompetanse
bedre.

Dokumentasjon og registering av avvik kunne også blitt bedre systematisert. Noen ga uttrykk
for at de synes ledelse og organisering fungerer bra, men at det kun er mindre ting når det
gjelder utstyr og materiell som mangler. Flere var innom en oppfatning av at ledelsen er noe
konfliktsky og fraværende i perioder. Ledelsen kunne vært mye mer synlig ute i tjeneste -
produk sjonen, det ville bedret omdømme til Teknisk. Ellers ble det pekt på usikkerhet knyttet
til ledelsens kompetanse innen vann og avløp.

Ett eksempel på manglende struktur er bruken av programvaren Facilit. Dette brukes ikke av
alle og fungerer derfor ikke et ter hensikten. Her kunne ledelsen sørget for at alle fikk
nødvendig opplæring og disiplinert bruken i hele sektoren.
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Flere ansatte ga uttrykk for at ledelsen kunne utvist større støtte til de ansatte når de blir utsatt
for kritikk fra publikum og politike re. Man føler seg som hoggestabber og urettferdig
behandlet noen ganger.

De ansatte i bygningsdriften gir uttrykk for at de synes bygningsdriften ledes godt og at de har
en god dialog. Lederen er fleksibel, har god oversikt og er tilgjengelig for de ansatte. De
ansatte møter på rådhuset hver morgen for å avtale hva som skal gjøres og samordne seg.
Dette funger er fint. Innen anleggsdrift oppleves det som om brann og redning har høy prioritet
og det kan gå på bekostning av andre oppgaver. Leder av anleggsdrift oppleves å være noe
fraværende i perioder.

Samarbeidet mellom anleggsdrift og bygningsdrift kunne vært bedre. Det har vært mye snakk
om å bedre samarbeidet, men det har vist seg noe vanskelig i praksis. Noen pekte på at var
vanskelig å få hjelp fra vaktmestre ved behov da de er knyttet til «eget» bygg.

Stillingsbeskrivelser er ikke gjennomført for alle an satte, noen har stillingsbeskri velser, mens
de fleste er uten. Når det gjelder kurs og opplæring gir noen uttrykk for at de får de kursene
som er nødvendig, mens andre har ikke fått tilbud om noen kurs og har gitt opp å spør re om
det .

For øvrig ble det reist spørsmål om ledelsens bestillerkompetanse. Noen mente at det blir
foretatt mye feilbestillinger som skaper både merarbeid og merkostnader.

Møtestrukturen i Teknisk var noe alle ansatte hadde oppfatninger av. Teknisk har ikke faste
personalmøter og de tte er noe som etterlyses. På samme måte ble det pekt på at medarbeider -
samtaler har vært fraværende i mange år, men at dette er blitt bedre da flere har hatt
medarbeidersamtaler i år. Noen har kun hatt 2 medarbeidersamtaler etter over 20 år i
tjenesten. D et er et ønske om at dette blir systematisert årlig.

Når det gjelder innspill til forbedringer hadde de ansatte en rekke synspunkter. I forhold til
oppfatninger av Teknisk og omdømme ble det gitt et klart uttrykk for at Teknisk må bli bedre
på å informere og kommunisere ut til innbyggere og politikere om alle oppgavene som utføres
og ikke minst kompleksiteten i oppgavene. Oppfatningen av at vi «gjør ingen ting» er
belastende. Det er behov for å kommunisere ut dette for å øke innsikten i oppgaver og
lovpåla gte krav for å skape bedre forståelse for alt det Teknisk håndterer. F olk er ikke klar
over hvor my e bruk de har for teknisk etat, det er f ørst når de har et k onkret behov at de
skjønner det. Dette vil også kunne bidra til at spørsmål fra kommunestyret om privatisering
kan unngås, det oppleves å skape utrygghet.

