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INNLEDNING – OM NOE NYTT OG NOE KJENT 

Å bygge en kommune tar tid og skal ta tid. Vi skal bygge nye systemer og strukturer, vi skal etablere 

felles forståelse for oppdrag, roller og mål. Vi skal forstå hverandre på tvers av fag og innarbeide nye 

arbeidsformer og felles kultur. Det viktigste av alt; vi skal bygge en kommune som til en hver tid tar 

utgangspunkt i de behov våre innbyggere har og de prioriteringer og mål våre folkevalgte setter. 

Vi er ikke ferdige 

Arbeidet med å organisere Nordre Follo kommune er bygget opp i etapper, som vist i modellen under. 

Beslutningene i dette dokumentet vil følges av en rekke andre viktige prosesser og beslutninger; 

 

 

 

Kunnskapsbasert utvikling 

Byggingen av Nordre Follo kommune tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag som beskriver dagens 

organisering, tjenesteprofil, trender og satsingsområder. Utviklingstrekkene og utfordringsbildet i 

Perspektivmeldingen og særlige kjennetegnene ved Nordre Follo er lagt til grunn, likeså de mål og 

strategier som er beskrevet i høringsutkast til Kommuneplanen for Nordre Follo kommune – 

Samfunnsdel 2019 - 2030.  

Høy endringstakt 

Kommunens inntekter er knyttet til hvilke behov våre innbyggere har. For å levere de rette tjenestene i 

tråd med stadig nye behov hos våre innbyggere, må vi ha høy endringstakt, både i utvikling av ny 

politikk og i utvikling av våre tjenester. Rollen som folkevalgt er også i endring, og som administrasjon 

må vi organisere oss for å imøtekomme våre folkevalgtes behov. Vi må styrke vårt arbeid for å 

synliggjøre det politiske handlingsrommet og gjennom høy etisk og faglig standard – bidra til å styrke 

våre folkevalgtes gjennomføringskraft.  

Forventninger til noe nytt og noe kjent 

Administrativ organisering av Nordre Follo kommune skal ta hensyn til de ambisjoner og behov som 

våre folkevalgte og innbyggere setter for videre utvikling. Samtidig må vi ivareta lovverk og 

forvaltningsprinsipper som har sine røtter utenfor de fullmakter og handlingsrom som er gitt oss. Det 

er klare forventninger til at vår organisering skal speile de mest aktuelle «nye» behovene; som 

nødvendigheten av gode modeller for samskaping mellom folkevalgte og innbygger, og mellom 

tjenestemottagere og oss som tjenesteleverandører. Samtidig må en organisasjonsmodell bli forstått 

av oss ansatte – for å klargjøre roller, styringslinjer, oppgaver, resultatansvar og fullmakter.  

Kunnskapsgrunnlag 

01.12.17 

Overordnet 
organisering 

 04.06.18 

Organisering 
virksomheter og staber 

 21.11.18 

Endelig organisering 
avdelinger 

 28.01.19 

Endelig avklaring 
ansvar og funksjoner 

 25.03.19 

Endelig avklaring 
møteplasser og  team 

  08.04.19 

Ansatte har fått avklart 
fremtidig  tjenestested 

 15.06.19 

Organisering av Nordre 
Fol lo kommune 
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Attraktiv arbeidsplass 

Vi bygger arbeidet vårt på Omstillingsavtalen for Nordre Follo. Den har som prinsipp at vi skal 

«beholde, rekruttere og utvikle» våre medarbeidere. Som organisasjon vil vi fremme et medarbeider- 

og lederskap som gjør at vi skal være en attraktiv arbeidsplass. Vi vil utarbeide systematikk for å sikre 

helhetlig styring og vil utvikle gode møteplasser, systematikk for sterk resultatstyring, samskaping og 

strategisk arbeid – der alle ansatte skal få bidra.  

Arbeidsform er viktigere enn organisering 

Ett viktig hovedtrekk i innspillene til valg av overordnet organisasjonsmodell var at arbeidsform er 

viktigere enn organisasjonsmodell. Lokalisering og utforming av arbeidsplassene våre likeså. Dette 

inntrykket er forsterket gjennom arbeidet med organisering av virksomheter og staber høsten 2018. 

