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Forslag til ny administrativ organisering 

Forord 
 

 

 

Vennesla kommunes fremste oppgave er å skape trygghet for innbyggerne. I fjor 

satte jeg i gang en prosess som kan ha skapt noe utrygghet blant dere ansatte, 

for endring er aldri noe vi mennesker trakter etter. Jeg håper dere ser at dette er 

noe vi må gjøre med ujevne mellomrom. 

Vi må tilpasse oss endringer og vi må ruste oss til å møte endringer. Vi kan ikke 

bare løpe fortere og jobbe mer. Vi må organisere den store kommune-

organisasjonen slik at innsatsen vi legger ned, treffer midt i blinken med de 

ressursene vi har til rådighet. Det er til beste for både ansatte og innbyggere.  

 

Vi møter tre hovedutfordringer de neste par tiårene: 

• Klima. Vi må skape fornybarsamfunnet og redusere utslipp med minst 50 

prosent 

• Demografi. Befolkningen eldes kraftig. Færre skal hjelpe flere som skal 

ha hjelp. 

• Utenforskap. Nesten 30 prosent av innbyggerne mellom 16 og 66 år står 

utenfor arbeidslivet. 

Samtidig går vi inn i en tid hvor nasjonen Norge er på vei ut av oljealderen. 

Ekspertene snakker om «de gode tiders skumringstime». Til nå har prioritering 

betydd å si ja til noe i år og noe annet neste år. I framtida vil prioritering handle 

om å velge helt vekk – for å få råd til det viktigste.  

Det er derfor vi satte skolestruktur på dagsorden. Det er også derfor dere nå får 

denne utredningen med forslag til omorganisering. Svakere økonomisk 

handlefrihet har også vært premiss for foreslått modell. 
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Jeg er stolt av arbeidet som er lagt ned. Seks arbeidsgrupper har jobbet iherdig 

og vi i styringsgruppen har fått svært gode innspill.  Nå skal forslagene på 

høring. Jeg håper dere kommer med gode innspill som vil gjøre sluttresultatet 

enda bedre. Omorganiseringen er ikke svært stor, men den er betydelig. Den 

setter Vennesla kommune i stand til å trygge innbyggerne også i framtida. 

• Vi skal forenkle arbeidet ved fornuftig digitalisering.  

• Vi skal effektivisere støttefunksjoner og administrasjon.  

• Vi skal samskape med samfunnet rundt oss på en mye mer målrettet 

måte.  

• Vi skal slå sammen krefter og kompetanse til målrettet innsats mot 

utenforskap. 

• Vi skal organisere oss slik at vi kan se helhetlig på tjenestene, fra vugge til 

grav.  

 

Svein Skisland, rådmann 
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Sammendrag: 

 
Det gjøres endringer både på overordnet nivå og på enhetsnivå. Disse 

endringene skal og kan ikke føre til økte utgifter for kommunen. Det har vært en 

forutsetning for arbeidet, og det ligger inne et innsparingskrav på administrasjon 

på én million kroner. 

 
De aller fleste enhetene og seksjonene blir fortsatt organisert som nå.  

Her er en kort oversikt og et sammendrag av endringene som foreslås: 

 

Inkludering 

Arbeidet for økt inkludering krever innsats fra flere av våre seksjoner og enheter. 

Det er avgjørende både for den enkelte og for samfunnet at flest mulig deltar i 

skole, arbeid og samfunnsliv. Ny organisasjonsmodell legger til rette for å 

intensivere dette arbeidet. 

• Seksjon for oppvekst vil i framtiden hete seksjon for oppvekst og 

inkludering. Dermed får denne seksjonen et spesielt ansvar for dette 
området. 

• For å sikre økt helhetstenkning vil vi sørge for at seksjon for oppvekst og 
inkludering blir samlokalisert med seksjon for helse og omsorg.  

• Vi må også sørge for at rådgiverne i disse seksjonene har faste møtepunkt 

slik at vi gir sømløse og samordnede tjenester, og at disse ressursene kan 
jobbe mye mer på tvers enn det som er tilfelle i dag. 

 

Vi vil også forsterke arbeidet mot barn og ungdom ved å opprette en ny 

familieavdeling.  En forsterket familieavdeling vil både kunne være et 

koordinerende ledd i enkeltsaker og vil kunne bidra med kompetanse til 

kommunens øvrige fagmiljøer. 

 De tjenestene vi mener med fordel kan samles på denne måten, er  

• Mobilt team 
• Tiltaksteam for barnevernet (nytt tiltaksteam)  

• SLT koordinator  

 

Samfunnsutvikling/tekniske tjenester 

Det gjøres flere endringer innen det som i dag heter seksjon for 

samfunnsutvikling og enhetene som tilhører denne seksjonen: 

 

• Ansvaret for samskaping legges til seksjon for samfunnsutvikling. 
Samskaping med frivillig og privat sektor blir en viktig del av 
samfunnsutviklingen framover, og derfor er det naturlig at samskaping 

koordineres herfra. Samskaping mellom frivillighet, kommune og 
næringsliv blir viktig framover, og kommunestyret har vedtatt at Vennesla 

kommune skal ha som mål å bli best i landet på samskaping. For å nå 
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dette målet, og ha tilstrekkelig fokus, foreslås det at det opprettes en ny 

stilling som samskapingskoordinator. 
• Enhet for park og idrett og Enhet for teknisk forvaltning slås sammen til én 

enhet: Enhet for park og teknisk med én felles enhetsleder. 
Sammenslåingen skal føre til bedre bruk av ansatte, maskiner og 
ressurser, og gjøre det enklere og mer effektivt for interne brukere. 

• Overordnet ansvar for idrett og friluftsliv flyttes til stab for 
samfunnsutvikling. I stab blir det også en ny rolle som «strategisk 

eiendomsbesitter». Rollen som prosjektansvarlig for større 
investeringsprosjekter styrkes også. 

• Ansvaret for svømmehallen flyttes til Byggforvaltning.  

 

Enhet for administrative fellestjenester 

Dette er den eneste nye enheter som foreslås opprettet.  

• Denne endringen vil berøre ansatte i mange enheter. Vi foreslår å samle 
kontorfaglige ansatte under felles ledelse. Dette vil effektivisere 
oppgavene og skape mindre sårbarhet.  

• I denne enheten samles også driftsoppgaver innen personal og økonomi.  
• Samling av ressursene vil bety økt spesialisering, økt kompetanse og mer 

enhetlig styring og mer effektiv drift. I dag er det for mange som har for 
mange forskjellige arbeidsoppgaver. 