Naturlig nok ønsker de ansatte at de skulle hatt større ressurser til drift og vedlikehold.
Kommunen kunne spart mye ved å ansette eget personell i stedet for å bruke eksterne firma
som har skodd seg på gode oppdrag for kommunen og investert i dyre maskiner. Mangel på
ressurser bidrar til at det blir mye overtid i sektoren. Det at man er så få til drift og
vedlikehold gjør at Teknisk er sårbar hvis noen er borte eller er syk. Mer ressurser ti l
vedlikeh old vil kunne gi billigere drift over tid.
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Forholdet mellom brøyting fra en privat aktør og snømåking må vurderes nærmere. Gamvik
kommune bruker 1 mill.kr. på brøyting, mens Lebesby bruker 1,8 mill.kr. på sammenlignbar
vei. Det er blitt dårligere kvalitet på brøytingen med private aktører og grensegangen mellom
deres ansvar for brøyting og Teknisk ansvar for snømåking er uklart. Teknisk får i dag mye
kritikk for brøyting/snømåking og innbyggere vet ikke sn ø i innkjørsel er eget ansvar. Det er
usikkert om det lønner seg å privatisere brøytingen fremfor å gjøre det selv.

De ansatte hadde klare oppfatninger av at samarbeid og samhandling mellom bygningsdrift og
anleggsdrift kan bli bedre. Det er nå blitt størr e avstand mellom vaktmestre og uteseksjonen.
Med 2 likestilte ledere er det ikke like enkelt å få hjelp fra vaktmestrene på arbeid i
uteseksjonen når det er behov for det. Begge enhetene burde vært samlokalisert for bedre
oppgaveløsning ut fra behov og kap asitet. Vaktmestrene savner et verksted, men bruker
uteseksjonen sitt ved behov. Dette blir de litt grinete over. En sammenslåing av bygningsdrift
og anleggsdrift vil kunne gitt en mer effektiv og fleksibel tjeneste og felles verksted.

Det er heller ikke b ra at renhold er flyttet ut fra Teknisk. Renhold bør defineres som
bygningsdrift og organiseres tilbake til Teknisk. Renhold bør samordnes med vakt -
mestertjenester. Stillingen som renholdsleder må også besettes. Dette vil gi en mer samordnet
og helhetlig t jeneste.

Programvaren Facilit må tas i bruk i hele tjenesten for å få effekt av den. Hvis alle får
opplæring og tar i bruk Facilit vil det gi en mye mer effektiv bygningsdrift enn i dag. Dette
gjelder også alle brukerne av formålsbygg. Det er også mulig m ed økt bruk av Facilit
gjennom app med renholdsmodul som vil gi ytterligere effektivisering.

Teknisk kan også etablere bedre rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr og ikke minst
tilbakelevering av utlån av kommunalt materiell. Det samme gjelder sandlageret der eksterne
bare henter ut selv og det mangler kontroll og betaling. Teknisk har for øvrig en stor og
gammel varebil som det ikke samarbeides om

Avslutningsvis ble det nevnt noen forbedringer knytt et til anlegg som bør vurderes nærmere :

A vfukt ningsanlegg basseng
Vannverket ivaretas ikke godt nok. Lebesby har 150 m3 i tap vannforbruk. Hvert år og
er redd for kontroll fra vanntils yn.
Har fjernstyring på vannverk. Burde ikke trenge å ha egen ressurs på Lebesby.
Dyrfjord: inntak vann i elv. Mangler sil. Har vært mye dårlig vannkvalitet. Burde
prosjektere nytt vanninntak for å presentere til politikere.
Dårlig merking av kummer (flomv ann vs. brannkum) gir manglende sikkerhet.
M anglende drenering barnehage og fotballbane
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Kapittel 11 . Oppsummering og vurderinger

Vi vil i det følgende gi en kort oppsummering av ressursbruk og organisering og gjøre noen
vurderinger av dette. I tillegg tillater vi oss å komme med noen anbefalinger til kommunen
om mulige grep som kan bidra til mer effektiv drift.