Valg av organisasjonsmodell, organisering av virksomheter, staber og avdelinger er et utgangspunkt for 

hvordan vi vil videreutvikle våre arbeidsprosesser og tjenester. Det er vår arbeidsform og kultur for 

samskaping og involvering, vår evne til nysgjerrighet og faglig utvikling i ny kommune – som er 

avgjørende for hvordan vi vil lykkes i vårt oppdrag.  

Organisering etter målene vi skal nå 

Vi vet at en god oppvekst har enorm betydning for resten av livet, for vår helse. Vi vet at det vil komme 

enda større endringer i arbeidsmarkedet i årene fremover, og at arbeid og aktivitet er helt sentralt i 

deltagelse og mestring av eget liv. Samskaping med innbyggere og samfunnsliv har kommet som en 

forvaltningsreform og resulterer i nye løsninger og større bruk av samfunnets og den enkeltes 

ressurser, samt bredere involvering og dermed økt gjennomføringskraft.  Klima- og miljøutfordringene 

er vårt alles ansvar. Vår sentrale plassering nær Oslo og viktige infrastruktur gjør oss attraktive for 

utbygging.  Dette utløser et stort ansvar for god lokalsamfunnsutvikling.  

 

Tjenesteområdene peker ut retningen for hva som er og blir viktig i fremtiden for Nordre Follo:  

 

 
 

God styring og mer velferd 

Velferdsoppgavene øker og tilgjengelige ressurser til å løse oppdraget reduseres. For å sikre effektiv 

ressursbruk, helhetlig styring og utvikling, er stabenes rolle viktig. Nordre Follo kommune må drive 

kontinuerlig organisasjonsutvikling, investere i sine ansatte, slik at de til en hver tid er satt i stand å 

KULTUR OG 
SAMSKAPING 

OPPVEKST OG 
LÆRING 

HELSE OG 
MESTRING 

ARBEID OG 
INKLUDERING 

SAMFUNN OG 
BÆREKRAFT 

EIENDOM OG 
BYDRIFT 

ORGANISASJONS-
UTVIKLING 

ØKONOMI OG 
ANSKAFFELSER 

DIGITALISERING 



 
 
 

5(80) 
 

jobbe målrettet, til å løse nye oppdrag og behov. En satsing på digitalisering, automatisering og 

robotisering vil frigjøre betydelige ressurser til mer velferd og økt kvalitet og valgfrihet for våre 

innbyggere, også gjennom å fortløpende implementere nye innovative løsninger. Arbeidet med gode 

analyser, sterk økonomistyring og hyppig rapportering prioriteres for å sikre politisk og administrativ 

styringskraft.  

Utviklingsarbeid skal ta tid 

Vi vil ikke være ferdige 1.januar 2020, men vi skal ha kommet så langt i vår organisering at våre 

innbyggere og folkevalgte da kan være trygge på at vi leverer forsvarlige og gode tjenester i tråd med 

vedtatte mål. Valg av organisasjonsmodell er hjørnestenen i dette arbeidet. Organisering av 

virksomheter, staber og avdelinger legger rammer for det viktigste arbeidet: å organisere våre 

tjenester og fylle organisasjonsmodellen med gode arbeidsprosesser og møteplasser, organisasjonens 

verdier og kulturuttrykk. Vi har gjennom Program Nordre Follo fått starte på dette utviklingsarbeidet. 

Det gir oss et meget godt utgangspunkt for videre organisasjonsutvikling: 

 Våre folkevalgte utarbeider ny utvalgsstruktur, delegeringsreglement, modeller for samskaping 

og nærdemokratiske ordninger. De planlegger aktiviteter for å bygge felles kultur og 

forbereder valget høsten 2019. 

 Kommuneplan for Nordre Follo legges nå ut på høring. Det avklares hvilket tjenestetilbud som 

skal tilbys i kommunens tettsteder og det utarbeides planstrategi.  

 Det utarbeides ny arbeidsgiverpolitikk; herunder lønnspolitikk, etiske retningslinjer, 

medarbeider- og lederutviklingsprogram, HMS og kompetanseplaner. 