 

Innbyggerdialog: 

• Vi har «verdens fineste bibliotek» og vi ønsker å utvikle bygget som en 

møteplass hvor innbyggerne kan treffe kommunen når de lurer på noe. 
Det skal jobbes videre med å utvikle et nytt innbyggertorg i Kulturhuset.  

• Servicetorget legges ned i dagens form.  

 

Digitalisering: 

• Nye digitale løsninger kan gi bedre tjenester og samtidig redusere 
kostnader. 

• Vi må som organisasjon ta i bruk de muligheten de nye verktøyene gir 

oss. 
• Dette krever at digitalisering gis et særlig fokus i ny organisasjon.  

• Dagens tre digitaliseringsrådgivere skal jobbe i et tettere fellesskap.  
• Seksjon for samfunnsutvikling skal ha ansvar for dette viktige feltet.  

 

Rådmannens stab – utvidet rolle: 

I dag er det kun kommunikasjonsrådgiver som er lagt inn i stab under 

rådmannen.  Ansvaret for politisk sekretariat legges også her, og flyttes fra 

Servicetorget. Dette er naturlig siden rådmannen er kontaktleddet mellom 

politikk og organisasjon.  
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Rådmannens ledergruppe: 

Vil bestå av kommunalsjef for oppvekst og inkludering, kommunalsjef for helse 

og omsorg, kommunalsjef for samfunn og miljø, samt organisasjonssjef og 

økonomisjef.  Dette er tilnærmet samme roller og funksjoner som i dag, men 

med en presisering av inkludering og miljø. Det har vist seg nyttig for helheten i 

kommunen at disse rollene er representert i gruppa. 

 

I fortsettelsen av rapporten kan du lese mer grundige utredninger og analyser av 

hver enkelt endring og forslag. 

 

 

 

For styringsgruppa 

Prosjektleder Heidi Engestøl 
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1.0 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn for omstillingsarbeidet  

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-

2023 ble det vedtatt at vi skal ha en gjennomgang av den administrative 

organisering. Rådmannen skrev da følgende:  

 

«Som et ledd i å gjøre kommunen enda bedre i stand til både å 

være med å løse fremtidas store utfordringer og forsterke det 

positive som skjer i kommunen mener rådmannen det nå er tid for 

å gjennomføre en prosess der vi tar en gjennomgang av hele 

kommunens organisasjon.  

Hensikten er å etablere en organisasjon som i best mulig grad er 

tilpasset kommunens hovedoppgaver, og som er fremtidsrettet og 

fleksibel i forhold til kommunens utfordringer de kommende år og 

kommunestyrets politiske føringer for dette.»  

På grunnlag av budsjettvedtaket ble det i Vennesla kommunestyre 13.02.20 
vedtatt å sette i gang prosessen. Planen var at det skulle fattes vedtak om ny 
organisering høsten 2020, men pga. koronapandemien ble prosessen utsatt.  

 

I henhold til kommunelovens § 13 er det rådmannen som er leder for den 

samlede 

kommunale administrasjon og ansvarlig overfor kommunestyret. I dette ligger 

det at 

rådmannen har ansvar for at kommunen er organisert på en mest mulig 

hensiktsmessig måte. Dagens administrative organisering ble vedtatt i 2006. 

Tiden er 

nå inne for å vurdere denne på ny. 

 

 
En kommune har følgende hovedoppgaver:  

 • Yte tjenester til innbyggerne  

 • Være samfunnsutvikler  
 • Være forvaltningsorgan  

 • Være arbeidsgiver for de ansatte  
 • Forvalte fellesskapets verdier  

Vi skal ikke omorganisere oss for omorganiseringens skyld, men for å ruste oss 

til å møte de store utfordringene vi ser kommer.  
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Utfordring 1: Klimautslippene skal mer enn halveres innen 2030 
Utfordring 2: Nesten 30% i arbeidsfør alder faller utenfor skole og arbeid 

Utfordring 3: Fram mot 2040 blir det 40% flere eldre som trenger hjelp 

Kommunens økonomiske handlingsrom vil bli betydelig trangere i årene som 
kommer. Dette gjør at administrasjonen må ha et ekstra stort fokus på å hente 

ut mulige gevinster i forbindelse med ny organisering. 

Vennesla kommune er i den heldige situasjonen at vi har avsatt penger på fond. 
Dermed har vi tid og bedre mulighet til å omstille på den riktige måte. 

 
 

1.2 Faser i prosjektet 

1. Oppstart og premisser for omorganiseringsprosessen.  Vedtak i 

kommunestyret 13.02.20 
2. Styringsgruppe og prosjektteam opprettes – våren 2020 
3. Arbeidsgrupper opprettes sommer/høst 2020 

4. Arbeidsgruppenes anbefalinger – frist 12. november 
5. Arbeidsgruppenes presentasjon for Styringsgruppa 19. og 20. november 

6. Styringsgruppas samling for å jobbe med skisse til hovedmodell 25.og 26. 
november 

7. Bearbeiding og diskusjoner desember/ januar 
8. Styringsgruppa fremlegger rapport 08.02.21. 
9. Høringsprosess – 08.02 – 08.03.21 

10.Styringsgruppas vurderinger av høringsinnspill – mars 2021 
11.Politisk behandling april 2021  

12.Ny administrativ organisering innføres gradvis frem mot årsskiftet 21/22.  

