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Bakgrunn

• Tidligere partner i verdens største konsulentfirma 
Accenture

• Startet Norsk Kommunerådgivning i 2009
• 27 års erfaring som konsulent med spesialistkompetanse 

innen:
– Kommuner
– Varehandel
– Grossist
– Produksjon
– Shipping (Primært backoffice og IT)
– Fly (Primært operations)
– Offentlig transport
– Godstransport
– Internasjonal konsulentvirksomhet



Metodisk utgangspunkt



Eksempelprosjekter

• IKT 

• Hjemmehjelp

• Funksjonshemmede

• Skole

• Barnevern

• Renhold

• Kjøkken



Perspektiv på Interkommunale 
selskaper (IKS)

• Innebærer en form for outsourcing 

• Gir muligheter for stordriftsfordeler

• Kan tiltrekke seg mer spisskompetanse

• Et par typiske utfordringer for IKSer:
– Forutsetter tilstrekkelig bestillerkompetanse i den 

enkelte deltakerkommune

– Har behov av en form for ServiceLevelAgreement 
(SLA) som effektivt regulerer både den daglige 
driften  og kostnadene for den enkelte 
deltakerkommune



Orientering om gjennomføring av 
oppdraget inkl. timeforbruk og 

kostnader
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Oppdraget

• Oppdragsgiver ønsker å kartlegge det enkelte IKS’s 
ressursbruk i sin tjenesteyting til eierkommunene sett i 
forhold til ressursbruk for de samme tjenestene i 
sammenlignbare kommuner. I dette ligger ressurser 
primært i form av økonomi og stillingsressurser til de 
ulike tjenestefunksjoner, som hver enkelt IKS portefølje 
har fått. 

• Oppdragsgiver ønsker å få kartlagt om 
medlemskommunene/eierkommunene har lykkes med 
å tilpasse egen kommunens tjenesteportefølje – slik at 
man ike har utstrakt parallell ressursbruk (yter 
tjenesten helt eller delvis to steder).



Trinnvis gjennomføring

• Trinn 1: Kartlegging av selskapene, kun med tilstrekkelig dybde til å kunne slå fast 
om IKS-et drives innenfor normalvariasjon av sammenlignbare kommuner.

• Trinn 2:Der hvor et/flere IKS etter første kartlegging skiller seg noe ut i forhold til 
ressursbruk, vil eiermøtet i det enkelte selskap kunne velge å bringe IKS-et videre 
på trinn 2. I trinn 2 kartlegges funn/avvik mer i dybden for å kunne slå fast 
årsakssammenhenger til at selskapet har en annen profil på ressursbruk enn 
sammenlikningsgrunnlaget. 

• Trinn 3: Siste trinn som eierskapet kan vurdere er iverksetting av 
endringer/omlegginger (trinn 3) som eventuelt bringer selskapet ressursbruk til et 
forventet nivå. 

• Ressursestimatet i det foreliggende tilbudet, omfatter kun trinn 1. Leveransen fra 
trinn 1 omfatter et dokument for hvert selskap, som egner seg for presentasjon og 
behandling i IKSenes styrer og eiermøter. Dokumentet må kunne gi grunnlag nok 
for at eierskapet kan fatte beslutning om de respektive IKS-ene skal løftes videre til 
trinn 2



Analyseperspektiv

• De angjeldende IKSene består ikke bare av 
forskjellige oppgaver, men også forskjellige 
typer prosesser og dermed også 
ressursdrivere. 

• Det er derfor viktig at analysen av den enkelte 
IKS er samstemt med «det logiske rommet» 
som IKSets prosesser består av:



Analyseperspektiv forts.
Indre Østfold Data
• Her er antall innbyggere den viktigste driveren for å kunne sammenligne med andre 

kommuner. 
• Men ofte kan det være relativt omfattende å få identifisert den reelle ressursbruken 

knyttet til IKT i den enkelte kommune. IKT ressurser som superbrukere og teknisk 
support kan være ansatt på deltid i brukerorganisasjonene og ikke IKT avdelingen og 
kostnader til lisenser og utstyr kan være bokført på de merkeligste konti. 

• I tillegg kan kvaliteten på de interne prosessene i IKT-avdelingen være med på å 
drive ressursbruken i brukermiljøene. 