 Alle kommunens eierskap og interkommunale samarbeid gjennomgås med tanke på 

hensiktsmessig drift og styring av tjenestene. Det er en politisk ambisjon at antall 

interkommunale selskap skal reduseres. 

 Det utformes en ny økonomisk politikk for Nordre Follo kommune. Målet er at 

økonomistyringen skal bidra til at en bærekraftig økonomi og derigjennom et godt, likeverdig 

og variert tjenestetilbud. Det er også viktig at vi jobber på en måte som er demokratisk og 

inkluderende, som grunnlag for videre samfunnsutvikling.  

 Det gjennomføres et stort prosjekt for å forberede tjenesteutvikling og innovasjon i Nordre 

Follo. Arbeidet skal bidra til økning i kvalitet, sikkerhet, medarbeidertilfredshet, bruker- og 

innbyggertilfredshet, omdømme og prissatte nyttevirkninger. 

 Det anskaffes nye fagsystem innen arkiv, regnskap, lønn og personalforvaltning, samt system 

for anskaffelser av varer og tjenester, som vil forenkle og heve kvaliteten på 

styringsinformasjonen. 

 Alle fagsystem skal harmoniseres og nye system anskaffes etter behov. Arbeidet er 

omfattende men vil resultere i moderne og effektive verktøy, som vil støtte 

tjenesteproduksjonen og lette samskapingen. 

 Det utarbeides kommunikasjonsstrategi og gode kommunikasjonskanaler for ny kommune, for 

både intern og ekstern dialog. 

 Den samlede eiendomsmassen gjennomgås for å sikre optimal bruk. Stabene starter 

samlokalisering ved nyttår 2018/2019, ikke stedbundne tjenester får avklart fremtidig 

lokalisering og det utarbeides flytteplaner for berørte virksomheter.  
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 Det utarbeides internkontrollsystematikk som ivaretar behov for kvalitetsstyring, reglement og 

retningslinjer, nødvendige overordnede styringsdokumenter, beredskapsplan og risiko- og 

sårbarhetsanalyser.  

 

De fleste av leveransene over vil være klare i løpet av våren 2019. Vi skal bruke høsten 2019 til å teste, 

justere, kvalitetssikre, evaluere og avslutte programmet. I 2020 skal vi endelig få jobbe sammen og 

klargjøre forventninger til oss som medarbeidere og ledere, samt sette mål og tiltak for det enkelte 

tjeneste- og fagmiljø.  

 

I 2020 vil vi starte våre ordinære prosesser for organisasjonsutvikling, for alle våre virksomheter og 

avdelinger. Organiseringen gir oss et rammeverk å jobbe i – og sammen skal vi få valgt modell til å 

virke. 

 

Alt blir bra til slutt. Er det ikke bra, så er det ikke slutt. 

 

Gro Herheim 

rådmann, Nordre Follo kommune 

 

Marit Kronborg 
Kommunalsjef 
Helse og mestring 
 
 
 

Else Karin Myhrene 
Kommunalsjef 
Arbeid og inkludering 
 

Anne Melsom 
Kommunalsjef 
Kultur og samskaping 
 

Sten Tore Svennes 
Kommunalsjef 
Oppvekst og læring 
 
 
 

Ellen Wibe 
Kommunalsjef 
Eiendom og bydrift 
 

Monica Lysebo 
Kommunalsjef 
Samfunn og bærekraft 
 

Jane Short Aurlien 
Stabsleder 
Organisasjonsutvikling 
 
 
 

Roy Johansen 
Stabsleder 
Digitalisering  
 

Lars-Henrik Bøhler 
Ass. rådmann og Stabsleder 
Økonomi og anskaffelser 

Tittelen administrasjonssjef er i ny kommunelov erstattet med kommunedirektør. Inntil Fellesnemnda 
har fattet beslutning vil det i følgende arbeid med organisasjonsutvikling benyttes tittelen rådmann, 
ikke administrasjonssjef.  
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være NÆR og NYSKAPENDE. Planen peker ut fire 

satsingsområder: Sammen for en ny kommune, Trygg oppvekst, Aktiv hele livet og byvekst med grønne 

kvaliteter.  