 

Rapporten blir sendt på høring til bl. arbeidstakerorganisasjonene, Barne- og 
ungdomsrådet, Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Næringsforeningen og 
Frivilligsentralene. Vi legger opp til bred involvering både fra ansatte og 

innbyggere. Alle som vil, kan komme med høringsinnspill, men det må 
fremkomme hvem uttalelsen kommer fra. 
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1.3 Prosjektorganiseringen: 

 

 

Styringsgruppe og prosjektteam: 

Styringsgruppa for omorganiseringsprosjektet har bestått av seks medlemmer og 

prosjektteamet av fem personer: 

 

Styringsgruppa:  

Rådmann Svein Skisland – leder 

Kommunalsjef for Samfunnsutvikling Vidar H. Homme 

Enhetsleder/Styrer i Smååsane Barnehage – Marianne Wegge  

Enhetsleder/Leder NAV Midt–Agder – Rolf Velle  

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet – Solveig Nordvold 

Hovedtillitsvalgt Delta – Anne Britt Engestøl 

 

Heidi Engestøl har permisjon fra sin faste stilling som organisasjonssjef for å 

være prosjektleder. Hun har med seg et prosjektteam til å bistå seg i å utføre 

oppdrag for styringsgruppa.  
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Prosjektteamet består av følgende medlemmer: 

Heidi Engestøl – prosjektleder/organisasjonssjef 

Elena Samuelsen – rådgiver i seksjon for samfunnsutvikling 

Lovise Kjøstvedt – digitaliseringsrådgiver i servicetorget 

Christer Lundberg – controller i økonomiseksjonen 

Jorunn S. Hansen – personalrådgiver i organisasjonsseksjonen 

 

Egen kvalitetssikringsgruppe: 

For å sikre kvalitet underveis i prosjektet, har vi hatt en egen 

kvalitetssikringsgruppe til å vurdere arbeidet mens det har pågått. I denne har 

følgende vært representert: 

 

Linda Lunden – Hovedverneombud og leder av gruppa 

Jarle Lie – Enhet for park og idrett 

Tonje Eik – Venneslaheimen omsorgssenter 

Jan Erik Stormo – Lomtjønn bofellesskap – Enhet for Livsmestring 

Anne Grethe Isaksen – Enhet for Barn og Familie 

Ellen Gunnufsen – Økonomiseksjonen – tillitsvalgt 

Fra Prosjektteam – prosjektleder Heidi Engestøl 

  

Gruppa har fulgt prosessen og kommet med kritiske og konstruktive innspill 

underveis. 

 

1.4 Medvirkning og arbeidsinnsats 

Arbeidet i omorganiseringsprosessen har vært preget av bred medvirkning. Om 

lag 40 ansatte og ledere har vært engasjert i ulike arbeidsgrupper, og det har 

vært stor møtehyppighet.  

I tillegg har representanter for frivilligheten og næringslivet vært representert i 

gruppa for Samskaping. 

 

Følgende arbeidsgrupper har arbeidet med forslag til ny organisering. 

• Digitaliseringsgruppe, ledet av enhetsleder i Servicetorget Kristin F. 

Viksnes. 
• Gruppe for administrative fellestjenester, ledet av konstituert 

organisasjonssjef, Geir Knutsen. 



13 
 

• Samskapingsgruppe, ledet av kommunalsjef for samfunnsutvikling Vidar 

H. Homme 
• Gruppe for tekniske tjenester, ledet av kommunalsjef for 

samfunnsutvikling Vidar H. Homme. 
• Utenforskapsgruppa, ledet av enhetsleder for NAV-Midt Agder Rolf Velle.  

 

Medlemmer, mandat og forslag fra de enkelte gruppene kan leses på 

kommunens hjemmeside, og følger som vedlegg til denne rapporten. 

Helse- og omsorgsenhetene ble omorganisert i 2017. Vi har derfor valgt å ikke 

ha særskilt fokus på disse enhetene i denne prosessen.  

 

2.0 STYRINGSGRUPPAS INNSTILLING  
 

Innstillingen fra styringsgruppa er enstemmig.  

 

2.1 Mål for omstillingsarbeidet 

Mål for omstillingsarbeidet er å etablere en organisasjon som i best mulig grad er 

tilpasset kommunens hovedoppgaver, og som er fremtidsrettet og fleksibel i 
forhold til kommunens utfordringer og kommunestyrets politiske føringer for 
dette. 

Vi vil:   

• skape trygghet for våre innbyggere 

• sørge for økt læring og inkludering  
• få mer kraft til å samskape med samfunnet rundt oss, 
• gjøre digitalisering til en fordel vi utnytter.  

• redusere sektortenkning og ha fokus på helheten 
• gjøre vårt for å redusere klimaavtrykk og miljøbelastninger 

• ha en kostnadseffektiv kommune 

 

 

Helhet  

Vi trenger å sikre helhet i tjenestene bedre enn i dag. Styringsgruppen har derfor 

underveis i prosessen vurdert å innføre en virksomhetsmodell i deler av 

kommunen. Modellen har et ledernivå mellom rådmannen og de enkelte ledere 

innen tjenesteområdene. Vi vurderte om vi skulle gå tilbake til tjenestesjef som 

har ansvaret for alle tjenester vi gir innbyggere, fra fødsel til grav. Fordelene 

med en slik modell er at den enkelte virksomhetsleder kan ivareta driftsrelaterte 

spørsmål innenfor sitt område. Ved å velge en virksomhetsmodell for 

tjenesteområdene vil en kunne se alle enhetene under ett, samtidig som 

tjenestesjefen vil få bedre mulighet til å tenke helhet og utvikling på overordnet 

nivå. 
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Styringsgruppen er enige om at en slik virksomhetsmodell kan ha noe for seg i 

forhold til helhetlig fokus. Vi ser imidlertid at dette vil kunne være en 

kostnadsdrivende modell, med flere ledere enn vi har i dag. Det vil også bli et 

stort ansvarsområde for ny tjenestesjef.  For å sikre økt helhetstenkning vil vi 

derfor heller sørge for at seksjon for oppvekst og inkludering blir samlokalisert 

med seksjon for helse og omsorg. Vi må også sørge for at rådgiverne i disse 

seksjonene har faste møtepunkt slik at vi gir sømløse og samordnede tjenester. 

Det forutsettes videre at rådgiverne arbeider mye mer på tvers av seksjonene 

enn det som er tilfellet i dag. 

 

Rådmannens lederteam må også ha økt fokus på å tenke helhet og utvikling.  

 

Inkludering 

Arbeidet for økt inkludering krever innsats fra flere av våre seksjoner og enheter. 

Det er avgjørende både for den enkelte og for samfunnet at flest mulig deltar i 

skole, arbeid og samfunnsliv.  

 

Kommunalsjef for oppvekst og inkludering får et særskilt ansvar for å koordinere 

arbeidet med inkludering i framtida. 

På organisasjonskartet har vi laget en «diamant». Enhetene som kobles sammen 

i diamanten har en særskilt rolle og ansvar i å bidra til inkludering, og forebygge 
utenforskap. Det etableres en formell møtestruktur med dette formålet. 
Ved å endre tittelen fra dagens kommunalsjef for oppvekst til kommunalsjef for 

oppvekst og inkludering signaliserer vi at dette skal ha et tydelig fokus. 

