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«Sånn gjør vi det…»



2007
• Terra – tap 222 mill. kr (opererte med marginale driftsmarginer) 
• Ordfører Geir Waage: «Rana kommune skal ikke på Robek»

2011
• Vesentlig høyere ressursbruk enn sammenlignbare kommuner
• Det langsiktige omstillingsløpet starter

2014
• Omstillingsoppgaven vokser – 128 mill. kr i perioden 2015 - 2018

2015
• KØB med handlingsregler og trekanten introduseres i budsjettprosessen

2016
• 40 års perspektivanalyse

2017
• Nytt skolestrukturvedtak – med rammer satt i budsjett/økonomiplan basert på KØB-

kommunikasjon

2019
• Har i perioden 2011-2019 omstilt for 236 mill. kr
• Omstillingsoppgaven i 2020-2024 er på rundt 70 mill. kr

Vår historie….



 Gjør vi ingen ting vil situasjonen forverre seg og det blir 
behov for mer drastiske tiltak.

 Vi trenger felles forståelse, langsiktighet og en rød tråd til 
nye måter å løse kommunens oppgaver på.

 Vi må handle nå - men tenke langt.

2
0

Erkjennelse 1: 
Kontroll på økonomien er alfa og omega.



Det må være en «rød tråd « i det vi gjør.

Plan og styring må kobles sammen -
Aktiviteter må være systematisert og samkjørt.

Plan- og styringssystemet skal ivareta:
- politikernes ansvar for strategisk

styring og prioritering. 

- Rådmannens ansvar for å iverksette politiske 
vedtak og sikre oppfølging av lov og forskrift.

Erkjennelse 2: Ting henger sammen…..

«God ledelse og gode plan og styringsprosesser er en 
forutsetning for at Rana kommune kan ivareta rollen 
som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.» 



Erkjennelse 3 : Kommuneøkonomi er komplisert og 
må kommuniseres enkelt….



«En evig varende prosess»

Erkjennelse 4:  Krever endring av kultur og holdninger…

Bærekraftig økonomisk utvikling.
Kommunens evne til å finansiere sin 

aktivitet og møte sine forpliktelser, både på 
kort og lang sikt.

Sikre stabile tjenesteleveranser og evne til å 
tilpasse drifta til demografisk utvikling og 

endret behov

Fra omstilling til bærekraft 

Kontinuerlig forbedring



Måloppnåelse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omstillingsmål akkumulert 22 48 89 118 163 208 223 243 271,5 284,5 291 291

Avvik omstillingsmål (res. drift) 11 -12 -15 -10 26 8 5 -7

Akkumulert måloppnåelse 34 36 74 108 189 215 227 236

 I perioden 2011 – 2019 har driften omstilt for 
236 mill. kr. 

 Omstillingstakten var størst i perioden 
2014 - 2017 med i snitt 40 mill. kr pr år.

 I kommende økonomiplanperiode er 
årlig omstilling i snitt 12 mill. kr. 

 Omstillingstakt tilpasses og justeres. 
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Snitt 2011-2019: 26,4 mill. kr



Nøkkeltall pr. 31.12.19
Nøkkelfakta:
• Netto driftsresultat (NDR):           4,9 prosent
• Mindre forbruk:                              44 mill.kr.
• Disposisjonsfond:                         411,5 mill.kr.
• Disp.fond i  % driftsinntekter.:      18, 3 prosent.



Brutto investeringer 2008 – 2019 (2020 – 2023)



Budsjett- og styringsprosessen
«Ranamodellen»

«Den røde tråden»





Budsjett – dette vil vi oppnå - så mye koster det! 
Årsregnskap – slik ble resultatet, så mye kostet det! 

Den røde tråden….



Rådmannens årlige bestilling inn i organisasjonen.



Utfordringer
-

KØB som verktøy



Identifiser og kommuniser utfordringene.



