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Dialogmøte 2

09.02 2022



Agenda 

Tidspunkt Tema Ansvarlig

09.30- 09.45 Innledning: Velkommen og hensikt med dagen

09.45- 10.00 Presentasjon av kriterier for evaluering av modeller

10.00-10.30 Presentasjon av to alternative organisasjonsmodeller

10.30-10.45 Kaffepause og gruppeinndeling

10.45-11.30 Gruppearbeid med innlagte pauser

11.30-12.00 Avslutning og veien videre
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Kriterier for evaluering av 
organisasjonsmodeller



Én god organisasjonsstruktur?

► Forskning har i liten grad underbygget klare sammenhenger 
mellom organisasjonsstruktur og effektivitet/resultat*.

►Det finnes ikke «én god organisasjonsmodell». 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 gode prosesser, intern 
samhandling, kompetansebygging osv.

►Organisasjonens egne erfaringer, endrede rammebetingelser og 
eksterne forventninger utenfra kan gi retning til hvordan 
organisasjonen utformes.

* Jacobsen og Thorsvik, 2005



Evalueringskriterier

Kriterier Operasjonalisering

Formålseffektivitet Er organisasjonen hensiktsmessig for å løse virksomhetens prioriterte oppgaver?

Hensiktsmessig 

lederspenn som 

grunnlag for 

styring og utvikling

Har modellen hensiktsmessig lederspenn (på strategisk og operativt nivå) som:

• Legger til rette for å nå mål om robusthet, utvikling av gode tjenester og samtidig sikre 

nærledelse og god medarbeideroppfølging?

• Legger til rette for god sammenheng mellom ledelse og overordnet styring, samordning og 

prioritering? 

Brukerorientert 

samhandling på 

tvers

Legger modellen til rette for samhandling på tvers med utgangspunkt i brukernes og 

innbyggernes behov med tanke på å:

• Levere likeverdige tjenester av høy kvalitet?

• Være tilgjengelig for innbyggerne?

• Legge til rette for økt digitalisering?

• Kunne gi et best mulig tilbud til de som har behov for sammensatte tjenester?

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

behov for å være proaktiv?

Hvor godt legger modellen til rette for fleksibilitet og bruk av fagkompetanse på tvers i samsvar 

med endringer og nye/ andre brukerbehov på tvers av institusjonelle grenser? 

Rolleklarhet Gir modellen klare og forutsigbare ansvarsforhold internt i virksomheten mellom enheter, 

funksjoner og nivåer? 
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Presentasjon av to alternative
modeller
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Kommunalsjef

Institusjons-
tenester

Langtids-
avdeling

Skjerma eining

Korttidsavdeling
KAD

Dialyse

Kjøkendrift

Heimebaserte  
tenester

Edland sone

Omsorgssenter

Dagtilbod

Rauland sone

Omsorgssenter
Dagtilbod

Åmot sone

Dagtilbod

Tenester til 
personar med 
særlege behov

Svingen og Reini 
bufellesskap

Psykisk helse og 
rus 

Bruli bufellesskap
Oppsøkande 

tenester
Dagtilbod

Integrering

Helse og 
førebygging

Helsestasjon og 
skulehelse-

teneste

Ergo/fysio og 
friskliv

Legekontor og 
legevakt

Kolssjukepl.
Diabetessjukepl.

Jordmor-
samarbeidet

Forvaltning

K/T, Demens, Kreft, 
Bustad, NAV, Alkohol

Stab

Kommuneoverlege
Rådgjevarar
Konsulentar

Modell 1



8

Beskrivelse av modell 1

► Leiargruppa består av 6 personar:

► Kommunalsjef

► 4 verksemdsleiarar

► Leiar forvaltning

► Stabspersonar deltek i leiarmøte
etter agenda

► Verksemdsområde:

► Institusjonstenester

► Heimebaserte tenester

► Tenester til personar med særskilde
behov

► Helse og førebygging

► Stabsfunksjonar

► Forvaltning

► Koordinering og tildeling 

► Sakshandsamer

► Demenskoordinator

► Kreftkoordinator

► Bustadkonsulent

► Alkoholsaker

► Stab

► Kommuneoverlege

► Rådgjevarar

► Konsulentar



9

Avdelingar under verksemdene

► Institusjonstenester

► Langtidsavdeling 

► Skjerma eining

► Korttidsavdeling

► KAD 

► Dialyse

► Kjøkendrift

► Heimebaserte tenester

► Edland sone

► Omsorgssenter

► Rauland sone

► Omsorgssenter

► Dagtilbod

► Åmot sone

► Dagtilbod

► Tenester til personar med særskilte behov

► Svingen og Reini bufellesskap

► Psykisk helse og rus

► Bruli bufellesskap

► Oppsøkande tenester

► Dagtilbod

► Integrering

► Helse og førebygging

► Helsestasjon og skulehelseteneste

► Ergo/fysio og friskliv

► Legekontor og legevakt

► Kolssjukepleiar

► Diabetessjukepleiar

► Jordmorsamarbeidet

► Må avklares: Plassering av psykolog som i dag er 
organisert under Psykisk helse og rus



