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Nåsituasjonsbeskrivelse

2

Innledning
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Dagens møte

►Ferdigstille nåsituasjon

►Oppsummere innspillene fra 

dialogmøtet overordnet

► Behov for ytterligere 

suppleringer?

►Litt introduksjon til neste fase

Hensikten med møtet Fremdriftsplan

Faser og aktiviteter Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

Oppstart og prosjektstyring

Oppstartsmøte/planleggingsmøte 12.mar

Prosjektplanlegging/prosjektplaner

Prosjektstyring og administrasjon

Fase 1 Nåsituasjon

Workshop 1 prosjektgruppe mål og synergier, inkl notat 22.3 kl. 11

Intervjuer og fokusgrupper, inkl. notat

Workshop 2 prosjektgruppe nåsituasjon 13.4 kl. 11

Dialogmøte 1 ansatte nåsituasjon 23.apr

Møte i prosjektgruppe og ferdigstille nåsituasjon 30.4 kl. 9

Fase 2 Ny overordnet organisering

Workshop 3 prosjektgruppen evalueringskriterier, inkl notat 7.5 kl. 9

Utarbeidelse av alternative prinsippmodeller av AK

Workshop 4 prosjektgruppen modeller, inkl notat 12.05.2021 kl. 12 

Dialogmøte 2 ansatte modeller, inkl oppsummering 25.5 kl. 12

Workshop 5 prosjektgruppen evaluering og innstilling 4.6 kl. 9

Utarbeidelse av arbeidsrapport med modeller

Endelig rapport 11.jun



Nåsituasjonsbeskrivelse
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Nåsituasjon



Vinje kommune – mål og ønskete resultater av prosessen, og 
identifiserte styrker og utfordringer ved dagens organisering

Nåsituasjonen er ikke en evaluering av kommunen. Den er en oppsummering av opplevde styrker og utfordringer i organisasjonen 
som skal ha til hensikt å avdekke hvilke forhold som det vil være viktig at bevares gjennom organisering, og hvor det er 
utviklingsmuligheter

Første del av notatet består av arbeidet som ble gjort innledningsvis med mål og ønskete resultater

► Understreker i notatet at dette ikke er endelige mål for organisasjonen, men til bruk i videre prosess

Andre del av notatet inneholder arbeidet som er gjort i prosjektgruppen og gjennom innspill i intervjuer og fokusgrupper, samt innspill 
fra dialogmøtet om styrker og utfordringer ved dagens organisering av kommunen

Informasjonen fra intervjuer og fokusgrupper er aggregert og strukturert rundt styrker og utfordringer under følgende overskrifter

1. Tjenesteutførelse, lokalsamfunnsutvikling og helhetlig forvaltning

2. Roller, ansvar og delegering

3. Tverrfaglig samhandling og samarbeid

4. Styring og helhetlig ledelse

5. Administrative funksjoner – stab og støtte

6. Administrasjonen opp mot politisk nivå

Innspillene fra dialogmøtet er tatt inn som refleksjoner og innspill i de ulike delene av notatet. En del av innspillene er i større grad 
innspill til videre organisering enn styrker/utfordringer og må tas med videre i prosessen
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Nåsituasjon – innspill fra dialogmøtet



Oppgave a: Er funnene fra gjennomgangen gjenkjennbare?

►Mange mener oppsummeringen er gjenkjennbar i hovedsak

►Flere peker på at det er mange utfordringer sammenliknet med styrker i 

oppsummeringen

► Ikke alle er enige i at forvaltningen blir mer fragmentert enn helhetlig

►Variasjonen i lederspennet kan være en styrke

►Uenighet når det gjelder om det er behov for bedre strukturer for samarbeid

►Litt ulikhet når det gjelder hvorvidt en opplever at ledergruppen ikke fungerer 

godt/optimalt

►Noen stiller spørsmål ved om enhetsledere i tilstrekkelig grad blir ansvarliggjort, 

de viser blant annet til skyving av kostnader mellom enheter og at om leder er tett 

på varierer mellom enheter
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b. Hva mangler – bør tydeliggjøres

►For lite vekt på styrker – mange utfordringer

►Savner en bredere beskrivelse av ulikhetene i ansvarsoppgaver og 

tjenesteoppgaver på overordnet nivå. Stor forskjell i tjenesteomfang mellom 

enheter

►Ulike krav til ledere i ulike enheter – mye på ledere i de store enhetene

►Det er ikke bare HO som har flere nivå innenfor enheten, også elementer av flere 

nivå i andre enheter, som eks teknisk og skole/bhg

►Stort ansvar på noen ledere avhengig av sesong (teknisk, helse)

►Tydeligere brukerfokus
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c. De viktigste funnene med tanke på fremtidig organisering