11.1 R essursbruken

Som vi har sett er ressursbruken i Teknisk tatt ned i perioden 2014 - 2016 ved at netto drifts -
utgifter er blitt redus ert med nesten 2,5 mill.kr. Driftsutgiftene har gått ned med om lag 1,5
mill.kr. og driftsinntektene har i samme periode har økt med 0,9 mill.kr. Det synes å ha vært
en bevisst nedstyring i sektoren som har fått strammere budsjetter.

Kommunen har et godkj ent selvkostregnskap innen vann og avløp og ligger omtrent på 100 %
inndekning. Årsgebyret på vann ligger høyt, mens det er moderat på avløp. Det synes derfor
ikke å være noe potensiale for økte inntekter på vann og avløp gjennom økte gebyrer.

Påstandene om at brøyteutgiftene til kommunen er blitt høyere ved bruk av private aktører er
det vanskelig å finne belegg for. Kostra - utviklingen bekrefter at Lebesby kommune har tatt
ned samferdselsutgiftene .

I forhold til ressursbruken og sektorens ønske om flere f aste stillingsressurser vil vi anbefale
kommunen om å foreta en lønnsanalyse av Teknisk sektor. Lønnsanalysen bør se nærmere på
forholdet mellom fast og variabel lønn noen år tilbake i tid. Hvis samlet variabel lønn til
overtid, vikarbruk, ekstrahjelp vise r seg å være større enn nivået på en fast stilling, vil det
kunne være mulig å opprette en slik stilling innenfor den samlede lønnsrammen til sektoren.

Avvik mellom budsjett og regnskap er høyt. Et samlet negativt avvik på 4,4 mill.kr. over 3 år
er for mye . Alle ansvarene unntatt Teknisk administrasjon og Plan og byggesak hatt
merf orbruk i årene 2014 - 2016. Det er vanskelig å peke på om dette merforbruket skyldes
dårlig økonomistyring eller reell underbudsjettering. Når sektoren i samme periode har tatt
ned forbruket med nesten 2,5 mill.kr. tyder mye på at merforbruket kan tilskrives under -
budsjettering. Da vi har gjort en sammenligning mellom opprinnelig budsjett og regnskap,
kan en del av forklaringen på merforbruket også være at Teknisk blir bedt om å ta u tføre nye
oppgaver som ikke var lagt inn i opprinnelig budsjett, og så har ikke dette vært fulgt opp med
budsjettregulering.

Etter vår vurdering er det ett område som peker seg ut og som må vies spesiell oppmerksom -
het i årene framover, og det er bygnings drift. Som vi har sett på Kostra - tallene så ligger
Lebesby kommune høyt på bygningsdrift sammenlignet med andre. Vi har også sett at
bygningsdrift har desidert størst avvik mellom budsjett og regnskap med et gjennomsnittlig
merforbruk på over 0,7 mill.kr. de siste tre årene.
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Vi vil anbefale Lebesby kommune om å initiere et prosjekt i smart bygningsdrift. En smartere
og mer innovativ måte å drifte kommunal bygningsmasse er begynt å gripe om seg i
kommuner i Norge. Tilnærmingen til et slikt utviklingsprosj ekt kan illustreres med denne
figuren:

Smart bygningsdrift handler om 3 hovedelementer som henger nøye sammen. En ny modell
for mer effektiv drift av bygningsmassen bør legge vekt på å bygge sammen disse 3
elementene på en innovativ måte. Smart bygningsdrift gjennomføres i 2 faser:

1. Todelt kartlegging. Den første delen skal være en kartlegging av kommunal
bygningsmasse for å avdekke behovet for energieffektivisering med forslag til
energieffektive tiltak. Den andre delen er en kartlegging a v ressursbruk og hvordan
dagens bygningsdrift er organisert.

2. Utviklingsprosess. Basert på kartleggingen skal det i denne fasen utvikles smart
bygningsdrift i et helhetlig perspektiv. A lle ansatte som skal være involvert i framtidig
bygningsdrift skal delta i denne utviklingsprosessen. I denne fasen skal det også
defineres kompetansebehov og gjennomføres lederopplæring i smart bygningsdrift
herunder energiledelse. I tillegg er det her viktig å gjøre en grundig vurdering av nye
teknologiske løsninger som skal understøtte en mer effektiv bygningsdrift.

