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1 Innledning 
Denne rapporten oppsummerer arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med å utvikle forslag til 

overordnet organisering av Vinje kommune. Mer spesifikt vil det si arbeid som er gjennomført i 

workshoper i styringsgruppen i Vinje kommune, dialogmøter med ledere, ansatte og tillitsvalgte 

og innsikt innhentet gjennom intervjuer og fokusgrupper i kommunen. 

Innledningsvis i prosjektet ble det identifisert noen konkrete utfordringer kommunen står overfor 

som en endret organisering kan bidra til å imøtekomme: 

► Mer helhetlig og strategisk ledelse 

► Jevnere fordelt lederspenn og en mer oversiktlig og symmetrisk organisering 

► Mer og bedre tverrfaglig samhandling 

► Tydeligere delegering av ansvar 

► Det er også et viktig element å ivareta aspekter ved dagens organisering som fungerer godt, 

og videreutvikle disse. Under dette inngår behovet for å ivareta en ledelse som et tett på 

både medarbeiderne og tjenestene 

Prosjektet er gjennomført i to faser, der den første frembrakte en nåsituasjonsbeskrivelse av 

dagens organisering i kommunen, hva som fungerer godt ved kommunens organisering i dag,  

og hvor det er forbedringsmuligheter. Prosjektets andre fase besto av arbeid med utvikling og 

evaluering av organisasjonsmodeller med utgangspunkt i nåsituasjonen. Fasen avsluttes med en 

anbefalt modell for overordnet organisering av Vinje kommune. 

1.1 Metode og gjennomføring 

Denne prosessen har bestått av to faser, en nåsituasjonsfase og en fase med utvikling av 

alternative modeller for overordnet organisering av kommunen. 

I fase 1 – Nåsituasjonen har følgende metoder og aktiviteter vært gjennomført: 

► 2 workshops i styringsgruppen, en for å jobbe med suksesskriterier og risikoer, samt 

overordnete mål for prosessen, og en for å jobbe med styrker og utfordringer ved dagens 

organisering av kommunen. Det er viktig å understreke at målene og resultatene som ble 

identifisert i denne workshopen ikke er bearbeidet utover workshopen, og slik sett bør 

behandles som innspill, og eventuelt bearbeides videre ved behov. 

► 10 intervjuer med ledere i kommunen, samt 11 fokusgruppeintervjuer med ledere og ansatte i 

kommunen 

► Dialogmøte med ca. 40 deltakere fra kommunen der hensikten var å kvalitetssikre og 

supplere nåsituasjonen.  

 

I fase 2 – Utvikling av modeller har følgende aktiviteter vært gjennomført: 

► En workshop for utvikling av evalueringskriterier for ny organisasjon 

► Utarbeidelse av prinsippmodeller for ny organisering 

► En workshop med videreutvikling av organisasjonsmodellene 

► Dialogmøte med ca. 40 deltagere, ledere, tillitsvalgte og verneombud for presentasjon av 

alternative modeller og innspill og tilbakemeldinger 

► Evaluering av organisasjonsmodeller og innstilling på ny modell. 
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2 Organisasjonsfaglig rammeverk 
Dette prosjektet omhandler overordnet organisering av Vinje kommune. Organisasjonsstruktur er 

et sentralt premiss for hvordan organisasjoner fungerer og løser sine kjerneoppgaver. 

Organisasjonsstrukturen samvirker med en rekke andre faktorer og prosesser i en organisasjon, 

og kan påvirke og legge til rette for hvordan ulike prosesser kan gjennomføres i organisasjonen.   

Vårt faglige rammeverk illustrer hvordan en organisasjon påvirkes av både interne og eksterne 

faktorer, og kan illustreres ved hjelp av følgende modell: 

 

Figur 2-1 Modell av en organisasjon – eksterne og interne forhold. Kilde: Agenda Kaupang 

Overordnet illustrerer modellen at virksomhetens resultater og effekter på samfunnet påvirkes av 

både eksterne og interne forhold. Viktige eksterne drivkrefter som påvirker virksomheten er 

utviklingen i politikk, teknologi, makroøkonomi, demografi og klima. 

Samfunnsoppdrag og rammevilkår er politisk styrt, og således som regel med et mer eller mindre 

tydelig avgrenset mandat mot andre aktører og virksomheter. Den politiske styringen kommer 

blant annet til uttrykk gjennom budsjett og planer som vedtas i kommunestyret. 

Virksomheter, også de offentlige, opererer samtidig i et komplekst samspill med andre aktører. 

Samspillet med slike eksterne aktører har utviklet seg over tid. Mens den enkelte virksomhet 

tidligere gjerne var en veldefinert «boks» med et klart skille mellom egen virksomhet og eksterne 

aktører, vil skillet mellom egen virksomhet, brukere, samarbeidspartnere og andre interessenter 

bli stadig mer flytende. Dette skyldes blant annet at digitalisering fremmer samskaping i et 

nettverk av aktører, og det er et økende behov for mer datautveksling på tvers av virksomheter 

og tjenester. 

Basert på samfunnsoppdraget, resultater, effekter og egen læring og utvikling utarbeider mange 

offentlige virksomheter egne mål, strategier og planer for å konkretisere hva dette betyr for 

videreutvikling av virksomheten. 

Virksomhetsprosesser dreier seg om kjerneprosessene knyttet til primærvirksomheten og 

støtteprosessene knyttet til interne støtte- og servicefunksjoner. Teknologiutviklingen er i dag den 

viktigste driveren for endring av virksomhetsprosessene. Mens digitaliseringens første fase i stor 

grad erstattet manuelle prosesser med automatiserte prosesser innenfor samme struktur og 

styringssystemer, utfordrer digitaliseringen nå både måten vi gjør ting på og eksisterende 
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strukturer, styring/ledelse, kompetanse og samhandling på tvers av både interne og eksterne 

aktører. 

Ledelse handler om å oppnå resultater gjennom påvirkning av andre og andres arbeid. 

Påvirkning skjer både nedover i organisasjonen og ut mot omgivelsene. Et viktig fokus for ledelse 

er knyttet til utvikling av virksomhetens prosesser. Blant de virkemidler som ledelse må påvirke 

for å optimalisere virksomhetsprosessene er: 

► Organisasjonsstrukturen som er et bilde på ønsket atferd, gjennom en bestemt fordeling av 

oppgaver og myndighet i virksomheten 

► Styringssystemer som omfatter systemer for oppfølging og rapportering av mål, økonomi og 

resultater (leveranser, kvalitet og effektivitet) 

► Digitale ressurser som omfatter teknologisk utvikling og informasjon/(stor)data som 

virksomheten trenger  

► De menneskelige ressursene som omfatter kompetanse, arbeidsmiljø og organisasjonskultur 

Modellen skiller mellom resultater (leveranser, kvalitet og effektivitet) som virksomheten har 

kontroll over og effekter på samfunn og brukere som virksomheten ofte kun i begrenset grad har 

kontroll over.  