Ivareta

► Ivareta det som fungerer godt idag

► Ivareta det gode arbeidsmiljøet 

► Ivareta viktig kompetanse

►Fortsatt rammestyring

►Ansvarliggjorte ledere

►Ledere tett på brukere og ansatte

► Fortsatt korte avstander og raske 
beslutninger vertikalt

►Ubyråkratisk organisasjon, 
løsningsorienterte medarbeidere

Forbedre

►Bedre styring og helhetlig ledelse

► Ledergruppens sammensetning –
mindre ledergruppe

►Formalisere og strukturere tverrfaglig 
samarbeid, avklare roller og ansvar

► Vinjehuset

►Mer formaliserte strukturer, tydelige 
fullmakter

►Se på stab/støtte

►Bevissthet rundt at organisering ikke 
løser «alt»



Konkrete innspill til organiseringen

► I toppledergruppen bør rådmann, oppvekst, helse, teknisk, organisasjonssjef 

(Fellestenesta) og økonomi sitte

►Økonomi bør være under Fellestenesta. 

►Plan, næring, kultur (?) en enhet? – Uenighet om dette, også innspill på at kultur 

bør bestå som egen enhet

►Byggesak og oppmåling bør ligge under TDV. (Fare med inhabilitet?)

►Bør utbyggingsleder inn i ledergruppen?

►Viktig å få i gang igjen planforum og integreringsgruppe
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Fase 2



Innhold i fase 2

Faser og aktiviteter Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

Oppstart og prosjektstyring

Oppstartsmøte/planleggingsmøte 12.mar

Prosjektplanlegging/prosjektplaner

Prosjektstyring og administrasjon

Fase 1 Nåsituasjon

Workshop 1 prosjektgruppe mål og synergier, inkl notat 22.3 kl. 11

Intervjuer og fokusgrupper, inkl. notat

Workshop 2 prosjektgruppe nåsituasjon 13.4 kl. 11

Dialogmøte 1 ansatte nåsituasjon 23.apr

Møte i prosjektgruppe og ferdigstille nåsituasjon 30.4 kl. 9

Fase 2 Ny overordnet organisering

Workshop 3 prosjektgruppen evalueringskriterier, inkl notat 7.5 kl. 9

Utarbeidelse av alternative prinsippmodeller av AK

Workshop 4 prosjektgruppen modeller, inkl notat 12.05.2021 kl. 12 

Dialogmøte 2 ansatte modeller, inkl oppsummering 25.5 kl. 12

Workshop 5 prosjektgruppen evaluering og innstilling 4.6 kl. 9

Utarbeidelse av arbeidsrapport med modeller

Endelig rapport 11.jun
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Veien videre og hva skjer på neste workshop
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Organisasjonsstruktur

►I teorien viser begrepet organisasjonsstruktur til 

en vedtatt arbeidsdeling som har til hensikt å:

► Fremme spesialisering i organisasjonen

► Gruppere oppgaver i ulike organisasjonsenheter

► Fremme koordinering av oppgaver

► Fordele autoritet som definerer hvem som skal ha 

myndighet til å bestemme hva som skal gjøres 

► Og etablere systemer for styring, koordinering og 

kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen

Jacobsen og Thorsvik 2018
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Inndelingsprinsipper

► I henhold til anvendt teori to hovedprinsipper for inndeling som kan 
legges til grunn for utvikling av organisasjonsmodeller.

► Funksjonsbasert inndeling

Dette prinsippet kan gjennomføres på to ulike måter:

► At man samler oppgaver som benytter samme type kunnskap (fag) 
eller teknologi i samme enhet. Det vi si at de som driver med 
undervisning og terapeutisk virksomhet organiseres hver for seg. 
Dette kalles også faginndeling

► At man deler oppgavene inn etter hvilken funksjon oppgavene har i 
en verdikjede. Funksjonsbegrepet kan handle om hvilken rolle som 
skal utøves, eller hvilke virksomhetsprosesser som skal 
gjennomføres. 

► Brukerbasert inndeling

► Dette prinsippet innebærer at man samler alle oppgavene som 
henvender seg til samme brukergruppe i en avdeling. 
Eksempelvis oppvekst og helse.

Jacobsen og Thorsvik 2018



16

Prosesser i en organisasjon

► Virksomhetsprosesser blir gjerne definert som en samling av 
relaterte, strukturerte aktiviteter eller oppgaver som produserer en 
bestemt tjeneste eller produkt (tjene et bestemt mål) for en bestemt 
bruker. En virksomhetsprosess kan visualiseres med flytskjema 
som en sekvens av aktiviteter.. Virksomhetsprosesser handler om 
hva virksomheten gjør eller ønsker å gjøre. Det er viktig for enhver 
virksomhet å definere virksomhetsprosesser (basert på mål, 
hensikt og strategier) og så definere disse som ledelses-, kjerne-
eller støtteprosesser. 

► Kjerneprosesser er de prosessene som utgjør 
kjernevirksomheten og skaper den primære verdistrømmen.

