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OMSTILLINGSPROSJEKT 2018 – 2019, FASE 1 
 

Tiltak  
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp, 

2019 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 10 % 500 000 500 000 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 5 % 250 000 250 000 

Kutt Barentshallene SV KF - sommerhjelp til ungdom  300 000 300 000 

Generelt kutt Norasenteret, 10 % 262 000 262 000 

Tilskudd til politiske parti 148 000 148 000 

Kutt internasjonalt arbeid 100 000 300 000 

Kutt 50 % stilling servicekontor 66 000 265 000 

Kutt 100 % stilling servicekontor 175 000 530 000 

Motorvarmere kommunale bygg 720 000 960 000 

Gjennomgang av it- lisenser 201 000 201 000 

Kjøreavtaler 200 000 250 000 

SUM ADMINISTRASJONEN 2 922 000 3 966 000 

      

Tiltak  
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp, 

2019 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger, 100 %  1 000 000 1 000 000 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger, 50 % 500 000 500 000 

Reduksjon 50 % kulturkonsulent 125 000 250 000 

Kutt sekretærstilling Sør-Varanger bibliotek 400 000 550 000 

Søskenmoderasjon SFO 108 000 260 000 

Legge ned den kommunale barnehagen på Bugøynes 334 500  803 000 

Redusert ressurstildeling (funk 202) pga synk elevtall 452 000 1 084 000 

Reduksjon med 10 årsverk i skolen 2 700 000 6 500 000 

SUM OPPVEKST 5 619 500 10 947 000 

      

Tiltak  
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp, 

2019 

Vurdere BPA 50 000 100 000 

Vurdere kreftsykepleier 267 000 534 000 

Redusere hverdagsrehabilitering 186 000 372 000 

Reduksjon i kjøp av tjenester fra private 360 000 2 000 000 

Nedbemanne HBO 5 årsverk 1 250 000 2 500 000 

Nedleggelse av Møteplassen dagsenter 421 000 632 000 

Nedleggelse av Kilden dagsenter 835 000 1 670 000 

Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter 565 000 3 530 000 

Kutt på 2 årsverk knyttet til bistand til aktivisering for 
personer over 18 år som har ulike funksjonshemminger og 
som bor i egen bolig. 519 000 1 038 000 

Ikke tilby vaksine til alle avgangselever (russ) 100 000 100 000 

SUM HELSE, OMSORG, VELFERD 4 553 000 12 476 000 
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Tiltak  
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp, 

2019 

Ny brannordning  1 512 000 1 512 000 

Nedklassifisering av kommunale veier, overføring til 
private veier 400 000 400 000 

Gatelys, utkobling av lys, ca 1000 pr mast pr år. 315 000 400 000 

SUM TEKNISK 2 227 000 2 312 000 

      

SUM UTREDEDE TILTAK FASE 1 14 958 000 29 641 000 

      

Tiltak  - investeringsregnskapet 
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp i 

2019 

Salg av Brattlihytta 1 000 000 0 

Salg prestebolig 2 500 000 0 

SUM INVESTERING 3 500 000 0 
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TILTAK FRA ADMINISTRASJONEN 
 

Tiltak  
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp, 

2019 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 10 % 500 000 500 000 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 5 % 250 000 250 000 

Kutt Barentshallene - sommerhjelp til ungdom  300 000 300 000 

Generelt kutt Nora-senteret, 10 % 262 000 262 000 

Tilskudd til politiske parti 148 000 148 000 

Kutt internasjonalt arbeid 100 000 300 000 

Kutt 50 % stilling servicekontor 66 000 265 000 

Kutt 100 % stilling servicekontor 175 000 530 000 

Motorvarmere kommunale bygg 720 000 960 000 

Gjennomgang av it- lisenser 201 000 201 000 

Kjøreavtaler 200 000 250 000 

SUM ADMINISTRASJONEN 2 922 000 3 966 000 

 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 10 % av tilskudd budsjett 2018. 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  500  500 500 500 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  500  500  500 500 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Kommunestyret har vedtatt en bevilgning til Sør-Varanger Menighet på kr 5 000 000. Dette er på 

samme nivå som for 2017, men er likevel 454 036 mindre enn hva Menighetsrådet har behandlet og 

vedtatt i driftsbudsjett i sak 22/17, 24. oktober 2017.  

Sør-Varanger menighetsråd ønsker å gå i gang med utvidelse av Kirkenes kirke så snart som mulig, 

slik at kirkens administrasjon lokaliseres i kirken. De leide kontorlokalene sies opp og dette gir en 

innsparing på kr 300 000.- fra 2019.  

Et samlokalisert kirkesenter gjør at kirken kan utføre ytterligere velferdstjenester for kommunen. Fra 

andre steder i landet ser vi hvordan kirka kan drive et dagsenter/aktivitetstilbud for demente og et 

lavterskeltilbud til rusavhengige. Vi ønsker å invitere Sør-Varanger kommune til å se på hvordan vi 

sammen kan utvikle et velferdstilbud på disse områdene.  

Et samlokalisert kirkesenter kan øke inntektene på flere andre områder. Gjennom å utvikle en 

sjømannskirkemodell i Sør-Varanger vil vi kunne tilby en kopp kaffe, noe å bite i, lese aviser og om 

ønskelig noen å prate med. I tillegg ser vi hvordan Kirkenes kirke kan utvikles som en kulturkirke med 

et bredt musikktilbud til turister og fastboende.  
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Myndighetskrav - «Må» 

Forpliktelsene som Sør-Varanger kommune har overfor menigheten er i all hovedsak nedfelt i 

kirkeloven og gravferdsloven.  

Kirkelovens §15 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar. 

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av 

kirkelig fellesråd, 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk 

og andre kirkelige tiltak i soknene. 

 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er 

tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til 

formål som nevnt i denne paragraf. 

 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De 

nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler 

saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

 

I praksis innebærer dette:  

For å opprettholde det tilbudet menigheten er forpliktet til er det nødvendig at menigheten får de 

bevilgninger som menigheten ber om. Det gjelder både investeringsmidler og driftsmidler. 

Oppgavene som forplikter etter loven omfatter altså drift og vedlikehold av kirker, sikkerhet, HMS, 

brannvern, kurs for ansatte, tilgjengelighet til kirkebygg og kirker til kirkelige handlinger og 

begravelser, anlegg og drift av gravplasser, stillinger for kirketjenere og organist/kantor, og til daglig 

leder av kirkelig fellesråd, driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder administrasjon og 

kontorhold, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, kontorhold for prester.  

Dette betyr at bevilgningene de siste årene hvor det har vært gitt mindre enn det som menigheten 

har bedt om, i realiteten har ført til at menigheten har måttet skjære ned driften til det ytterste.  

Gravferdslovens §3 

§ 3.Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar. 

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og 

verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. 

 

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra 

fellesrådet. 
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I praksis innebærer dette:  

For å opprettholde det tilbudet menigheten er forpliktet til er det nødvendig at menigheten får de 

bevilgninger som menigheten ber om. Dette gjelder både investeringsmidler og driftsmidler. 

Oppgavene som forplikter etter loven omfatter altså rehabilitering og utvidelser av gravlundene, drift 

og vedlikehold av bygg og anlegg på alle åtte gravlundene/kirkegårdene, gjerder, porter, strøm, lys 

og vann. Forvaltning av gravkart, graver, festegraver og alt det innebærer. Det omfatter også 

tilgjengelighet på gravlundene, og det å sikre orden og verdighet på alle gravlundene. De som 

ivaretar disse oppgavene er både fagarbeidere, kirketjenere, administrative ansatte samt 

kirkevergen. Dersom disse oppgavene skal forvaltes på et nivå som er i tråd med loven er det helt 

nødvendig å få de bevilgninger som menigheten ber om. Dette betyr at bevilgningene de siste årene 

hvor det har vært gitt mindre enn det som menigheten har bedt om, i realiteten har ført til at 

menigheten har måttet skjære ned driften til det ytterste.  

Ressursbruk i menigheten: 

Sør-Varanger menighetsråd har gjort en gjennomgang av ressursbruken på samtlige områder i 

driften. Personalressurser, frivillighet, innsparingstiltak, reduksjoner, inntjening og andre tiltak er 

utredet og vurdert nøye. Etter en gjennomgang av kirketjenerstillingene og det ser ut til at det er 

behov for å øke stillingsprosenten noe for å ivareta driften og vedlikeholdet. Per i dag er det 1,75 % 

stilling kirketjener, og det er behov for å øke denne til 2% stilling. 

Menighetens drift er på et minimum. Det vil være uforsvarlig å redusere ytterligere. For 

menighetsrådet vil en reduksjon i tilskudd i all hovedsak medføre at det blir umulig å utføre de 

lovpålagte forpliktelser menigheten har jfr. blant annet hms, gravferdsloven og kirkeloven. 

Sør-Varanger menighetsråd har budsjettert med inntekter fra festeavgift. Det hentes inn festeavgift 

for de gravstedene som er registrert, registreringen av gravfeltene på alle åtte kirkegårdene. For å 

gjennomføre innhenting av festeavgift er det avgjørende å ha personell i de stillingene som er i dag. I 

2016 kom det inn kr 330 300,- og i 2017 kr 300 400,-  Dette er midler som er med på å finansiere drift 

og forvaltning av gravlundene. 

Tilbudet menigheten gir tilrettelegges og gjennomføres av staben med hjelp av frivillige. Det er en 

realitet at reduksjon i tilbudet vil kunne bidra til å redusere antallet frivillige medhjelpere og dermed 

vil en reduksjon ha store konsekvenser som ikke er synlig per i dag. 

Reduksjon i bevilgninger vil innebære oppsigelser, og en eventuell oppsigelsesprosess vil kreve store 

ressurser fra administrasjonen, og vil ikke være mulig å iverksette i 2018. 

Ikke å gjennomføre de planlagte investeringsprosjekter:  

Investeringsprosjektene er nødvendige grep for å ivareta forvaltningsansvaret for byggene og 

gravlundene. Kirkeverge er den som iverksetter og styrer prosjekteringen. For å gjennomføre dette 

har administrasjonen en arbeidsfordeling som frigir kirkevergens arbeidstid slik at det er mulig å 

gjennomføre rehabiliteringen. Noe av det som gjenstår er utvidelser av gravlunder som er særdeles 

viktig for å ha tilgjengelige plasser til å begrave de døde, dette er forpliktelser kommunen og 

menighetsrådet har i felleskap og det er regulert gjennom gravferdsloven.  

For øvrig er investeringsprosjektene som menighetsrådet har prioritert i 2018 rehabilitering av det 

resterende på Kirkenes kirke, brannverntiltak og ferdigstillelse av rehabilitering av Sandnes gravlund. 

Det er også nødvendig å utvide gravlunden på Bugøynes i 2018. En reduksjon i driftstilskudd vil føre 

til at det ikke vil være ressurser til å gjennomføre de planlagte investeringsprosjektene. 
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Trosopplæring. 

Etter trosopplæringsreformen er alle menigheter forpliktet til å tilby trosopplæringstiltak for alle 

døpte mellom 0 og 18 år. For å gjennomføre dette får man årlige trosopplæringsmidler i en viss 

periode, deretter er det forventet at menighetene selv skal drifte denne oppgaven som menigheten 

er pålagt gjennom trosopplæringsreformen. Eksempler på et trosopplæringstiltak kan være utdeling 

av 4 års bok, med tilhørende samling i forkant av gudstjenesten. Slike tiltak medfører i dag ikke økte 

utgifter, da det gis særskilte midler til dette formål. Men ved et kutt i stillinger vil man ikke ha 

personer til å utføre oppgavene, og heller ikke ha det tjenestetilbud som er i dag til å ha anledning til 

å tilby trosopplæringstiltak. Det er viktig å være bevisst på utsiktene til trosopplæringsmidlene for 

fremtiden, og hva menigheten må på plass av rammeverk for å utføre de oppgaver forpliktelsene 

etter reformen medfører. 

Oppsummering «MÅ»: 

For å opprettholde et minimum av de lovpålagte oppgavene etter kirkeloven og gravferdsloven må 

menigheten få de bevilgninger som det er bedt om.  

Økonomisk effekt: 

Tiltaket vil vi en økonomisk besparelse på kr 500 000 i planperioden.  

 

Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 5 % av tilskudd budsjett 2018. 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  250  250  250  250  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  250  250  250  250  

 

Se argumentasjon ovenfor. Kutt på 5 % antas å gi mindre negativ effekt.  

 

Kutt i tilskudd til Barentshallene SV KF - sommerhjelp til ungdom  
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  300  300  300  300  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  300   300   300  300  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Kommunestyret vedtok en overføring til Barentshallene Sør-Varanger KF på kr 7.550.000 inklusiv kr 

300.000 til sommervikarer. Dette er tilsvarende tilskudd som for 2017. Den foreslåtte overføringen 

ligger kr 230.000 lavere enn styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har lagt til grunn i sitt budsjett 

for 2018. 

Et kutt i sommervikarer vil føre til en kraftig nedprioritering av forskjønningen av alle grøntområder i 

kommunen. En blir tvunget til å velge helt bort enkelte gressplener som er minst synlig i kommunen, 

samt at frekvensen på klippingen av resterende plener ikke vil bli som hyppige som tidligere.  
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Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Parkavdelingen blir veldig sårbar da en står igjen med vel 1,5 årsverk på de vel 30 000 kvm 

gressplener. Det skal i tillegg avvikles ferie i avdelingen i perioden.  

Tjenesten kommer under KAN prinsippet og konsekvensene ved å legge denne tjenesten ned, er at 

en ikke klare å holde kvaliteten oppe på absolutt alle grøntanlegg i kommunen. Samtidig som at 

klippefrekvensen går ned, må en nok også prioritere bort helt enkelte plener som er mindre synlig i 

kommunen.  

Konsekvenser for brukere og personale: 

Den andre konsekvensen vil være for alle de ungdommer som mister muligheten for arbeidspraksis 

og en introduksjon til arbeidslivet i tidlig alder. Barentshallene KF har de seneste år tatt inn mellom 8 

og 12 ungdommer hver eneste sommer som får en veldig god innføring i arbeidslivet.  

 

Økonomisk effekt: 

Tiltaket vil gi en besparelse på kr 300 000 i økonomiplanperioden.  

 

Generelt kutt Norasenteret IKS  
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter             262            262            262            262 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  262  262  262  262  

 

Redusering av tilskuddet med 10 % fra Sør-Varanger kommune, vil også inkludere en reduksjon fra de 
andre kommunene med 10 %. Jamfør Selskapsavtalens punkt 4. Innskuddsplikt, eierandel og 
ansvarsfordeling. Reduksjon på 10 % blir samlet for 2018 kr. 624 700. 
 
Norasenteret IKS er eid av 7 kommuner, Lebesby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-
Varanger kommune. Fra 2019 så kommer Gamvik kommune med. Vi har i dag en befolkning på 
25 783, fra 2019 26923 personer. 
 
Vi utfører en lovpålagt oppgave for våre eierkommuner, jamfør krisesenterloven: 
Ot.prp. nr. 96 2008–2009 Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 
 
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 

§ 1. Formålet med lova 

Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn og 
barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar. 

§ 2. Krav til krisesentertilbodet 
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Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er 

utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit 

trygt og mellombels butilbod. 

Tilbodet skal gi brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av 

tenesteapparatet og skal omfatte: 

a) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod, og 

b) eit gratis dagtilbod, og 

c) eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing per 

telefon, og 

d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4. 

Enkeltpersonar kan vende seg direkte til krisesentertilbodet som nemnt i andre ledd, utan 

tilvising eller timeavtale. 

Kommunen skal sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette har 

kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane. 

Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal vere fysisk skilde. 

Departementet kan gi forskrift om krav til kompetanse hos dei tilsette og krav til fysisk         sikring av 

lokale 

§ 3. Individuell tilrettelegging av tilbod 

Kommunen skal sørgje for at tilbodet så langt råd er blir lagt til rette slik at det kjem dei 
individuelle behova til brukarane i møte. 

Kommunen skal sørgje for å ta vare på barn på ein god måte som er tilpassa deira særskilte 
behov, og skal også sørgje for at barn får oppfylt dei rettane dei har etter anna regelverk. 