Forhold som virksomheten i begrenset grad kan påvirke er generelle utviklingstrekk i samfunnet 

og andre aktørers/organisasjoners handlemåter. 

Til slutt viser modellen virksomhetens lærings-, utviklings- og innovasjonssløyfe som påvirkes av 

både interne og eksterne resultater, effekter og utviklingstrekk. 

Mandatet for dette prosjektet er å vurdere en hensiktsmessig organisasjonsstruktur for Vinje 

kommune som bidrar til å løse noen av kommunens utfordringer. Som vist i modellen er det en 

rekke andre forhold som må være på plass og dra i riktig retning for at organisasjonen skal evne 

å levere resultater og effekter i tråd med samfunnsoppdraget, og som det må arbeides videre 

med når organisasjonsstrukturen er lagt.  
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3 Overordnet om dagens organisering av Vinje 

kommune 
Vinje kommune er i dag organisert med utgangspunkt i en to-nivåmodell med et rådmannsteam 

bestående av rådmann og assisterende rådmann, to stabsavdelinger; fellestjenesten og økonomi, 

plan, utvikling og byggesak i tillegg til 14 enheter. Driftsenhetene varier vesentlig i størrelse, helse og 

omsorg fremstås som en seksjon med flere ledernivåer, mens kjøkkendrift er en relativt liten enhet. 

Figuren under illustrer overordnet organisering i kommunen. 

 

Figur 3-1 Overordnet organisering Vinje kommune. Kilde: Vinje kommune 

4 Fase 1 Nåsituasjon 

4.1 Suksesskriterier og risikoer 

Innledningsvis i en endringsprosess, slik den som Vinje gjennomfører, er det hensiktsmessig å 

identifisere og kartlegge sentrale faktorer en må lykkes med i prosessen (suksesskriterier eller 

forventninger), samt å få frem hva det vil være viktig å unngå (risikoer). 

Gjennom en workshop i styringsgruppen ble det tidlig i prosjektfasen identifisert både forventninger 

og risikoer. Disse er oppsummert i et eget notat fra dette arbeidet. Men oppsummert grupperte 

suksesskriteriene som ble identifisert seg rundt temaene: 

► Målsetninger og retning for prosessen  

► Informasjon, avgrensning og åpenhet  

► Ledernes ansvar for å gi retning og skape engasjement i prosessen 
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Dette er velkjente nøkkelfaktorer som bør vektlegges i organisasjonsutviklingsprosesser, og 

styringsgruppen fremsto som samstemt i at dette var helt sentrale kriterier.  

Tilsvarende kan også risikoene som ble identifisert tematiseres, og de handler mye om hvordan 

prosessen kan oppleves i organisasjonen. God ivaretakelse av de identifiserte suksesskriteriene 

vil sannsynligvis bidra til å imøtekomme disse risikoene, og gjennom det legge til rette for en 

åpen og troverdig prosess.  

4.2 Mål og resultater 
Etablering av noen målsettinger for prosjektet var også en del av den første workshopen i 

styringsgruppen. Målsettinger gir retning og bidrar til tydelighet, avgrensning og 

forventningsavklaring. Det ble jobbet i grupper med å identifisere viktige målsettinger for arbeidet, 

samt resultater som kommunen kan oppnå gjennom utviklingsarbeidet. 

Målsettingene som presenteres i tabell 4-1 under er ikke bearbeidet. Kommunen kan velge å 

bearbeide dem videre. Målene slik de er formulert i dette dokumentet vil brukes som innspill til 

den videre prosessen med organisering av kommunen. Dette gjelder både i forbindelse med 

hvilke prinsipper som skal være førende ved utvikling av modeller, og for å avklare hvilke kriterier 

som skal ligge til grunn for å evaluere alternative organisasjonsmodeller.  

Tabell 4-1 Identifiserte målsettinger og ønskete resultater for prosessen og av prosjektet 

Målsettinger Resultater 

Resultatmål  

Etablere en bedre og mer fornuftig lederstruktur i 

kommunen 

Bedre forankrete og samkjørte avgjørelser 

Bedre kommunikasjon på tvers i organisasjonen 

Tydeligere oversikt og enklere å se hvem det er 

naturlig å samarbeide med 

Bedre struktur på styring og rapportering 

Etablere en overordnet ledergruppe med høy 

takhøyde og høy tillit og med evne til å raskt agere 

og imøtekomme utfordringer som til enhver tid 

dukker opp 

Sikre lik arbeidsgiverpolitikk i hele kommunen 

Profesjonalisering av ledelse 

Tverrfaglig samskaping  Skape en organisasjon som tenker det beste for 

brukerne og samfunnet Vinje  

Etablere en dynamisk organisasjon Bedre flyt i organisasjonen 

En organisasjon som er mer endringsdyktig  

Etablere bedre og tettere tverrfaglig samarbeid i 

organisasjonen 

Lettere å samordne enheter på tvers og «dra i samme 

retning» 

Bedre koordinerte innsatser 

Bedre og tydeligere rolleavklaringer, delegering og 

ansvarsfordeling 

Tydelighet for både brukere og ansatte 

Mer harmoniserte fullmaktsnivå 

Klargjøring av fellesfunksjoner 

Etablere en organisasjon som er bedre rustet for 

fremtiden 

Bedre og mer målrettet kommunikasjon 

Prosessmål  

Alle ansatte skal ivaretas på en god måte gjennom 

endringsprosessen 

 

God informasjonsflyt skal sikres i hele prosessen  

  

En av gruppe oppsummerte i tillegg mål og resultater for arbeidet i en overordnet setning: 
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«Å definere og avgrense omfanget av organisering herunder nivå og bredde, bør føre til en 

fleksibel og robust organisasjon». 

Målsettingene er i hovedsak resultatmål som sier noe om hva en ønsker å få ut av 

organisasjonsendringen. Men det er også identifisert noen prosessmål for prosjektet, som det er 

viktig at styringsgruppen skjeler til gjennom den videre prosessen. 

Disse identifiserte målsettingene kan endres og videreutvikles gjennom prosessen ved behov, og 

vil i det videre arbeidet være med å danne utgangspunktet for evalueringskriteriene for modeller 

som skal identifiseres i fase to. 