Det er i dag mange enheter som jobber med å forhindre utenforskap, og som 

gjør en god jobb. Vi opplever likevel at enkeltpersoner og familier får råd og 

veiledning fra ulike tjenester, der rådene enkelte ganger kan være motstridende. 

Dette er ikke en effektiv måte å arbeide på. Vi må organisere oss slik at ikke 

flere personer gjør «samme jobben», men at arbeidet blir koordinert og 

samordnet. Dette skal ny organisering sørge for. 

 

Samskaping/Innbyggerdialog 

Kommunestyret har i sak 84/20 vedtatt et rammeverk for samskaping som 

danner utgangspunkt for dette arbeidet. 

Samskaping mellom frivillighet, kommune og næringsliv er viktig for å møte 

framtidas utfordringer. Klima, demografi og utenforskap løses ikke av kommunen 

alene. Ansvaret for samskaping legges til seksjon for samfunnsutvikling – der 

kan samskaping sees i sammenheng med øvrig samfunnsutvikling. 

Det må også oppnevnes kontaktpersoner for samskaping i den enkelte enhet. 

Ansatte som jobber med samskaping bør samles for å utveksle kunnskap og gi 

hverandre inspirasjon. 
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Rådmannen foreslår å opprette en ny stilling som samskapingskoordinator. Dette 

sikrer en vei inn til kommunen i forhold til initiativ til samskapingsaktiviteter og 

prosjekter. Samtidig sikrer dette god intern koordinering.  

 

Innbyggertorg: 

Gjennom å etablere et innbyggertorg i kulturhuset vil vi legge til rette for økt 

innbyggerdialog og brukermedvirkning. Vi har «verdens fineste kulturhus» og her 

vil innbyggerne kunne møte kommunen både i forhold til saker de ønsker løst og 

i forhold til innspill og dialog. 

Innbyggertorget kan også bli en møteplass og arena for samskaping. Ei egen 

arbeidsgruppe skal se nærmere på hvordan vi konkret etablerer et slikt 

innbyggertorg. 

 

Digitalisering: 

Digitalisering og innovasjon er avgjørende begreper i en moderne organisasjon. 

Vi trenger økt fokus på dette feltet, og vi må gi det økt strategisk betydning. 

Skal vi i fremtiden klarer å hente ut gevinster av økt digitalisering, er det viktig å 

forankre dette arbeidet sentralt i organisasjonen. Arbeidsgruppa som jobbet med 

digitalisering, anbefalte at digitaliseringsrådgiverne samles og plasseres på 

overordnet nivå. Hele det strategiske nivå må ha fokus på digitalisering, men de 

bør organiseres i en av seksjonene. For å få et bredest mulig fokus, både internt 

i organisasjonen og ut mot innbyggerne, foreslår styringsgruppa å samle 

digitaliseringsrådgiverne i seksjon for samfunnsutvikling og miljø.  

Digitaliseringsrådgivere skal ledes herfra, og må ha tett tilknytning til 

fagmiljøene. 

 

F.o.m 01.01.20 ble vi en del av IKT-Agder, men vi er foreløpig ikke fullt 

integrert. Dette vil ta noe tid, da både utskifting av systemer og endring av 

arbeidsprosesser er omfattende.  

Når vi blir en mer integrert del av IKT-Agder vurderes organiseringen på nytt. 

Det skal også oppnevnes digitale endringsagenter i hver enhet. Dette er ansatte 

som har særskilt interesse for dette og som kan være pådrivere på egen 

arbeidsplass. 

Endringsagentene må brukes aktivt i organisasjonen for å fremme behov for 

endring av dagens tjenester/arbeidsprosesser, der et standardisert samarbeid på 

tvers av organisasjonen er en viktig suksessfaktor. 
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Samfunnsutvikling/ tekniske tjenester 

Enhet for park og idrett og Enhet for teknisk forvaltning slås sammen til én 

enhet: Enhet for park og teknisk med én felles enhetsleder. Sammenslåingen 
skal føre til bedre bruk av ansatte, maskiner og ressurser, og gjøre det enklere 

og mer effektivt for interne brukere. 
 
Overordnet ansvar for idrett og friluftsliv flyttes til stab for samfunnsutvikling. I 

stab blir det også en ny rolle som «strategisk eiendomsbesitter». Rollen som 
prosjektansvarlig for større investeringsprosjekter styrkes også. 

 

 

Enhet for administrative fellestjenester 

Dette er den eneste nye enheten som foreslås opprettet. Denne endringen vil 

berøre ansatte i mange enheter. Vi foreslår å samle kontorfaglige ansatte under 

felles ledelse og i størst mulig grad samlokalisert. Dette vil effektivisere 

oppgavene og skape mindre sårbarhet. I denne enheten samles driftsoppgaver 

innen personal og økonomi, samt enkelte oppgaver som i dag er på 

servicetorget, for eksempel arkiv.  

Samling av ressursene vil bety økt spesialisering, økt kompetanse, mer enhetlig 

styring og effektiv drift. Det vil også bety redusert sårbarhet ved sykdom og 

fravær.  

En del administrative oppgaver forventes å kunne digitaliseres i årene som 

kommer.Disse gevinstene blir enklere å effektuere når ressursene er samlet.  

 
 

Klima 
 

Klimakrisen er global, og må løses gjennom globalt samarbeid og lokal handling. 

Klimagassutslippene må reduseres betydelig for å hindre global oppvarming med 

katastrofale konsekvenser. Vennesla kommune kan bidra på mange felt.  Areal- 

og transportpolitikken er spesielt viktig.  Det samme er rollen som innkjøper av 

varer og tjenester. Vi må ha fokus på energieffektivisering og nullutslipp i egen 

virksomhet. I tillegg har kommunen en viktig rolle i det holdningsskapende 

arbeidet lokalt. Særlig blant barn og unge. Kommunedelplan for klima er under 

arbeid og forventes ferdigstilt neste år. Klimaplanen skal fastsette mål for 

klimaarbeidet og strategier for å nå målene.  

I gjeldende organisasjonsmodell er det overordnede ansvaret for klima plassert i 

stab i seksjon for samfunnsutvikling, tett knyttet sammen med overordnet 

kommuneplanlegging. Ansvaret for oppfølging av konkrete klimatiltak i 

kommunevirksomheten følger som hovedregel den ordinære organiseringen. 