Kommunen skal sørgje for at brukarar av bu- og dagtilbodet får tilgang til kvalifisert tolk dersom 
det er nødvendig for at dei skal få eit fullgodt tilbod. Kommunen skal sørgje for rutinar for 
kvalitetssikring, bestilling og betaling av tolketenester. 

Dette er et Må tiltak etter loven. 

 

Vi er i dag 2 ansatte på dagtid, vi fordeler 5,7 stillinger med å holde døgn åpent, ettermiddag, natt og 

helg. Vi er et 24/7 tiltak. Vi har en minimums bemanning. 

 

I tillegg har vi fått en ny MÅ med i virkning fra 08.03.17 

 

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet 

§ 1.Virkeområde og formål 

Formålet med forskrifta er å konkretisere krava til fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet og 
tilsvarande butilbod. Både tilsette og brukarar skal sikrast gjennom forskrifta. Med fysisk sikkerheit i 
krisesentertilbodet meinast tiltak som forhindrar eller forseinkar uvedkommande å ta seg inn i 
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lokalet. Det omfattar og tiltak innandørs på krisesenteret for å trygge brukarar og tilsette som 
oppheld seg i krisesenterlokalet, særleg med tanke på brukarar som kan utgjere ein risiko. 

 
§ 2.Kommunen som ansvarleg 

Kommunen har ansvar for den fysiske tryggleiken i krisesentertilbodet. Kommunen har eit 
særskilt ansvar for at krisesenteret og dei tilsette settast til stand til og gjevast kompetanse til å 
kunne kartleggje behov for og gjennomføre individuelle sikkerheitstiltak. Kommunen må sørge for 
ordningar som sikrar at det er tilsette tilgjengeleg heile døgnet for å ivareta den fysiske tryggleiken 
for brukarar av krisesenteret. 
§ 3.Krav til fysisk sikring av lokala og uteområda i krisesentertilbodet 

Følgjande tiltak skal ligge føre: 
a) Porttelefon og overvakingskamera ved dør 

b) Sikre dører med sikkerheitslås 

c) Sikra vindauge som berre kan opnast og låsast innanfrå 

d) Innbrotsalarm 

e) Skjerma innsyn til krisesenteret frå gateplan og nærområde. 

Kommunen må gjere risikovurderingar og vurdere om følgjande tiltak bør ligge føre: 
a) Utvida inngangsparti eller sluse ved inngang til krisesenteret 

b) Oversiktleg og skjerma åtkomst med lys og rørslesensorar tilpassa bygningstype og lokalisering 

c) Oversiktleg, opplyst og skjerma uteområde. Uteområde tilrettelagt for brukarar bør vere utforma slik at uynskt inntrenging ikkje er mogleg 

d) Hærverkshemmande eller innbrotssikre sikkerheitsglas. 

 

§ 4.Individuelle sikkerheitstiltak 

Individuelle sikkerheitstiltak er tiltak som er tilpassa den enkelte brukar og tilsette sitt behov for 
fysisk sikring ved opphald på krisesenteret. 

Følgjande tiltak skal gjennomførast: 
a) Tilsette skal kartleggje brukaren sitt trusselbilete. Dette gjeld både brukarar som er vaksne og barn. 

b) Tilsette må, saman med brukaren, vurdere kva sikkerheitstiltak som er naudsynte ved opphald på krisesenteret, og gjere brukar medviten om 

desse. Dersom tilsette, saman med brukar, finn at det er behov for særskilde sikkerheitstiltak, skal politiet kontaktast. 

c) I dei høve kor politiet, saman med krisesenteret, finn at den fysiske sikringa ved krisesenteret ikkje godt nok beskyttar brukaren, påleggjast 

kommunen i samarbeid med lokalt politi å flytte brukar til eit anna sikkert krisesentertilbod. Krisesenteret må gjere ei vurdering av kva anna 

krisesentertilbod som kan vere aktuelt å flytte brukar til, basert på brukaren sitt sikkerheitsbehov. 

d) Kommunen skal jamleg sørge risikovurderingar av dei tilsette sitt behov for fysisk sikring. 

Kommunen bør sjå til at krisesenteret utarbeidar ein plan for den fysiske sikkerheita og 
gjennomføringa av dei individuelle sikkerheitstiltaka ved krisesenteret etter denne forskrifta. I tillegg 
bør kommunen sørge for at det ligg føre prosedyre for kartlegging av beskyttelsesbehovet for 
brukarane. 

🔗 

§ 5.Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft 8. mars 2017. 

Dette er tiltak som koster og må holdes vedlike på det praktiske planet når det gjelder selve huset. 
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Det kreves også hele tiden oppdatering av kunnskap for og i vare ta miste kravet for kompetanse som 
hele tiden endres med lovendring. etc. 

Vi er også på reise til de andre eierkommunene to til tre ganger i året, med inntil 3 dager pr. gang. Vi 
har møter med hjelpeapparatet der og våre brukere for oppfølgning. Jf. § 2 i krisesenterloven, d, 
oppfølging i reetableringsfasen. 

Vi har ikke vaktmestertjeneste eller firma til å vaske her, vi utfører alt arbeid så langt vi klarer (maling 
og andre reprasjoner). Kun brøyting av snø når det blir for mye.  

BRUKERE: 

 

 

Overnattingsdøgn 2015 2016 2017 

Kvinner 746 1089 848 

Menn 25 0 0 

Barn 1551 1600 1000 

Sum overnattingsdøgn 2325 2689 1848 

 

 

I tillegg til de som bor her, er telefoner, dagbrukere, pårørende og hjelpeapparatet 

 

Norasenteret IKS har i 2017 hatt en nedgang i antall beboer døgn på 31,4 %. Nedgang fra 2014 er på 

10 %. På telefonene har det vært en økning på 11,5 %.  Dagbruker gruppen har en nedgang 18,4 %. 

Det er en økning på 10,5 % på henvendelsene til incestsenteret- avdelingen. 42 % av våre beboere er 

av utenlandsk opprinnelse. 62,5 % av beboerne våre har vært utsatt for eller levd med vold i over 5 år 

eller lengre. 12,5 % har levd med vold mellom 1 til 4 år. Gruppen av barn gikk med 60 %. Vi hadde 7 

barn mellom 0- 5 år, 4 barn mellom 6-12 år og 1 barn mellom 13-17 år. Dette betyr at de fleste av 

barna som kommer til Norasenteret har vært utsatt for svært store belastninger, noen av barna har 

levd i volden hele sitt liv. Barnevernet har vært involvert i 83 % av alle barna som har vært på 

Norasenteret IKS i 2017 Gjennomsnitt botid er 66 døgn, som er en økning på 17,8 %. Totalt 1848 

døgn fordelt på 28 beboere. Gjennomsnitt 5 personer i døgnet som trenger tett oppfølgning, i svært 

komplekse saker. 81,25 % av beboerne drar ikke tilbake til overgriper. Dette er et resultat av godt 

faglig arbeid av de ansatte. 

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Ulike undersøkelser viser at 2 – 4 % av 
befolkningen årlig utsettes for vold i nære relasjoner. I følge politiets statistikk ligger Finnmark på 
voldstoppen på landsbasis, og det er derfor rimelig å anta at minst 3 % av befolkningen, ca. 750 
mennesker, i våre eierkommuner er utsatt for vold i nære relasjoner. Dette er store tall og svært 
tankevekkende. 

Beboere 2015 2016 2017 

Kvinner 23 15 16 

Menn 3 0 0 

Barn 27 30 12 

Samlet antall beboere 53 48 18 
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Ved redusering av tjeneste tilbudet og kvalitet i tjenestetilbudet, vil det slik vi ser det ikke være 
forsvarlig drift. 

Gamvik kommune kommer med fra 2019, da det krisesentertilbudet de har vært tilknyttet har hatt 
avvik i sitt tilbud. 

Arbeidsgruppa som var opprettet for å utrede Gamvik kommune sitt krisesentertilbud skriver: «Det 
er et sterkt ønske fra FBU-Teamet og Politiet at kommunen oppretter et samarbeid med Kirkenes 
krisesenter, Norasenteret.  Vi i arbeidsgruppa har et sterkt ønske å flytte over til Norasenteret i 
Kirkenes. Dette er fordi blant annet politi og barnevern ser at kvaliteten på det tilbudet som 
Norasenteret tilbyr til kommunene er bedre både kompetanse og med tettere oppfølgning til både 
kommune og brukere» 

Dette betyr at kvalitet i tjenesten lønner seg, og vi håper på sikt at flere kommuner vil bli med eier i 
Norasenteret IKS. Da blir det flere som deler på driftsutgiftene. 

Vi kan ikke kutte i tjenesten, og samtidig opprettholde kommunale lovpålagte oppgaver i forhold til 
krisesenterloven og sikkerhetsforskriften. 
 

 

Kutt tilskudd til politiske partier og støtte til godkjente lister 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  148 193 148 148 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  148  193 148 148 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Støtte til politiske partier reguleres av partilovens § 10 nr. 2, og er nedfelt i godtgjøringsreglementet, 

vedtatt av kommunestyret 08.03.17. I tillegg gis det støtte til politiske partier som stiller liste i 

kommunevalg på 5.000. For 2017 utgjorde partistøtten kr 100.000 (5 partier a kr 20.000) og 

representantstøtten kr 81.000 (27 representanter a kr 3.000). I kommunevalget 2015 stilte 9 partier 

partiliste. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Det foreslås et beløp på kr 1 000 i grunnstøtte pr. parti i kommunestyret, og at det gis støtte pr. 

representant i kommunestyregruppa på kr 1000.  

Dette vil være innenfor lovens ramme med hensyn til forholdsmessig støtte etter oppslutning, og at 

man også ivaretar partiuavhengige. 

Dette vil gi følgende kostnader: 

Type støtte Parti Antall representanter 2018 2019 

Grunnstøtte Ap  1.000 1.000 
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 H  1.000 1.000 

 FrP  1.000 1.000 

 SV  1.000 1.000 

 Sp  1.000 1.000 

Representantstøtte Ap 12 12.000 12.000 

 H 4 4.000 4.000 

 FrP 2 2.000 2.000 

 SV 2 2.000 2.000 

 Sp 5 5.000 5.000 

 Uavhengige 2 2.000 2.000 

Totalt   32.000 32.000 

 

Godtgjøringsreglementets punkt 9 endres til følgende: 

Kommunestyregrupper (partier representert i kommunestyret) tilstås et årlig beløp på kr 

1.000 i grunnstøtte og kr 1.000 per representant i kommunestyret. 

Partistøtten utbetales innen utgangen av 1. halvår. 

Bestemmelsen gjelder også uavhengige representanter. Dette medfører at det partiet den 

uavhengige representanten gikk ut fra, taper partistøtten til fordel for den uavhengige 

representanten. 

Melder en representant overgang fra et parti til et annet gis grunnstøtten og 

representantstøtten til det nye partiet hvis ikke partistøtten allerede er utbetalt. 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Tilskudd til politiske partier skal gjøre det lettere å drive politisk arbeid i Sør-Varanger kommune. 

Midlene brukes til drift av de folkevalgte grupperingene i kommunestyret og partiorganisasjonene. 

Dette gjelder alt fra møtevirksomhet, reiser, valgkamp, frikjøp og mer. Konsekvensene av vedtaket 

kan bli lavere politisk aktivitet. 

Økonomisk effekt: 

Besparelse: 148.000 med helårsvirkning, samt kr 5.000 per godkjente liste ved kommunestyrevalget 

2019. Det er lagt til grunn at 9 partier stiller liste ved kommunevalget 2019. 

 

Kutt internasjonalt arbeid 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  100 300 300 300 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  100  300 300 300 
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Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Sør-Varanger kommune har i dag et utstrakt internasjonalt samarbeid. Dette arbeidet er ikke 
lovpålagt. Kostnadene til dette arbeidet er i all hovedsak bestående av kontingenter, reisevirksomhet 
og en internasjonal rådgiver i 50 % stilling. Arbeidet består av tilrettelegging, tolkning, reiser i 
forbindelse med offisielle møter, tilrettelegging for frivillig sektor og søknader til departementer og 
institusjoner blant annet. 
 
Samarbeidsavtalene med Petsjenga kommune, Inari kommune, Severomorsk kommune og 
intensjonsavtalen med Murmansk by krever fortløpende dialog, tilrettelegging for politisk og 
administrativt nivå og oppfølging av visjonene og tiltakene som samarbeidsavtalene legger opp til.  
 
Internasjonalt arbeid består også i å formidle kontakt og kommunikasjon mellom Sør-Varanger 
kommunes virksomheter (skoler, barnehager, bibliotek og teknisk avdeling blant annet) for å oppfylle 
intensjoner og vedtak fra kommunestyret.  
 
Sør-Varanger kommune organiserer og deltar på internasjonale arrangementer, og besvarer og 
formidler henvendelser fra eksempelvis næringslivet i Barentsregionen.  
  
I dag bringer det internasjonale arbeidet inn rundt 1 million i eksterne midler til blant annet 
Barentsdagene, Barentsskirenn og andre arrangementer.  
  
Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Et kutt i internasjonalt arbeid vil føre til at kommunens internasjonale arbeid vil stoppe opp. Det er 
ikke mulig å tillegge dette arbeidet på andre eksisterende stillinger, og man vil miste kompetansen 
innen internasjonalt arbeid.  
 
Et kutt i det internasjonale arbeidet vil føre til at man ikke kan forvente at Sør-Varanger kommune 
innhenter eksterne midler til f.eks. Barentsdagene. 
 
Et eventuelt videre internasjonalt arbeid må være av ren politisk karakter uten noe administrativt 
arbeid. 
 
Konsekvenser for brukere og personale: 

Sør-Varanger samfunnet må drive det internasjonale arbeidet uten hjelp eller støtte fra Sør-Varanger 

kommune.  

Ved kutt vil man nedbemanne med en 50 % stilling. 

 

Økonomisk effekt: 

Helårseffekt ved tiltaket vil være 300.000,-, for 2018 er det beregnet 4/12s effekt. 
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Kutt av oppgaver, og 50% stilling ved Servicekontoret 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter                        66 265 265 265 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  66 265  265 265 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Servicekontoret består av:  

Arkivtjeneste med ansvar for alle kommunens elektroniske og papirbaserte arkiver, drift av 

kommunens sak- og arkivsystem Acos WebSak, sentral skanning og journalføring samt postfordeling. 

3,6 fast ansatte (2 ansatte deler en stillingshjemmel, til sammen er vi 5 ansatte med 3,6 

stillingshjemler). 

Boligsosial rådgiver behandler startlånsaker, bostøtte og søknad om boliger for vanskeligstilte 100% 

stilling. 

Postombringing, 50% stilling. 

Servicekontoret med mottak av kunder i skranke, telefon og saksbehandling mv.  3,5 fast ansatte. 

Servicekontoret er kommunens ansikt utad som hjelper og veileder kunder utenifra. Servicekontoret 

har rundt 165 besøkende og rundt 600 telefoner i uken (telling gjort november 2016). 

Avdelingen har en del saksbehandling som er «lette» som som kan utføres mens en betjener 

sentralbord og skranke, og det utføres tung saksbehandling med mye oppfølging og som trenger 

konsentrasjon og flyt. 

Oppgaver som utføres med dagens ressurser: 

Oppgaver Når utføres 
oppgaven 

Merknad til oppgaven Hvem utfører 
oppgaven 

Sentralbord 09.00 – 15.00 Hel dag, hver dag Denne oppgaven kan 
effektiviseres med bedre 
hjemmeside og informasjon på 
Facebook. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Mottak av kunder i skranke 
Kl. 09.00 – 15.00 

Hel dag, hver dag Denne oppgave kan effektiviseres 
ut fra at SVK er mer tilgjengelig 
på nett. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Perleturer Sommerhalvåret Består av kunde-henvendelser og 
organisering. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Veiledning skjema Tilgjengelig for 
henvendelser 
daglig 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 

Møterombestillinger Tilgjengelig for 
henvendelser 
daglig 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 

Bestillinger av felles varer Ved behov Konvolutter, kopipapir Servicekontoret, en fast 

Posttelling av utgående post Daglig ca 30 min  Servicekontoret, alle 
ansatte 

Mottak og utlevering av 
pakker fra postgården 

Kan være daglig  Servicekontoret, alle 
ansatte 

Inngangskort for ansatte Utføres ved 
behov/ nyansatte 

Inngangskort og ID kort bør være 
samme arbeidsoperasjon. Alle 

Servicekontoret, flere 
ansatte 
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Varierer i 
mengde. 

ansatte skal ha tilgang på dører 
med sitt id-kort. 