4.3 Identifiserte styrker og utfordringer ved dagens organisering av Vinje 

kommune 

Tabellene under oppsummerer styrker og utfordringer ved dagens organisering av Vinje 

kommune som har kommet frem gjennom intervjuer og et dialogmøte med ledere og ansatte i 

kommunen. Informasjonen er aggregert og strukturert rundt styrker og utfordringer under 

følgende overskrifter: 

► Tjenesteutførelse, lokalsamfunnsutvikling og helhetlig forvaltning 

► Roller, ansvar og delegering 

► Tverrfaglig samhandling og samarbeid 

► Styring og helhetlig ledelse 

► Administrative funksjoner – stab og støtte 

► Administrasjonen opp mot politisk nivå 

Intervjuene/fokusgruppene og dialogmøtet har vist at det er en del sammenfallende oppfatninger 

om både styrker og utfordringer ved organiseringen. Samtidig er det også noen markante 

forskjeller når det gjelder hvordan organiseringen av kommunen oppleves å fungere. Noen 

opplever at dagens organisering fungerer meget godt og ser ikke behov for endring. Flertallet av 

de vi har snakket med påpeker at det er hensiktsmessig med en gjennomgang av organiseringen, 

og også innspillene fra dialogmøtet viser at mange er opptatt av at kommunen har utfordringer 

med gjeldende organisasjonsstruktur. 

Det fremheves også spesielt av mange at uavhengig av organisering er det viktig at strukturer for 

tverrfaglig samarbeid utvikles og formaliseres. Og videre at det etableres gode og tydelige 

kanaler for kommunikasjon og informasjon både fra toppledelsen og ut i organisasjonen, og på 

tvers.  

Innledningsvis i oppsummeringen av styrker og utfordringer ved kommunens organisering er det 

samtidig viktig å fremheve, som ble påpekt av flere av gruppene i dialogmøtet, at selv om 

overvekten av innspill i tabellene som følger under handler om utfordringer, betyr ikke det at 

hovedbildet er at kommunen ikke fungerer godt i dag. Skjevheten i materialet er i større grad et 

uttrykk for at der en har opplevd at noe fungerer godt, har dette blitt uttrykt kort og mer 

overordnet, mens når det har blitt beskrevet utfordringer har dette vært mer konkret. Det er også 

slik at informantene i prosessen har vært mer samstemte om de overordnete forholdene ved 

organiseringen som fungerer godt slik at disse har blitt færre. Det er videre slik at denne 

nåsituasjonen handler om overordnet organisering. Hvordan ansatte jobber, tjenestekvalitet i seg 

selv og innbyggernes tilfredshet med kommunen er dermed ikke vektlagt i gjennomgangen. 

Ansatte og ledere har gjennomgående gitt gode tilbakemeldinger på hverandres arbeid og 

kommunen som helhet når det gjelder kvaliteten på tjenestene som ytes.  

Videre er det slik at det ikke vil være full enighet på tvers i organisasjonen om verken alle styrker 

eller utfordringer som er identifisert i prosessen. Opplevelsene av hvordan organiseringen 

fungerer vil kunne variere avhengig av både hvilket nivå i organisasjonen en tilhører, og hvilken 

enhet eller tjenesteområde. Dette ble også tydelig i dialogmøtet med ansatte der flere fremhever 
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enkeltelementer eller forhold ved gjennomgangen de ikke kjenner seg igjen i. Områder som ble 

fremhevet spesielt i dialogmøtet hvor det var uenighet, handlet om hvor godt ledergruppen 

fungerer og om organiseringen er til hinder for helhetlig forvaltning og tjenesteutvikling eller ikke.  

Endelig er det også slik at denne nåsituasjonen ikke er en evaluering av Vinje kommune. 

Intensjonen med nåsituasjonsbeskrivelsen er å få frem styrker og utfordringer ved kommunens 

organisering slik de oppleves i organisasjonen. Hensikten er å avdekke hva en må jobbe med for 

å sikre at videreføres og innenfor hvilke områder det kan være forbedringsmuligheter som kan 

møtes gjennom organisering. 

Tjenesteutførelse, lokalsamfunnsutvikling og helhetlig forvaltning 

Det er gjennomgående bred enighet i kommunen om at kommunen er opptatt av å levere gode 

tjenester. Det er også en opplevelse av at man lykkes med det i stor grad. Innbyggerne er også 

vant til å få tjenester av høy kvalitet, og stiller høye krav til kommunen. Det er viktig å understreke 

at dette prosjektet ikke handler om å vurdere kvaliteten på tjenestene i kommunen, men at vekten 

ligger på hvordan organiseringen bidrar til å gjøre tjenesteleveransene og -utviklingen enklere og 

mer helhetlig og oversiktlig, eller hvordan den eventuelt hemmer dette på et overordnet nivå.  

Tabellen under oppsummerer sentrale innspill på området: 

Tabell 4-2 Styrker og utfordringer knyttet til tjenesteutførelse, lokalsamfunnsutvikling og helhetlig forvaltning 

Styrker Utfordringer 

Kommunen yter gode tjenester og har fokus på 

brukerne 

Høy vektlegging av gode tjenesteleveranser i 

enhetene 

Ny organisering må ikke bety sentralisering av 

tjenester 

Sterke offentlige skoler og barnehager 

Høy autonomi til enhetslederne legger til rette for 

effektivt utviklingsarbeid tett på tjenestemottakerne 

 

 

Manglende/uklar kommunikasjon på tvers og 

autonome enheter kan være til hinder for helhetlig 

tenking rundt tjenestekvalitet, forvaltning og utvikling 

Kan være utydelig for innbyggere hvor de skal 

henvende seg, og det er risiko for at de får ulike svar 

på liknende spørsmål avhengig av hvor de henvender 

seg 

Enkeltenheter kan fatte vedtak/ta beslutninger som får 

konsekvenser for andre enheter uten at helheten er 

vurdert 

Det er tendenser til at kostnader og ansvar forsøkes 

dyttet mellom enheter 

Forvaltningen blir kanskje mer fragmentert enn 

helhetlig? 

Vinjehuset trekkes frem som eksempel som har 

potensial for mer felles, koordinert tjenesteutvikling 

Gode resultater kan oppnås på tross av og ikke bare 

på grunn av, organiseringen 

Roller, ansvar og delegering 

I intervjuene er dette et område som det kommer mange tilbakemeldinger på. Overordnet blir det 

lagt vekt på at i praksis og på tjenestenivå er oversikten over hvilke roller og ansvar andre har 

rimelig god, men det det blir pekt på at organiseringen gir noen utfordringer. 

