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Hokksund 12.4.18 

Bakgrunn 

Øvre Eiker kommune har besluttet å bestå som egen kommune. Våre nærmeste samarbeidspartnere 
i Drammensregionen er i ferd med å etablere en ny kommune. Dette får konsekvenser for Øvre Eiker 
og de mange samarbeidene vi har regionalt.  

Øvre Eiker har en rekke samarbeid av ulik karakter. Kommunen inngår i interkommunale selskaper, i 
vertskommunesamarbeid, i prosjektsamarbeid, samarbeid via avtaler, stiftelser, samarbeid basert på 
Kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid, aksjeselskaper med mer. Kommunen er 
eneeier av to selskaper: Eiker Eiendomsutvikling AS og Øvre Eiker Energi AS. I tillegg skal det 
opprettes et kommunalt foretak for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens 
formålsbygg i løpet av 2018. 

Kommunen har – uavhengig av kommunesammenslåing av våre naboer – utfordringer knyttet til 
forholdet mellom behov for å gi tjenester til befolkningen og foreta nødvendige investeringer, og 
kommunens økonomiske utsikter.  

Rammetilskuddet for 2018 viser en vekst for Øvre Eiker på 1,8 %. Veksten på landsbasis er på 2,9 %. 
Samlet er det en vekst i de frie inntektene for Øvre Eiker på 2,2 %. Landsgjennomsnittet har en vekst 
på 2,6 %. Kostra-tallene viser at Øvre Eiker ligger under kommunegruppe 7 og landet når det gjelder 
brutto driftsinntekter pr innbygger. Det er ikke satt av penger til fond i 2018, og for å oppnå balanse i 
driftsbudsjettet ligger det et generelt innsparingskrav på 0,7 % av driftsrammene. I følge 
fylkesmannens vurdering av økonomisk handlingsrom basert på de tre kriteriene netto driftsresultat, 
lånegjeld og disposisjonsfond, har Øvre Eiker kommune relativt lite økonomisk handlingsrom. Netto 
driftsresultat er i budsjett for 2018 på 0 %, disposisjonsfond er på om lag 5 % og lånegjelden er høy, 
men i ferd med å flate ut. Rådmannen anbefaler ikke store investeringer basert på låneopptak 
dersom kommunen ikke endrer inntektsgrunnlaget de nærmeste årene. 

Nærmere om hva vi ser etter i vår nye kommunalsjef økonomi, innkjøp og eierskap 

Kommunalsjefen skal lede den nyopprettede Seksjon økonomi, innkjøp og eierskap. I dag er disse 
funksjonene tillagt økonomiavdelingen, og ligger under Seksjon Fellestjenester og service. Den nye 
kommunalsjefen skal lede økonomiavdelingen, i rollen som økonomisjef, lede arbeidet med innkjøp 
der det i dag er én ansatt, samt lede arbeidet med eierskap av kommunens selskaper og 
interkommunale samarbeid, der det fra høsten 2018 vil være en egen prosjektleder.  

Vi ser etter en leder som kan bidra til en helhetlig strategisk utvikling i kommunen, der stram 
økonomistyring, effektivisering, kutt og innovasjon vil stå sentralt i årene som kommer. Kommunens 
samfunnsoppdrag må stå sentralt for denne lederen, som for øvrige ledere i Øvre Eiker kommune. 
Kommunalsjefen må trives med høyt arbeidstempo og operativt arbeid – og må synes det er en 
spennende utfordring å bidra til at Øvre Eiker kommune klarer å levere gode tjenester til 
innbyggerne og samtidig gjøre nødvendige investeringer innenfor inntektsrammer som er av de 
laveste i landet. 

Kommunalsjefen vi ser etter har erfaring fra og kompetanse innen kommunal forvaltning. Han eller 
hun skal løfte fram økonomifaget i organisasjonen, skape forståelse for sammenhengene mellom 
tjenester og økonomi og vise fram det handlingsrommet som ligger i god økonomistyring og –ledelse.  



Kommunalsjefen og dennes seksjon skal balansere mellom å støtte fagavdelingene i deres arbeid og 
å utfordre dem. Han eller hun må være analytisk og bidra overfor andre ledere om hvordan planlegge 
bruk av ressurser i komplekse tjenester. KOSTRA og sammenligninger med andre kommuner må 
være kjent stoff.  

Kommunalsjefen må beherske formidling av kompliserte sammenhenger på en forståelig måte, ikke 
minst for kommunestyret. En slik posisjon i en kommune som Øvre Eiker kan lett bli “sjefen for de 
dårlige nyhetene” – og en del av rollen blir å skape forståelse for alvoret i de økonomiske 
utfordringene samtidig som man bidrar til å skape optimisme og tro på de mulighetene som ligger i 
styring og ledelse.  

Seksjonen har behov for en leder som behersker balansen mellom kommunen som helhet og 
økonomiseksjonens mange detaljer. Medarbeiderne i seksjonen ønsker en leder som løfter 
medarbeiderne opp, gir rom og ser hver enkelt. Seksjonen er liten, så kommunalsjefen må like å 
jobbe i team, se nytten av tverrfaglig samarbeid og kunne bevege seg naturlig mellom strategisk og 
operativt arbeid.  

Kommunalsjefen vil inngå i rådmannens ledergruppe. Alle ledere i Øvre Eiker kommune skal etterleve 
vår vedtatte lederplakat:  

 