Styringsgruppen vurderer dette som en god løsning også fremover med tanke på 

sikre tilstrekkelig fokus og gjennomføringskraft i arbeidet med å redusere 

klimagassutslippene i kommunen. Vi endrer tittelen til kommunalsjef for samfunn 
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og miljø, for å signalisere hvor vesentlig del klima og miljø er i arbeidet med 

samfunnsutvikling.   

 

2.2 Organisasjonskultur 

Organisasjonskulturen er det viktigste redskap vi har for å realisere kommunens 

visjoner, mål og strategier. Hvorvidt vi lykkes i forhold til våre oppgaver, vil i 
stor grad avhenge av den kulturen vi har i organisasjonen. 
Organisasjonskulturen skapes på den enkelte arbeidsplass, og det er en 

forutsetning at hver arbeidsplass gjennomgår og implementerer denne. 

 

Vi har i dag følgende vedtatte organisasjonskultur:  

• Vi er serviceinnstilt! 
• Vi er endringsvillige! 

• Vi ser hverandre! 
• Vi gjør hverandre gode! 
• Vi unner hverandre suksess! 

• Vi er stolte over egen arbeidsplass og kommunen! 
• Vi tenker løsning i stedet for problem! 

• Vi er uformelle og folkelige! 
• Vi har det gøy på jobben! 
• Vi har lov til å prøve noe nytt! 

 
 

Rådmannen har fått mange tilbakemeldinger på at disse prinsippene er gode, og 

enkle å forholde seg til. Vi velger derfor å videreføre disse. 
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2.3 Ny organisasjonsmodell og «diamanten» 

 

 
Modellen over viser hvordan vi tenker å organisere kommunen. Modellen er en 

kombinasjon av linje- og matriseorganisasjon. En matriseorganisasjon har 

horisontale linjer og kombinerer en tradisjonell linjeorganisasjon med en 

prosjektorganisasjon. 

Ansvarslinjene fremkommer som linjer i modellen. Hele organisasjonen har 
ansvar for å være med på å bedre levekårene i kommunen. Samtidig viser 

«inkluderingsdiamanten» viser hvilke enheter som særlig skal samarbeide for å 
forebygge utenforskap. 

Økonomiseksjonen og Organisasjonsseksjonen er stabsfunksjoner og er derfor 
flyttet fra linje til stab. 

 

Fellesadministrative støttetjenester er også stabsfunksjoner og er derfor, på lik 

linje med organisasjonsseksjonen og økonomiseksjonen, flyttet fra linje til stab. 
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Strategisk nivå – med rådmann og lederteam innenfor områdene; 

• Oppvekst og inkludering 

• Helse og omsorg 

• Samfunn og miljø 

• Økonomi 

• Organisasjon 

 

Enheter  

• Kvarstein skole 

• Hunsfoss skole 

• Moseidmoen skole 

• Vennesla skole 

• Samkom skole 

• Skarpengland skole 

• Eikeland oppvekstsenter 

• Vennesla ungdomsskole 

• Vennesla Voksenopplæring 

• Barnestua Barnehage 

• Solsletta Barnehage 

• Smååsane Barnehage 

• Klokkerstua Barnehage 

• Barn og Familie 

• NAV Midt-Agder 

• Koordinerende og helsefremmende enhet 

• Livsmestring 

• Venneslaheimen omsorgssenter 

• Hægelandsheimen omsorgssenter inkl. Hjemmetjeneste på Hægeland 

• Hjemmetjenester – Nedre Vennesla  

• Kjøkken  

• Plan og Utbygging 

• Byggforvaltning 

• Park og Teknisk 

• Kultur m / innbyggertorg   

• Fellesadministrative støttetjenester 
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2.4 Overordnet strategisk nivå 

 

For å ivareta den overordna utvikling av kommunen, samt bistå rådmannen 
innenfor tjenesteutvikling, samfunnsutvikling, organisasjon og økonomi, 

videreføres rådmannsteam på seks personer, inkl. rådmannen. Medlemmer av 
rådmannsteamet vil opptre på vegne av rådmannen og med dennes myndighet. 
Styringsgruppa mener sammensetningen på en god måte vil kunne bidra til at 

kommunens oppgaver innen samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning 
og arbeidsgiveransvar blir ivaretatt. 

 
Medlemmer i rådmannens lederteam vil også, etter oppdrag fra rådmannen få et 
særskilt ansvar for oppfølging av utvalgte og resultatenheter, samt ansvar for å 

ivareta helheten i hele organisasjonen. 
 

 
 

2.5 Rådmann  

 

I henhold til kommunelovens § 13 er det kommunedirektøren som er leder for 

den samlede kommunale administrasjon, og ansvarlig overfor kommunestyret.  

Den enkelte kommune velger selv hvilke tittel man bruker og i Vennesla bruker 
vi rådmann. Det er rådmannen som er kontaktpunktet mellom politikerne og 

administrasjonen. Derfor er det naturlig at ansvaret for valg og politisk 
sekretariat organiseres i stab rett under rådmannen. Styringsgruppa anbefaler 
dette. Dette samme gjelder kommunikasjonsrådgiver som også jobber tett opp 

mot politisk nivå. 

 

Driftsoppgaver innen personal og økonomi flyttes til den nye Enhet for 

fellesadministrative støttetjenester. Organisasjonssjefen og økonomisjefen må 

sammen med rådmannen ha et større fokus på å utvikle og styre 

organisasjonen. Endringstakten i samfunnet øker, og de økonomiske rammene 

blir trangere.  

Innføring av nye digitale løsninger innebærer at vi både må jobbe smartere, 

samtidig som vi må hente ut økonomiske gevinster 

 

2.6 Kommunalsjef for samfunn og miljø 

 
Kommunalsjef for samfunn og miljø skal ivareta ansvaret for strategisk 

samfunnsutvikling. 
Ansvaret for samskaping er også tillagt denne seksjonen. I tillegg opprettes 
rollen som strategisk eiendomsbesitter, samt at det i framtidige prosjekter av en 

viss størrelse kobles på kompetanse fra stab samfunnsutvikling. 
Seksjonen får også, inntil videre, ansvar for digitalisering. Dette vil bli vurdert 

om igjen etter hvert som vi blir en mer integrert del av IKT Agder. 
Hovedansvarsområder som er tillagt denne seksjonen: 
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• Kommuneplan 

• Kommunedelplan 
• Områderegulering i ren kommunal regi  

• Bærekraftig utvikling innen klima og miljø 
• Næringsutvikling 
• Beredskap  

• Idrett og friluftsliv (herunder ansvaret for kommunedelplan og  
spillemidler) 

• Samskaping 
• Eiendomsbesitter  
• Pådriver for, og styring av digitalisering 

• Prosjektstyring – større investeringsprosjekter 
• Oppfølging av aktuelle enhetsledere 

 
 
Områderegulering med privat forslagsstiller/utbygger og detaljreguleringsplaner 

skal fortsatt ligge i Enhet for plan og utbygging.  