Målene og strategiene i samfunnsdelen har ligget til  grunn og vært stammen i arbeidet med 

organisasjonsutviklingen høsten 2018. Organiseringen av Nordre Follo kommune skal bidra til å nå 

målene. Slik vil vi ha det: 

 Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune 

 Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar 

 Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i utforming av tjenestene 

 Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi 

 Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform, er en attraktiv arbeidsgiver og en 

organisasjon i utvikling 

 Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring 

 Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt 

 Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring 

 Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett, 

fysisk aktivitet og kulturaktiviteter 

 Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag 

 Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt 

 Innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive hele livet 

 Innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til gode møteplasser og varierte 

kulturopplevelser 

 Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder 

 Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer 

 Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot 

lavutslippssamfunnet 

 Nordre Follo kommune tar vare på naturmangfold og arters leveområder, herunder 

artsmangfold 

 Nordre Follo kommune legger til rette for et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser 

 Nordre Follo kommune tar ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Nordre Follo kommune forvalter natur og arealressurser på en bærekraftig måte  

Valgt organisering av virksomheter og staber er begrunnet i dette kjerneoppdraget.  

Samfunnsengasjement, samarbeid og nye måter å løse oppgaver på skal være grunnleggende for 

Nordre Follo kommune. Vi skal heie på nye ideer, være nysgjerrige og tilpasse oss endrede behov. En 

god kommune skapes av alle som bor og jobber her. Vi ønsker å utvikle en kommune der innbyggere 

og andre aktører enkelt kan ta initiativ og der kommunen er en aktiv medspiller. Samskaping er tatt i 

bruk som begrep når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med 

hensikt å avklare behov og designe og ta i bruk nye og bedre løsninger.  
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ORGANISASJONSUTVIKLING HØSTEN 2018 

Prosessen høsten 2018 har bekreftet og løftet frem følgende ambisjoner for mål og hensikt med 

arbeidet med organisasjonsutvikling, både vedr. organisering av virksomheter og staber, lokalisering, 

arbeidsplassutforming, utvikling av møteplasser, samskapingsarenaer og arbeidsprosesser:  

 Myndiggjorte medarbeidere og korte beslutningsveier 

 Sterkt tverrfaglig arbeid 
 Styrket samskaping og innbyggerens behov i sentrum 

 Arbeidsformer som får valgt organisering til å virke 

 Arbeid i team for å løse faste og midlertidige oppgaver 
 Etablering av en sterk innovasjonskultur  

 Fra flere til bedre tjenester 

 Folkevalgt styrt og økt politisk handlingsrom 
 

Høringen 29.10.18 – 07.11.18 

Høringsdokumentet «Organisering av virksomhetsområdene og stabene» ble presentert for ansatte 

29. oktober og gjort tilgjengelig på intranettene i Ski og Oppegård kommune tirsdag 30. oktober.  

 Ved høringsfristens utløp, hadde nærmere 200 fagmiljøer og enkeltansatte sendt inn sine 

innspill.  

 Innspillene er grundig gjennomgått, og viser at det har vært et stort engasjement knyttet både 

hvordan organiseringen skal legge best mulig til rette for både tjenestekvalitet, samarbeid 

mellom de ulike virksomhetene og med innbyggerne – og faglig utvikling hos de ansatte.  

 Innspillene har omtalt aksept for valgte modell, forslag til forbedringer og også nye, spennende 

tanker. Mange av disse vil vi ta med oss i det videre arbeidet, først og fremst når 

organiseringen skal tydeliggjøres ytterligere på nyåret i 2019, men også når vi fra 1.1.2020 skal 

virke som Nordre Follo.     

 Alle innspill er gjort tilgjengelig på intranettene. 

Høringsinnspillene er mange, omfattende, konstruktive og kunnskapsbaserte. I tillegg til at 

høringsinnspillene har vært viktige for å utvikle, justere eller bekrefte høringsforslaget er mange av 

innspillene meget detaljerte og gir verdifull informasjon og innsikt til videre utviklingsarbeid. 

Høringsinnspillene vil bli bearbeidet slik at de er søkbare, lettere å lese og finne frem i, til vårens 

arbeid. 