10

Fullmakter

► Kommunalområdet inneheld 3 leiarnivå

► Kommunalsjef

► Verksemdsleiar

► Avdelingsleiar

► Verksemdsleiar har resultat, personal og 

økonomiansvar innan sin verksemd

► Avdelingsleiarar har resultat, personal 

og økonomiansvar innan si avdeling

► Andel tid avsett til å utøve 

avdelingsleiarrolla vil variere mellom 

avdelingar

►Stab 

► Har ingen leiar, dei tilsette 

rapporterer direkte til 

kommunaldirektør
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Beskrivelse av modell 2

►Leiargruppa består av 5 personar:

► Kommunalsjef

► 3 verksemdsleiarar

► Leiar forvaltning

► Stabspersonar deltek i 

leiarmøte etter agenda

►Verksemdsområde:

► Eldre og heimebaserte tenester

► Tenester til personar med 

særskilde behov

► Helse og førebygging

►Stabsfunksjonar

► Forvaltning

► Koordinering og tildeling 

► Sakshandsamar

► Bustadkonsulent

► Alkoholsaker

► NAV

► Stab

► Kommuneoverlege

► Rådgjevarar

► Konsulentar
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Avdelinger under virksomhetene

► Eldreomsorg og heimebaserte tenester

► Demens og kreftkoordinator

► Langtidsavdeling 

► Skjerma eining

► Korttidsavdeling

► KAD 

► Dialyse

► Kjøkendrift

► Edland sone

► Omsorgssenter

► Rauland sone

► Omsorgssenter

► Dagtilbod

► Åmot sone

► Dagtilbod

► Tenester til personar med særskilte behov

► Svingen og Reini bufellesskap

► Psykisk helse og rus

► Bruli bufellesskap

► Oppsøkande tenester

► Dagtilbod

► Integrering

► Helse og førebygging

► Helsestasjon og skulehelseteneste

► Ergo/fysio og friskliv

► Legekontor og legevakt

► Kolssjukepleiar

► Diabetessjukepleiar

► Jordmorsamarbeidet

► Må avklares: Plassering av psykolog som i dag er 
organisert under Psykisk helse og rus
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Fullmakter

► Kommunalområdet inneheld 3 leiarnivå

► Kommunalsjef

► Verksemdsleiar

► Avdelingsleiar

► Verksemdlseiar har resultat, personal og 

økonomiansvar innan sin verksemd

► Avdelingsleiarar har resultat, personal

og økonomiansvar innan si avdeling

► Andel tid avsett til å utøve 

avdelingsleiarrolla vil variere mellom 

avdelingar

►Stab 

► Har ingen leiar, dei tilsette 

rapporterer direkte til 

kommunaldirektør



Kaffepause
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Diskusjon i grupper
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Gruppeoppgave

a. Hva er styrkene og svakhetene ved hver av 

disse modellene?

b. Hvilke tiltak (kompenserende strukturer) eller 

andre forbedringer vil være viktige i hver av 

modellene for å overkomme modellens 

svakheter?

c. Navneforslag til virksomheter og avdelinger. 

Har gruppen noen forslag til dette?

► Tilfeldig inndelte grupper
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Gjennomføring av gruppeoppgaven

►Bruk 5 minutter for deg selv og tenk gjennom hva du 

mener er styrker og utfordringer ved hver av modellene

►Drøfting i gruppen 

► Gruppen diskuterer en og en modell. Vi anbefaler at en 

først gjennomgår styrkene og deretter utfordringene for 

så å vurdere mulige kompenserende tiltak

► Bruk inntil 15 minutter per modell

► Bruk 10 minutter på navneforslag

► Velg en ordstyrer og en sekretær. Ordstyrer 

passer tid og leder diskusjonen. Sekretær noterer 

og er ansvarlig for at gruppens besvarelse sendes 

kjell@agendakaupang.no

mailto:marit@agendakaupang.no


Veien videre
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Fremdriftsplan

43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Planlegging/oppstart

Fase 1 Nåsituasjon

Oppstartsmøte med prosjektgruppen 02.nov

Workshop 1 med prosjektgruppen 15.nov

Intervjuer/ fokusgrupper, inkl notat

Workshop 2 nåsituasjon 02.des

Dialogmøte 1 ansatte 09.des

Workshop 3 GAP-analyse 16.des

Oppsummering nåsituasjon

Fase 2 Ny organisasjonsmodell

Workshop 4 evalueringskriterier 06.jan

Utvikling av alternative modeller

Workshop 5 alternative modeller 14.jan

Workshop 6 Videre arbeid med modeller 31.jan

Dialogmøte med ansatte 09.feb

Workshop 7 Evaluering av alternative 

modeller 23.feb

Utarbeidelse av rapport

2021 2022



Innspill fra gruppene
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Styrker og utfordringer Modell 1

