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Hvordan gjøre det klokeste kuttet i tjenesten?
Gjennom ulike gjøremål, øke innsikten og faktagrunnlaget, finne
alternative måter å realisere tjenestene på, skape eierskap og
forankring, og øke gjennomføringsevnen og viljen.
Målet er å finne den ressursbruken som gir høyest grad av Mening,
Mestring og Mot for innbyggere, ansatte og politikere gitt den
økonomiske realiteten. Dette dokumentet beskriver denne prosessen
for høsten 2020. Samlet skal prosessen gi mer enn summen av
enkeltdelene.
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H VO R DA N G J Ø R E D E T K L O K E S T E K U T T E T I T J E N E S T E N ?

UTFORDRINGSBILDE
Prognosen for regnskapsresultatet i driften er per nå mellom minus 10-15 millioner. Til dette tallet ligger
det stor risiko knyttet til barnevern, kjøp av sykehjemsplasser og generell belastning på driften knyttet til
korona-pandemien. Regnskapsresultatet vil i tillegg ha med seg engangsutgifter knyttet bla. til nytt
bydelshus og streetbasketbane. Disse planlagte engangsutgiftene vil redusere bufferen bydelen har slik
at vi med inngangen av året kan ha mellom 25 og 10 millioner i reserve. Med
stor risiko i driften og med en drift som i seg selv har i seg kortsiktige
svingninger er denne reserven helt nødvendig for å ikke daglig måtte
endre budsjettrammene for den enkelte tjeneste.
Oppdaterte kriterietall, dvs. de verdiene som bestemmer andelen bydel
Nordstrand skal ha av samlet budsjettkake for bydelene i Oslo
kommune, gir en omfordeling mellom bydelene. Resultatet varierer mye
mellom bydelene, noen får, andre blir trukket. Vi får for 2021 17
millioner mindre. Sammen med prognosen for årets slutt har dermed
Nordstrand bydel en budsjettutfordring på 30 millioner.
Det er knyttet usikkerhet om bydelens utgifter knyttet til effekter av Koronapandemien blir dekket fullt ut.
Oslo kommune har i tillegg andre økonomiske utgifter, reduserte inntekter. Det kan nevnes redusert utbytte
pga. lavere strømpriser. Samlet sett kan dette medføre at totalbudsjettet, budsjettkaken, for bydelene
reduseres. Det vil dermed kunne bli et ytterligere kutt i rammen for bydelene. Om det skulle bli 20
millioner for Nordstrand bydel er vår samlede budsjettutfordring på 50 millioner.
I det videre arbeidet i denne prosessen vil vi derfor legge til grunn at
bydelen må redusere budsjettrammen på mellom 30 og 50 millioner.
Bydelen har gjennom de siste 6 årene redusert budsjettrammen med
85 millioner. «Enkle» løsninger er derfor gjennomført, nå gjenstår
kun reduksjoner som er krevende, som medfører kutt i tjenester,
redusert kvalitet og nedbemanning. Samtidig øker kravet til
kreativitet, jakt på nye løsninger, alternative driftsformer slik at
tjenestene samtidig utvikles og forbedres fra sitt nye nivå.
Bydelens budsjettmidler er i all hovedsak knyttet til egne ansatte, eller kjøp av tjenester fra andre etater i
Oslo, og dermed deres ansatte. Bydelen har også kjøp av tjenester, som forsikring, varekjøp, leieavtaler,
men disse er ofte knyttet opp til konkrete rettighetsavtaler eller har i seg en langsiktighet slik at
mulighetene for endringer er små. Dette gir at en endring i budsjettrammen får direkte konsekvenser for
antall ansatte. Vi tar derfor som utgangspunkt at det må jobbe 30-50 færre ansatte i bydel Nordstrand
neste år. Gjennom ansattes rett til stilling i Oslo kommune mister ingen ansatte sin jobb, men endrer
ansettelsesforholdet til en annen bydel/etat i Oslo (Overtallighets garantien i Oslo).
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RESULTATSMÅL
Prosessen i seg fyller en viktig funksjon for å skape innsikt, kreativitet, eierskap, klokskap og kraft til
gjennomføring. Det holder ikke. Prosessen er kun vellykket om den også skaper:




Varig budsjettbalanse
Rom for utvikling av tjenester, medarbeidere og organisasjon
30-50 færre årsverk i 2021