• For høyt driftsnivå og strukturelle utfordringer
• Demografiske utfordringer - flere eldre og færre unge
• Behov for handlingsrom for å ivareta 

samfunnsutviklerrollen

Verktøy
• KØB modellen med økonomiske handlingsregler som skal 

gi langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare 
kommunale tjenester. 

Utfordringer



Demografi - forsørgerbilde Rana kommune



Handlingsregler og kommunal økonomisk bærekraft

Kommunestyret har behov for å vite hvor mye penger som 
kan brukes. De må ha mulighet til å vurdere hvordan de kan:

 rigge økonomien uten å påføre kommende
generasjoner økte belastninger (langtidstenkning)?

 Hvor mye kan vi bruke på drift totalt (driftsramme)?
 Hvor mye kan vi bruke på investeringer

(investeringsramme)?



Riksrevisjonen:
«Det er sammenhengen av store lån, 
lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat 
som gir utfordringer.»

KØB - modellen



 Gjør økonomisk informasjon forståelig.
 Langsiktig styring gir handlingsrom til politiske 

veivalg.
 Gir forutsigbare kommunale tjenester.
 Styrker kommunens samfunnsrolle.

Vår erfaring:  KØB-modellen bidrar til gode
beslutninger og langsiktig styring.



Ny skolestruktur

 Ny skolestruktur vedtatt av kommunestyret i juni 2016

 Gir en gjeldsgrad på 128 prosent i 2030.Lampene blinker 
rødt under budsjettsamling høsten 2016



Økonomisk bærekraft 2023

Måltall Mål 2023 Avvik i % Avvik i kr

Netto driftsresultat 3,0 2,3 0,7 16
Disposisjonsfond 8,0 6,5 1,5 34
Netto lånegjeld 75,0 94,6 19,6 431
Samlet bærekraftavvik 481

Ingen av handlingsreglene er innenfor måltallet i 2023
Investeringsvolumet gir størst ubalanse i forhold til regelen om økonomisk bærekraft  



Investeringsnivå – utslag bærekraftavvik



Konsekvenser – ulike alternativ.



Bærekraftstrappa - kommuneøkonomi
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Budsjettprosessen



Årshjul økonomi



Spørsmål-svar politikere: frist: 20.november



Sentrale dokumenter



Mål med budsjettsamlingene

 Etablere en felles plattform – forståelse 
av nåsituasjon og utfordringsbildet.

 Presentere økonomiske rammer og 
analyser.

 Informasjon som politikerne kan ta inn i 
de partipolitiske prosessene.

 Administrasjonen tar med seg signaler 
på retning/tiltak som skal utredes 
videre.

 Hovedtillitsvalgte er del av prosessen.



31Rana fra 2017 til 2018
ORDFØRER GEIR WAAGE

 Hvordan skal vi prioritere og samarbeide for å skape videre vekst og sikre at kommunen fremstår som 
attraktiv for innbyggere, tilflyttere, næringsliv og besøkende? 

 Hvordan skal vi i felleskap bygge om vedtatt visjon?

 Hvordan skal vi sikre en bærekraftig utvikling som sikrer fremtidige generasjoner?  

Den viktige dialogen



Eksempel på gruppearbeid  budsjettsamling….



 Kommunikasjon! Kommunikasjon! Kommunikasjon!

 Holdninger og kultur

 Kontinuitet

 Felles ståsted

 Etablerte møtepunkter

 Langsiktighet

 Prioriteres

Hva er viktig?
Ledelsen må  gå i front – både politisk ledelse og administrativ ledelse



Vær klar over mulige risikofaktorer.

 Politisk skifte.
 Endringer i administrativ ledelse – «tydelig rådmann».
 Realkapital – etterslep vedlikehold .

 Drifta må levere! – god kommuneøkonomi handler i stor
grad om å ha kontroll på drifta.

 Sterke særinteresser utfordrer langsiktig helhetsorientering.

 Kommunikasjon internt og eksternt – må ha  tilstrekkelig
oppslutning internt og eksternt om handlingsreglene.



Takk for oppmerksomheten!

Hold stø kurs selv om det stormer.