Id kort for ansatte Utføres ved 
bestilling. Varierer 
i mengde. 

Inngangskort og ID kort bør være 
samme arbeidsoperasjon. Alle 
ansatte skal ha tilgang på dører 
med sitt id-kort. 

Servicekontoret, flere 
ansatte 

TT-kort Inngående 
søknader med 
foreløpig svarbrev 

Søknader for 2016: 50 stk 
Info ut til aktuelle avdelinger. 
Skjema på nett. 

Servicekontoret, to fast 
ansatte 

Ledsagerbevis Behandles 
fortløpende. 

Søknader for 2016: 11 stk Servicekontoret, to fast 
ansatte 

Behandling av kjøring av 
skuter til egen hytte mer enn 
2,5 km fra brøytet vei 
(Dispensasjon for 
motorferdsel i utmark § 5c og 
5a) 

Vinterhalvåret 
 

Behandlet av Servicekontoret i 
2016: 49 stk  

Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

HC –parkering Behandles 
fortløpende. 
Behandlet i 2016: 
55 stk 

Behandlet i 2016: 55 stk Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Innlegg for Facebook siden til 
SVK 

3-4 innlegg i uka  Servicekontoret og 
Arkivtjenesten. Til 
sammen tre/fire 
ansatte 

Utlegg/artikler på 
hjemmesiden til SVK 

Flere artikler i uka  Servicekontoret, flere 
ansatte 

Oppbygging, vedlikehold 
hjemmeside. 

Daglig ca 40-50% 
(skulle vært mer) 

Oppgave utgår da dette var ett 
prosjekt som er over. 
Ressursmangel. 

Service/Arkiv, en ansatt 

Skjenkebevillinger – faste, 
ambulerende og 
enkeltanledninger 

Ved behov Faste søkes ny ved ny 
bevillingsperiode. 
Enkeltanledninger og 
ambulerende 2016: 30 stk 

Servicekontoret, to-tre 
faste 

Serveringsbevillinger Ved behov  Servicekontoret, to- tre 
faste 

Salgsbevillinger Ved behov Faste søkes ny ved ny 
bevillingsperiode 

Servicekontoret, to-tre 
faste 

Bevillingsgebyr. Fakturering 
av minimumsavgift. 
Beregning omsetningsavgift.  

Periodevis. En uke 
av gangen mens 
det jobbes med 

 Servicekontoret, en fast 

Salg av røyking – oppfølging, 
rutiner og gebyr 

Ved behov. Sees i 
sammenheng 
med kontroll av 
skjenkesteder og 
salgssteder 

 Servicekontoret, to- tre 
faste. 

Salgs- og skjenkekontroller. 
Oppfølging kontrollfirma, 
prikktildeling 

1-5 kontroller per 
kontrollsted per 
år. 

 Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Vandelsvurdering av 
bevillingshavere.  

Alle kontrolleres 
en gang i året. 2-5 
arbeidsdager per 
år. 

 Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Arrangør av prøver til 
bevillingshavere 
(alkoholloven og 
etablererprøven) 

Settes opp ved 
behov 

 Servicekontoret, flere 
ansatte 

Gravemeldinger Flere ukentlig. 
Større trykk 
sommmerhalvåre
t. 
 

Større trykk sommmerhalvåret. 
2016: 89 stk 
 

Servicekontoret, 
normalt en-to ansatte 
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Ferietilskudd for 
utviklingshemmede 

Utlyses og 
behandles en 
gang i året. 

 Servicekontoret, en 
ansatt 

Utleie av Brattlihytta Ved forespørsel. Utleie i 2016: 14 stk 
Utleie i 2017: 21 stk 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Kontantkasse Ved behov. Kan 
være 
henvendelser 
hver uke 
Oppgjør en gang i 
måneden 

 Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Bankterminal En gang hver uke 
og ved behov 

 Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Utleie av Torget Ved behov. Kan 
være 
henvendelser 
hver uke 

Vedtak gjort 2016: 17 stk Servicekontoret, alle 
ansatte 

Håndtering av skjøter Kan være daglig. Antall skjøter 2016: 54 stk Servicekontoret, alle 
ansatte 

Gratis juridisk bistand Ved behov 
 

Søknader for 2016: 2 stk Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Velkommen brev til 
nyinnflyttere 

Kvartalsvis  Servicekontoret, en 
ansatt 

Tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn 

En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Tildeling av studenthybler En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Mammografibuss En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Aktivitetskalender «hva 
skjer» 

Hver uke  Servicekontoret, alle 

Kontakt med Jussbuss En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Vigsler fra 01.01.2018 En dag i uka Sette opp alternative dager. Flere 
på samme dag vil effektivisere. 

Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Pins forespørsler Ved behov. 
Utgående brev i 
noen tilfeller 

 Servicekontoret, alle 

Valgarbeid Valg annenhver 
år. Involvert fra 
juli – andre uken i 
September. 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 

 

Ved kutt av 50% stilling vil det gi følgende konsekvenser: 

Kortere åpningstider på skranke fra kl. 10.00 – 14.00 daglig. Samt telefontid fra kl. 10.00 – 14.00. 

Følgende arbeidsoppgaver fjernes fra avdelingen: 

Oppgaver Når utføres 
oppgaven 

Merknad til oppgaven Hvem utfører oppgaven 

Perleturer Sommerhalvåret Består av kunde-henvendelser og 
organisering. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

TT-kort Inngående 
søknader med 
foreløpig svarbrev 

Søknader for 2016: 50 stk 
Info ut til aktuelle avdelinger. 
Skjema på nett. 

Servicekontoret, to fast 
ansatte 

Behandling av kjøring av 
skuter til egen hytte mer enn 
2,5 km fra brøytet vei 
(Dispensasjon for 
motorferdsel i utmark § 5c og 
5a) 

Vinterhalvåret 
 

Behandlet av Servicekontoret i 
2016: 49 stk  

Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 
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HC –parkering Behandles 
fortløpende. 
Behandlet i 2016: 
55 stk 

Behandlet i 2016: 55 stk Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Vigsler fra 01.01.2018 En dag i uka Sette opp alternative dager. Flere 
på samme dag vil effektivisere. 

Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Gravemeldinger Flere ukentlig. 
Større trykk 
sommmerhalvåre
t. 
 

Større trykk sommmerhalvåret. 
2016: 89 stk 
 

Servicekontoret, 
normalt en-to ansatte 

Ledsagerbevis Behandles 
fortløpende. 

Søknader for 2016: 11 stk Servicekontoret, to fast 
ansatte 

Innlegg for Facebook siden til 
SVK 

3-4 innlegg i uka  Servicekontoret og 
Arkivtjenesten. Til 
sammen tre/fire 
ansatte 

Utlegg/artikler på 
hjemmesiden til SVK 

Flere artikler i uka  Servicekontoret, flere 
ansatte 

Inngangskort for ansatte    

ID-kort for ansatte    

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Kortere åpningstider ved skranke fra klokken 10-14 daglig, og sentralbord fra klokken 10-14. 

Følgende arbeidsoppgaver vil da være igjen ved servicekontoret: 

Sentralbord 10.00 – 14.00 

Mottak av kunder i skranke 
Kl. 10.00 – 14.00 

Veiledning skjema 

Møteromsbestillinger 

Bestilling av felles varer 

Posttelling og håndtering utgående post 

Mottak og utlevering av pakker fra postgården 

Ledsagerbevis 

Skjenkebevillinger – faste, ambulerende og enkeltanledninger 

Serveringsbevillinger 

Salgsbevillinger 

Bevillingsgebyr 

Oppfølging, rutiner og gebyr ved salg av tobakk 

Oppfølging av kontrollfirma salgs- og skjenkekontroller 

Prikktildeling 

Arrangør av prøver til bevillingshavere (Alkoholloven og etablererprøven) 

Ferietilskudd for utviklingshemmede 

Utleie av Brattlihytta 

Kontantkasse 

Bankterminal 

Utleie av torget 

Håndtering av skjøter 

Gratis juridisk bistand 

Velkommen brev til nyinnflyttede 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

Tildeling av studenthybler 

Mammografibuss 

Aktivitetskalender «hva skjer» 

Kontakt med Jussbuss 

Pinsforespørsler 
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Konsekvenser for brukere og personale: 

Arbeidsoppgaver som kuttes må flyttes til andre avdelinger uten medfølgende ressurs. 

Konsekvenser for Servicekontoret er at en mister oppgaver som fint kan kombineres med 

telefon/skranke. Avdelingen blir mer sårbar med færre ansatte. 

Konsekvenser for brukere er at det oppgaver «flyttes lengre bort» fra brukeren, og at kortere 

åpningstider på telefon/skranke gjør kommunen mindre tilgjengelig. 

Økonomisk effekt: 

50% stilling beregnes til kr 265 000 per år. For 2018 kan vi beregne kutt med 4/12-dels år. 

 

Kutt av oppgaver, og 100% stilling ved Servicekontoret 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  -175 -530 -530 -530 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  -175 -530 -530 -530 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Servicekontoret består av  

 Arkivtjeneste med ansvar for alle kommunens elektroniske og papirbaserte arkiver, drift av 

kommunens sak- og arkivsystem Acos WebSak, sentral skanning og journalføring samt 

postfordeling. 3,6 fast ansatte (2 ansatte deler en stillingshjemmel, til sammen er det 5 

ansatte med 3,6 stillingshjemler). 

 Boligsosial rådgiver behandler startlånsaker, bostøtte og søknad om boliger for 

vanskeligstilte 100% stilling. 

 Postombringing, 50% stilling. 

 Servicekontoret med mottak av kunder i skranke, telefon og saksbehandling mv.  3,5 fast 

ansatte. 

Servicekontoret er kommunens ansikt utad som hjelper og veileder kunder utenifra. Avdelingen har 

rundt 165 besøkende og rundt 600 telefoner i uken (telling gjort november 2016). 

Avdelingen har en del saksbehandling som er «lette» som kan utføres mens en betjener sentralbord 

og skranke, og det utføres tung saksbehandling med mye oppfølging og som trenger konsentrasjon 

og flyt. 

 

Oppgaver som utføres med dagens ressurser: 

Oppgaver Når utføres 
oppgaven 

Merknad til oppgaven Hvem utfører 
oppgaven 

Sentralbord 09.00 – 15.00 Hel dag, hver dag Denne oppgaven kan 
effektiviseres med bedre 
hjemmeside og informasjon på 
Facebook. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 
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Mottak av kunder i skranke 
Kl. 09.00 – 15.00 

Hel dag, hver dag Denne oppgave kan effektiviseres 
ut fra at SVK er mer tilgjengelig 
på nett. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Perleturer Sommerhalvåret Består av kunde-henvendelser og 
organisering. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Veiledning skjema Tilgjengelig for 
henvendelser 
daglig 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 

Møterombestillinger Tilgjengelig for 
henvendelser 
daglig 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 

Bestillinger av felles varer Ved behov Konvolutter, kopipapir Servicekontoret, en fast 

Posttelling av utgående 
post 

Daglig ca 30 min  Servicekontoret, alle 
ansatte 

Mottak og utlevering av 
pakker fra postgården 

Kan være daglig  Servicekontoret, alle 
ansatte 

Inngangskort for ansatte Utføres ved 
behov/ nyansatte 
Varierer i 
mengde. 

Inngangskort og ID kort bør være 
samme arbeidsoperasjon. Alle 
ansatte skal ha tilgang på dører 
med sitt id-kort. 

Servicekontoret, flere 
ansatte 

Id kort for ansatte Utføres ved 
bestilling. Varierer 
i mengde. 

Inngangskort og ID kort bør være 
samme arbeidsoperasjon. Alle 
ansatte skal ha tilgang på dører 
med sitt id-kort. 

Servicekontoret, flere 
ansatte 

TT-kort Inngående 
søknader med 
foreløpig svarbrev 

Søknader for 2016: 50 stk 
Info ut til aktuelle avdelinger. 
Skjema på nett. 

Servicekontoret, to fast 
ansatte 

Ledsagerbevis Behandles 
fortløpende. 

Søknader for 2016: 11 stk Servicekontoret, to fast 
ansatte 

Behandling av kjøring av 
skuter til egen hytte mer 
enn 2,5 km fra brøytet vei 
(Dispensasjon for 
motorferdsel i utmark § 5c 
og 5a) 

Vinterhalvåret 
 

Behandlet av Servicekontoret i 
2016: 49 stk  

Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

HC –parkering Behandles 
fortløpende. 
Behandlet i 2016: 
55 stk 

Behandlet i 2016: 55 stk Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Innlegg for Facebook siden 
til SVK 

3-4 innlegg i uka  Servicekontoret og 
Arkivtjenesten. Til 
sammen tre/fire 
ansatte 

Utlegg/artikler på 
hjemmesiden til SVK 

Flere artikler i uka  Servicekontoret, flere 
ansatte 

Oppbygging, vedlikehold 
hjemmeside. 

Daglig ca 40-50% 
(skulle vært mer) 

Oppgave utgår da dette var ett 
prosjekt som er over. 
Ressursmangel. 

Service/Arkiv, en ansatt 

Skjenkebevillinger – faste, 
ambulerende og 
enkeltanledninger 

Ved behov Faste søkes ny ved ny 
bevillingsperiode. 
Enkeltanledninger og 
ambulerende 2016: 30 stk 

Servicekontoret, to-tre 
faste 

Serveringsbevillinger Ved behov  Servicekontoret, to- tre 
faste 

Salgsbevillinger Ved behov Faste søkes ny ved ny 
bevillingsperiode 

Servicekontoret, to-tre 
faste 

Bevillingsgebyr. 
Fakturering av 
minimumsavgift. Beregning 
omsetningsavgift.  

Periodevis. En uke 
av gangen mens 
det jobbes med 

 Servicekontoret, en fast 

Salg av røyking – 
oppfølging, rutiner og 
gebyr 

Ved behov. Sees i 
sammenheng 
med kontroll av 

 Servicekontoret, to- tre 
faste. 
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skjenkesteder og 
salgssteder 

Salgs- og 
skjenkekontroller. 
Oppfølging kontrollfirma, 
prikktildeling 

1-5 kontroller per 
kontrollsted per 
år. 

 Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Vandelsvurdering av 
bevillingshavere.  

Alle kontrolleres 
en gang i året. 2-5 
arbeidsdager per 
år. 

 Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Arrangør av prøver til 
bevillingshavere 
(alkoholloven og 
etablererprøven) 

Settes opp ved 
behov 

 Servicekontoret, flere 
ansatte 

Gravemeldinger Flere ukentlig. 
Større trykk 
sommmerhalvåre
t. 
 

Større trykk sommmerhalvåret. 
2016: 89 stk 
 

Servicekontoret, 
normalt en-to ansatte 

Ferietilskudd for 
utviklingshemmede 

Utlyses og 
behandles en 
gang i året. 

 Servicekontoret, en 
ansatt 

Utleie av Brattlihytta Ved forespørsel. Utleie i 2016: 14 stk 
Utleie i 2017: 21 stk 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Kontantkasse Ved behov. Kan 
være 
henvendelser 
hver uke 
Oppgjør en gang i 
måneden 

 Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Bankterminal En gang hver uke 
og ved behov 

 Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Utleie av Torget Ved behov. Kan 
være 
henvendelser 
hver uke 

Vedtak gjort 2016: 17 stk Servicekontoret, alle 
ansatte 

Håndtering av skjøter Kan være daglig. Antall skjøter 2016: 54 stk Servicekontoret, alle 
ansatte 

Gratis juridisk bistand Ved behov 
 

Søknader for 2016: 2 stk Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Velkommen brev til 
nyinnflyttere 

Kvartalsvis  Servicekontoret, en 
ansatt 

Tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn 

En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Tildeling av studenthybler En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Mammografibuss En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Aktivitetskalender «hva 
skjer» 

Hver uke  Servicekontoret, alle 

Kontakt med Jussbuss En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Vigsler fra 01.01.2018 En dag i uka Sette opp alternative dager. Flere 
på samme dag vil effektivisere. 

Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Pins forespørsler Ved behov. 
Utgående brev i 
noen tilfeller 

 Servicekontoret, alle 

Valgarbeid Valg annenhver 
år. Involvert fra 
juli – andre uken i 
September. 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 
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Ved kutt av 100% stilling vil det gi følgende konsekvenser: 

Stenge skranken og dermed ikke ha publikumsmottak. Telefontid fra kl. 10.00 – 14.00.  

 

Fjerne følgende arbeidsoppgaver: 

Oppgaver Når utføres 
oppgaven 

Merknad til oppgaven Hvem utfører 
oppgaven 

Perleturer Sommerhalvåret Består av kunde-henvendelser og 
organisering. 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Veiledning skjema Tilgjengelig for 
henvendelser 
daglig 

 Servicekontoret, alle 
ansatte 

Bestillinger av felles varer Ved behov Konvolutter, kopipapir Servicekontoret, en fast 

Mottak og utlevering av 
pakker fra postgården 

Kan være daglig  Servicekontoret, alle 
ansatte 

Inngangskort for ansatte Utføres ved 
behov/ nyansatte 
Varierer i 
mengde. 

Inngangskort og ID kort bør være 
samme arbeidsoperasjon. Alle 
ansatte skal ha tilgang på dører 
med sitt id-kort. 

Servicekontoret, flere 
ansatte 

Id kort for ansatte Utføres ved 
bestilling. Varierer 
i mengde. 

Inngangskort og ID kort bør være 
samme arbeidsoperasjon. Alle 
ansatte skal ha tilgang på dører 
med sitt id-kort. 

Servicekontoret, flere 
ansatte 

Behandling av kjøring av 
skuter til egen hytte mer enn 
2,5 km fra brøytet vei 
(Dispensasjon for 
motorferdsel i utmark § 5c og 
5a) 

Vinterhalvåret 
 

Behandlet av Servicekontoret i 
2016: 49 stk  

Servicekontoret, en til 
to fast ansatte 

Innlegg for Facebook siden til 
SVK 

3-4 innlegg i uka  Servicekontoret og 
Arkivtjenesten. Til 
sammen tre/fire 
ansatte 

Utlegg/artikler på 
hjemmesiden til SVK 

Flere artikler i uka  Servicekontoret, flere 
ansatte 

Gravemeldinger Flere ukentlig. 
Større trykk 
sommmerhalvåre
t. 
 

Større trykk sommmerhalvåret. 
2016: 89 stk 
 

Servicekontoret, 
normalt en-to ansatte 

Ferietilskudd for 
utviklingshemmede 

Utlyses og 
behandles en 
gang i året. 

 Servicekontoret, en 
ansatt 

Utleie av Brattlihytta Ved forespørsel. Utleie i 2016: 14 stk 
Utleie i 2017: 21 stk 

Servicekontoret, alle 
ansatte 

Kontantkasse Ved behov. Kan 
være 
henvendelser 
hver uke 
Oppgjør en gang i 
måneden 

 Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Bankterminal En gang hver uke 
og ved behov 

 Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Utleie av Torget Ved behov. Kan 
være 
henvendelser 
hver uke 

Vedtak gjort 2016: 17 stk Servicekontoret, alle 
ansatte 

Håndtering av skjøter Kan være daglig. Antall skjøter 2016: 54 stk Servicekontoret, alle 
ansatte 
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Gratis juridisk bistand Ved behov 
 

Søknader for 2016: 2 stk Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Velkommen brev til 
nyinnflyttere 

Kvartalsvis  Servicekontoret, en 
ansatt 

Tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn 

En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Tildeling av studenthybler En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Mammografibuss En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Kontakt med Jussbuss En gang i året  Servicekontoret, en 
ansatt 

Vigsler fra 01.01.2018 En dag i uka Sette opp alternative dager. Flere 
på samme dag vil effektivisere. 

Servicekontoret, en til 
to ansatte 

Innlegg for Facebook siden til 
SVK 

3-4 innlegg i uka  Servicekontoret og 
Arkivtjenesten. Til 
sammen tre/fire 
ansatte 

Utlegg/artikler på 
hjemmesiden til SVK 

Flere artikler i uka  Servicekontoret, flere 
ansatte 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Arbeidsoppgavene som servicekontoret ikke lengre skal ha må flyttes til andre enheter/virksomheter 

uten tilføring av ressurser. 

Dette kuttet vil gjøre at Sør-Varanger kommune ikke har ett mottak av kunder/publikum. 

Servicekontoret vil da være stengt for henvendelser ved oppmøte til Rådhuset.  

Arbeidsoppgavene ved Servicekontoret vil da begrenses til: 

Skjenkebevillinger – faste, ambulerende og enkeltanledninger 

Serveringsbevillinger 

Salgsbevillinger 

Bevillingsgebyr. Fakturering av minimumsavgift. Beregning omsetningsavgift.  

Salg av røyking – oppfølging, rutiner og gebyr 

Salgs- og skjenkekontroller. Oppfølging kontrollfirma, prikktildeling 

Vandelsvurdering av bevillingshavere.  

Arrangør av prøver til bevillingshavere (alkoholloven og etablererprøven) 

Saksutredning og tildeling bostøtte 

Saksutredning og tildeling av startlån 

Sentralbord 10-14 

Posttelling og klargjøring av utgående post 

Valgarbeid 

 

Kortere telefontid enn ved dagens løsning grunnet at gjenværende arbeidsoppgaver krever at man 

trenger ro til å få utført arbeidet. Ny telefontid vil da være daglig fra kl. 10.00 – 14.00. 

Arbeidsoppgaver må flyttes til andre avdelinger uten medfølgende ressurser. 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Med dette kuttet vil det være gjenværende 2,5 stillinger ved Servicekontoret. 

Dette kuttet vil gjøre at Sør-Varanger kommune ikke har ett mottak av kunder/publikum, og vil derav 

være mindre tilgjengelig på telefon og fysisk for befolkningen. Servicekontoret vil være stengt for 

henvendelser ved oppmøte til Rådhuset. Annen løsning for mottak av kunder må kostnadsberegnes 

og eventuelt innføres.  
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Brukere som trenger hjelp til diverse oppgaver som utfylling av skjema og annet må henvende seg til 

den aktuelle enheten/avdelingen i kommunen per telefon eller ved oppmøte per avtale for å få hjelp 

og bistand. 

Arbeidsoppgaver må flyttes til andre avdelinger uten medfølgende ressurser. Dette er oppgaver som 

i dag utføres av Servicekontoret kombinert med sentralbord og skranke. 

Økonomisk effekt: 

En hel stilling har en beregnet årslønn på kr. 530 000,-. Det kan kun beregnes innsparinger i 2018 på 

4/12.  

Det er ikke beregnet hva ett elektronisk system vil koste, og om dette vil gi en reell økonomisk effekt. 

Mange oppgaver flyttes fra Servicekontoret, og må inngå i andre avdelingers oppgaver uten at de vil 

få økte ressurser. 

 

Motorvarmere kommunale bygg 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  0 0 0 0 

Inntekter  720 960 960 960 

Netto  720  960  960  960  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Kommunen har i dag om lag 320 motorvarmere spredt rundt på de ulike tjenestestedene i 

kommunen.  

 

Et fellestrekk for disse er at det ikke finnes lokale kriterier for tildeling, eller rammer for betaling for 

denne tjenesten. De ansatte bruker motorvarmerne vederlagsfritt i dag. 

Unntaket her er Hesseng Flerbrukssenter der ansatte betaler kr 350 og Psykisk helsetjenester der 

kostnadene er på kr 2000. 

 

I realiteten er det Sør-Varanger kommune som betaler for drift og vedlikehold av disse.    

 

I undersøkelsen vises det blant annet til at flere har defekte motorvarmere og noen mangler 

motorvarmere. Det er behov for en grundig gjennomgang av motorvarmerne på enhetene med 

hensyn på fornying, utskifting mv. 

 

Lederne som har ansatte med kjøreavtaler og tjenestebiler viser til at disse blir prioritert mht bruk.  

En kan se for seg at det vil være enheten/avdelingen som betaler for slike kostnader, på lik linje med 

ansatte. Alternativt at ansatte som må bruke egen bil i tjenesten, betaler lavere pris for 

motorvarmer. 

 

Retningslinjer for tildeling av parkeringsplass med motorvarmer må utarbeides. 

 

Motorvarmere til ansatte er ikke lovpålagt, det er å anse som et velferdsgode. 

 



Omstillingsprosjekt 2018-2019    
 

24 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tiltaket innebærer at ansatte betaler for parkeringsplass med motorvarmer. I dag er det kun på to 

tjenestesteder i kommunen at ansatte betaler, de øvrige stedene er det gratis. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Tiltaket får økonomiske konsekvenser for ansatte som må betale for parkeringsplass med 

motorvarmer. 

 

Økonomisk effekt: 

Om en legger til grunn kr 3 000 for en parkeringsplass med motorvarmer vil dette kunne gi en årlig 

inntekt på kr 960 000, en leie på kr 1000 gir da kr 320 000 – begge brutto. For 2018 er tiltaket 

beregnet å gi en inntekt på kr 720 000. 

 

Det vil være rimelig at disse midlene godskrives teknisk drift da det er FDV som har ansvaret for 

vedlikehold og FDV som bærer kostnadene for strøm. 

 

Tiltaket kan igangsettes så snart det er utarbeidet retningslinjer for tildeling av parkeringsplasser. 

 

Gjennomgang av IT-lisenser 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  201 201 201 201 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  201 201 201 201 

 

IT-avdelingen har gått igjennom alle lisenser som belastes på virksomhet 1600, foreslår følgende 

programvare og tjenester avsluttet da de ikke er i bruk eller benyttes lite. 

WhatIf – Risikoanalyse og beredskapsøvelse 

Custompublish Kirkeneskonferansen – Nettsted for Kirkeneskonferansen.no 

Aventia Streaming Kommunestyret. 

Acos WebSak – Integrasjon med Aventia. 

Tilskuddsportalen – Informasjonskanal for tilskuddsordninger. 

VMWare – virtualiseringsplattform. 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

WhatIf har tidligere vært benyttet som ROS analyse verktøy, og tilbyr verktøy for 

skrivebordsgjennomføring av beredskapsøvelser. Verktøyet er i dag ikke i aktiv bruk, og ROS analyser 

gjennomføres med andre verktøy. ROS må gjennomgås årlig og analyser skal foreligge hver enkelt 

mulige hendelse og tjeneste i kommunen, det er ingen krav til hvilke verktøy som benyttes.  Årlig 

kostnad på kr 52 384. 

Custompublish Kirkeneskonferansen er nettstedet som tidligere har vært konferansens 

kommunikasjonskanal. Løsningen er en helhetlig publiseringsplattform med registrering av deltakere, 

informasjon og integrasjoner. Ansvar for drift av nettsidene flyttes i 2018 til Kirkenes Næringshage. 

Avtalen sies opp så snart sidene er overført. Årlig kostnad på kr 9 000. 
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Aventia Streaming Kommunestyret er publiseringsplattformen for filmopptak av 

kommunestyremøter. Løsningen er integrert med Acos WebSak og knytter saksdokumenter og 

behandlingen av disse automatisk opp med indeksering av opptakene. IT avdelingen stiller i dag med 

personell for å utføre denne indekseringen underveis i møtene. I tilegg kommer en lisensavgift for 

integrasjon med Acos WebSak på kr 5 553. Total årlig kostnad på kr 32 553. 

Tilskuddsportalen er en informasjonskanal om tilskuddsordninger som benyttes av flere enheter for 

å få oversikt over eventuelle tilskudd, og hvordan, når og hvor disse kan søkes på. Sør-Varanger 

kommune har 16 tildelte bruker og 16 innlogginger i løpet av 2017. Årlig kostnad på kr 51 564. 

 

VMWare er en virtualiseringsplattform for operativsystemer. Terminalserverløsning driftes i dag på 

denne platformen. Det arbeides med å bytte ut plattformen, og halvparten av lisensene kan kuttes. 

Årlig kostnad på kr 112 000. Innsparing på kr 56 000. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Risiko og sårbarhetsanalyser gjennomføres med alternative verktøy, eksempelvis QM+. 

Kirkenes Næringshage overtar drift av nettsidene for Kirkeneskonferansen.no. 

Avvikling eller endring i tjenesten for streaming av kommunestyremøter. Streaming kan løses med 

annen programvare og gjennom andre kanaler, Youtube og Facebook. 

Valg av annen kanal vil gi noe redusert tjenestekvalitet med bortfall av indeksering og lenker til 

sakspapirer, men bortfall av kostnaden med publiseringsløsningen. Dette krever at tjenesten og 

rutinene legges om. 

Avvikling av Tilskuddsportalen som informasjonskanal for tilskuddsordninger. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Opplæring i nye Risikoverktøy. 

Endring i rutiner og tjenestenivå for streaming av kommunestyret. 

Endring av rutiner for tilskuddssøknader. Personale må benytte andre kanaler, eksempelvis 

hjemmesider. 

Økonomisk effekt: 

Det er beregnet en besparelse på kr 201 000 per år. 

 

Kjøreavtaler 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  200 250 250 250 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  0  0  0 0 
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Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Utgangspunktet for å inngå en kjøreavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er at arbeidsgiver 

ikke stiller bil til disposisjon for å utføre kommunens/enhetens tjenester. 

En slik avtale er regulert av SGS 1001, Reiseregulativet, § 4. I 2005 ble det utarbeidet lokale 

retningslinjer for inngåelse av kjøreavtaler med ansatte i Sør-Varanger kommune. 

 
Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens tjenester, stiller som hovedregel 
arbeidsgiver bil til disposisjon.  
I motsatt inngår arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker avtale om kompensasjon for jevnlig bruk 
av egen bil i tjenesten. Arbeidstakerens private bil bindes opp til arbeidsordninger for den enkelte 
arbeidstaker, og innenfor disse rammer har arbeidstakeren plikt til å stille bil til disposisjon. 
 
Enhetsleder skal utøve skjønn både ved vurderingen av om arbeidsgiver skal inngå kjøreavtale med 

en arbeidstaker og ved eventuell fastsettelse av godtgjøringens størrelse. Følgende kriterier legges til 

grunn ved denne vurderingen: 

 Kjøringens omfang, både mht hyppighet og lengde 

 Stillingsgrad 

 Vaktordning og beredskap som medfører begrensninger i disponeringen av bil til 
egen, privat bruk 

 Spesielle behov for forsikringsordninger 
 
Jevnlig bruk av bil er ikke klart nok definert i dagens lokale retningslinjer for kjøreavtaler. Dette 
innebærer at vurderingene som gjøres av den enkelte enhetsleder kan være svært ulik. Den ene 
enhetslederen kan legge til grunn en tolking som den andre enhetslederen ikke deler, dermed blir 
praksisen for inngåelse av kjøreavtale svært ulik. 
 
Kjøreavtale er heller ikke tilstrekkelig differensiert mht godtgjøring. En medarbeider kan i realiteten 
inngå en kjøreavtale med en kompensasjon på kr 12 000 og bruke bilen bare 100 km, en annen 
medarbeider kjører 10000 km – og har samme godtgjøring.  
 
Ved å utarbeide nye lokale retningslinjer for kjøreavtaler, så vil man konkretisere/avgrense i hvilke 
tilfeller det skal inngås kjøreavtaler, og med hvilken sum den enkelte kjøreavtale skal godtgjøres. 
 
Dagens ordning, slik den praktiseres, hadde en samlet utgift i 2017 på kr 388.417. I 2016 var det 

inngått kjøreavtaler tilsvarende kr 500 739 og i 2015 kjøreavtaler for kr 466 219. Dette gir et snitt på 

kr. 451 800 per år over de siste tre årene. 

Ved å utarbeide nye retningslinjer forventes det en reduksjon tilsvarende 60 % av utgiftene til 

kjøregodtgjøring. 

 

Tiltaket er avtalefestet. I de tilfellene arbeidsgiver ikke stiller bil til disposisjon, skal arbeidsgiver inngå 

kjøreavtale der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens tjenester. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tydelige kriterier for inngåelse av kjøreavtaler samt differensiering av beløp vil medføre at det inngås 

færre kjøreavtaler. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 
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I de tilfellene den ansatte ikke ønsker å bruke egen bil siden det ikke blir inngått kjøreavtale, så må 

det brukes annet transportmiddel som for eksempel kommunal tjenestebil, taxi, buss etc. Tiltaket får 

ikke konsekvenser for brukere. 