DE ULIKE PROSESSENE
Gjennom de siste årene har vi gitt de ulike avdelinger og tjenester rammer, med en andel av et kutt som
de må finne løsninger innenfor. Årets prosess søker å tilføre denne oppgaven innsikt, kreativitet og svar
som vi gjennom tidligere prosesser ikke tilsvarende har fått lagt på bordet. Uansett vil det til slutt være
bydelens ledergruppe ved direktøren som er pålagt å lage et budsjett i balanse og legge det frem for
politisk vedtak. Ved å legge inn følgende elementer i årets budsjettprosess forsøker vi å legge frem det
klokeste forslaget vi kan:

Avdelings-gjennomgang med andre øyne «en kritisk venn»
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med dokumentasjon og analyse m.m. Disse nye øynene, denne kritiske
vennen får i oppdrag å beskrive konkrete tiltak som «man ville gjort for å bruke mindre
penger». Totalt settes det av ti
arbeidsdager for prosessen
fordelt på to runder a en uke.
Fremdriften og leveranser
underveis styres av
bydelsoverlegen og det
gjennomføres fremdriftsmøter
mandag og torsdag. Verktøyet
for prosess-styring er Planner.
Planner vil bli brukt med
sjekklister og jevnlig
oppdatering av notater for å
sikre en kontinuerlig og god
prosess. Informasjonsgruppen
for budsjett 2021 møtes hver
uke for å sikre kvalitet på
leveransen. Tiltakene beskrives i tiltakskort, og det gjennomføres en gevinstrealisering til
hvert tiltak. Ved å bruke gevinstrealisering vil det bli sett på nyttevirkninger, fordeler eller
positive effekter som forventes oppnådd. Her vil det komme frem ønskede og planlagte
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forhåndsdefinerte, men også muligens ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant
av tiltakene. I første runde blir kun tiltakene med økonomisk gevinst for 2021 prioritert.

«Det er når livet er krevende vi må utvikle oss og se verden med nye øye»

Stolthet, klokskap og smer te
Hva er det bydelen med rette kan være stolte av,
hva er det som skaper en viktig forskjell for de som
får tjenester i bydelen? Hvordan får vi det til? Og
hvorfor gjør dette vi gjør en slik viktig forskjell? Og
når vi har denne kunnskapen, hva skal vi da kutte,
slutte med? Hva vil den som står nærmest
utfordringen velge? Hvorfor det?
Vi gjennomfører derfor en annen ledersamtale i hele
bydelen, mellom hver enkelt seksjonsleder og
bydelens direktør. Varigheten av lederpraten vil
være på mellom to og tre timer. Målet er å fange
opp, forstå og kjenne på betydningen av årets
budsjettkutt. Og sikre oss at vi gjør det paretooptimale
kuttet, dvs. at når vi har at gjennomført prosessen, så
kunne vi ikke flytte en krone til for at noen skulle få det
bedre uten at det medførte en større forverring for andre.
Leder må gjerne ta med lokal tillitsvalgt i lederpraten og
hatt budsjettt2021 som tema på lokalt personalmøte i
forkant.
Å redusere tjenestene skal og må være smertefullt. Prosessen skal bidra til at alle deler av
organisasjonen får en del av det, også direktøren.
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Lederpraten vil bestå av den enkelte seksjonsleder (leder som deltar på ULM), bydelens
direktør og bydelens informasjonsrådgiver. I tillegg til de overnevnte målene for denne
prosessen skal det også lages en oppsummering med en varighet på fem minutter til BU
sine deltakere (Og andre som måtte ha nytte av oppsummeringen), som beskriver
seksjonens tjenester:





1 min Hva/hvordan?
2 min Hvorfor gjør vi det slik?
2 min Dette gjør meg stolt hos oss!

Ta bort det som er fint skal være smertefullt

Lovlighet og forsvarlighet
En kommune er ansvarlig for å forvalte over 1600
lover og forskrifter. I tillegg gir enkeltvedtak den
enkelte rettigheter tuftet i det enkelte vedtak.
Kontrollorganer og ulike tilsyn sikrer at kommunen
oppfyller loven og forskriftenes krav. Det er et
tilbakevennende spørsmål om hva bydelen driver av
tjenester som er lovpålagte, hva som ikke er det.
Bydelen har jurister knyttet til de ulike avdelinger/stab
med god kjennskap til leverte tjenesteområder på de ulike områder.
Vi tar derfor en gjennomgang av våre tjenester for å få en vurdering av hva vi kan
gjøre/røre og hva som av ulike juridiske grunner ikke kan røres. Våre fem jurister og leder
av kontoret for tjenestekjøp, AMH, lager en utredning på tema. Arbeidet ledes av en av
våre jurister, Asgeir.
Frist for arbeidet er satt til 20. sept.