 

 

2.7 Kommunalsjef for helse og omsorg 

 

Kommunalsjefen har ansvar for de kommunale tjenestene innenfor kommunens 
helse- og omsorgstjenester, legetjenesten, folkehelse og miljørettet helsevern.  

 
Hovedansvarsområder som er tillagt denne seksjonen: 
 

• Ansvar for overordnet faglig utvikling, strategisk planlegging og  
koordinering  

• Sørge for at kommunens tjenester drives i samsvar med de  
politiske prioriteringer 

• Legetjenestene 

• Folkehelse 
• Overordnet ansvar for Frivilligsentralene 

• Implementering av velferdsteknologi 
• Oppfølging av aktuelle enhetsledere 

 

Demografiske endringer gjør at vi stadig får en eldre befolkning. Dette vil i sin 
tur bidra til økt press på helse- og omsorgstjenestene. Økt satsing på 

forebygging og livsmestring blir viktig i årene som kommer.  
 
Vi omorganiserte denne delen av virksomheten i 2017 og foreslår ikke betydelige 

endringer i denne omgang.  
 

Vi må imidlertid ha øye for kontinuerlige forbedringer og muligheter for økt 
digitalisering i de tjenester der dette er formålstjenlig. 
 

 
 

2.8 Kommunalsjef for oppvekst og inkludering 
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Stillingen som kommunalsjef for oppvekst gjøres om til kommunalsjef for 

oppvekst og inkludering. Det skal fortsatt være et hovedmål at vi forbedrer 

læringsresultatene, men det må legges økt vekt på inkludering. 

 

Kommunalsjefen skal i store trekk ivareta tjenestespekteret fra «0 – 25 år». Det 
grunnlaget man legger i barne- og ungdomsårene vil gi direkte utslag på 
livskvalitet til den enkelte og muligheten til å forsørge seg selv og sin familie.  

 

Arbeidet for økt inkludering krever økt innsats fra flere av våre seksjoner og 

enheter. Vi har derfor foreslått en matriseløsning som viser hvordan aktuelle 

aktører skal komme sammen for å intensivere arbeidet for å forhindre 

utenforskap.  Kommunalsjef for oppvekst og inkludering får ansvar for å følge 

opp og koordinere dette arbeidet. 

 

Barnehager, skoler, Enhet for barn- og familie, Nav Midt-Agder, Vennesla 

Voksenopplæring, Enhet for kultur, Koordinerende og helsefremmende enhet og 

Enhet for Livsmestring må jobbe sammen for å redusere utenforskap. 

Vi foreslår en ny familieavdeling, under Enhet for barn og familie der vi kan sette 

inn tiltak og jobbe enda mer målrettet og koordinert for å hindre utenforskap. 

F.o.m 01.01.21 kom det er lovendring innen barnehage som sier at eierrollen og 
myndighetsrollen skal skilles.  Mange kommuner er nå i prosess for å finne en 

god løsning på dette. Inntil videre ligger både myndighetsrollen og eierrollen i 
seksjon for oppvekst og inkludering. Det er imidlertid viktig at myndighetsrollen 
defineres som en tydelig arbeidsoppgave til en av rådgiverne i seksjonen. 

 
 

Hovedansvarsområder som er tillagt denne seksjonen: 
 

• Ansvar for overordnet faglig utvikling, strategisk planlegging  

• Sørge for at kommunens tjenester drives i samsvar med de politiske 
prioriteringer 

• Være pådriver for å bedre læringsresultater i Venneslaskolen 
• Være ansvarlig for at arbeidet med inkludering prioriteres  
• Myndighets- og tilsynsrollen for kommunes private og kommunale 

barnehager  
• Oppfølging av aktuelle enhetsledere 

 
 

2.9 Organisasjonssjef / organisasjonsseksjon 

Organisasjonssjefen skal sørge for at kommunen er best mulig organisert. Vi må 

fortløpende endre oss slik at våre ansatte får brukt sin kompetanse til beste for 
kommunens innbyggere. Endringstakten kommer til å øke som følge av 

endringer i omgivelsene, digitaliseringsmuligheter og trangere økonomiske 
rammer. 
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Vennesla kommune har ca. 1250 ansatte. De ansatte er kommunes viktigste 

ressurs. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for å beholde, 
videreutvikle og rekruttere motiverte og dyktige ansatte.  

 
 
Hovedansvarsområder som er tillagt denne seksjonen: 

 
• Organisasjonsutvikling 

• Lederrekruttering/utvikling 
• Personaladministrative forhold tilknyttet kommunens ledere,  

herunder konflikthåndtering, evt. omplassering, oppsigelser mm 

• Arbeidsgiverpolitikk 
• Oppfølging av enhetsleder for administrative støttetjenester 

• Samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
 

 

God lederopplæring er helt sentralt for å styrke lederrollen. 

Som følge av omorganiseringen blir en gjennomgang av kommunenes 

arbeidsgiverpolitikk nødvendig.  

 

 

2.10 Økonomisjef / økonomiseksjon 

 
Økonomisjefen skal sørge for overordnet økonomistyring og fornuftig forvaltning 

av fellesskapets ressurser. Dette er en viktig forutsetning for god kommunal 
drift. Økonomisjefens har ansvar for å bidra til at kommunen har en god og 
langsiktig økonomiforvaltning som gir økonomisk handlefrihet over tid. 

 
Hovedansvarsområder som er tillagt denne seksjonen: 

 
 

• Økonomistyring og overordnet kontroll 

• Budsjett og økonomiplan 
• Finansforvaltning 

• Eiendomsskatt 
• Innkjøp, inkludert kontaktperson til Grønne innkjøp (interkommunalt, med 

Evje og Hornnes som vertskommune) 

 
 

 
Alle piler peker i retning av strammere økonomiske rammer for kommunene. Det 

betyr at kravene til effektiv drift og god ressursutnyttelse vil øke ytterligere i 

framtida. Økonomisjefen vil få ansvar for tettere oppfølging av den enkelte 

enhet. 