• For å kunne gjøre en tilstrekkelig troverdig sammenligning må den faktiske 
situasjonen innen disse faktorene hensyntas. 

• Dette kompliseres ytterligere utfra omfanget av bruken av IKT i den enkelte 
kommune: F.eks. vil omfanget av bruken av journalsystemet innen helse og 
omsorgssektoren være drivende for ressursbruken i IKT-avdelingen. Der hvor det er 
store avvik fra normalen, må dette hensyntas i sammenligningen.  

Avlastningshjemmet for indre Østfold
• Igjen må ressursbruken til de forskjellige oppgavene splittes ut og sammenlignes 

med andre kommuner: avlastning, aktivitettilbud, observasjon, veiledning, 
kursvirksomhet. 

• Mens avlastning har liggedøgn som hoveddriver så vil f.eks. kursvirksomhet ha antall 
kurstimer som hoveddriver. Også her må omfanget av omsorgsbehovet til 
snittbrukeren hensyntas når sammenligninger skal gjøres.



Analyseperspektiv forts.

Indre Østfold Renovasjon
• Også har må den totale virksomhetens ressursbruk splittes ut i hver type aktivitet; 

innsamling og behandling av husholdningsavfall, innsamling og behandling av 
avfall fra kommunale virksomheter. 

• Her må for det første ressursbruken til de fra staten pålagte tjenestene 
(gebyrbaserte tjenestene) skilles fra øvrige tjenester. De pålagte tjenestene har 
særlig antall husstander og geografi som drivere når sammenligning skal gjøres. 

• Øvrig virksomhet må på samme måte sammenlignes gjennom de faktiske driverne 
utfra hva øvrig virksomhet er. For denne delen bør prissettingen være en del av 
analysen.

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter
• Dette er typiske prosesser innen helse og omsorg. Dermed er driverne antall 

behandlinger for legevakt, antall liggedøgn pr. type døgntilbud og ambisjonsnivå 
for samfunnsmedisin. 

• Også her vil omsorgsbehovet pr. bruker måtte hensyntas når sammenligninger skal 
gjøres.



Analyseperspektiv forts

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat
• Dette er en typisk administrativ prosess hvor transaksjonsmengden 

og størrelsen pr. transaksjon utgjør driverne i prosessen. 

Indre Østfold Kommunerevisjon
• Dette er også en typisk administrativ prosess hvor 

transaksjonsmengden og størrelsen pr. transaksjon utgjør driverne. 
• Men her kommer i tillegg kvaliteten på administrasjonsenhetene 

som revideres. Med svake administrative prosesser i den enkelte 
kommune, så vil dette nødvendigvis drive opp ressursbruken i 
kommunerevisjonen. Dette må hensyntas når sammenligninger 
gjøres.



Antalyseperspektiv fort.

Indre Østfold Utvikling
• Dette er en type prosess hvor ambisjonsnivået for virksomheten er den viktigste 

driveren. Her er det viktig å bryte ned totalaktivitetene til enkeltprosesser og 
sammenligne disse med tilsvarende prosesser i andre kommuner.

Indre Østfold Krisesenter
• Dette er en prosess hvor antall liggedøgn er den viktigste driveren når det skal 

sammenlignes med andre krisesentre. Før det kan konkluderes må også størrelsen 
av omsorgsbehovet til snittbrukeren av det enkelte krisesenter sammenlignes og 
hensyntas i den totale sammenligningen.

Mortenstua skole
• Dette er en prosess hvor den totale virksomhetens ressursbruk må spllittes ut i 

hver type aktivitet; opplæring, SFO/aktivitetstilbud, observasjon, veiledning og 
kursvirksomhet og så sammenligne disse med andre kommuner. Også her må 
størrelsen av tjenesteomfanget pr. snittbruker av de relevante skolene 
sammenlignes og hensyntas i den totale sammenligningen



Datafangst

• I Kostra og SSB sine tall er det mange av driverne til det 
enkelte tjenesteområde som ikke er fanget. Det er derfor 
alltid nødvendig å identifisere den faktiske størrelsen på 
driverne i en kommunal virksomhet når denne skal 
sammenlignes med tilsvarende virksomhet i andre 
kommuner. Og dette kan ikke gjøres i form av et 
spørreskjema, men krever at data og transaksjonseksempler 
fra den enkelte kommunale virksomhet analyseres.