Det er gitt tilbakemeldinger på at det i all hovedsak har vært gitt god informasjon og mulighet for 

involvering i høsten arbeid. Det iverksettes fortløpende tiltak der det kommer frem behov for 

ytterligere informasjon eller deltagelse. Det er viktig å fortsatt forbedre og forenkle den enkelte ansatt 

sin mulighet for å bidra, i arbeidet våren 2019. De viktigste informasjons- og dialogkanalene er: 

 Deltagelse i møter i regi av avdeling, virksomhet, arbeidstagerorganisasjonene eller 

vernetjenesten 

 Informasjon og mulighet til å sende innspill og spørsmål via kommunenes intranettsider 

 Deltagelse på åpent hus i rådhusene 

 Nordre Follo kommune på Facebook – for ansatte 
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 Nyhetsbrev som sendes ansatte på mail – hver uke 

Behandling av høringsinnspillene 

 Etter utgått høringsfrist 07.11.18 satte et team på 7 personer seg ned og sammenstilte 

høringsuttalelsene, med forskjellig perspektiv, slik at ledergruppa i sitt første møte 09.11.18 

hadde god innsikt i høringsinnspillene, ikke bare for eget område, men for helheten. 

Ledergruppa har vurdert alle innspill og etter drøftinger kommet frem til det forslag som 

presenteres i dette dokumentet.  

 Det er i varierende grad mulig å beskrive alle de vurderinger som er foretatt, og gjengi 

detaljerte begrunnelser for de valg som er tatt. Kommunalsjefene vil derfor invitere sine 

faggrupper for å informere om hvilke vurderinger som har vært avgjørende.  

 Ledergruppa er opptatt av at det blir benyttet noe mer tid til å avklare endelig organisering av 

avdelingene, og ønsker at de nye virksomhetslederne får anledning til å påvirke dette.  

Vi kunne ha valgt en enklere prosess for utvikling av organisasjonskart, med mindre grad av 
involvering, dialog og medvirkning. Vi har valgt å involvere fordi vi tror det skape r mer og felles 
kunnskap og forståelse, felles kultur og språk, sterke relasjoner, læring og modning. Vi vet at god 
involvering gir et bedre kunnskapsgrunnlag for organisering av våre tjenester.  
 
Involvering skaper forventninger til resultat, og det er bra. Vi skal ha høye ambisjoner, og sammen 
skape forståelse og legge planer for når vi kan forvente å se resultater. Utviklingsarbeidet tar tid, og 
krever tid. Det er en rekke forhold som ikke skal avklares før de enkelte arbeidsmiljøene får anledning 
til å jobbe sammen i hverdagen, fra 1.januar.2020.  
 
Valgt organisering av virksomheter og staber er ikke hogget i stein. Ser vi behov for å justere på ansvar 
og valgt system, så endrer vi. Vi vil lande endelig organisering av våre avdelinger i januar 2019. 
Hovedfokus i arbeidet med videre organisasjonsutvikling våren 2019 vil være beskrivelse av 
samarbeidsformer, møteplasser og team.  
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PREMISSER I NY ORGANISASJONSMODELL 

 
Hovedmodellen tydeliggjør kommunalsjefenes resultatansvar og stabenes ansvar for helhetli g 
utvikling, støtte og rådgivning til tjenestene.  Modellen bygger på forutsetningen om samhandling og 
felles innsats for å nå overordnede mål for kommunen som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, 
demokratisk arena og tjenesteleverandør.  Hovedmodellen forutsetter og legger til rette for korte 
beslutningsveier – med delegert myndighet, ansvar og tilgjengelige virkemidler til utøvende ledd.  
 

  

Hvilke hovedutfordringer skal ny organisering håndtere? 
 Ivareta helhetssyn  

 Gjøre det lettere å levere komplekse tjenester (kvalitet) 
 Styrke rollen som samfunnsutvikler 

 Løse samfunnsoppdraget 

 Håndtere et område i sterk vekst med strammere kommuneøkonomi 
 God involvering av folkevalgte og innbyggere 

 Være både sterk sentralt og oppleves nær lokalt 

 Krav til større og sterkere fagmiljøer (Mer kunnskapsbasert styring) 
 Være en attraktiv arbeidsplass 

I forslagene til organisering av tjenesteområder og staber er følgende intensjoner lagt til grunn: 