Med lov skal tjenestene i bydelen bygges, ikke med ulov ødelegges

Jakten på bedre praksis
Selv om vi er dyktige kan vi lære av andre. Og vi
kan ha hatt rom for tjenester som andre bydeler eller
avdelinger ikke har rom for. Vi har et
kompetansemiljø for utvikling og fornying i bydelen,
forankret i tjenestene og ledelse av disse, kjent som
F7. Vi utfordrer disse til å gi oss et gjennomgående
svar på:
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Har vi i dag tjenester som andre avdelinger/bydeler eller kommuner ikke
har råd til?
Har vi tjenester som andre avdelinger/bydeler eller kommuner driver
rimeligere og med samme eller bedre resultat?

Gruppen består av ass. direktører og et støtteteam som knyttes opp til den enkelte, men
samtidig brukes på tvers av teamet. Svarene blir beskrevet som tiltak i tiltakskort, og det
gjennomføres en gevinstrealisering til hvert tiltak. På samme måte som kritisk venn.

Hva finnes av nytt, er det nå nyttig for oss, hvordan kan vi nyttiggjøres oss det?

Fangst av nye lederes erfaring, og
tidligere lederes klokskap
Vi ansetter forhåpentligvis ledere som er dyktigere
enn oss, slik at de kan løfte oss videre. Samtidig er
det nok et faktum at dette som er oss, tradisjoner og
vår måte å gjøre det på, blir de nyes praksis.
Hva så de da de kom hit og avstemte det mot sitt
referanseverk, evaluerte det mot hva man gjorde der
de kom fra?
Vi lager derfor en samling av de lederne som har blitt ansatt siste året. Målet er å fange
tips og ideer, betraktninger og evalueringer av hva de har sett og tenkt. Resultatet skal
brukes til å gi en kvalifisert vurdering til hva vi skal slutte med når vi nå skal kutte i
tjenestene. Og forhåpentligvis ting vi kan gjøre samtidig og dermed redusere de negative
effektene. Noen ganger helt, noen ganger kritiske og avgjørende viktige deler av den
tjenesten som blir kuttet.
De ledes gjennom 1-dags workshop med F7 medarbeider Vibeke.
I tillegg til å kartlegge erfaringene til nye ledere, så vi viktigheten i å få innsikt i
erfaringene fra tidligere ledere. Hva fungerte bra, hvorfor, og hvor er
forbedringspotensialet? Det blir gjennomført en samtale med ledere som har sluttet siste
året.

God erfaring brukt på ny virkelighet gir andre muligheter
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Hvordan gjorde de det?
Bydel Nordstrand har løpende erfaring med å kutte i
tjenestene. Det ble gjort en omfattende omstilling for
ti år siden, og har de siste 6 årene hatt kutt i
rammene med tilhørende reduksjoner. Vi skal ta med
oss erfaringer fra disse prosessene. En bydel som
ligner på bydel Nordstrand, og som gjennom det siste
året, har måttet gjennomføre og gjennomfører
omfattende kutt i tjenesten, er Vestre Aker. Vi inviterer
derfor bydelens økonomisjef til en grundig gjennomgang
både på hvordan de har gjort det og ikke minst, hva de har gjort og hvilke effekter har
det skapt.
Økonomisjef og direktør inviteres til strategisk ledergruppe (SLG)

Noen ganger har din nye vei hvert gått av andre før…

Informasjongruppe for budsjett 2021
Får vi frem den innsikten vi trenger? Er det kvalitet
nok på prosessen slik at man opplever at den gir
mening for de rollene man skal fylle? Har resultatet
det omfanget som gir godt nok svar? Forstår vi det
som lages? For å sikre oss dette etablerer vi en
informasjonsgruppe som avstemmer spørsmålene
overfor forløpende, gjennom et 30 minutters videomøte
ukentlig i september og oktober.
Denne prosessen har ikke parter, som eksempelvis arbeidsgiver, politikere og
arbeidstakere. Men den har partnere som gjennom deling, forståelse, kvalitetssikring,
inspirasjon og støtte kan sikre at prosessen gir et best mulig resultat.
Informasjonsgruppen har ikke besluttende myndighet slik at det overføres ikke noen
kompetanser/delegert myndighet til gruppen.
Bydelen er både gjennom regjeringen og byrådet blitt utfordret til å benyttes seg av slikt
arbeid i partnerskap. Vi foreslår derfor at informasjonsgruppe består