Lebesby kommune opplyser at e nergiforbruket i kommunale bygninger er ikke kartlagt og
EPC - kontrakter er blitt vurdert, men stoppet. I konseptet smart bygningsdrift blir det
utarbeidet en ENØK - rapport som peker på tiltak som bør gjennomføres i de ulike byggene for
å effektivisere energibruken. Rapporten blir utformet slik at den kan benyttes som underlag
for søknad om tilskudd fra ENOVA . I tillegg vil det bli utarbeidet en r evisjon av energi - og
klimap lan basert på ENØK - rapporten. For øvrig ligger det i konseptet også å gjøre en analyse
av arealbruk/arealoptimalisering med tanke på arealeffektivisering.

V i stiller oss gjerne til disposisjon hvis Lebesby kommune ønsker mer informasjon om smart
bygningsdrift og vil n evne at det er mulig å få slike utviklingsprosjekter finansier t av OU -
fondet til KS.

Energi

Organisering FDVU
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11.2 Organiseringen

En organisering med sterk differensiering vil fort kunne føre til ineffektivitet i oppgave -
gjennomføring da ledere må bruke mye tid på koordinering. Koordineringsbehovet i mål - og
oppgavegjennomføring påvirkes også av hvor kompleks oppgaven og/eller situasjonen er. Jo
mer kompleks oppgaver og/eller situasjoner er, desto større blir behovet for koordinering.

I utgangspunktet finner vi dagens organiserin g å være preget av en sterk horisontal differensi -
ering. Sektoren har 5 ledere og 2 av disse har ingen underordnede. Å ha 5 ledere i en sektor
med nesten 13 årsverk synes å gi betydelige behov for koordinering på tvers av enheter. Ved
uenighet eller uklarh eter mellom ledere på samme nivå vil det kunne utfordre teknisk sjef som
må involveres i flere beslutninger enn nødvendig. I tillegg vil dette kunne skape usikkerhet
ute blant brukere og innbyggere i forhold til hvem som har ansvar for hva.

Som vi har sett av sammendragene av intervjuene fra de tre gruppene er alle av den samme
oppfatning, dagens organisering skaper usikkerhet om roller, ansvar og myndighet.

Denne usikkerheten fra ansatte om roller, ansvar og myndi ghet kan imidlertid også være et
kulturtre kk i Teknisk sektor som vi kjenner fra andre kommuner. Det er svært vanlig at
ansatte i organisasjoner med selvstendige oppgaver og «egne» arbeidsplasser utvikler en
forståelse for egen rolle som medfører at man over tid blir lederresistent. Et vanlig trek k er da
at enkelte har meninger om beslutninger og drift langt ut over eget ansvar og ignorerer i noen
tilfeller ledernes beslutninger. Hvorvidt dette er tilfellet i Lebesby kommune er vi usikker på,
men forholdet bør problematiseres internt i Teknisk sekt or da det vil bidra til tydeliggjøring
av roller, ansvar og myndighet.

Teknisk er selv inne på at dagens organiseringen er lite gunstig. Vi har fått tilgang til sak
17/611 omorganisering av teknisk sektor som ikke ble vedtatt av kommunestyret. Vi tar ikke
stilling til de forholdene i saksfremlegget som er knyttet til økte personellressurser, da det
ikke ligger i vår mandat. På samme måte er vi ikke bedt om å foreslå ny organisering av
Teknisk, men peke på forhold som kan gi bedre ressursutnyttelse ved endre t organisering.

I nevnte sak peker Teknisk på at forslaget om ny organisering av Teknisk åpner for at ledere
gis mer tid til utvikling av organisasjonen, forbedring, forenkling av driftssystemer, drifts -
planer, tjenester og oppgaver. Ledere gis også bedre muligheter til å styre innkjøp og skaffe
bedre innkjøpsavtaler. Teknisk foreslår selv å slå sammen bygningsdrift og anleggsdrift til
bygg - og anleggsdrift med en avdelingsleder.