 Organiseringen skal legge til rette for korte beslutningsveier 

 Organiseringen skal gi den enkelte kommunalsjef et hensiktsmessig kontrollspenn og 
ansvarsområde og nærhet til den operative virksomheten og driften 

 Organiseringen skal sikre et bedre innbyggerperspektiv i ledergruppa ved å ha bred faglig 
representasjon 

 Organisering skal sikre god helhetlig styring og utvikling på tvers av virksomhetsområdene  
 

Organisering, lokalisering og arbeidsform  

Valgt organisasjonsmodell gir et rammeverk for hvordan vi skal organisere arbeidet med våre tjenester 

og leveranser. Hvilken lokaliseringspolitikk som legges til grunn, hvordan vi utformer våre 
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arbeidsprosesser, hvilke arbeidsformer vi velger, hvilken kapasitet og kompetanse vi har tilgjengelig og 

hvordan vi som medarbeidere og ledere løser oppdraget, er utslagsgivende.  

 

Vi bestemmer sammen 

Modellen nedenfor viser ambisjonene for ønsket utvikling, fra 60-tallet og kommunens strenge 

myndighetsutøverrolle, via 90-tallets servicerolle til dagens kommune som «det lokale fellesskapet», 

der innbyggerne blir involvert og deltar i nye former for samskaping og samarbeid. 

 
 

 
 
  

Organisering 

Lokaliserings-
politikk 

Arbeidsformer 

Medarbeider- 
og lederskap 

Arbeidsplass-
utforming 

Arbeids-
prosesser 

Bemanning og 
ressurser 

Kommune 1.0 

Kommunen 
bestemmer "ovenfra 

og ned". 

Kommune 2.0 

Brukeren bestemmer.  

"Kommunen bærer 
deg gjennom livet" 

Kommune 3.0 

Vi bestemmer 
sammen.  

"Hva skal vi få til i 
fellesskap i dag?" 
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NÅR VALGT STRATEGI, KULTUR OG LEDELSE FORSTERKER HVERANDRE 
 

Vi leverer med kvalitet 

Det er mange måter å lede et stort og omfattende endringsarbeid, som en kommunereform, på. 

Tydelige mål og prioriteringer for arbeidet og grad av forankring, tillit og tilgang på nødvendige 

ressurser er blant de viktigste. Vi er heldige som er gitt tydelige mål og at hensikten med 

sammenslåingen har vært så solid forankret, både politisk, administrativt og faglig. Oppegård og Ski 

kommuner er to meget veldrevne, kompetente og profesjonelle organisasjoner, som også har solide 

fagmiljø som driver innovasjon- og tjenesteutvikling på nasjonalt nivå. Det gir trygghet for at vi leverer 

med kvalitet.  

Endringsledelse 

Samtidig vil det å introdusere andre måter å jobbe på, en annen måte å prioritere og forstå fag og 

utvikling på, kunne utløse ekstra utfordringer i det å skulle bygge ny felles kultur, når utgangspunktet 

er to så solide organisasjoner. Det har derfor vært en glede å oppleve så stort engasjement og 

nysgjerrighet, høy arbeidsinnsats og motivasjon for å skape noe nytt, sammen – denne høsten. Vi 

driver endringsledelse. 

Vi vet hva som må til; Vi må sette tydelige mål for arbeidet – for å skape mening og retning. Vi må gi 

hverandre tillit og respekt – og gjennom det skape stolthet for det vi skaper, sammen. Vi må prate om 

det nye, tørre å sette høye forventninger til det vi bygger. Vi må jobbe så hardt at vi av og til feiler, for 

så å evne å snu, og justere.  

Utviklingsarbeidet trenger oss alle 

Vårt arbeid krever kompetanse; stor, bred og dyp kompetanse, lang erfaring og nye tanker. 

Utviklingsarbeidet trenger oss alle. Vi må veksle mellom å sette fart og gå en runde til. Vi må bygge 

våre beslutninger på fakta og gi oss i kast med de viktige og vanskelige diskusjonene, mer enn de 

opplagte.  

Vi er kollegaer, og sammen skal vi bygge det nye samtidig som vi tar vare på det gode og trygge i 

dagens tjenester. Vi må romme hverandre når vi sørger over at vi ikke lenger får jobbe i det samme 

gode kollegiet, samtidig som vi lar oss begeistre over nye muligheter og sterkere fagmiljø.  