Tabellen på neste side oppsummerer sentrale innspill på området: 
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Tabell 4-3 Styrker og utfordringer knyttet til roller, ansvar og delegering 

Styrker Utfordringer 

Generell oppfattelse av at i hovedsak er roller og 

ansvar på overordnet nivå avklart 

Faglig ansvar er i stor grad avklart på overordnet 

nivå 

Resultatansvaret for den enkelte enhet er klart 

definert 

Sterk autonomi hos enhetsledere oppleves som en 

styrke 

Tverrgående utviklingsoppgaver kan være utydelig 

plassert/tatt ansvar for 

Støtteenhetenes rolle som både støtte for enhetene 

og rådmannens stab som skal bistå i styring på vegne 

av rådmann er tidvis uklar  

SLA/samarbeidsavtaler er utarbeidet, men benyttes i 

ikke i særlig grad 

Selv om rollene i hovedsak er tydelige, ikke 

nødvendigvis hensiktsmessig fordelt 

Selv om roller og ansvar fremstår tydelig på enhets-

nivå, ikke i like stor grad tydelig hvem som gjør hva 

innenfor hver enhet for de som jobber i andre enheter 

Sårbart og tungvint med mange fullmakter samlet hos 

ledere med stort lederspenn og mange oppgaver i 

store enheter 

Kan være krevende å ta opp saker og få til løsninger 

på utfordringer mellom enhetsledere når alle er 

sidestilte 

For stor frihet til enhetsledere – og mange ledere for 

fagorienterte på sine områder og for lite opptatt av 

overordnet strategi 

Ikke tydelig avklart delegering, og oppleves delvis 

uavklart hva som ligger til enhetsleders ansvar – dette 

fremstår ulikt på tvers av enheter 

Det stilles til dels ulike krav til tilsvarende roller i org. 

Helse og omsorg er veldig mye større enn de andre 

enhetene – uheldig 

Det får også konsekvenser for samhandling på tvers 

når det er flere nivå i Helse, men ikke i andre enheter 

Tverrfaglig samhandling og samarbeid 

Som for området som handler om roller og ansvar, er det også innenfor temaområdet samarbeid 

og samhandling slik at de fleste i kommunen opplever at i praksis og på tjenestenivå er det mye 

godt samarbeid, og at medarbeiderne er samarbeidsvillige og løsningsorienterte. Men på den 

andre siden blir det fremhevet av mange at det er nettopp når det gjelder det tverrfaglige 

samarbeidet og mulighetene for å få til godt, strukturert tverrfaglig samhandling, at organiseringen 

gir noen reelle utfordringer. 

Tabellen under oppsummerer sentrale innspill på området: 

Tabell 4-4 Styrker og utfordringer knyttet til tverrfaglig samhandling og samarbeid  

Styrker Utfordringer 

Samarbeid i enkeltsaker og på tjenestenivå fungerer 

i hovedsak greit 

Nærhet og kjennskap til andre gjør at terskelen for å 

ta kontakt for samarbeid er lav 

Ikke tilstrekkelig med fora, strukturer/rutiner, 

incitamenter for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet 

blir i for stor grad uformelt og personavhengig 
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Det er lett å etablere nettverk, folk er 

løsningsorienterte og det er godt klima for 

samarbeid og dialog 

Samarbeidet mellom skoler og barnehager fungerer 

godt, enklere enn for mange av de andre enhetene, 

likere 

Skolene oppfatter at de har et godt samarbeid med 

de fleste enheter 

 

Ansatte har ikke god nok kjennskap til hvilke 

funksjoner og oppgaver som ivaretas i andre enheter 

– potensial for mer samarbeid 

Autonome enheter med budsjettansvar bidrar til at en 

del enheter blir mest opptatt av å avgrense eget 

ansvar 

Manglende strukturer og fora fører til etalering av 

private relasjoner på tvers av enheter. Dette er 

sårbart 

Asymmetrien mellom enheter gjør at det kan være 

utfordrende å samarbeide 

Samarbeid kan bli tungvint/ineffektivt mellom enheter 

som har stor grad av tilgrensende oppgaver og 

overlapp, for eksempel: 

• Plan, byggesak, teknisk og næring 

• Lønn og økonomi 

• Stab/støtte og personell i enhetene 

• Teknisk og kultur 

• Skole/bhg og helse 

• Skole/bhg og teknisk 

Krevende og samordne og koordinere på tvers – 

ender med å ta saker direkte med rådmann isteden 

Ingen har ansvar for samarbeidet på tvers, blir opptatt 

av egne budsjetter og egne fag og leveranser – måles 

ikke på det tverrgående 

Styring og helhetlig ledelse 

Et element som trekkes frem som særlig positivt med dagens organisering, er muligheten for 

lederne til å være tett på drift og tjenesteutvikling i sine enheter. Styringslinjene oppleves også 

som hovedsakelig tydelige. Grovt sett, er opplevelsen at styring og ledelse i de vertikale linjene 

fungerer fint, men det mer overordnete og helhetlige fremheves av flere som mer utfordrende. 

Blant annet blir det pekt på at ledergruppen er for stor, og ikke fungerer som en helhetlig 

strategisk gruppe, men mer som en gruppe av ledere, og at møtene blir mer fora for 

informasjonsutveksling og avklaringer enn at en bruker tid på helhetlig, strategiske utvikling av 

kommunen.  

Tabellen under oppsummerer sentrale innspill på området: 

Tabell 4-5 Styrker og utfordringer knyttet til styring og helhetlig ledelse 

Styrker Utfordringer 

Styringslinjene er tydelige 

Ledelsen oppleves som tett på og nær i de aller 

fleste tilfeller 

Ledelsen oppleves som tilgjengelig og 

løsningsorientert 

Skolene og barnehagene beskriver seg som 

samkjørte – «Vinjeskolen» og «Vinjebarnehagen» 

Ubalanse i organisasjonen gir utfordringer 

Mange ledelsesoppgaver faller i praksis på rådmann 

og ass. rådmann da ledergruppen er for stor og blir 

mer et informasjonsorgan enn et beslutningsorgan 

Strategisk samråd er en ad hoc-løsning – ikke synlig i 

organisasjonen (men oppleves som nødvendig i 

dagens kart) 

Strategiske beslutninger tas andre steder enn i 

ledergruppen 

For stor variasjon i lederspennet i organisasjonen 
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For mye koordinering og for lite helhetlig strategisk 

ledelse 

Beslutningsprosesser kan bli tungvinte dersom alle 

skal involveres, konsekvens er at det blir manglende 

involvering i beslutninger 

Rådmannen er den eneste funksjonen som har et 

helhetlig ansvar 

Rådmann skal følge opp veldig mange, vanskelig å 

nå over alle enheter 

Fravær av en sektor eller helhetlig grep fører til ulik 

praksis i like enheter, eks. i skoler og barnehager 

Administrative funksjoner – stab og støtte 

Når det gjelder administrative funksjoner i kommunen blir det trukket frem at en opplever at 

ansatte i disse tjenestene er kompetente og gode rådgivere, men at det spesielt ligger noen 

forbedringsmuligheter når det gjelder avklaring av grensesnitt mellom hva som skal utføres 

sentralt og hva som skal gjøres av enhetene selv på noen områder. Det blir også fremhevet at 

stabsdelen, i hovedsak det å styre på vegne av rådmann, kan være krevende. 