 Jevn fordeling av ansvarsområder pr. virksomhetsleder

 Oversiktlig og hensiktsmessig inndeling under 
virksomhetsleder

 Synliggjør på en tydelig måte hva de ulike 
virksomhetene har ansvar for

 Kortere avstand mellom avdelingsleder og 
virksomhetsleder

 Likhet i lederspenn, hensiktsmessig lederspenn

 Legger til rette for godt samarbeid mellom avdelingene

 Hensiktsmessig plassering av funksjonene 
demenskoordinator, kreftkoordinator og integrering 

 Medfører behov for flere ledere

 Samarbeidet mellom virksomhetene kan bli 

utfordrende

 Fjerner to spesialsykepleiere fra tjenestene ved å 

legge demens/kreft til Forvaltning

Styrker Utfordringer
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Forslag til forbedringer – Modell 1

► Tjenester til personer med særlige behov bør være en del av hjemmebaserte tjenester 
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Styrker og utfordringer Modell 2

 Færre virksomhetsledere, gir både økonomisk 

gevinst og gjør det lettere å rekruttere 

 Hensiktsmessig inndeling på virksomhetsnivå, 

legge rette for samarbeid

 Samler og styrker eldreomsorgen. Legger til 

rette for koordinering og helhetlig utvikling

 Demens og kreft er organisert på 

virksomhetsnivå 

 Skjev fordeling av ansvar for 

virksomhetslederne gir mindre oversikt

 Stort lederspenn i enkelte avdelinger, lengre vei 

til virksomhetsleder

 Stor endring i organiseringen kan medføre uro i 

organisasjonen

 Kreftkoordinator og demenskoordinator bør 

ligge over i da flere enn eldre kan ha disse 

diagnosene. 

Styrker Utfordringer
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Utfordringer begge modeller

 Avdelingslederressursen kan bli for knapp og sårbar i de minste avdelingene 

 Har jordmorsamarbeidet fått en hensiktsmessig plassering i organisasjonen? Det lå 

tidligere under helse- og omsorgssjef
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Forbedringer begge modeller

 Helse og forebygging bør defineres tydeligere og kan 

deles inn i 3 avdelinger:

1. Legeavdeling/ legevakt, 

Diabetes -og kolssykepleier

2. Helsestasjon- og skolehelsetjenester

Helsestasjon for ungdom, HFU, fysio/ ergo, 

psykisk helse for barn og unge, inkl. 

kommunepsykolog og integrering

3. Jordmor/ jordmorvakstsamarbeidet

 Psykisk helse og rus burde vært en avdeling under 

Helse og forebygging for å tydeliggjøre at det er en 

tjeneste som og satser på dette. Her kan både 

psykisk helsearbeidere og psykolog og eventuelt 

også ruskonsulent være

 Kreftkoordinator er en tjeneste for alle innbyggere 

slik at den bør legges til Helse og forebygging, det 

samme gjelder dialyse og hjertepoliklinikken. Kan 

samlokaliseres på Solheim. 

 Integreringskoordinators forvaltningsansvar 

(vedtaksskriving) er ikke tydelig definert, burde 

vært en del av Forvaltning

 Må etablerer gode samarbeidsrutiner på tvers av 

både virksomheter og avdelinger. 

 Kjøkkendrift burde vært en egen virksomhet

 Navnet «Tjenester for personer med særlige 

behov» er ikke et godt navn. Tilhører 

hjemmebaserte tjenester
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Behov for avklaringer begge modeller

 Avdelingsleders ansvarsområde opp for virksomhetsleders ansvarsområde må 

tydeliggjøres

 Viktig at det blir stilt krav til virksomhetsleder om relevant faglig bakgrunn og faglig innsikt 

 Antall årsverk og aktiviteter må tas med i beregningen av hvor stor andel av 

avdelingsleders stilling som skal øremerkes ledelse

 Økt antall tunge brukere i fremtiden vil kunne føre til at omsorgssentrene kan bli 

omdefinert som institusjoner.

 Hvor skal ansvaret for velferdsteknologi ligge?