 
 
 

2.11 Tjenester / Resultatenhetene 
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Tjenester til innbyggerne gis i all hovedsak i resultatenhetene.  

En resultatenhet er en selvstendig og avgrenset enhet hvor det er tydelig hvilke 
rammer den jobber innenfor. Det innebærer fag, økonomi og personell. De aller 

fleste enhetene blir videreført som i dag. Vi vil i det videre beskrive en del 
endringer vi foreslår i ulike enheter.    

 

 

2.11.1 Innbyggertorg. 

Dagens servicetorg opphører i nåværende form. Økt digitalisering medfører at 

stadig flere av servicetorgets tradisjonelle oppgaver kan løses digitalt. Mange 

kommuner har etablert innbyggertorg i tilknytning til bibliotek /kulturhus.  

Vi har «verdens fineste» bibliotek og kulturhus og styringsgruppa tenker dette 

kan være en god plassering av et innbyggertorg.  

Vi tenker at et innbyggertorg kan være en god arena for økt samskaping. En 

arena hvor kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere kan møtes. 

Det er likevel slik at vi trenger å vurdere hvilken form dette skal ta. Enkelte 

kommuner som har etablert slike innbyggertorg, har ikke lykkes i å oppnå det de 

ønsker. Vi vil derfor å sette ned ei arbeidsgruppe som ser på hvordan vi kan 

etablere dette på en god måte.  

 

 

2.11.2 Enhet for barn og familie   

 

Enheten har i dag ansvar for følgende oppgaver: 

- barnevern 
- tverrfaglig helsestasjon 

- jordmortjeneste 
- PPT.  
- rehab - støttekontakt, praktisk bistand, avlastning, omsorgsbolig, 

koordinering, individuelle planer, ambulerende team, brukerstyrt 
personlig assistent.  

- spes. ped barnehage.  
- psykisk helsevern for barn- og unge 
- barnefysioterapi 

  

Enheten har i dag ansvar for tjenester fra 0 – 18 år. Vi ser at en del brukere 

trenger oppfølging også etter 18 år og foreslår å endre slik at aldersspennet blir 

fra 0 – 25 år.  

Fra 01.01.21 er det gjort endringer i barnevernloven. Dette gir unge voksne med 

barnevernserfaring rett til ettervern fram til de fyller 25 år.  
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For å motvirke utenforskap foreslår vi å forsterke arbeidet mot barn og ungdom 

ved å opprette en ny familieavdeling.  En forsterket familieavdeling vil både 

kunne være et koordinerende ledd i enkeltsaker og vil kunne bidra med 

kompetanse til kommunens øvrige fagmiljøer. 

 

 De tjenestene vi mener med fordel kan samles på denne måten, er  

• Mobilt team 
• Tiltaksteam for barnevernet (nytt tiltaksteam)  

• SLT koordinator  

 

For rusoppfølging og psykisk helsetjeneste ønsker vi en økt fleksibilitet om det er 

Enhet for barn og familie eller Enhet for Livsmestring som skal ha oppfølging av 

den enkelte bruker. En ny bruker på 23 år, som trolig vil ha et langvarig 

hjelpebehov, bør «sluses inn» i enhet for Livsmestring, mens en person som har 

fått tjenester i Enhet for barn og familie i flere år, kanskje bør forlenge tilbudet 

herfra også ut over 25 år. Poenget er at tjenestene må tilpasses brukerne slik at 

det blir færrest mulig overganger mellom enheter. Overgang mellom ulike 

enheter må også skje så smidig som mulig.  

   

I 2002 ble Venneslamodellen, kalt kjernegrupper, vedtatt som hovedmodell for 

det forebyggende arbeid med barn og unge i Vennesla. Ideen var å arbeide 

helthetlig med unge i risikogruppa. Kjernegruppemodellen er fortsatt operativ og 

tilbys nå til barn og unge mellom 0-21 år. Det er et lavterskel- og individrettet 

tilbud som er et samarbeid mellom ulike etater i kommunen, tilpasset 

aldersgruppe. Kjernegruppemodellen videreføres nå fra 0 – 25 år, men det 

arbeides videre med løsninger som kan gi enda bedre tjenester. 

 

Ansvaret for assistentene innen spesialpedagogikk overføres til den enkelte 

barnehage. Assistentene er i dag organisert i Enhet for barn- og familie, men har 

sitt arbeidssted i den enkelte barnehage. Det er naturlig at det formelle 

arbeidsgiveransvaret ligger der assistentene faktisk jobber.  

   

2.11.3 Enhet for Administrative fellestjenester 

Vi foreslår å samle kontorfaglige ansatte under felles ledelse og i størst mulig 

grad samlokalisert. Kontorfaglig personell arbeider i dag i stor grad ute på den 

enkelte enhet. Den enkelte ansatte har et vidt spekter av arbeidsoppgaver, noe 

som gjør at man må spre sin kompetanse på mange områder. Ved å samle disse 

tjenestene vil man kunne spesialisere seg på færre oppgaver, noe som åpner for 

mer effektiv ressursutnyttelse. Når man gjør noe sjelden, bruker man lengre tid. 

Man er ofte én person som har ansvar for sine oppgaver, noe som gjør 

situasjonen sårbar ved fravær. Ved å samle de kontorfaglige ansatte blir man 

mindre sårbar. Ansvaret for kommunens arkiv plasseres i denne enheten. 
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Enheten vil også samle administrative oppgaver innen økonomi og personal, da 

vi ser at det kan gi økt effektivitet å samordne dette mer enn i dag. Dette 

medfører at personaladministrasjon, lønn og regnskap samles i denne enheten. 

Det vil være fagansvarlige eller avdelingsledere innen de ulike fagområdene. 

Enheten vil få et særskilt ansvar for å hente ut gevinster som følge av økt 

digitalisering. Den vil ha et tett samarbeid med organisasjonsseksjonen, 

økonomiseksjonen og digitaliseringsrådgiverne. 

 

2.11.4 Enhet for park og teknisk 

 

Det foreslås å slå sammen enhet for park og idrett og enhet for teknisk 

forvaltning, samtidig som ansvaret for drift av svømmehallen flyttes til enhet for 

byggforvaltning. Det overordnede ansvaret for idrett og friluftsliv flyttes til 

seksjon for samfunn og miljø. 