Tabellen under oppsummerer sentrale innspill på området: 

Tabell 4-6 Styrker og utfordringer knyttet til administrative funksjoner – stab og støtte 

Styrker Utfordringer 

Mange kompetente ansatte i administrative stillinger 

Ansatte i administrative tjenester oppleves som 

gode rådgivere og gir god hjelp og støtte når en tar 

kontakt 

Godt grep å samle fellestjenestene 

Styrke å ha byggesak og plan samlet (men gjerne 

nærmere næring og teknisk også) 

ØPU er en veldig stor enhet hvor kun tre av de fire 

delene samhandler 

Økonomifunksjonen er sårbar og fragmentert og bør 

løftes og styrkes 

Ikke fullt ut avklart hvilke oppgaver og i hvilket omfang 

en skal få støtte til fra støttetjenestene (skaper 

utfordringer både for støttetjenestene og enhetene 

ute) 

Krevende å utføre stabsoppgaver – styring på vegne 

av rådmann. Mangler formelle fullmakter til utføre 

dette 

IKT fungerer ikke godt etter utskillelsen, oppgaver 

som lå til dem tidligere blir ikke ivaretatt 

Helse og omsorg har en del egne funksjoner, fremstår 

ikke fullt ut avklart, skaper også noen utfordringer i 

KOSTRA-rapportering (disse føres mot tjenester og 

ikke adm.) 

Administrasjonen opp mot politisk nivå 

De fleste opplever at relasjonen til politikerne er god og at forholdet mellom politikk og 

administrasjon er preget av tillit. 

Tabellen på neste side oppsummerer sentrale innspill på området: 
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Tabell 4-7 Styrker og utfordringer knyttet til administrasjonen opp mot politisk nivå 

Styrker Utfordringer 

Oversiktlig 

Fungerer greit  

Tillitsforhold mellom administrasjonen og politikerne 

Enhetsledere som har kontakt med politikere, 

opplever at de er tilgjengelig og at dialogen er god 

Organisasjonen bidrar til at enhetsledere kan 

komme tett på politikere ved behov 

Mange ledere og gode relasjoner gjør at det er mange 

uformelle veier inn til det politiske nivået 

Forventer at det vil bli tøffere prioriteringer fremover – 

kan påvirke relasjonene 

Overordnet oppsummering, hva er det spesielt viktig å ivareta og imøtekomme ved ny 

organisering 

Gjennom intervjuer og fokusgrupper har mange tema vært berørt. Overordnet er det noen 

elementer som står frem i større grad enn andre. Disse blir fremhevet i tabellen under. 

Tabell 4-8 Overordnet oppsummering  

Styrker Utfordringer 

Korte avstander vertikalt i organisasjonen 

Organisasjonen oppleves som «ubyråkratisk» og 

medarbeidere og ledere som løsningsorienterte 

Ledere tett på (bortsett fra i helse og omsorg) 

God bredde i lederskapet – mange kompetente 

ledere 

Rammestyring 

Ansvarliggjorte enhetsledere, faglig sterke 

enhetsledere tett på drift og medarbeidere 

Legger til rette for at enhetslederrollen er faglig 

stimulerende og motiverende 

Arbeidsmiljøet fremheves som godt 

Samarbeid på tvers 

For autonome enheter 

For mange ledere er ineffektivt/krevende 

Ubalanse i organisasjonen mtp. størrelsen på 

enhetene 

Ulikheter og asymmetrier i fullmaktsnivå 

(avdelingsledere vs. enhetsledere) 

Krevende å gi «instrukser»/styre på tvers i 

organisasjonen 

Sårbart med en overordnet leder og mange 

enhetsledere mht. strategisk ledelse 

Dysfunksjonell ledergruppe (for stor, skjevt 

sammensatt og ulik representasjon) 

Uformelle strukturer (f.eks. uformell ledergruppe) 

Korte linjer og kjappe avgjørelser kan føre til at ikke 

alle som burde vært involvert, blir involvert 

 

Det blir spesielt påpekt fra mange i intervjuene og gjentatt gjennom tilbakemeldingene i 

dialogmøtet, at kommunen leverer gode tjenester og består av kompetente ansatte som er 

løsningsorienterte og jobber godt sammen. Arbeidsmiljøet trekkes frem som godt i all hovedsak 

og stimulerende. En er opptatt av å ha det hyggelig på jobb, løse utfordringer sammen og være 

pragmatiske. Kulturen er uformell og organisasjonen oppleves som ubyråkratisk. I dialogmøtet 

blir det også understreket at egenarten ved kommunen og vekten på områder som kultur og 

næring/turisme bør sikres i den videre organiseringen. En fremstår som tydelig opptatt av 

kommunens styrker og egenart. Det er mange som fremhever at disse forholdene og elementene 

er viktige å ta vare på å sikre i det videre arbeidet med organiseringen av kommunen. Det blir 

også vist til at det er mange flere elementer enn organisering som bidrar til helheten for 

kommunens forvaltning og tjenesteutførelse, og at det er viktig at en ikke legger for stor vekt på 

organisering sammenliknet med andre forhold.  
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Det er også strukturelle forhold ved dagens organisering mange er opptatt av å ta vare på. Dette 

gjelder i stor grad rammestyringen og autonomien en har som enhetsleder i Vinje. Det er også 

mange som er opptatt av at de korte avstandene i linjen må ivaretas. Ledelsen bør fortsatt holdes 

tett på tjenester og medarbeidere. 

Samtidig er det mange som fremhever at det er behov for å sikre bedre og mer formaliserte 

strukturer for spesielt samhandling og ledelse, og legge til rette for å kunne jobbe helhetlig med 

tjenesteutvikling og forvaltning for å møte krav og utfordringer fremover. Ledelsen er også et 

gjennomgående tema som både intervjuer, fokusgrupper og dialogmøte trekker frem som noe det 

bør sees på. En mer strategisk og mindre ledergruppe mener mange, men ikke alle, at vil legge 

bedre til rette for kommunens helhetlige utvikling. Flere viser også til at det er viktig med tydelige 

avklaringer mellom stab/støtte sentralt og ansvaret som ligger til enhetene.  

Når prosjektet nå går over i fase to vil nåsituasjonen ligge til grunn, i første omgang i arbeidet 

med å utvikle evalueringskriterier for ny organisasjonsmodell. 
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5 Fase 2 Overordnet organisering av Vinje kommune 

5.1 Innledning  

5.1.1 Om organisasjonsstruktur 

I kapittel 2 presenterte vi vårt faglige ståsted som ligger til grunn ved organisasjons-

gjennomganger og -evalueringer. Der beskrives organisasjonsstruktur som en at av flere 

elementer som er helt sentrale i en virksomhet. Som nevnt over er organisasjonsstrukturen et 

bilde på ønsket atferd, gjennom en bestemt fordeling av oppgaver og myndighet i virksomheten. 

