
Notat – tjenestebasert budsjettering 

Bakgrunn 

Det ble i K-sak 33/17 vedtatt å innføre tjenestebasert budsjettering fra og med 

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2018-2021. Dette i tråd med 

anbefalinger fra en nedsatt arbeidsgruppe bestående av 4 politikere og 5 fra 

administrasjonen, jf. F-sak 7/17. Arbeidsgruppens sluttrapport er her. 

Før tjenestebasert budsjettering ble innført, ble budsjett og økonomiplan vedtatt 

med utgangspunkt i kommunens organisering; ansvar, enheter og etater. 

Tjenestene som kommunen forvalter ble i liten grad synliggjort med 

budsjettrammene som sammenfalt med tidligere organisering. Følgelig var det 

utfordrende å vurdere mål på kvalitet og effektivitet, samt vurdere mulige 

handlingsrom oppimot sammenlignbare grupper. Endring til tjenestebasert 

budsjettering ble iverksatt for å bedre sammenheng mellom planer og resultater, 

og for å synliggjøre politiske prioriteringer i budsjettrammene for tjenestene som 

gis.  

Vurdering 

Siden implementering av tjenestebasert budsjettering, har kommunen vært 

igjennom store inngripende organisasjonsendringer særlig med tanke på nye 

lederledd og resultatområder i linja; fra etater til kommunalområder med 

underliggende virksomheter. Inndeling i virksomheter ivaretar tjenestefokuset 

endringen søkte å ivareta. Men i og med virksomhetene og tjenesteområdene 

ikke er sammenfallende, viser erfaring siden ny organisering trådte i kraft i 2019 

at det blir for ressurskrevende og komplekst å sikre eierskap og god nok kontroll 

langs begge disse dimensjonene. Kommunen har stått i systemtekniske 

uforutsette store utfordringer samt uforholdsmessig ressurstunge prosesser.   

Tjenestebasert budsjett har bidratt til økt fokus på tjenesteområdene og mindre 

fokus på hvordan oppgaver og ansvar er organisert. Bruk av uforholdsmessig 

mye stabsressurser til prosessarbeid går på bekostning av tid til nødvendige 

kontroller og kvalitetssikring. Dessverre finner vi eksempler på dette knyttet til 

både HP-arbeidet sist høst, samt ved fremleggelse av rapport for første tertial 

2022. 

Kommunedirektøren mener en forenkling av systemstrukturen vil frigjøres 

ressurser fra prosessarbeid slik at det reelle behovet for rammekontroll og 

kvalitetssikring kan ivaretas på en forsvarlig måte. Det er også viktig at ansvar 

er tydelig plassert for oppfølging av budsjettets mange enkeltområder. 

Det gjøres oppmerksom på at Nordre Follo har gått bort fra tjenestebasert 

budsjettering, og at det er et fåtall av norske kommuner som har rene 

tjenestebaserte budsjetter.  
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