Det er viktig å anerkjenne at mange av de endringene vi må gjennomføre er omfattende og krevende 

rent teknisk, faglig og personlig. Omstillingsarbeidet koster for alle de som deltar, fordi kjente rutiner 

endres og fordi utviklingsarbeid innebærer usikkerhet. Vi skal skape noe nytt.  

Derfor er det viktig at vi tar oss tid til å prate med hverandre, for å lytte godt til om det er viktige 

verdier og idealer som blir utfordret i endringsarbeidet.  

Vi jobber mot samme mål 

Å bygge en ny kommune tar tid – og skal ta tid. Vi må skape samarbeidsarenaer og stabile arbeidsmiljø, 

slik at nye relasjoner kan etableres. Vi må være nysgjerrige på hverandre, spørre og fortelle, slik at vi 

sammen kan forstå og reagere. Det demper uro, usikkerhet og forvirring.  

En vellykket gjennomføring av vår endringsreise vil kreve at vi jobber sammen, mot samme mål. Vi må 

sette klare mål for hva vi skal levere når. Vi må søke kunnskap hos hverandre. Vi må informere godt og 
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sørge for at det er lett å søke informasjon. Som medarbeidere er vi alle ansvarlige for at vi lykkes. 

Ledere har et særlig ansvar for å sørge for tilslutning og engasjement for arbeidet.  

Når organisasjonskulturen underbygger strategien vil vi lykkes 

I arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune skal vi jobbe mot mål og strategier satt i 

Kommuneplanen, vi skal utvikle både organisasjonens verdier, kulturuttrykk, og medarbeiderskap for å 

understøtte valgt strategi. Når organisasjonskulturen underbygger strategien, vil vi lykkes.  

Medarbeiderskap 

Medarbeidere i Nordre Follo kommune kjennetegnes ved at vi: 

 

Hvilken myndighet og hvilket ansvar har den enkelte ansatte? Og, hvilke krav stiller dette til ledelse og 
styring? Vi må utvikle en kultur som skaper gjensidig respekt og lojalitet mellom leder og medarbeider, 
og som gir lyst til å jobbe i Nordre Follo. 
 

Endring og utvikling 

Det er viktig å forstå lederoppdraget og veien videre som et utviklingsoppdrag – å lede utvikling. Det er 

dette vi har tatt utgangspunkt i ved utforming av ny organisering. Hverken Ski eller Oppegård er i en 

situasjon som i utgangspunktet krever endring, men ved å samle kreftene settes vi bedre i stand til å 

skape utvikling – en utvikling vi ikke kunne skapt alene.  

 

I forhold til vår egen rolle og status som leder og medarbeider må vi være mer opptatt av : 

 hvilket ansvar vi har 

 hvilke ressurser og verktøy vi har 

 hvilken myndighet og handlefrihet den enkelte av oss har har til å skape resultater 

 hvilken støtte vi kan få 

- hvor enn i organisasjonsmodellen vi er plassert.  

Ledere som utviklere 

Ledere som utviklere kjennetegnes ved at de leder slik at kultur og strategi forsterker hverandre. Ledere i 

Nordre Follo skal kjennetegnes ved at vi: 

Viser og bygger 
tillit 

Er myndiggjort og tar 
ansvar 

Lytter og viser respekt 

Gir rom for ulikhet og 
mangfold 

Samarbeider og 
samskaper 

Involverer hverandre 
og skaper arenaer for 

medvirkning 

Bidrar til et 
arbeidsmiljø preget av 
mestring, godt samspill 

og arbeidsglede 

Bidrar til arenaer for 
samskaping med 

innbyggere og brukere 

Bygger gode 
relasjoner 

Kommuniserer godt og 
tydelige 

Bidrar til egen og 
andres mestring og 

utvikling 

Bruker dialogen som 
verktøy 

Oppnår reslutater 
gjennom å bygge på 

egne og andres styrker 

Gir retning og 
skaper utvikling 

Setter innbyggernes 
behov i sentrum 

Handler etter 
organisasjonens 

verdier, mål og rammer 

Deltar i gjensidig 
kompetansedeling 

Bygger kultur for 
innovasjon og 

nytekning 

Uttrykker tydelige 
forventinger 
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• Bygger tillit og har godt samspill med de folkevalgte 