Begrepet organisasjonsstruktur1 viser 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. 

Når man utvikler organisasjonsmodeller, er det to hovedprinsipp for inndeling: 

1. Inndeling etter funksjon. Dette prinsippet kan gjennomføres på to ulike måter: 

► At man deler oppgavene inn etter hvilken funksjon oppgavene har i en verdikjede, 

eksempelvis utvikling, rådgivning, drift, forvaltning, administrasjon mfl.  

► At man samler oppgaver som benytter samme type kunnskap eller teknologi i samme enhet. 

Dette kalles også faginndeling, og kan eksempelvis bety en organisering etter skole, helse og 

omsorg, teknisk m.m. 

2. Inndeling etter brukere/målgruppe 

At man samler alle oppgavene som henvender seg til samme brukergruppe eller målgruppe i en 

avdeling. Eksempelvis at organisering tar utgangspunkt i innbyggere/familier, eldre m.m.  

Andre inndelende prinsipper kan være: 

► Geografi, at man deler tjenestene inn i geografiske områder, regionalisering av oppgaver.  

Dette prinsippet kan gjerne være kombinert med faginndeling eller brukerbasert inndeling. 

► Sentralisering versus desentralisering, at man samler eller sprer samme type tjenester.  

En desentralisering innebærer ofte en geografisk inndeling. 

I praksis vil organisasjonsstrukturen ofte gjenspeile en kombinasjon av flere 

organisasjonsprinsipper.   

Det er noen klassiske utfordringer knyttet til det å utvikle og etablere organisasjonsstrukturer, 

eksempler på slike problemer er: 

► Differensieringsproblemer, f.eks. mangel på spesialisering og arbeidsdeling 

► Integreringsproblemer, f.eks. mangel på hensiktsmessig gruppering av oppgaver i en tjeneste 

eller en enhet og derved utfordringer mht. samarbeid og samordning 

► Realiseringsproblemer, f.eks. mangel på tilpasning mellom strukturens teoretiske oppbygging 

og virkeligheten den er tenkt for. 

 
1 Jacobsen og Thorsvik 2018 
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5.2 Bredde og dybde i organisasjonen 

Når man skal utvikle og evaluere organisasjonsmodeller må man vurdere bredde og dybde i 

organisasjonen. Bredde versus dybde er et prinsipielt valg som man tar når en organisasjons-

modell utformes. Forhold knyttet til bredde omtales gjerne som kontrollspenn, mens forhold 

knyttet til dybde kalles nivåspenn. Dette kan illustreres slik som vist i figur  

Figur 5-1 nedenfor. 

 

Figur 5-1 To hovedvalg med hensyn til kontrollspenn og nivåspenn 
 

Med hensyn til kontrollspenn vil en modell med kort kontrollspenn innebære at rådmannen har 

oppfølgingsansvar for et lite antall ledere. Velger man kort kontrollspenn i organiseringen av en 

kommune medfører det at kommunens tjenesteområder og fellesfunksjoner deles opp i færre 

fagområder. En modell med kort kontrollspenn medfører at man får relativt små ledergrupper, noe 

som kan legge til rette for god koordinering og samordning på tvers i organisasjonen samtidig 

som man kan få små og tette ledergrupper.   

En modell med bredt kontrollspenn på «toppen av pyramiden» vil redusere behovet for etablering 

av flere beslutningsnivåer og føre til et kort nivåspenn, noe som gjør at de ulike nivåene i 

organisasjonen vil kunne samhandle tettere. Konsekvensen er imidlertid at man får stort 

kontrollspenn både i toppledergruppen og innen det enkelte fag- og tjenesteområdet. 

Utfordringene knyttet til stort kontrollspenn handler om å få til god samhandling og enhetlig 

praksis på tvers i organisasjonen og om å få store ledergrupper til å fungere som lederteam. 

5.2.1 Virksomhetsprosesser, styring og støtte 

Større organisasjoner som yter tjenester som eksempelvis en kommune organiserer gjerne 

virksomheten sin rundt virksomhetsprosesser og styrings-/støtteprosesser, slik det skjematisk er 

fremstilt i figuren under. 

 

Hovedprinsipper for administrativ hovedorganisering av Nye Tønsberg 
kommune

10

Rådmann

Kommunaldirektør

Mellomleder

Virksomhetsledere

Mellomleder

Virksomhetsledere

Kommunaldirektør

Mellomleder

Virksomhetsledere

Mellomleder

Virksomhetsledere

Kommunaldirektør

Mellomleder

Virksomhetsledere

Mellomleder

Virksomhetsleder

Stabsdirektør Stabsdirekør

Kort kontrollspenn og langt nivåspenn Bredt kontrollspenn og  kort  

nivåspenn

Anbefalingen har vært: 

• En modell med bredt kontrollspenn er å foretrekke

• Det kan være aktuelt å velge en «asymmetrisk» modell, dvs. at det kan være 

ulikheter i nivåspenn mellom og innenfor de ulike kommunalavdelingene

Rådmann

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Stabsdirektør Stabsdirektør
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Figur 5-2 Virksomhetsprosesser og styrings-/støtteprosesser 

 

Styrings- og støttefunksjoner blir gjerne omtalt med samlebetegnelsen stabsavdeling eller stab og 

støtte.  

Begrepet stab- og støttefunksjoner brukes i vid forstand om fellesfunksjoner i en organisasjon.  

I en organisasjonsteoretisk sammenheng defineres gjerne stab som de funksjonene i en 

organisasjon som støtter og ivaretar ledelsens oppgaver når det gjelder styring, utvikling, 

planlegging, koordinering, analyse, revisjon, rådgivning og rapportering2.  

Når vi setter organisasjonsstruktur inn i en teoretisk kontekst er det viktig å understreke at 

forskning i liten grad har underbygget klare sammenhenger mellom organisasjonsstruktur og 

effektivitet/resultat3. 

Det finnes ikke «én god organisasjonsmodell». I så fall ville sikkert noen tatt patent på den.  

Ulike organisasjonsmodeller kan fungere for en gitt virksomhet i en gitt situasjon. 

Likevel antar vi at visse egenskaper er mer ønskelige enn andre – fordi de legger bedre til rette 

for god rolle- og ansvarsfordeling, klare styringslinjer, koordinering og intern samhandling, ledelse 

tett på, effektiv ressursutnyttelse, kompetansebygging osv. 

Organisasjonens egne erfaringer, endrede rammebetingelser og eksterne forventninger utenfra 

kan gi retning til hvordan organisasjonen utformes. 

5.3 Arbeidet i fase 2 

Målet med fase 2 har vært å: 

1. Fastsette overordnet organisering for Vinje kommune 

Nåsituasjonsbeskrivelsen ligger til grunn for arbeidet i fase 2 i prosessen, organisering på hhv. 

nivå 1 og 2 i kommunen. 