Ved å samle park og idrett og teknisk forvaltning samler man også to maskin- og 

utstyrsparker. Det er nærliggende å tro at man på sikt får en mer helhetlig 

tilnærming knyttet til bruk og anskaffelse av maskiner og utstyr. Det blir også 

enklere for brukerne å vite hvem man skal forholde seg til. Enkelte brukere 

opplever i dag at det er vanskelig å vite hvem som har ansvar for de ulike 

områdene som omfattes av dagens enheter.  

Samordningen av personell og utstyr forventes over noe tid å gi besparelser.  

 

 

3.0 VIDERE FRAMDRIFT 

3.1 Ledelsesprinsipper 

Følgende prinsipper gjelder for utøvelse av lederrollen i Vennesla kommune: 

• Lederen skal ha totalansvar for 

seksjonen/virksomheten/enheten og resultatene. Dvs: 
Fagansvar, personalansvar, økonomiansvar og 
informasjonsansvar.  

• Lederen har et medansvar for at kommunen og 
ledergruppen jobber helhetlig i henhold til 

kommunens overordnede mål og strategier. 

• Det skal inngås lederavtale mellom disse lederne og 
rådmann, - hvor mål og resultatkrav er avtalt, og som 

brukes til oppfølging og resultatvurdering. 

• Leder er selv ansvarlige for å skaffe seg den 

informasjon den trenger for å løse oppgavene sine. 
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• Leder planlegger selv hvordan målene skal nås (som 

avtales med kommunens ledelse). 

• Ledere er ansvarlige for å nå de resultater/mål som er 

avtalt med kommunens ledelse. 

 

Ved rekruttering og opplæring av ledere vil vi legge vekt på følgende: 

 

En leder skal: 

• være tydelig og løsningsorientert 
• være digital og utviklingsorientert 
• ha fokus på organisasjonskultur og være flink med folk  

• være positiv og ha godt humør 
• være lojal og jobbe helhetlig 

 

 

3.2 Lederutvikling 

 
Framtida vil kreve en ny arbeidsform for kommunes ledere. Endringstakten går 

fortere og digitalisering blir en naturlig og integrert del i hele virksomheten. De 
ansatte man er satt til å lede, har gjerne høyere utdanning. Disse både forventer 

og mestrer økt selvstendighet og medbestemmelse. For å styrke lederrollen er 
det helt sentralt med god lederopplæring. 
 

3.3 Om- og nyrekruttering av ledere 

Det første som må på plass i den nye organisasjonsmodellen, er ledere. 

Enkelte stillinger vil videreføres med tilnærmet samme stillingsinnhold som i 
eksisterende organisasjon, og personer som innehar slike stillinger vil i kraft av 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser ha et rettskrav på å fortsette i stillingen.  

For å imøtekomme vedtatt innsparingskrav har man til hensikt å i størst mulig 
grad, bemanne nye lederstillinger med personer som allerede er ansatt i 
kommunen. 

Dette er tenkt gjennomført gjennom omstillingssamtaler og internutlysinger. 
 
 

3.4 Om – og nyrekruttering av øvrig personell 

Etter at prosessen med ledertilsettingene er startet opp, vil man starte prosessen 

med rekruttering av øvrig personell. Enkelte stillinger vil også her videreføres 
med tilnærmet samme stillingsinnhold som i eksisterende organisasjon, og 



28 
 

personer som innehar slike stillinger vil i kraft av Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser ha et rettskrav på å fortsette i stillingen.  

Ansettelse i nye stillinger er tenkt foretatt ved internutlysinger, med unntak av 
samskapingsskoordinator, som lyses ut eksternt. 

 

3.5 Rekrutteringsprosess 

For å sikre gode og riktige rekrutteringsprosesser er det viktig med et nært 
samarbeid med kommunens tillitsvalgte. Det vises i den forbindelse til 

Hovedavtalens bestemmelser. 

Det vil trolig også være behov for juridisk kompetanse i forbindelse med 
avklaringer av ulike arbeidsrettslige spørsmål. Det er viktig å sikre at vi opptrer 

korrekt og formelt riktig i forbindelse med disse prosessene. 
 

3.6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

 
Vi er inne i en digital revolusjon. Styringsgruppa ser digitalisering som en viktig 
forutsetning for en mer effektiv drift av kommunen.  

Vennesla kommune er med i IKT-Agder og det forutsettes økt interkommunalt 
samarbeid på dette området. Vi er likevel avhengig av å ha dedikerte ressurser 

på dette feltet. 
 
I tråd med arbeidsgruppas anbefaling plasseres digitalisering på overordnet nivå, 

og de tre digitaliseringsrådgiverne samles i seksjon for samfunn og miljø. 
 

3.7 Arbeidsoppgaver 

I forbindelse med omorganiseringen, må vi ha en prosess som sikrer at alle 
arbeidsfelt/arbeidsoppgaver blir ivaretatt.  Det er et lederansvar å sikre at alle 
arbeidsoppgaver ivaretas.  

Tanken er at dagens ledere lager en oversikt over oppgaver/oppgavefelt innen 

sitt ansvarsområde, og at man gjennom dialog med nye ledere sikrer at alle 
oppgaver finner sin naturlige plassering. 

 

3.8.  Gjennomgang av delegasjonsreglementer og andre 

styringsdokumenter 

Det er nødvendig å gjennomgå og revidere delegasjonsreglementer i kommunen 

slik at de blir tilpasset den nye organiseringen. 
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Det må også vurderes hvorvidt endringer i andre av kommunens reglementer er 

nødvendig. 

Videre må alle virksomhetsplaner gjennomgås, og nødvendige endringer må 

foretas slik at de passer den administrative organiseringen.  

 

3.9 Kontorlokaler 

Det nedsettes en gruppe som ser på hvordan kommunens lokaler best kan 

utnyttes. 

Et viktig prinsipp for arbeidet må være at samarbeid mellom ansatte skal skje 

effektivt, og at enheter eller støttefunksjoner som naturlig hører sammen, i 

størst mulig grad må samlokaliseres. Dette vil medføre at en del ansatte vil få 

endret oppmøtested / kontorplass. 

 

I dette arbeidet er det viktig å ta med oss erfaringene fra Corona-pandemien. Vi 

bruker i mye større grad digitale løsninger i kommunikasjon og samarbeid. 

 

 3.10 Innsparing/Effektivisering 

Foreslåtte endringer skal ikke føre til økte utgifter. Vi har et innsparingskrav på 
én million kroner. Det vil bety endringer og omprioriteringer av arbeidsoppgaver 

for en del ansatte.  

 