► Eksempler på ledelsesprosesser er virksomhetsstyring, utvikling 
og strategisk ledelse..

► Støtteprosesser kan være HR, økonomi, IT

► Begrepet roller kan være en annen måte å definere omtrent det 
samme på. Eksempler på organisasjonsroller er: tjenesteyting, 
drift, produksjon, støtte, styring, kontroll, forvaltning og fagutvikling
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Inndelende prinsipper

Faginndelt organisering

At man samler oppgaver som 

benytter samme type 

kunnskap/metode (fag) eller 

teknologi (tek) i samme enhet. 

Styrker:

► Bidrar til spesialisering,  

robuste fagmiljø og 

kompetanseutvikling

Utfordringer:

► Mange utfordringer 

løses best ved 

tverrfaglighet

► Samarbeid og 

koordinering på tvers 

Brukerorientert organisering

At man samler alle oppgavene 

som henvender seg til samme 

brukergruppe i en enhet

Styrker:

► Samler kompetanse 

tverrfaglig knyttet til 

en brukergruppe

Utfordringer:

► Ulike grupper kan 

kreve samme type 

kompetanse, kan føre 

til suboptimal 

ressursutnyttelse

Funksjonsbasert organisering

Oppgavene som tilhører samme 

rolle eller samme prosess samles

Styrker

► Høy spesialisering og 

lite dobbeltarbeid, 

mulige stordrifts-

fordeler.

Utfordringer

► Kan utvikle spesialist-

kulturer med siloer, lite 

forståelse for andre 

avd.

► Samordnings- og 

koordinerins-

utfordringer 
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Kontrollspenn og nivåspenn

► Ved utvikling og evaluering av organisasjonsmodeller er det 
interessant å vurdere bredde og dybde i organisasjonen. 
Valget mellom bredde og dybde er et prinsipielt valg som tas 
ved utforming av organisasjonsmodeller. Forhold knyttet til 
bredde omtales gjerne som kontrollspenn, mens forhold 
knyttet til dybde kalles nivåspenn. 

► En modell med bredt kontrollspenn, det vil si mange enheter 
og ledere på nivå 1 og 2 i organisasjonen vill redusere behovet 
for etablering av mange beslutningsnivåer og derved føre at til 
et kort nivåspenn (få antall nivåer). Dette vil kunne sikre tettere 
samhandling mellom de ulike nivåene i organisasjoner. 
Konsekvensen er imidlertid at kontrollspennet blir bredere (det 
er flere medlemmer både i toppledergruppen og innen det 
enkelte fag- og tjenesteområdet) Utfordringene knyttet til bredt 
kontrollspenn handler gjerne om 1) å få til god samhandling og 
enhetlig praksis på tvers i organisasjonen og 2) å få store 
ledergrupper til å fungere som lederteam.

► En modell med smalt kontrollspenn innebærer at topplederen 
har oppfølgingsansvar for et lite antall ledere. En modell med 
smalt kontrollspenn (eksempelvis en liten toppledergruppe 
med 3 til 4 medlemmer) kan legge til rette for god koordinering 
og samordning på tvers i organisasjonen. På den annen side 
vil en slik modell vil som regel gi flere ledernivåer nedover i 
organisasjonen, altså et lengre nivåspenn.



Difis kriterier for evaluering av organisasjonsmodeller
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Difis evaluerings-

kriterier

Utdypning av kriteriene 

Formålseffektivitet Er organisasjonsmodellen hensiktsmessig for å løse virksomhetens prioriterte oppgaver? 

Kostnadseffektivitet Bidrar den valgte modellen til at en unngår unødig dobbeltarbeid, og har minst mulig 

kostnader knyttet til løpende samordning og samarbeid? Legger den til rette for en rasjonell 

utvikling og bruk av kompetanse?

Rolleklarhet Gir modellen mest mulig klare og forutsigbare ansvarsforhold internt i virksomheten? Gir den 

legitimitet og tillit overfor eksterne samarbeidspartnere?

Styrbarhet Gir modellen klare ansvarsforhold for styring, samordning og prioritering? 

Fleksibilitet Gir organisasjonsmodellen rom for å kunne ivareta nye behov og oppgaver? Ivaretar den 

behov for å være proaktiv?

Brukerorientering Gir organisasjonsmodellen best mulig kvalitet på produkter og tjenester, en best mulig 

samordnet tjeneste, god tilgjengelighet og brukermedvirkning?

Arbeidsmiljø Gir modellen rom for å utvikle et arbeidsmiljø som er faglig utfordrende og sosialt 

tilfredsstillende?

Gjennomførbarhet Vil en eventuell ny organisasjonsmodell medføre gjennomføringskostnader og motstand i form 

av støy og krevende prosesser? Hvis valgt modell medfører betydelige 

gjennomføringskostnader, bør det på sikt være gevinster som mer enn oppveier disse 

kostnadene. 



Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og 

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og 

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og 

digitalisering.
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