Fase 2 er blitt gjennomført i tett dialog mellom styringsgruppen og Agenda Kaupang gjennom 

følgende aktiviteter: 

1. Utvikling av evalueringskriterier for ny organisasjon 

2. Innledende arbeid med prinsippmodeller for ny organisering 

3. Videreutvikling av organisasjonsmodeller 

4. Dialog med ledere, ansatte og tillitsvalgte rundt alternative modeller 

5. Evaluering av organisasjonsmodeller og innstilling på ny modell 

5.4 Kriterier for vurdering av ny organisasjonsmodell 

Når en skal vurdere nye organisasjonsmodeller, er det hensiktsmessig at det fastsettes et sett 

med kriterier modellene kan vurderes opp mot. Kriteriene representerer de viktigste 

perspektivene eller faktorene en ønsker at ny organisering skal hensynta, og vurdering opp mot 

disse kriteriene vil gi et grunnlag for å sammenlikne modeller og fastsette hvilken modell som 

passer behovene organisasjonen har, best.  

I denne prosessen har styringsgruppen etter en prosess i den første workshopen i fase 2, valgt å 

legge følgende kriterier til grunn for evaluering av alternative organisasjonsmodeller: 

 
2 Jacobsen og Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer 2018 (s. 90) 
3 Jacobsen og Thorsvik, 2005 
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Tabell 5-1 Evalueringskriterier

 

5.5 Arbeid med, og vurdering av, alternative organisasjonsmodeller 

På bakgrunn av de avklarte kriteriene, utarbeidet Agenda Kaupang initiale forslag til fire 

prinsippmodeller for overordnet organisering av Vinje kommune. De fire prinsippmodellene ble 

utarbeidet med utgangspunkt i ulik dybde og bredde i organisasjonen slik som presentert i figur 

2.2, som utgangspunkt for drøfting og bearbeiding i en workshop med styringsgruppen.   

Modellene ble tegnet ut tilstrekkelig detaljert til at de synliggjorde 

► Organisatorisk inndeling 

► Lederstruktur 

► Ansvar og roller (delegasjon) 

► Funksjoner 

Gjennom arbeidet i workshopen hvor styringsgruppen bearbeidet innspillene, ble det ferdigstilt 

forslag til tre ulike modeller som også ble tatt til dialog i møte med et utvalg ledere i 

organisasjonen og tillitsvalgte/verneombud. 

5.6 Presentasjon av modellene 

I det følgende presenterer vi de tre modellene styringsgruppen utarbeidet. Avsnittet avsluttes med 

en oppsummering av de innspillene knyttet til styrker og utfordringer knyttet til de ulike modellene 

som fremkom på dialogmøtet. 

5.6.1 Modell 1 

Modell 1 er en kommunalsjefsmodell. Det innebærer at det er innført et nytt formelt ledernivå 

mellom rådmann og enhetsledere. Modellen består av fire kommunalsjefsområder og 2 

stabsfunksjoner. Sammenlignet med dagens modell er ikke funksjonen som assisterende 

rådmann videreført. 
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Figur 5-3 Modell 1 

Beskrivelse av modell 1 

Tema Presisering 

Modellen består av følgende 
kommunalsjefsområder: 

• Plan og næring 

• Helse og omsorg 

• Oppvekst 

• Kultur og teknisk 

Antall medlemmer i ledergruppen: • 7 

Ledergruppen består av: • Rådmann 

• 4 kommunalsjefer 

• Organisasjonssjef (leder fellestjenesten) 

• Økonomisjef 

Antall formelle ledernivå: • 3 

Enheter: • Nåværende enheter med avdelinger er foreløpig plassert i sin 
helhet under sitt respektive kommunalsjefområde med unntak av at 
Plan og utvikling er tatt ut av dagens ØPU og etablert som en egen 
enhet. 

• Det må jobbes videre med utforming innenfor 
kommunalsjefsområdene i fase 3 

Fullmaktsforhold • Nytt nivå innføres 

• Rammestyring fortsetter 

• Fullmakter til omdisponeringer på tvers av enheter ligger på 
kommunalsjefnivå 

• Tydeliggjøre fullmakter til ansettelser arbeidsgiverpolitikken 

Stabsfunksjoner på 
kommunalsjefsnivå kan etableres 
innen: 

• Fag 

• Økonomi 

• HR 

 

5.6.2 Modell 2 

Modell 2 ligner på modell 1 ved at den også er en kommunalsjefsmodell og består av fire 

kommunalsjefsområder og to stabsfunksjoner. Stabsfunksjonene er tilsvarende dagens 
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organisering. Som ved modell 1, er heller ikke funksjonen som assisterende rådmann videreført i 

denne modellen. 

 

Figur 5-4 Modell 2 

Beskrivelse av modell 2 

Tema Presisering 

Modellen består av følgende 

kommunalsjefsområder: 

• Kultur og næring 

• Helse og omsorg 

• Oppvekst 

• Teknisk 

Antall medlemmer i ledergruppen: • 7 

Ledergruppen består av: • Rådmann 

• 4 kommunalsjefer 

• Organisasjonssjef (leder fellestjenesten) 

• Leder ØPU 

Antall formelle ledernivå: • 3 

Enheter: • Nåværende enheter med avdelinger er foreløpig plassert i sin 

helhet under sitt respektive kommunalsjefområde  

• Det må jobbes videre med utforming innenfor 

kommunalsjefsområdene i fase 3 

Fullmaktsforhold: • Nytt nivå innføres 

• Rammestyring fortsetter 

• Fullmakter til omdisponeringer på tvers av enheter ligger på 

kommunalsjefnivå 

• Tydeliggjøre fullmakter til ansettelser -arbeidsgiverpolitikken 

Stabsfunksjoner på 

kommunalsjefsnivå kan etableres 

innen: 

• Fag 

• Økonomi 

• HR 
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5.6.3 Modell 3 

Modell 3 er en videreføring av dagens 2-nivåorganisering. De nye funksjonene som 

kommunalsjefer utgjør ikke et eget fullmaktsnivå, i stedet utgjør kommunalsjefene 

rådmannsnivået sammen med rådmannen på samme måte som rådmann og assisterende 

rådmann utgjør rådmannsnivået i dag. Som i dagens modell ligger enhetene rett under 

rådmannsnivået. Stabsfunksjonene er samlet i en stabs- og støtteenhet. Plan er lagt i linjen som 

en egen enhet. 