Økonomisk effekt: 

Om en legger til grunn en reduksjon av utgiftene til kjøreavtaler med 60 %, så vil det medføre en årlig 

innsparing på om lag kr. 250 000. For 2018 anslås det til en innsparing på kr. 200 000. 

 

Tiltaket kan igangsettes umiddelbart og får effekt for nye avtaler som inngås i år. Avtalene er 

individuelle med den enkelte arbeidstaker, og gjelder for et kalenderår. Det medfører at avtaler som 

allerede er inngått for 2018 vil utgå 31.12.18. 
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TILTAK FRA OPPVEKST 
 

Tiltak  
Utredet beløp 

i 2018 
Utredet 

beløp i 2019 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger, 100 %  1 000 000 1 000 000 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger, 50 % 500 000 500 000 

Reduksjon 50 % kulturkonsulent 125 000 250 000 

Kutt sekretærstilling Sør-Varanger bibliotek 400 000 550 000 

Søskenmoderasjon SFO 108 000 260 000 

Legge ned den kommunale barnehagen på 
Bugøynes 334 500 803 000 

Redusert ressurstildeling (funk 202) pga synkende 
elevtall 452 000 1 084 000 

Reduksjon med 10 årsverk i skolen 2 700 000 6 500 000 

SUM OPPVEKST 5 619 500 10 947 000 

 

 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger - helt kutt 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  1 000  1 000  1 000 1 000  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  1 000 1 000 1 000 1 000 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Sør-Varanger kommune gir tilskudd til idrettslag og kulturorganisasjoner til frivillig arbeid. Dette er 

midler som primært går til aktivitet og drift av egne idrettsanlegg. I 2017 mottok om lag 40 idrettslag 

og kulturorganisasjoner/institusjoner kulturmidler. 

For 2018 er det budsjettert med gratis halleie for barn og ungdom fra høsten 2018. Dette er positivt 

for idretten og vil veie noe opp for en reduksjon av kulturmidler. 

Kulturmidlene lyses ut hvert år i mars/april og saksbehandles av enhetsleder kultur og fritid i 

samarbeid med blant annet idrettsrådet. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Dårligere rammevilkår for det frivillige, idrettslag og kulturorganisasjoner 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Brukere: Mer egenbetaling for medlemmer av frivillige organisasjoner og lag. Familier med lav 

inntekt rammes. 

Personale: Mindre ressursbruk til saksbehandling 
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Økonomisk effekt: 

Kr 1 000 000 per år i planperioden 

 

Avvikle tilskudd til lag og foreninger – halvt kutt 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  500   500   500 500  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  500  500  500  500  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Sør-Varanger kommune gir tilskudd til idrettslag og kulturorganisasjoner til frivillig arbeid. Dette er 

midler som primært går til aktivitet og drift av egne idrettsanlegg. I 2017 mottok om lag 40 idrettslag 

og kulturorganisasjoner/institusjoner kulturmidler. 

For 2018 er det budsjettert med gratis halleie for barn og ungdom fra høst 2018. Dette er positivt for 

idretten og vil veie noe opp for en reduksjon av kulturmidler. 

Kulturmidlene lyses ut hvert år i mars/april og saksbehandles av enhetsleder kultur og fritid i 

samarbeid med blant annet idrettsrådet. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Dårligere rammevilkår for det frivillige, idrettslag og kulturorganisasjoner 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Brukere: Mer egenbetaling for medlemmer av frivillige organisasjoner og lag. Familier med lav 

inntekt rammes. 

Personale: Ingen endring, fortsatt saksbehandling må gjøres 

Økonomisk effekt: 

Kr 500 000 per år i økonomiplanperioden 

 

Reduksjon 50 % kulturkonsulent 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  125  250 250 250  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  125 250 250  250 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Kulturkonsulenten har hovedansvar for Basen klubb, koordinator for ungdomsrådet, kommunens 

ansvarlig for UKM, Åpen Hall og har i tillegg oppgaver knyttet til kommunes fest- og høytidsdager. I 

tillegg har konsulenten oppgaver innenfor saksbehandling av kulturmidler. 
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Sør-Varanger har avtalefestet leie med Coonor for lokalene på Basen (kontorlokaler og klubblokaler) 

fram til 15.01.2021. En avvikling av klubb vil bety at klubblokalene vil stå tomme på ettermiddagstid 6 

dager i uka. Det betales om lag 750 000 NOK i året (leie + strøm) for lokalene.  

Allmenn kultur omfatter totalt 4,53 % stillingsressurs etter følgende fordeling; 

40 % klubbarbeider Bugøynes 

23 % Basen Klubb 

100 % Kulturkonsulent 

110 % Kulturtiltak for funksjonshemmede 

80 % sysselsettingstiltak 

100 % Enhetsleder 

 

En halvering av kulturkonsulentstilling medfører at det vil gjenstå 50 % + 23 % på Basen = 73 % 

stilling. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tiltaket vil medføre 

1) Legger ned arbeidet med UKM og Ungdomsråd 

Eller 

2) Reduserer eller avvikler Basen klubb 

Konsekvenser for brukere og personale: 

1) Det vil være drastisk å legge ned UKM og ungdomsrådets aktivitet med bakgrunn i planer for 

barn og ungdomsmedvirkning, demokrati etc.  

2) En reduksjon eller avvikling av Basen klubb kan medføre at kommunen ikke har et tilbud for 

uorganisert ungdom på Kirkeneshalvøya, Basen klubb. 

3) Kulturkonsulentstillingen dekkes i dag av 2 vikariater a 50 % med kontrakt til og med 

31.07.18. Virkningen kommer først fra 31.07 2018.  

Økonomisk effekt: 

Kr 125 000 for 2018, kr 250 000 i resten av økonomiplanperioden. 

 

Kutt sekretærstilling Sør-Varanger bibliotek 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  400  550 550 500  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  400 550 550  550 

 

Beskriving av dagens tenestetilbod: 

Folkebibliotekloven vart revidert i 2014 og i det høve har Sør-Varanger bibliotek som dei fleste 

bibliotek i Noreg måtte gjer store endringar mtp det publikumsretta tilbodet. Viser til revidert 

folkebiblioteklov https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108  
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Biblioteket har med same budsjett og antal årsverk (5,3) tilpassa seg desse særs omfattande 

omstillingane.  

Tilbodet består i dag av: 

- Gratis utlån av bøker, dvd, lydbøker, tidsskrift, språkkurs. 

- Fleirspråklege medier 

- Publikumsvegleiing (søk, internett, utskrift, skanning, litteratur etc.) 

- Spillerom 

- Studieplasser 

- Avisavdeling 

- Møteplass 

- Bibliotekbesøk i skuler og barnehagar 

- Sommerles (Nasjonal lesekampanje for barneskulen, biblioteket er lokal vert) 

 

I tillegg har biblioteket eit høgt nivå faste aktivitetar båe i og utanfor biblioteket 

- Bibliotektirsdag: Ymse aktiviteter for vaksne og ungdom kvar tysdag 

- Etter skoletid: Aktiviteter på dagtid for mellomtrinnet kvar onsdag 

- For de små: Vekentleg laurdagsaktivitetar for små barn i alder 3-6 år 

- Strikk og lytt: Månadleg held ein tilsett lesestund på Pensjonistforeninga 

- Språkhjelp: Kvar torsdag held Frivillighetssentralen open språkhjelp på biblioteket 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Med færre tilsette blir biblioteket nøydt til å redusere opningstidene. Dette vil føre til eit dårligare 

tilbod av ein gratis og nøytral, kulturell og kommunal møteplass. Viser til punkt i "Lov om 

folkebibliotek" §1 om «annen kulturell virksomhet», «aktiv formidling», «uavhengig møteplass og 

arena for offentlig samtale og debatt» og «Bibliotekets tjenester skal gjøres kjent».  

Dette kan omgås med å omstille til «meiropent bibliotek» som mange andre bibliotek i Noreg har 

gjort. Dette er ein nykkelkortbasert tilgang til biblioteket, kor publikum blir meir sjølvstendige i 

tilgang til biblioteket. Dette gjer at behovet for publikumsvegleiing blir mindre, men likevel blir 

bibliotektilbodet styrka.  

Konsekvenser for brukere og personale: 

Teneste: 

Redusere tilbod i form av opningstider 

Redusert moglegheit for å vere «møteplass» "Lov om folkebibliotek" §1 

Redusere evner til å praktisere «kulturell virksomhet» "Lov om folkebibliotek" §1 

Personale: 

Meir sårbar mtp sjukdom/fråver 

Større arbeidsmengde på kvar enkelt 

Mindre variasjon i kvardagen 

Mindre fleksibilitet til å halde aktivitetar utanfor hus 

Færre krefter i kreative prosesser 

 

Økonomisk effekt: 

2018: Kr 400 000  

2019-2021: Kr 550 000 per år 
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Kutte søskenmoderasjon SFO 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  108 260 260 260 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  108 260 260 260 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

I Sør-Varanger kommune koster en plass i SFO i dag kr. 2.100. Familier som har flere barn i SFO får  

30 % søskenmoderasjon fra barn nummer 2. Ut fra dette koster plass nr. 2 kr. 1.470. Per nå er det 38 

av 262 barn som har redusert foreldrebetaling. I budsjettet for 2018 er denne merkostnaden 

budsjettert til kr 260.000. Det fremgår av opplæringsloven at kommunen skal ha et tilbud om 

skolefritidsordning, men det er ingen nærmere regler til foreldrebetaling eller rabattordninger slik 

det er i barnehage. I barnehage koster en full plass til sammenligning kr. 2.910 for opphold over 41 

t/u. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tiltaket vil påvirke de foreldrene som har flere barn som benytter seg av tilbudet. De vil oppleve en 

økning i brukerbetalingen på barn nummer to på om lag kr. 630 i måneden etter dagens gebyrer, 

eller en samlet kostnad på kr. 4.200 for 2 barn i SFO. Mange har i tillegg barn i barnehage med 

makspris 2.910 per år. En fjerning av søskenmoderasjon i SFO vil i stor grad derfor ramme 

småbarnsfamilier. 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Konsekvenser kan være at færre barn vil benytte seg av tilbudet.  

Økonomisk effekt: 

Helårseffekten i 2018 er beregnet til kr 260.000. Hvis tiltaket innføres fra høsten 2018 vil man se 5/12 

effekt på om lag kr 108.000. 

 

Legge ned den kommunale barnehagen på Bugøynes 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  334 500 803 000 803 000 803 000 

Inntekter     

Netto besparelse 334 500 803 000 803 000 803 000 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Sør-Varanger kommune har kommunalt barnehagetilbud i Bugøynes. Barnehagen har i dag 2 barn 

som samlet utgjør 1,5 barnehageplass. Barnehageåret 2018/19 ser det ut til at det vil være 3 barn i 

barnehagen. To av barna er under to år og samlet vil de utgjøre 4,5 barnehageplass.  
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Barnehagen er tilknyttet Bugøynes oppvekstsenter og har et årsbudsjett på kr. 803.000. Ved et 

vedtak om nedleggelse av barnehagen fra og med barnehageåret 2018/2019 vil man kunne få en 

innsparing på kr.334.500 inneværende år. Årsvirkningen for 2019 vil være kr. 803.000. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tiltaket innebærer at kommunen ikke vil kunne tilby barnehageplass på Bugøynes. Kommunen vil 

kunne gi tilskudd til oppstart av en evt. familiebarnehage ved å omdisponere resterende 

budsjettmidler for 2018. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Kommunen vil ikke tilby kommunal barnehageplass i Bugøynes. Hvis det opprettes en privat 

barnehage er kommunen pålagt å utbetale tilskudd slik det i dag gjøres til andre private barnehager. 

Økonomisk effekt: 

Besparelse 2018: kr. 334.000. 

Besparelse 2019: kr. 803.000. 

 

Redusert ressurstildeling skoler (funksjon202) på grunn av synkende elevtall 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter   452 1 084 1 084 1 084 

Inntekter 0 0 0 0 

Netto besparelse 452  1 084 1 084 1 084 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Tildeling av ressurser til grunnskolene gjøres gjennom en egen modell for ressurstildeling der skolene 

tildeles ressurser i forhold til elevtall. 95 % av ressursene er knyttet til lønn. Endringer i elevtall fører 

til endringer i ressurstildelingene til den enkelte skole. I denne beregningen er det tatt utgangspunkt i 

ressursfordelingen fra modellen og budsjettallene inkluderer ikke inntekter og andre kostnader. 

For 2018 er det avsatt kr 131,65 mill.kroner til skolene i ressursfordelingsmodellen. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

For skoleåret 2018/2019 forventes det 14 færre elever enn forrige skoleår. Dette innebærer samlet 

en reduksjon til skolene på kr. 1.084.000 per år. For 5 måneder i 2018 vil dette utgjøre kr. 451.600 

dersom budsjettet reguleres i henhold til dette. 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Tiltaket har ingen andre konsekvenser enn at den enkelte skole får mindre ressurser og må justere 

forbruket i forhold til dette. 

Økonomisk effekt: 

Besparelse 2018, kr. 451.600. 
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Besparelse 2019, kr. 1.084.000. 

 

Reduksjon med 10 årsverk i skolen 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  2 700 6 500 6 500 6 500 

Inntekter 0 0 0 0 

Netto besparelse 2 700  6 500 6 500 6 500 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Tildeling av ressurser til grunnskolene gjøres gjennom en egen modell for ressurstildeling der skolene 

tildeles ressurser i forhold til elevtall. Ved å utelukkende å bruke ressursfordelingsmodellen slik den 

er i dag, er det kun antall elever som legges til grunn og eksempelvis ikke kommunens endrede 

økonomiske rammebetingelser. Dersom man ønsker å redusere ressursene til skolene, som for 

eksempel i pågående omstilling, må dette gjøres gjennom tiltak uten at man bruker modellen. 

Eventuelt må man endre noen av forutsetningene i modellen, slik at den totale tildelingen til den 

enkelte skole blir mindre.  

For 2018 er det avsatt kr 131,65 mill.kroner til skolene i ressursfordelingsmodellen. 

Foreliggende tiltak er basert på at man utenfor modellen reduserer det totale antall årsverk i skolene 

med 10 stillinger. Effekten av et slikt tiltak vil være en reduksjon i budsjettene til skolene med kr. 2,7 

mill. i budsjettet for 2018  og kr. 6,5 mill. i budsjettet for 2019. For 2018 forutsettes det at denne 

reduksjonen budsjettreguleres i løpet av året. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tiltaket og måten tiltaket beregnes på innebærer at man bryter med den tradisjonen vi har i Sør-

Varanger kommune med å tildele ressurser til skolene etter elevtall. 

En samlet reduksjon med 10 årsverk fra og med skoleåret 2018/2019 vil innebære at skolene må 

gjøre det samme arbeidet de gjorde våren 2018 med 10 færre årsverk. Dette innebærer også at 

skolene må effektivisere og samordne tilbudet til elevene. Dette vil igjen medføre færre muligheter 

til å dele grupper/klasser og i noen tilfeller også medføre større undervisningsgrupper. En av 

utfordringene er hvordan en slik reduksjon kan gjennomføres uten at dette går ut over elevenes 

rettigheter til den ordinære tilpassede opplæringa og spesialundervisninga. En annen utfordring er å 

fordele budsjettreduksjonen slik at man fortsatt kan ha et forsvarlig opplæringstilbud på alle skolene.  

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Lavere personaltetthet kan redusere kvaliteten på tilbudet til den enkelte elev. Tiltaket kan medføre 

at man ved noen skoler ikke klarer å gi et fullt ut forsvarlig tilbud fordi tiltaket innebærer krav til en 

rask omstilling fra et skoleår til et annet. 

Økonomisk effekt: 

Besparelse 2018, kr. 2,7 mill. 