Det politiske valgte organet AU
Tre HTV og HVO
Avdelingsdirektørene og Ass. Bydelsdirektør

Møte og arbeidet ledes av bydelsoverlegen og bydelsdirektøren

Det er fint å kjenne på at noen tror og heier på en
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Informasjon og kunnskapsdeling
Vi må sikre eierskap, forståelse, dvs. «mening, mestring
og mot». Vi vil derfor i hele høst gjøre følgende:








Det blir ekstra Utvidet ledermøte (ULM) i
september og oktober. Møtet blir enten fysisk
eller digitalt. I møtet deles status i prosessen og
anbefalinger og veivalg når de foreligger. Ansvarlig for innhold i møtene er Ass.
bydelsdirektør
Det anbefales at BU setter av tid i
o september for innsikt og forståelse, inkl. fakta oppsummeringer fra
tjenestene
o oktober, for grunnlaget for bydelsdirektørens forslag til budsjett, inkludert
valg av kutt så langt de foreligger
o november, innspill/forslag til strategiske valg og ambisjoner og
overlevering av budsjettforslag
Bydelen gjennomfører i koronapandemien sendinger til alle sine ansatte på
bydelens «intranett» (workplace) hver onsdag. Sendingen suppleres med «budsjett
2021», slik at status i denne prosessen deles med alle også i denne kanalen.
Prosessen vil være en naturlig del i de ulike arenaer/møter bydelen har.

Mangel på innsikt fylles med noe annet
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Virkemidler og annet vi ser på
Parallelt med denne prosessen gjennomfører vi
ordinær budsjettprosess, dvs. tallsikring, nullbudsjett
osv. Økonomisjef er ansvarlig for denne prosessen. For
budsjettprosessen som et hele bruker vi Planner som
styringsverktøy og workplace som delingsarena. Dette
vil derfor være presentasjonsverktøyet brukt i de ulike
arbeidsgruppene og informasjonsgruppen.

I tillegg vil det komme supplerende aktiviteter som vil bidra. Disse vil blant annet være:
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Hva er relevante og viktige avklaringer knyttet til personalområdet? Tema er
blant annet
o Sluttpakker?
o Bruk av vakante stillinger
o Stillingsstopp og tilhørende stillingsbank?
o Overtallighet, gode prosesser
o Arbeidet ledes av Leder HR
Digitale transformasjoner, hva kan vi skape av økonomiske gevinster i 2021?
o Arbeidet ledes av IKT v/Kjell
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FREMDRIFTSPLAN
Budsjettrammen for 2021 er krevende. Det gjør at prosessen blir krevende. Så også fremdriften. Men skal
vi oppnå det resultatet vi ønsker oss må prosessen gjennomføres slik:
Kristisk
venn

Kritisk
venn
Driftsinnsikt

Lovlighet og
forsvarlighet
Jakten på
bedre
praksis

Jakten på
bedre
praksis
Nye og
sluttede
ansattes blikk

Informasjonsgruppe for budsjett 2021
ULM-innsiktssamling
BU Innsikt – Strategi - Beslutning
Info til ansatte
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Prosessene og gjennomført arbeid har ledet til flere tiltak, og gjennomføring av samling den 12 og 13
oktober. Samlingen bestod av de involverte i de ulike prosessene. Tiltakene ble presentert og innsikt ble delt.
Tiltakene ble overlevert til berørt avdelingsdirektør og assisterende bydelsdirektør for videre arbeid med
kvalitetssikring. Etter samlingen ble involvering av de berørte og HTV ble iverksatt. Tiltakene er vist til HTV for
å oppnå en så åpen og transparent prosess som mulig. 26 oktober presenterte avdelingsdirektørene og
assisterende bydelsdirektør de kvalitetssikrende tiltakene. Er de gjennomførbare, har de noe effekt, og hva er
den økonomiske gevinsten? Tiltakene man ikke går videre med ble presentert, samt alternative tiltak. Det var
åpent for spørsmål og diskusjon for å gi videre innsikt og forståelse for å kunne gjøre gode prioriteringer.
Et saldert forslag blir lagt frem den 10 november, det klokeste budsjett valget som mulig, et budsjett i balanse.

Oppdaterte figurer, fremdriftsplan og prosessbeskrivelse finner du i budsjettmappen 2021 på fellesområde.
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