 

Figur 5-5 Modell 3 

Beskrivelse av modell 3 

Tema Presisering 

Modellen består av følgende 

kommunalsjefsområder: 

• Helse og omsorg 

• Oppvekst 

• Samfunn 

• Administrasjonssjef (stab og støtte) 

Antall medlemmer i ledergruppen: • 5 

Ledergruppen består av: • Rådmann 

• 3 kommunalsjefer 

• Administrasjonssjef (leder stab og støtte) 

Antall formelle ledernivå: • 2 

Enheter: • Enheter innenfor dagens næring, kultur, teknisk, renhold og 

plan rapporterer til kommunalsjef samfunn 

• Dagens enheter helse og omsorg og kjøkkendrift rapporterer til 

kommunalsjef helse og omsorg 

• Skoler, oppvekstsenter og barnehager rapporterer til 

kommunalsjef oppvekst 

Fullmaktsforhold • Dagens fullmaktsforhold videreføres. Kommunalsjefer opererer 

på rådmannsfullmaktene 

Stabsfunksjoner på 

kommunalsjefsnivå innen: 

• Ingen. Denne modellen har kun felles stabsfunksjoner 
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5.7 Tilbakemelding på modellene 

Styringsgruppen tok med seg modellene i et dialogmøte med ansatte og tillitsvalgte og 

verneombud. Det ble jobbet i grupper for å gi tilbakemeldinger på modellene med utgangspunkt i 

spørsmål om hva som ble opplevd som styrker og utfordringer ved hver av modellene. Gruppene 

hadde mange innspill, både på styrker og utfordringer, til alle modellene. Det ble også gitt innspill 

til hva det vil være viktig å vektlegge og ta hensyn til når neste nivå i organisasjonen skal 

fastsettes. Innspillene fra dialogmøtet ble oppsummert i etterkant og er oversendt kommunen 

sammen med denne rapporten. Det var en viss bredde i innspillene som kom fra gruppene, men 

noen forhold gikk i igjen på tvers. De mest gjennomgående, overordnete tilbakemeldingene er 

oppsummert i tabellen under. 

Tabell 5-2. Overordnete og gjennomgående styrker og svakheter ved de tre modellene fra dialogmøtet 

Styrker Svakheter 

Alternativ 1 

• Plan og næring samlet 

• Mindre og mer strategisk ledergruppe 

• Økonomi som egen enhet 

Alternativ 1 

• Ikke naturlig at kultur og teknisk samles 

 

Alternativ 2 

• Kultur og næring samlet 

• Mindre og mer strategisk ledergruppe 

Alternativ 2 

• Økonomi og plan bør ikke være samlet 

• Plan ikke i stab 

Alternativ 3 

• Korte veier vertikalt 

• Kommunalsjef samfunn kan samle mye 

kompetanse og bli et spennende område 

• Mindre og mer strategisk ledergruppe 

• Sterk og samlet stab 

Alternativ 3 

• Kommunalsjef samfunn for stort område 

• Lite endring fra i dag, fortsatt asymmetrisk 

• Tverrfaglig samarbeid kan fortsatt være 

utfordrende 

6 Vurdering av modellene og anbefalt modell 
Styringsgruppen gjennomførte et siste møte for å ferdigstille og evaluere de tre modellene etter 

dialogmøtet. Rådmann og assisterende rådmann deltok ikke i evalueringen av modellene. 

Innspillene fra dialogmøtet ble gjennomgått i styringsgruppen, og tatt med inn i drøftingen av 

modellene.  

Etter en helhetlig evaluering av de tre modellene opp mot evalueringskriteriene, endte en 

samstemt styringsgruppe med å anbefale rådmann og assisterende rådmann å jobbe videre med 

utgangspunkt i en marginalt revidert versjon av modell 2. Revideringen av modellen innebærer at 

Økonomi, plan og utvikling (ØPU) skrifter navn til Økonomi, plan og bærekraft (ØPB). Hensikten 

med endringen er både å løfte frem bærekraft som et overordnet satsingsområde for kommunen 

som skal synliggjøres i organisasjonskartet. Samtidig som skiftet også synliggjør at utvikling er 

arbeid som skjer i hele organisasjonen og som alle vil ha mer eller mindre ansvar for å sikre og 

ha med seg i sin tjenesteutførelse. Se revidert modell 2, anbefalt modell under 



22 

 

 

Figur 6-1 Anbefalt modell 

Sett opp mot evalueringskriteriene ble den reviderte modell 2 samlet vurdert som bedre enn de to 

andre. Forhold som særlig ble fremhevet i evalueringen var at den styrker styrbarheten 

sammenliknet med i dag gjennom at det er en mer hensiktsmessig størrelse på ledergruppen. 

Modell 2 ble også oppfattet som den modellen som best ivaretok helheten i, og sammenhengen 

mellom, tjenestene gjennom å samle kultur og næring for å bygge synergier mellom de 

tjenesteområdene. Det ble vurdert som en mer hensiktsmessig løsning enn å samle kultur og 

teknisk, og å ha kultur som egen enhet. En smalere modell, slik som modell 1 eller 2 ble også 

vurdert som mer tydelig med tanke på å sikre tverrfaglighet i organisasjonen som helhet enn 

modell 3. Revidert modell 2 ble også fremhevet som den modellen som tydeliggjør roller og 

ansvar i organisasjonen best på overordnet nivå. Og så blir det pekt på at dette må det jobbes 

videre med, ikke minst ut i underliggende enheter på neste nivå. 

Overordnet er også styringsgruppen tydelig på at modellen som nå anbefales tydeliggjør den 

overordnete organiseringen av Vinje kommune. Modellen må videreutvikles, med tanke på å sikre 

de gode tverrgående strukturene mellom både enheter og kommunalsjefområder. Det blir viktig i 

videre arbeid med kommuneorganisasjonen å etablere gode strukturer nedover i organisasjonen 

som ivaretar kommunens behov nå og fremover. Styringsgruppen fremhevet spesielt tydelige 

roller og ansvar, herunder tydelig delegering og fullmakter, og tilrettelegging for tverrfaglig 

samarbeid som viktige forhold som må ivaretas i dette videre arbeidet. Det ble også påpekt at det 

kan være hensiktsmessig med en evaluering når den har fått virke i noen år. Et konkret tidspunkt 

for når en slik evaluering bør finne sted, ble ikke drøftet. 

Som nevnt, vil modellen som anbefales ha behov for noe videreutvikling. Det handler blant annet 

om:  

► Den assisterende rådmannsfunksjon er tatt ut i av organisasjonskartet i anbefalte modell. 

Denne vil bli erstattet med en stedfortrederfunksjon. Videre tydeliggjøring av denne 

funksjonen og hva som inngår, må presiseres. 

► Modellene er tegnet ut med vekt på at nåværende funksjoner i organisasjonen skal 

plasseres. Det er ikke jobbet med endringer ned i, eller på tvers av, enhetene. Det må det 

jobbes videre med fremover, i samsvar med det som inngår som fase 3 i prosessen. 

 