Besparelse 2019, kr. 6,5 mill. 
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TILTAK FRA HELSE, OMSORG OG VELFERD 
 

Tiltak  
Utredet 

beløp, 2018 
Utredet 

beløp, 2019 

Vurdere Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 50 000 100 000 

Vurdere kreftsykepleier 267 000 534 000 

Redusere hverdagsrehabilitering 186 000 372 000 

Reduksjon i kjøp av tjenester fra private 360 000 2 000 000 

Nedbemanne HBO 5 årsverk 1 250 000 2 500 000 

Nedleggelse av Møteplassen dagsenter 421 000 632 000 

Nedleggelse av Kilden dagsenter 835 000 1 670 000 

Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter 565 000 3 530 000 

Kutt på 2 årsverk knyttet til bistand til 
aktivisering for personer over 18 år som har 
ulike funksjonshemminger og som bor i egen 
bolig. 519 000 1 038 000 

Ikke tilby vaksine til alle avgangselever (russ) 100 000 100 000 

SUM HELSE, OMSORG, VELFERD 4 553 000 12 476 000 

 

Innen helse, omsorg og velferd er det problematisk å gjennomføre kortsiktige kutt som gir uttelling. 

Driften av tjenestene må sees i sammenheng, og oppgavene må løses på annen måte enn i dag. Det 

er i organiseringen av tjenestene vi kan hente effektiviseringsgevinst. En gjennomgang av tjenestene 

og organisering er en del av strategisk planarbeid. Avvikling av tjenester til brukene kan ikke 

gjennomføres på kort tid. Tjenestene som er innvilget som enkeltvedtak og gitt ut fra vurderte 

behov, må vurderes på nytt i samarbeid med brukeren selv og pårørende. For å kunne avvikle 

tjenesten må behovet for tjenesten være opphørt eller innvilget på feil grunnlag, noe som 

kommunen må beviseføre. Sykehjemsplasser kan ikke avvikles fra en dag til annen, men etter hvert 

som pasientene går bort. Derfor foreslås tiltak som er ikke lovpålagt i dag, selv om vi vet at innen 

2020 vil tjenesten være lovpålagt. 

Det blir særdeles utfordrende å legge ned både hverdagsrehabiliteringsteam, kreftsykepleier, 

Kildendagsenter og 5 årsverk i HBO samtidig. Disse tjenestene har felles brukergruppe. Et forslag er å 

enten ta ned 5 årsverk HBO eller alternativt hverdagsrehabiliteringsteam, kreftsykepleier og Kilden 

dagsenter. Andre kombinasjoner kan også gjøres.  

 

Dersom man legger ned stillinger i HBO må man vurdere kreftsykepleier og 

hverdagsrehabiliteringsteamets oppgaver i forhold til HBO. Det må vurderes om disse skal 

organiseres i HBO for å ivareta oppgaver i tjenesten. 

 

Kilden dagsenter gir både avlastning og dag/aktivitetstilbud til hjemmeboende. Dersom dagsenteret 

legges ned vil det medføre økt behov for tjenester fra HBO eller avlastningsavdeling ved sykehjem.  

 

Det er over 350 brukere av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenesten i aldersgruppen 0-100 år, i 

tillegg kommer de med kun trygghetsalarm og matombringing (ca 60 brukere). Det er ca 100 årsverk 
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som jobber direkte brukerrettet. I dag har 35 brukere i hjemmebasertomsorg heldøgnsomsorg i 

hjemmet enten ved at de bor i omsorgsbolig med personalbase, eller har tilbud i eget hjem.  

 

Det er 5,5 saksbehandlerstillinger innen omsorgstjenestene. Dersom man tar ned en 

saksbehandlerstilling må man regne med saksbehandlingstid på over 4 uker på flere helse og 

omsorgstjenester som eks. omsorgsboligsøknad, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og 

klagesaksbehandling. De daglige pasientmeldingene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

må da prioriteres. 

Det er i dag 4 x 100 % fast ansatte fysioterapeuter i kommunen, i tillegg kommer den 100% stillingen 

som er knyttet til hverdagsrehabiliteringsteamet, og 7 private med kommunalt driftstilskudd. De 4 

som er fast ansatt i kommunal stilling har barn, unge og eldre som prioritert brukergruppe, de 7 

private med kommunalt tilskudd har de som er i arbeidsfør alder som prioritert brukergruppe.  

Ved avvikling av sykehjemsplassene ved Bugøynes kan  pasientene overføres til Wesselborgen og 

Prestøyhjemmet på dobbeltrom til det ved naturlig bortgang blir ledig enkeltrom, eller man kan ta en 

gradvis nedtrapping der plassene avvikles etter hvert som pasientene går bort. 

 

Overføring av ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) fra Koordinering, fag 

og forvaltning (KFF) til Hjemmebasert omsorg (HBO) 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  50 100 100 100 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  50 100 100 100 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og 

personlig bistand på. Tjenesten gis til personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand 

i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med stort bistandsbehov får 

et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelse, gjennom selv å organisere 

sine tjenester. Kommunene er pliktig å tilby ordningen. Dette innebærer at de som oppfyller kriterier 

for tjenestene praktisk og/ eller personlig bistand kan søke om å få organisere driften av tjenestene 

selv. Et av kriteriene for å få innvilget BPA er at man selv, eller en man avtaler med, er i stand til å 

være arbeidsleder som ivaretar organisering og administrasjonen av tjenesten. Sør-Varanger 

kommune har valgt å selv ivareta det overordnede arbeidsgiveransvaret for ordningen.  

 

Tjenesten er rettighetsfestet for personer under 67 år som har et langvarig og stort behov for 

personlig assistanse, og avlastning for barn, på 25 timer eller mer pr uke. Assistansebehovet til 

brukere med vedtak om BPA øker gradvis og det forventes også økning i antall brukere som vil 

oppfylle rettigheten til BPA.  

 

Det er pr i dag 5,66 årsverk fordelt på 3 brukere. Assistentene går i faste stillinger i turnus med arbeid 

hver andre eller hver tredje helg. BPA-tiltakene administreres og følges i dag opp av avdelingsleder 

ved KFF   

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 
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En overføring av BPA-oppfølging fra KFF til HBO innebærer ingen endring eller reduksjon i oppgavene 

som må ivaretas.  

Det kan være en effektiviserings gevinst ved å legge BPA under samme enhet som utøver 

praktiskbistand. Vikarer ved sykefravær og ferier kan lettere samordnes. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Enhetsleder i HBO vil ha et overordnet arbeidsgiveransvar. Avdelingsledere i HBO vil kunne bistå og 

samarbeide med arbeidsleder i forhold til turnus, ferie, kurs mm. Dette kan medføre litt merarbeid 

for avdelingsleder, men det medfører også samordning i fht ressurser. 

 

Økonomisk effekt: 

Det kan forventes en effektivisering av oppgaveløsning ved overføring av BPA fra KFF til HBO. 

 

 

Vurdere kreftsykepleier 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  267 534 534 534 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  267                   534                  534                   534  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud kreftsyke: 

Sør-Varanger kommune tilbyr i dag behandling, pleie og omsorg til kreftsyke i hjemmet, på 

institusjon og korttidsavdeling. I tillegg til ordinær hjemmesykepleie og sykepleie i institusjon har 

kommunen en 100% kreftsykepleier og 100% stilling kreftkoordinator som begge har 

spesialkompetanse innen lindrende behandling og kreftsykepleie. Kreftkoordinators målgruppe er 

kreftsyke i tidlig fase når sykdommen blir oppdaget. Kreftkoordinator ivaretar koordinering av 

tjenester mellom ulike tjenestenivå og innad i kommunehelsetjenesten og har ansvar for opplæring 

og veiledning av sykepleiere i  kommunehelsetjenesten i tett samarbeid med kreftsykepleier. 

Kreftsykepleier utøver spesialsykepleietjenester direkte mot kreftsyke og pårørende, i hjemmet og på 

institusjon.  Kreftsykepleier kommer inn når sykdommen er ganske langt fremskredet.  

I 2016 var kreftsykepleier i kontakt med 40 kreftsyke, av disse var ca 20 personer i behov av mer 

omfattende behandling og oppfølging i kommunenes helse og omsorgstjenester.  

I 2015 var det registrert 65 nye tilfeller av kreft i Sør- Varanger Kommune.  

Det er registrert 28 dødsfall i 2017, hvor av ett tilfelle var hjemmedød, resterende på kommunal 

korttidsplass og i sykehus.  

Aktiv behandling eller deler av behandlingen overføres mer og mer fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunen eller utføres i samarbeid jf. intensjonene i samhandlingsreformen. I 2017 var det 2 

pasienter som fikk cellegift behandling hjemme med oppfølging fra kommunal kreftsykepleier og 

kreftpoliklinikk ved spesialisthelsetjenesten.    

Kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten er nøkkelpersonell nå og framover. Mangel på kontinuitet 

i pasientforløpet er beskrevet som et av de viktigste problemene i kreftomsorgen, både nasjonalt og 

internasjonalt. Mange kreftpasienter har sammensatte og komplekse problemer. Det er derfor behov 
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for helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tilbud. Kreftsykepleiers kompetanse og 

koordinatorfunksjon for samarbeid og kontinuitet er viktig for å kunne ivareta pasientens og deres 

pårørende behov for behandling og trygghet i sykdomsforløpet.  

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Kvalitet på tilbudet til kreftsyke vil blir redusert i forhold til dagens nivå.  

Konsekvenser for brukere og personale: 

Sør-Varanger kommunes tilbud vil kreftsyke vil reduseres. Noen spesialiserte kreftsykepleieoppgaver 

vil ikke kunne overføres til andre sykepleiere da de ikke innehar denne kompetansen. Tilbud om 

oppfølging vil bli gitt fra ordinær sykepleietjenester i siste fase av sykdomsforløpet enten hjemme 

eller i sykehjem. Den tette oppfølgingen fra kreftsykepleier mot pasient, pårørende og den ordinær 

sykepleietjeneste vil bli borte. Dette medfører at noen kreftsyke ikke kan være hjemme i perioder og 

at det kan føre til flere liggedøgn på sykehuset som kommunen må betale for. 

Behandlingen hjemme eller i sykehjem vil ikke bli koordinert og individuelt tilpasset den kreftsyke og 

deres pårørende i samme grad som i dag. Dette vil kunne føre til flere liggedøgn i sykehus eller på 

korttidsopphold i sykehjem enn i dag.  

Kreftsykepleier må omplasseres. 

Økonomisk effekt: 

Halvårs virkning i 2018 og helårs virking i 2019. 

 

Reduksjon i hverdagsrehabilitering / innsatsteam 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  186 372 372 372 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  186 372 372 372 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Hverdagsrehabiliteringsteamet består av 3 hele stillinger fordelt på faggruppene sykepleier, 

ergoterapeut og fysioterapeut. Tjenesten er organisert i Koordinering, fag og forvaltningsenheten, 

men fysioterapeut og ergoterapeut har arbeidsted i fagtjenestene slik at aktuelle brukere henvist 

direkte til fagtjenestene kan få raskere oppfølging fra teamet. Sykepleieren fanger opp alle nye 

søkere som kommer til tildelingskontoret.  

Tjenesten har vært i drift siden desember 2016.  

Målgruppen for hverdagsrehabilitering er hjemmeboende eldre som har hatt et funksjonsfall og 

ønsker å gjenvinne funksjon for å klare seg mest mulig uten hjelp/tjenester. Tjenester i denne 

målgruppen vil i den ordinære fysio- og ergoterapitjenesten bli lavest prioritet, da akutt behov for 

behandling prioriteres.  

Da kommunen har hatt mange utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus og den kommunale 

korttidsavdelingen stort sett har hatt overbelegg, har en måtte dreid teamets oppgaver fra å ha 
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hovedfokus på hverdagsrehabilitering til å drifte teamet som ett tverrfaglig innsattsteam for 

rehabilitering. Målgruppen for innsattsteamet er: 

 de som søker om hjemmetjenester for første gang, utskrives fra sykehus og/eller 

rehabilitering- og korttidsavdeling 

 Personer med behov for tverrfaglig oppfølging 

 Personer med brått eller gradvis funksjonsfall som har potensiale for økt funksjonsnivå 

 Personer som trenger støtte og intensiv innsats i overføring fra institusjon/sykehus til 

hjemmet 

Innsatsteamet bistår i overgangsfasen mellom sykehus evt. institusjon og hjemmet, og gir oppfølging 

til pasienten den første tiden for at pasienten skal kunne mestre hverdagen best mulig og ha 

begrensede behov for oppfølging fra hjemmebaserte tjenester.  

Oppfølgingsperioden er tverrfaglig og individuelt tilpasset og inneholder blant annet   

 Kartlegging av funksjon  

 Målrettet trening  

 Veiledning til egentrening og aktivitet  

 Samtale, mestring og motivasjon  

 Sekundærforebygging 

 Vurdering av behov for bolig tilpasning 

 

I tillegg til disse oppgavene har sykepleieren i teamet drevet forebyggende hjemmebesøk til alle 

innbyggere over 75 år som ikke har kommunale tjenester fra før. I Sør-Varanger kommune er det 455 

innbyggere som får tilbud om forebyggende hjemmebesøk.  Formålet med forebyggende 

hjemmebesøk er å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å 

styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig. Hjemmebesøk er også en 

arena der eldre i kommunen kan få kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur og 

frivillig sektor. 

Teamet har håndtert 92 brukere i 2017, der 17 brukere har fått vedtak om hverdagsrehabilitering i 

samarbeid med hjemmebasert omsorg og 75 brukere har fått innsatsteam. 28% av tiltakene som 

innsatsteam hjemme er et alternativ for korttidsopphold eller ekstra liggedøgn ved sykehuset. Dette 

har gitt en innsparing på rundt 147 liggedøgn ved sykehus og/eller korttidsopphold for 2017.  

Det er anbefalt i nasjonale føringer som et av tiltakene for å sikre bærekraftige tjenester. 

Kommunene må gjennomgå et paradigmeskifte fra dagens drift med passiv omsorg og organisering 

av tjenester til en aktiv omsorg der brukerens ressurser og nettverk vektlegges.   

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Ved færre personer i teamet må en prioritere de oppgavene som gir mest effekt i forhold til å bremse 

behov for tjenester. Tilbudet blir redusert. 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Ved å redusere satsingen på rehabiliterende og forebyggende tiltak vil det ta lengre tid å 

gjennomføre endringer i arbeidsmetodikken i forhold til aktuell brukergruppe. En må påregne økte 

liggedøgn på sykehus og ved kommunens korttidsavdeling.  
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Økonomisk effekt:  

Det er iberegnet reduksjon av 50 % sykepleierstilling og 20 % ergoterapeut stilling med halvtårs 

virkning, noe som er beregnet til kr 186 000 i 2018 og kr 372 000 i 2019.  

 

Reduksjon i kjøp av tjenester fra private  
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  360 2 000 2 000 2 000 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  360 2 000 2 000 2 000 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Sør-Varanger kommune kjøper helse- og omsorgstjenester fra private firmaer til 6 brukere, en av 

disse avsluttes høsen 2018.  

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Overføring til ordinært tjeneste tilbud i 2018 for én bruker er nøye planlagt og vil ikke innebære noen 

negative konsekvenser for bruker eller personal.  

Økonomisk effekt:  

Det har vært en gjennomgang av tjenestene i 2017 som har ført til reduksjon av kjøp av tjenester. 

Dette var ikke klart før i desember. Det er derfor budsjettert med høyere beløp enn vedtaket tilsier 

for 2018. Dette gir et innsparingspotensial på kr. 360 000 netto med helårsvirkning.  

 

Nedbemanning HBO  5 årsverk  
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  1250                         2500                          2500                        2500 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto                           1250                           2500                          2500                      2500 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Hjemmebasert omsorg,HBO har rundt 400 brukere som mottar en eller flere tjenester. Det er til 

sammen 99,66 årsverk fordelt på 130 ansatte, mange deltidsansatte og små helge stillinger. 

Brukere har individuelle vedtak på tjenester de mottar. HBO har flere ressurskrevende unge brukere, 

og brukere med en til en bemanning i hjemmet. 

Hjemmebasert omsorg har per i dag langt sykere pasienter hjemme enn tidligere på grunn av 

tidligere utskrivelser fra sykehus (samhandlingsreformen) og flere el 
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Lovpålagte oppgaver: 

Hjemmesykepleie gis til personer med behov for sykepleiefaglig oppfølging. Et tilbud til personer som 

på grunn av sykdom, psykisk lidelse, rusavhengighet, funksjonshemming eller alderdom har behov 

for pleie og omsorg i eget hjem. Tjenesten gis etter en individuell vurdering av den enkeltes behov. 