• Norsk Kommunerådgivning AS har gjennom årene bygget opp 
en relativt omfattende base av ressursbruksanalyser på alle 
funksjonsområder i en kommune hvor størrelsen på de 
faktiske driverne er samlet inn for mange kommuner. Det er 
likevel til tider nødvendig at noe tilleggsfakta må innhentes 
gjennom intervjuer i andre kommuner enn den kommunen 
som analyseres.



Datafangst forts.

• Når forslag til endringer til eksisterende 
organiseringsmodell som gir en mest mulig 
optimal og kostnadseffektiv modell i et 
langtidsperspektiv skal utarbeides, er det viktig 
at:
– Evt. dobbeltarbeid identifiseres i de 8 kommunene og 

det aktuelle IKSet. Dette krever at alle 8 kommunene 
intervjues for å identifisere evt. dobbeltarbeid på 
deres side.

– dette gjøres med tilstrekkelig forståelse av at 
årsaksforholdene for dagens situasjon lar seg endres. 
Dette kan kreve avstemminger underveis i arbeidet.



Aktiviteter og estimat



Forutsetninger for estimatet

• Estimatet er et estimat og ikke en arbeidsplan. F.eks. vil 
ressursbruken variere noe fra IKS til IKS.

• Kun tidsbruken til Norsk Kommunerådgivning er estimert
• Det forutsettes at IKSene og de enkelte kommunene stiller 

med ressurser til å avgi data i form av å fylle ut 
spørreskjema og i form av å delta i intervjuer rundt egen 
virksomhet. En konkret plan for dette legges helt i starten 
av arbeidet.

• Det forutsettes at det er relativt enkelt å få gjort 
avstemminger over telefon eller i møter med ledelsen i den 
enkelte kommune, IKSet og ansvarlige for prosjektet blandt 
kommunene. 

• Leveransene leveres i Powerpoint.



Fremdrift og organisering

• Fra Norsk Kommunerådgivnings side kan Trinn 1 av prosjektet starte 9. 
mars 2015 og sluttføres 15. april 2015 slik det er forutsatt i 
tilbudsforespørselen. 

• Norsk Kommunerådgivning AS gir en opsjon på trinn 2 og trinn 3 for de 
IKSene dette er aktuelt for med samme ressurser som i trinn 1. Disse 
opsjonene kan leveres suksessivt etter trinn 1.

• Norsk Kommunerådgivning vil være ansvarlig for kvaliteten i arbeidet hvor 
Erik Fjornes vil være vår hovedressurs inn i prosjektet.  

• Vi foreslår følgende prinsipper for organiseringen av prosjektet fra 
kommunens side:
– Norsk Kommunerådgivning blir tildelt en styringsgruppe som består av den 

eller de som har bestilleransvaret for dette prosjektet. Styringsgruppen vil 
være sentrale i oppstart, avstemming og overlevering.

– Det opprettes en liste av nøkkelpersoner for det enkelte IKSet og i relevante 
virksomheter i den enkelte kommune som Norsk Kommunerådgivning AS kan 
ta direkte kontakt med underveis i arbeidet.



Honorar

Estimatet for vårt tilbudte prosjekt er 231 timer. Med 
vår fullpris på 1000 kroner timen, tilbyr vi oppdraget til 
fastpris på 231.000 NOK + 9000 bilgodtgjørelse + moms 
(Totalt: 240.000 ex moms). 
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat 19200 0,08

Indre Østfold Kommunerevisjon 19200 0,08

Indre Østfold Utvikling 19200 0,08

Indre Østfold Krisesenter 19200 0,08

Mortenstua skole 28800 0,12

Indre Østfold Renovasjon 28800 0,12

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter 28800 0,12

Indre Østfold Data 48000 0,2

Avlastningshjemmet for Indre Østfold 28800 0,12

TOTALSUM ALLE IKS 240000 1

Alle summer er ex moms

Moms kommer i tillegg



Avtale flest mulige tidspunkter for 
oppstartsmøter med IKS`ene
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Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Rømskog og Trøgstad 

kommuner



Prosess

• Liste av kontaktpersoner pr. IKS og kommune

• Utdeling, utfylling og innsamling av 
spørreskjema

• Intervju av det enkelte IKS

• Intervju av den enkelte kommune

• Forankring og overlevering

• erik@fjornes.com