Ut fra vår erfaring er dette en fornuftig endring av organiseringen. Vi er d erfor av den klare
oppfatning at bygningsdrift og anleggsdrift bør slås sammen til en enhet. I tillegg synes det
helt nødvendig å definere renhold som bygningsdrift og ta tjenesten tilbake til teknisk sektor.
Dette vil gi bedre samordning og samhandling og mer effektiv drift og ikke minst muligheter
til å ta i bruk Facilit på en sømløs måte, som også vil gi bedre ressursutnyttelse.
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I det samme saksfremlegget foreslås det i tillegg justeringer av ulike funksjoner i Teknisk som
brann og beredskap, formenn og planarbeid. Vi tar ikke stilling til fordeling av disse
funksjonene internt mellom ledelsen av Teknisk da det bør ligge til administrasjonen,
rådmann og Teknisk sjef, og definere en fornuftig funksjonsfordeling innenfor de rammene
Teknisk er tildelt. Po tensialet for mer effektiv ressursutnyttelse ligger i endret organisering av
den operative driften og ikke i samme grad i oppgaver knyttet til saksbehandling og
forvaltningsoppgaver.

Vi kan for øvrig bekrefte et annet forhold som er tatt opp i nevnte saks fremlegg. Direktoratet
for brann og eksplosjonsvern jobber nå med en ny dimensjoneringsforskrift for norske
brannvesen som skal vedtas i 2018. Her vil det bli foreslått betydelig strengere krav til brann
og beredskap for alle norske kommuner som blant anne t vil medføre økte stillingsressurser.

Så vidt vi erfarer er det foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kommunene skal finansiere økte
ressurser til brann og beredskap. Det synes derfor fornuftig for Lebesby kommune å avvente
økt stillingsressurser til brann og beredskap til den nye dimensjoneringsforskriften er vedtatt.

Vi finner det naturlig å avslutte vår vurdering her med å vise til denne FoU - rapport fra KS
som kan lastes ned på ks.no
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Rapporten trekker fram en rekke viktige momenter om utviklingen av kommunaltekniske
oppgaver. Vi vil her bare kort trekke fram noen forhold som synes relevant for kommune -
styrets vedtak om en gjennomgang av Teknisk.

Utgangspunktet er at kommunalteknisk se ktor er i ferd med å bli svært komplisert og det skjer
en stor teknologisk utvikling nå. I den sammenheng har ledere i sektoren en utfordring med å
kommunisere disse tjenestene på en god måte til politisk nivå.

For å gjøre politikerne best mulig i stand t il å prioritere og fatte gode beslutninger er det
avgjørende at de forelegges god, grundig og tydelig informasjon om tilstand, mål og
konsekvenser. Det er ikke bare selve saksfremstillingen som er avgjørende for hvilke
beslutninger som treffes.
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God inter nkontroll og gode redegjørelser både skriftlig og muntlig gjør politikerne bedre i
stand til å vurdere og beslutte forslagene som legges frem politisk, samt forsvare vedtakene
etterpå.

Et godt grep er å synliggjøre sektorens utfordringer og behov overfor politikerne i kommunen,
gjennom god dialog og regelmessige møter mellom administrasjon og politikere. Dette fordrer
at det etableres rutiner og strukturer for informasjon og drøfting, og at dette understøttes av
god og tydelig ledelse. Teknisk trenger gode ledere som evner å gi tydelige tilbakemeldinger
og skape forståelse for mulige konsekvenser ved ikke å løse oppgavene som blir foreslått.

Funn fra dette FoU - prosjektet tyder på at det er fordelaktig med så store fagmiljøer at den
politiske ledelsen hold er litt avstand til administrative og faglig spørsmål. Da vil rolledelingen
mellom politisk og administrativ ledelse bli tydeligere. Kultur spiller sammen med ledelse en
viktig rolle for å sikre god og effektiv oppgaveløsning i administrasjonen, samt tydel ig dialog
med politisk nivå om utfordringer, muligheter og kostnader.