Praktisk bistand er et tilbud om hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til 

husholdningen. Tjenesten gis til personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet og i 

tilknytning til husholdningen og personlig stell på grunn av sykdom, funksjonshemming, 

rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse på grunn av alder. Formålet med 

tjenesten er at bruker skal greie mest mulig selv, og få hjelp på de områder som bruker ikke mestrer. 

Målet er at mottaker av tjenestene skal være i stand til å bo hjemme. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

 Ved å redusere bemanningen i HBO vil brukerne måtte få et annet nivå på tjenestene. 

Enheten vil måtte gjennomgå tjenestene til brukerne i lys av hva som er myndighetskrav, hva 

en kommune MÅ gi av tjenester i forhold til lovpålagte oppgaver. 

 Vurdere om man kan gi enkelte tjenester sjeldnere, og brukere vil da få færre besøk i løpet 

av uka/mnd.  

 Ved å kutte i tjenester tidlig i omsorgstrappen vil dette kunne føre til økninger i behov for å 

etablere langt dyrere tjenester som krever større bemanning.   

 Organiseringen av tjenesten bør gjennomgås. 

 Utarbeide nye turnuser, og stillingsbeskrivelser 

Konsekvenser for brukere og personale: 

 Ved å ta vekk tjenester i hjemmebasert vil det kunne føre til at det raskere blir behov for mer 

og dyrere tjenester, og behovet for sykehjemsplass vil komme tidligere 

 Personale vil være de som vil måtte «stå i det» ute blant brukere og pårørende, kan bli en 

påkjenning i arbeidshverdagen, kan føre til at sykefravær kan øke. 

 Det vil bli mindre tid til å synliggjøre den faglige oppfølgingen i pasientjournal, samt andre 

arbeidsoppgaver som må ivaretas, om ansatte får flere brukere i løpet av dagen. 

 Rekrutteringen til tjenesten kan bli vanskeligere, spesielt i forhold til sykepleiere som vil 

kunne få mindre tid som ikke er direkte pasientkontakt, til planlegging og evaluering av 

sykepleiefaglig oppfølging 

 Det må utarbeides nye tydelige kommunale kriterier for tildeling av de enkelte tjenestene. 

 Ansatte vil måtte utføre samme oppgaver på kortere tid,dette er belastende over tid, kan 

føre til økt sykefravær. 

 Det vil bli merarbeid for avdelingsledere og annet personell som må gjennomgå tjenester til 

brukere, og tjenesten HBO i sin helhet. 

 Ved sammenslåing av flere avdelinger, vil hver avdelingsleder få flere ansatte å følge opp. 

Økonomisk effekt: 

 Reduksjon i årsverk fordelt på forskjellige avdelinger i HBO, innsparinger i forhold til 

lønnsmidler om antall ansatte blir redusert 

 Ved å ta vekk tjenester i hjemmebasert vil kunne føre til at det raskere blir behov for mer og 

dyrere tjenester, og behovet for sykehjemsplass vil komme tidligere, det er derfor vanskelig å 

se for seg om slik nedbemanning vil gi den innsparingen man ønsker på litt lengere sikt. 
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Nedleggelse av Møteplassen dagsenter 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  421 632 632 632 

Inntekter  6  9 9 9 

Netto  421 632  632  632  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Møteplassen er et dagaktivitetstilbud for mennesker som har eller har hatt psykisk problemer eller 

lidelser.  Det er et åpent lavterskeltilbud, brukerne trenger ikke vedtak får å bruke denne tjenesten.  

Dette er et sted der man møter andre mennesker, et sosialt fellesskap med noen som har forståelse 

for det å leve med psykiske vansker.  Det gis tilbud om ulike aktiviteter, individuelle og i grupper, som 

formingsaktiviteter, spill, matlaging, felles måltider, turer mm. Det gis også opplæring, råd og 

veiledning og informasjon om andre tilbud i kommunen.  

Dette er et viktig tiltak for å opprettholde og utvikle ferdigheter.  Det er også en treningsarena for 

mestring av utfordringer i hverdagen og ikke minst en viktig sosial møteplass.  

Ut ifra den siste BrukerPlan-undersøkelsen ser eni at brukerne av psykisk helse- og rustjeneste skårer 

lavt på arbeid og aktivitet.  Vi har derfor startet et utviklingsarbeid der vi har omgjort to halve 

stillinger til en 100% stilling og planlegger å gi et utvidet tilbud i forhold til det vi har i dag. 

Gjennomsnittlig er det 5-10 bruker pr dag, slik tilbudet er i dag. Det er flere besøkende ved turer, 

felles måltider og ved høytider. Dette er et kommunalt tilbud som gir en meningsfull hverdag med 

meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte. 

Mental helse bruker lokalene på onsdager og kulturtiltak for funksjonshemmede har og en 

ettermiddag i uka. Lokalene brukes også av Miljøarbeidertjenesten på noen ettermiddager og i 

helgene. 

Enheten har et totalbudsjett på kr 632 000 hvorav lønn inklusiv pensjon utgjør om lag kr 570 000. 

I lov om kommunale helse og omsorgstjenester står det i § 1-1, pkt. 3 «sikre at den enkelte får 

mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre»  

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Tjenestetilbudet legges ned.  De fleste av brukerne i dag har krav på individuelle tjenester. Dette kan 

medføre en økning i vedtakstimer.  

Konsekvenser for brukere og personale: 

Brukergruppen har utfordringer i forhold til egenmestring på flere områder i livet. Ved å fjerne 

lavterskeltilbud tar vi bort en viktig arena for brukerne der de kan trene på ferdigheter som å ta 

initiativ til sosialkontakt, komme til fast avtale, relasjonsbygging og andre praktiske ferdigheter. 

Denne type lavterskeltilbud er økonomisk lønnsomt da det gir tilbud til flere samtidig og har 

forebyggende effekt, og forskning viser at denne type lavterskel tilbud medfører at brukergruppen 

har mindre behov for individuelle tjenester.   

Den som er ansatt i stillingen vil måtte omplasseres eller fratre stillingen sin.  
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Det antas at det vil bli økt behov for tjenester fra de ressursene som gjenstår. 

Økonomisk effekt: Det er lagt til grunn 4 mnd. drift i 2018. Dette gir en innsparing på kr. 421 000. 

Det vil være helårsvirkning i 2019 med innsparing på kr. 632 000. 

 

Nedleggelse Kilden dagsenter 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  975 1950 1950 1950 

Inntekter  -140 -280 -280 -280 

Netto  835 1670 1670 1670 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Kilden dagsenter er et avlastende og forebyggende aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre.  

Dagsenter holder til på Eldresenteret og har 10 plasser per dag. Per i dag er det 29 brukere som har 

tildelt plass ved sentret. Ca. 40 vedtak pr år.  Det er 3,3 årsverk, dette er inkl. avdelingsleder og en 

tilrettelagt arbeidsplass. En 60 % stilling følger en bruker som har en til en bemanning. Kilden har 

åpent 5 dager i uken. Fagsammensetningen på de ansatte er 1 høgskole utdannet og to 

helsefagarbeidere. På grunn av brukernes funksjonsnivå og sykdomsbilde bør ikke kompetansen 

være lavere.    

Kilden dagsenter er en av støtte tjenestene til de hjemmebaserte tjenestene. Dagsentret bidrar til at 

brukerne kan bo hjemme lengre og utsette innleggelse i sykehjem, og gjør det også mulig for at 

pårørende får avlastning i løpet av dagen.  

Målsettingen med dagsentret er å gi fysisk og mental aktivitet, forhindrer sosial isolasjon, 

opprettholde god ernæring, forebygger angst og depresjoner og gi muligheten til å opprettholde god 

livskvalitet.  

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Ved nedleggelse av dagsentret vil en eventuelt måtte øke tjenestene hjemme til de som ikke lengre 

mottar dette tilbudet.  

Pårørende må få avlastningstilbud på en annen måte. 

Et annet alternativ kan være å slå sammen flere dagsenter, samlokalisere og ha en avdelingsleder. 

 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

  
 For en del av brukerne, kan man forvente at behovet for sykehjemsplass blir en realiteten 

tidligere. 
 Økt arbeidsmengde for ansatte i hjemmebasert omsorg 
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 Ansatt med tilrettelagt arbeidsplass må få et annet tilbud 

 

Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  610 4250 4250 4250 

Inntekter  -45 -720 -720 -720 

Netto  565  3530  3530  3530  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Bugøynes omsorgssenter har 8 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Driften er organisert med 

samdrift med hjemmesykepleien som gir hjemmetjenester til befolkningen i Bugøynes og Bugøyfjord. 

Per i dag er det 26 tjenestemottakere i området. Flere av disse har behov for heldøgns pleie og 

omsorg og bor inne på omsorgssentret. 5 av brukerne er tildelt fast plass ved institusjon, og det er i 

tillegg 4 søknader om plass fra hjemmeboende i området, som innen kort tid vil kunne være i behov 

for institusjonsplass. Det er 10 årsverk og 14 stillinger knyttet til sentret. I bygda Bugøynes er 

omsorgssentret en stor arbeidsplass. 

Det er mulig å legge ned Bugøynes omsorgssenter, men fortsatt opprettholde hjemmesykepleie og 

praktisk bistand. Dette gir en innsparing på 5,0 årsverk samt deler av driftsbudsjettet til avdelingen 

Bugøynes omsorgssenter.  

Per i dag har Bugøynes omsorgssenter tilbud om bo- og omsorgstjenester i 5 av omsorgsboligene og 

3 boliger brukes til korttids- og avlastningsplasser, noe som tilsvarer 6 avlastningsplasser. Disse 

plassene er en del av tjeneste tilbudet til hele befolkningen og er ikke forbeholdt innbyggere i 

Bugøynes området.  

Det er per i dag stort behov for avlastningsplassene som er ved senteret i Bugøynes, da plassene på 

sykehjemmene i hovedsak brukes til utskrivningsklare pasienter. Avlastning for pårørende som har 

særlig tyngende omsorgsoppgaver er en lovpålagt tjeneste. 

Sentret blir også brukt av de hjemmeboende eldre ved spesielle anledninger og som dagopphold. Et 

samlingsted for sosial kontakt og trivsel. 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

 Dersom en velger å avvikle tjenestetilbudet ved Bugøynes omsorgssenter vil bygget frigjøres 
slik at dette kan omdisponeres eventuelt selges. Bygget er på 653 m2 og er bygget i 2007 og 
utvidet i 2010. Samlet investeringskostnad er 15 mill. kroner. Bygget har 8 rom, felles stue og 
kjøkken samt kontorer.  

 Når det gjelder FDV utgifter knyttet til bygget vil de fortsatt løpe med om lag kr 100 000 selv 
om bygget frigjøres. En vil få besparelse på renhold, men samtidig bortfaller husleieinntekter. 
For avdelingen FDV vil nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter medføre en netto merutgift 
på om lag kr 100 000 frem til eventuell omdisponering av bygget. 

 For å kunne oppnå helårs effekt av besparelsen på Bugøynes omsorgssenter må beboerne 
ved sentret flytte inn på sykehjem i Kirkenes. Det er sannsynlig at beboerne som flytter på 
sykehjem må bo på dobbelt rom på Prestøyhjemmet eller Wesselborgen en periode. Dette 
medfører at en må styrke bemanningen ved institusjonen med 4,75 årsverk i en perioden det 
er dobbeltrom. Økt antall beboere gir også økte brukerbetalinger ved Prestøyhjemmet eller 
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Wesselborgen.  Netto kostnad for Prestøyhjemmet er beregnet til om lag kr 1,2 mill. for 6 
måneder i 2018. 

 Ved nedleggelse av sentret vil det ikke være døgn kontinuerlige tjenester i Bugøynes. Dette 
innebærer at en må flytte tidligere på sykehjem eller omsorgsbolig i Kirkenes området hvis 
en har behov for flere besøk i døgnet fra hjemmesykepleien eller har behov for tjenester hele 
døgnet.  

 De ansatte som skal gi hjemmesykepleie og praktisk bistand må ha egnede lokaler, de vil ha 
behov for kontorer, pauserom, medisinrom, lagerplass, garderobe, toalett og dusj. De må 
også ha en løsning for vask av arbeidsklær, da det blir for lang avstand om de skal bruke 
vaskeri i Kirkenes, evt. må de ha muligheter til å vaske arbeidsklær i egne lokaler. Husleie må 
påberegnes, ikke mulig å anslå kostnad. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

 Ansatte som mister jobben ved omsorgssentret kan bli nødt for å flytte fra Bugøynes, for å 
jobbe i andre stillinger. 

 En må også forvente konsekvenser på Prestøyhjemmet i forhold til større belastning på de 
ansatte, og at en ved bruk av dobbeltrom bryter med verdighetsgarantien.   

 Det vil kunne påløpe mer utgifter til utskrivningsklare pasienter i perioden med dobbeltrom 
på Prestøyhjemmet eller Wesselborgen da nye pasienter som har behov for langtidsplass må 
bo på korttidsplassene. Dette medfører at en ikke får tatt ut utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset til rett tid.  

 Brukere med rullerende avlastning vil i perioder ikke få tilbudet. Hjemmebasert omsorg vil 
måtte tilby avlastende tiltak i hjemmet, noe som medfører behov for økt bemanning i en 
periode. 

 Flere av brukerne som i dag har plass ved omsorgssentret har venner og slektninger i 
nærheten, og de har jevnlig kontakt, noe som er viktig for helse og trivsel. Ved å måtte flytte 
på sykehjem i Kirkenes, vil de bli langt unna sitt folk og sin kultur. 

 

Økonomisk effekt: 

Oversikt viser netto samlet innsparing av nedbemanning, inkludert flytting av brukere til 

Prestøyhjemmet eller Wesselborgen, samt utgifter til drift av bygget, omsorgssentret. 

Halvårs effekt av innsparing i 2018, men hensyntatt konsekvensen av flytting.   

Helårs effekt fra 2019, forutsatt at løsningen med dobbeltrom og behov for ekstra bemanning er gått 

over til vanlig drift på institusjonene. 

 

Kutt på 2 årsverk knyttet til bistand til aktivisering for personer over 18 år som har 

ulike funksjonshemminger og som bor i egen bolig. 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  519  1 038  1 038  1 038  

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  519  1 038  1 038  1 038  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 
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TFF (boligtjenester) yter tjenester til personer over 18 år og som har ulike funksjonshemminger. De 
som mottar tjenester fra TFF har ulike behov. Noen lever selvstendige liv med noe bistand, mens 
andre har omfattende og langvarige behov for tjenester, og trenger bistand til de fleste av 
dagliglivets aktiviteter livet ut.  
De fleste som mottar tjenester fra TFF har stort omfang av tjenester i form av personlig assistanse 
som omfatter følgende: 

 Bistand til egenomsorg, som er personrettede oppgaver som personlig hygiene, tannstell, 
hjelp til av og påkledning og hjelp til planlegging og gjennomføring av måltider. 

 Tilsyn, som innebærer tilstedeværelse av ansatte. Noen brukere vil ha behov for kontinuerlig 
tilsyn for å hindre at de utsetter seg for fare når de er alene, mens andre vil kunne tilkalle 
hjelp. 

 Opplæring, som betegner målrettete tiltak for å øke ferdigheter i dagliglivets praktiske 
gjøremål og i personlig stell og egenomsorg. 

 Helseoppfølging, dosering og utdeling av legemidler, oppfølging ifht. medisinsk undersøkelse 
og behandling, oppfølging ifht. undersøkelse og behandling i tannhelsetjenesten, oppfølging 
av tiltak i hjemmet fastsatt av fastlege/ eller av spesialisthelsetjenester 

 Aktivisering, som omfatter bistand til aktiviteter i og utenfor hjemmet, som hjelp til å 
opprettholde kontakt med famille og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet eller å delta i 
aktiviteter og hobbyer. 

 
Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester skal bl.a sikre at den enkelte får mulighet til å leve 
og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Formålet med 
loven er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.  
 
Hvilke endringer innebærer tiltaket: 
Når enheten skal ta ned 2 årsverk, er det vedtak i forhold til bistand til fritidsaktiviteter som må 
reduseres eller som må opphøre. Brukere vil i mindre grad kunne få individuell bistand til å delta på 
ulike fritidsaktiviteter slik som kulturopplevelser, idrettsaktivitet/fysisk aktivitet eller 
hobbyaktiviteter. Det kan medføre at bruker i større grad blir isolert og store deler av dagen/uken må 
tilbringes hjemme med tilsyn av personell fra TFF. 
 
Personer med psykisk utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. 
Spesielt utviklingshemmede er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. I tillegg har 
voksne med utviklingshemming ofte mer fritid enn andre, siden få er i arbeid og kommunen ikke har 
et kommunalt dagaktivitetstilbud for de som ikke kan ha arbeid i ordinære eller VTA bedrift. 
 
Det vil ofte være behov for ulike former for tilrettelegging for at personer med utviklingshemming og 
andre med ulike funksjonshemminger skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Dette kommer av at 
aktivitetene ofte tar utgangspunkt i kognitive og motoriske forutsetninger som utviklingshemmede 
ikke har. Behovet for tilrettelegging vil variere med den enkeltes funksjonsnivå og den konkrete 
aktiviteten. 
 
Sør-Varanger kommune har et gruppetilbud for personer med utviklingshemming i regi av Kultur. 
Brukere med store bistandsbehov har behov for å ha med ledsager til dette tilbudet. Andre kan dra 
på egenhånd. Flere brukere har utfordringer og bistandsbehov som gjør at slike gruppeaktiviteter 
ikke passer.  
 
Støttekontakt vil kunne bidra til at flere kan får mulighet til en aktiv og meningsfull fritid. Sør-
Varanger kommune har store utfordringer med å rekruttere støttekontakter, noe som kan medføre 
at denne gruppen kan stå uten tilbud i lange perioder. 
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Konsekvenser for brukere og personale: 
Med færre muligheter til individuelt tilrettelagte fritidsaktiviteter for unge/voksne personer med 
ulike funksjonshemminger presses de inn i gruppeaktiviteter hvor de må være sammen med andre 
som en kanskje ikke passer sammen med, hverken i alder eller fungering. Færre muligheter for 
individuell bistand til fritidsaktiviteter kan føre til passivitet og utfordrende atferd.  
 
Enkeltvedtak for 34 brukere må gjennomgås og vedtak om bistand til fritidsaktiviteter reduseres.  
 
Økonomisk effekt: 
Halvårsvirkning i 2018, da alle brukere må få et forhåndsvarsel om mulig kutt i tjenestetilbud og alle 
vedtak må gjennomgås. 
 

 

Ikke tilby gratis vaksine til alle avgangselever (russ) 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter                    -100                    100                    100                    100 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  100  100  100  100  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot 

meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). 

Smittsom hjernehinnebetennelse utvikler seg raskt, og det er viktig å få behandling tidlig. Vaksine 

anbefales til ungdom som skal delta aktivt i russefeiringen, og til dem som skal reise til land med økt 

smitterisiko. Ungdom i alderen 16-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av 

hjernehinnebetennelse. En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn kan øke 

risikoen for alvorlig sykdom. Dette gjelder både russ og andre ungdommer som fester mye.   

Ved å tilby gratis vaksinering unngår man en skjevfordeling av helsetjenester med bakgrunn i den 

enkelte elevs økonomi.   

Det er i Sør- Varanger kommune vedtatt en årlig kostnad på kr 100.000 for å kunne tilby gratis 

vaksinering mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever (russ). 

Vaksinen er anbefalt, men er ikke en del av vaksineprogrammet. Vaksinen må derfor, på lik linje med 

andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet, betales av den enkelte og kan blant 

annet settes av skolehelsetjenesten ved helsesøster. 

For russ 2017 ble det satt 142 meningokokkvaksiner i Sør- Varanger kommune. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Ved å ikke tilby gratis vaksinering, vil det sannsynligvis være færre som vaksinerer seg mot 

meningokokk- sykdom, enn det vil være hvis vaksinen er gratis. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Ved å ikke tilby gratis vaksinering vil færre trolig ta meningokokkvaksine, og dermed kan risikoen for 

meningokokksmitte øke blant russ i Sør-Varanger. Selv ved å ikke til by gratis vaksinering til all russ, 

vil skolehelsetjenesten/helsestasjonen vil fortsatt gå ut med informasjon om smittsom 

hjernehinnebetennelse, om vaksinen, om anbefalinger om vaksinering i forhold til nasjonale 

anbefalinger fra fhi.no, og om tilbud om vaksinering mot meningokokk sykdom. 



Omstillingsprosjekt 2018-2019    
 

48 

 

Økonomisk effekt: 

Innsparing kr. 100 000 i 2018. 
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TILTAK FRA TEKNISK 
 

Tiltak  
Utredet beløp, 

2018 
Utredet beløp, 

2019 

Ny brannordning  1 512 000 1 512 000 

Nedklassifisering av kommunale veier, overføring til 
private veier 400 000 400 000 

Gatelys, utkobling av lys, ca 1000 pr mast pr år. 315 000 400 000 

SUM TEKNISK 2 227 000 2 312 000 

 

 

Ny brannordning etter forskriftens bestemmelser for tettsted 8000 – 20000 innbygger 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter                    1 512                   1 512                   1 512                   1 512 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  1 512  1 512  1 512  1 512  

 

SVK har siden 2014 hatt en brannordning bestående av: 

- Brannsjef og leder forebyggende avdeling 100 % 
- 4 utrykningsledere heltidsansatt 100 % 
- 4 brannkonstabler heltidsansatt 100 % 
- 10 brannkonstabler deltid, hjemmevakt 2,4 % stilling 

 

Denne bemanningen er beredskapsstyrke ved brann og redningsoppdrag. Bemanningen gir 

brannvesenet mulighet til å yte tjenester til havnevesenet utenom normal arbeidstid. 

Når det gjelder dimensjonering av brannberedskapen er dette regulert av Forskrift om organisering 

og dimensjonering av brannvesen av 2003, § 5. 

Dimensjoneringen gjøres på bakgrunn av tettsteder, innbyggertall og innsatstider. Forskriftens 

bestemmelser er minimumskrav.  

Dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften § 5-3) 

I tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 

heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 

beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 

utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med 

dreiende vakt. 

Legger man minimumskravene til grunn vil dette innebære en bemanning av innsatsstyrke med 

totalt: 

- 4 heltidsansatte utrykningsledere i dreiende turnus 
- 12 deltidsansatte brannkonstabler på hjemmevakt i dreiende turnus 
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Minimumskrav ved dette alternativet: 

- Kombinasjon av kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid og lag (4 personer) med 

deltidspersonell utenfor ordinær arbeidstid. Utrykningsleder skal ha brannvern som 

hovedyrke. 

Økonomisk effekt: 

Organisering av brannvesenet etter denne modell vil gi en årlig innsparing på ca kr 1,5 mill. 

Omklassifisering kommunale veier/utfartsparkering 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  400 400 400 400 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  400  400  400  400  

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Se oversikt under Økonomisk effekt nedenfor med liste over veier som er foreslått. 

I dag er dette kommunale veier som brøytes og vedlikeholdes av kommunen. 

Dette er veier som vinter vedlikeholdes av egne mannskaper eller innleide firmaer. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Veiene kan gjøres om til private veier og da må grunneiere/ huseier selv stå for vei vedlikehold og 

snø brøyting hvis man ønsker at veiene skal være kjørbar med bil. 

Hvis man skal opprettholde dette som kommunale veier så kan man eventuelt stenge dem om 

vinteren for å spare på vintervedlikehold. 

Dr.Palmstrømsvei og Dr.Nedlesvei er nå foreslått som private veier, de ligger på området til det 

gamle sykehuset, når flyttingen og salget er gjennomført så kan de fjernes som en kommunal 

oppgave. 

De veier som står som Må Vurderes pga. bebyggelse må man ta en nærmere undersøkelse om det er 

fastboende og eventuelt skole elever etter veien. 

Det samme forholdet for du på Landbruksveiene. 

Scooterparkeringen på Spurven må man vurdere ut fra at kommunen brøyter andre 

utfartsparkeringer. Det kan fort oppstå feilparkeringer og farlige trafikkforhold. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Konsekvensene er at grunneier og huseier må danne ett veilag og ta kostnadene selv. 

Tiltaket kan få innvirkning på skoleveier/ busstopp. 

Dette kan også få innvirkning på allmen ferdselen på veien ved at det settes begrensninger på 

ferdsel. 
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Dr.Palmstrømsvei og Dr.Nedlesvei blir nå private veier, de ligger på området til det gamle sykehuset. 

Når flyttingen og salget er gjennomført så kan de fjernes som en kommunal oppgave, da må den nye 

grunneieren ta seg av veivedlikeholdet. 

Økonomisk effekt:  

Årlig besparelse på kr 400 000 i økonomiplanperioden.  

 
 

 

Privatisering kommunale gatelys 
 (tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  315 315 315 315 

Inntekter  0 0 0 0 

Netto  315  315  315 315 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Tiltaket gjelder lys på veier som i dag er kommunale/fylkeskommunale der SVK driver 

gatelyset/veilys. Mange av lysene ble i sin tid satt opp i forbindelse med skoleveier og buss-stopp. I 

dag er mange av veiene ikke bebodd, eller at det ikke er skoleelever der. Man har ikke lovpålagt 

veilys/gatelys, så listen er laget ut fra antatt trafikkgrunnlaget og antall bebodde hus på veiene. 

Gjennomkjøringsveiene som E6 og fylkeskommunale veier er med i oversikten da de har store 

kostnader og lyspunkt her ikke er lovpålagt. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 

Gatelysene kan gjøres om til private gatelys og da må grunneiere /huseier selv stå for vedlikehold og 

dekke strømutgifter. Vi har fått ett anslag på kr 650 per punkt fra Varanger kraft på umålt anlegg. 

Mange av de sammenhengende lyspunktene er på fylkeskommunale veier eller statens vegvesens 

veier, de drifter veien og kommunen har kun drift av veilysene, her kunne man ha gått i en dialog 

ang. drift av veilyset. 

Lyspunktene må søkes om fra NVE, da de har som målsetning å få alt av veilys/gatelys over på målte 

anlegg. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Konsekvensene er att grunneier / huseiere må ta kostnadene selv. (Ca. kr 650 pr lys) 

Det kan bli mørkt og uoversiktlige veistrekninger, og få innvirkning på skoleveier/ busstopp og 

allmenn ferdsel. 

 

Økonomisk effekt:  

Veinr. Veinavn Lengde m

KV 12800 Langøra
250 m, den 

innerste delen.
Må vurderes pga. bebyggelse. Egne maskiner: 27,50 pr. meter x 250 m = 

6850

KV 16005 Dr. Palmstrømsvei Ca. 130 m
Beregnes som en intern vei i forbindelse med 

gamle sykehuset, som er solgt.
Egne maskiner: 27,50 pr. meter x 130 m = 

3575

KV 16004 Dr. Nedles vei, eller deler av veien
Beregnes som en intern vei i forbindelse med 

gamle sykehuset, som er solgt. Egne maskiner: 27,50 pr. meter x 521 m 14327,5

PV 99426 Veien til Abborvannet, Bjørnevatn Ca. 290 m Må vurderes pga. bebyggelse. Hivan Maskin: 27,50 pr.meter x 290 m 7975

KV 43 Svanvik Gård Ca. 640 m Må vurderes pga. bebyggelse. Statens V: 26,50 pr.meter x 640 m 16960

KV 1 Valenveien, Bugøyfjord Ca. 2800 m Må vurderes pga. bebyggelse. Transportsentralen: 42,50 pr.meter x 2800 m 119000

KV 23 Reinøysundveien, fra Bergly Ca. 3800 m Må vurderes pga. bebyggelse. Statens V: 26,50 pr.meter x 3800 m 107000

KV 56 Korbiveien Ca. 760 m Må vurderes pga. bebyggelse. Statens V: 26,50 pr.meter x 760 m 20140

Langvasseid, Ca. 300 m Landbruksvei. Må Vurderes pga. bebyggelse. 10000

Pasvik, Skogum, Ca. 1100 m Landbruksvei. Må Vurderes pga. bebyggelse. 25000

Myrheimveien, Bugøyfjord Ca. 440 m Landbruksvei. Må Vurderes pga. bebyggelse. Transportsentralen: 42,50 pr.meter x 440 m 18700

Kurtiveien, Svanvik Ca. 760 m Landbruksvei. Må Vurderes pga. bebyggelse. Statens V: 26,50 pr.meter x 760 m 20140

Scooter parkeringsplass, Spurven 30000

Sum besparelse vintervedlikehold 399667,5
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Det antas at tiltaket vil gi en årlig besparelse på kr 315 000 i økonomiplanperioden. 

Man må undersøke om det er bevilget trafikksikringstiltaksmidler til lyspunktene som foreslås 

fjernet/slukkes, sånn at man ikke risikerer å måtte betale tilbake midlene. 

 

  



Omstillingsprosjekt 2018-2019    
 

53 

 

TILTAK MED EFFEKT FOR INVESTERINGSREGNSKAPET 
 

Salg av personalhytte brattli - investeringstiltak 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  50 50 50 50 

Inntekter  1 000 0 0 0 

Netto  1 050  0  0 0 

 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud: 

Brattli personalhytte, gnr/bnr 22/30, er på 50m2 og ble bygget på 80 tallet. Hytta har innlagt strøm 

og muligheter for sommervann. Kommunen eier tomta som er på 2136 m2.  

 

Brattlihytta brukes lite av ansatte, inntektene fra utleien er lav. Det er noen få personer som går igjen 

mht leie av hytta.  

Kostnaden for leie er kr 400 pr gang, for øvrig samme beløp som for 2014 – leia er ikke regulert de 

senere år.   

   

I 2017 var den leid ut 20 ganger , som gir  kr 8 000 i leieinntekter 

2016 utleid  15 ganger  kr 6 000 i leieinntekter 

2015 utleid   17 ganger  kr 6 800 i leieinntekter 

2014 utleid  22 ganger  kr 8 800 i leieinntekter   

 

Regnskapsmessig har vi hatt et mindreforbruk (leieinntekter, fondsmidler og velferdsmidler) de siste 

år, slik at vi har en positiv saldo pr 01.01.18 på kr 40 360, dette før eventuelle velferdsmidler stilles til 

disposisjon i 2018. Det er foreslått at kr 50 000 av velferdsmidlene i 2018 skal gå til dekning av faste 

utgifter tilknyttet hytta.  

 

Driftsbudsjettet pr d.d består av: Leieinntekter + fondsmidler + velferdsmidler 

 

Det er behov for vedlikehold av hytta. Vedlikeholdet er basert på frivillighet. Hva et slikt prioritert 

vedlikehold og tilhørende kostnader er, er ikke analysert, men dagens tilgjengelige midler til ikke 

være tilstrekkelig. I all vesentlighet går dette til å dekke opp driften. 

 

I 2016 ble badstuen oppgradert, og det er foretatt utskifting av toalettfasilitetene i 2017.  

 

Om en ser for seg at det ikke stilles velferdsmidler til disposisjon framover vil driften av Brattlihytta 

gå med underskudd. En må i en slik situasjon vurdere å selge Brattlihytta. Dette vil gi en 

engangsinntekt, samtidig som Sør-Varanger kommune ikke har kostnader framover.     

 

Ordningen med personalhytte er et personalpolitisk tiltak. Det er ikke lov- eller avtalefestet at man 

skal ha personalhytte til sine ansatte. 

 

Hvilke endringer innebærer tiltaket: 
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Salg av personalhytta medfører at Sør-Varanger kommune vil få et personalpolitisk virkemiddel 

mindre. 

 

Konsekvenser for brukere og personale: 

Salg av personalhytta medfører at Sør-Varanger kommune vil få et personalpolitisk virkemiddel 

ovenfor sine ansatte mindre. 

 

Økonomisk effekt: 

Hytta ligger i et attraktivt hytteområde, har god standard og kort avstand til vei. Hytter med 

tilsvarende standard har den siste tiden blitt solgt med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på kr. 

25 000,-. Salgssummen vurderes til å være kr. 1 million 

Et salg vil medføre en besparelse i drift på kr 50 000. 

 

Salg av prestebolig 
(tall i 1000) Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Utgifter  0 0 0 0 

Inntekter    2 500 0 0 0 

Netto  2 500  0 0 0 

 

Boplikten for prester er opphørt, det vil si at presteboligen som kommunen har kjøpt på 

Skytterhusfjellet kan selges. Dette vil gi en økonomisk gevinst på kr 2 500 000 som kan realiseres 

allerede i 2018.  

 