• Styrer etter verdier, mål og rammer, tar beslutninger og gjennomfører i tråd med politiske 

vedtak 

• Arbeider for at åpenhet og integritet (forstått som moralsk, modig, selvstendig, uavhengig og 

hel) kjennetegner våre handlinger og holdninger 

• Ser helhet og sammenhenger i organisasjonen og sikrer god utnyttelse av kompetanse og 

ressurser 

• Skaper en organisasjon som er orientert mot utvikling, samskaping og nyskaping 

• Kommuniserer tydelige forventninger, gir tilbakemeldinger og anerkjennelse 

• Viser tillit til våre medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb  

• Legger til rette for endring og utvikling gjennom å involvere og gi ansvar  

• Utvikler dialogarenaer for samhandling i organisasjonen og med våre innbyggere  

• Tilrettelegger arbeidet slik at våre medarbeidere opplever høy jobbautonomi og ingen unødig 

kontrollering 

• Skaper oppslutning om utviklingsarbeidet og får alle med i prosessene 

Ledelse- og kontrollspenn 

Det viktigste i utvikling av en organisasjon er ikke å ha et lavest mulig antall ledere, men riktig antall 
ledere. Hva som vil være riktig ledertetthet vil avhenge av utfordringsbildet knyttet til den enkelte 
tjenesten; F.eks. politisk fokus, individuell belastning, døgndrift e.l.  
 
Både Ski og Oppegård kommune er allerede veldrevne kommuner med en effektiv ledertetthet. Det 
har derfor ikke vært et mål i seg selv å redusere antall ledere med unntak av der vi i ny organisasjon får 
dobling av ledere med samme funksjon eller ansvar. 

Gruppestørrelser 

I ledelseslitteraturen beskrives vanligvis størrelsen på effektive grupper (team) å være i intervallet 
mellom 4 og 9 personer. Normalt refereres det i denne sammenheng til grupper som skal utføre et 
arbeid sammen som f.eks. prosjektteam eller arbeidsgrupper som skal utvikle nye idéer eller forslag til 
nye arbeidsmåter. 

Ledelse av ledere (ledergrupper) 

Når det gjelder størrelse på ledergrupper er ikke litteraturen like entydig.  
Størrelsen på hva om er hensiktsmessig kontrollspenn er avhengig av hvor autonomt (selvstendig og 
uavhengig) ansvar den enkelte leder i gruppen har. 
 
Lederansvar kan i hovedtrekk deles i tre områder og stiller ulike krav til mulig kontrollspenn:  

• Økonomiansvar (gruppestørrelse inntil 20) 
• Personalansvar (ideell gruppestørrelse 6-15 avhengig av erfaring og individuell belastning) 
• Fagansvar/Utviklingsansvar – (ideell gruppestørrelse 4-9) 

 
Disse gruppestørrelsene er kun veiledende, og i mange tilfeller vil det oppstå situasjoner med 
kryssende interesser hvor vi vil velge å avvike fra disse anbefalingene for å sikre en effektiv  
organisering av Nordre Follo.  
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OVERORDNEDE OG GJENNOMGÅENDE VURDERINGER FOR VALGT 

ORGANISERING 
 

Størrelse og antall virksomheter 

Størrelse og antall virksomheter er valgt ut fra hvilket oppdrag som skal løses og hvilken myndighet og 

ansvar som bør tilligge leder for å levere. Det er ønskelig med kortest mulig beslutningsveier, og 

myndiggjorte medarbeidere, herunder ledere. Det er derfor gjennomgående flere ledere og 

lederfunksjoner som er løftet til på ledernivå 3 (virksomhetsleder/fagsjef) enn tidligere . Antall ledere 

totalt er redusert ved at det er færre avdelingsledere på ledernivå 4.  

Innplassering på ledernivå 3 eller 4 er i utgangspunktet ikke koblet til lønn og andre vilkår. Det vil i 

begrenset grad være lønnsdrivende å sidestille funksjoner som i dag er organisert på forskjellig nivå 

(eks. styrere), til ett, og samme nivå.  

Ressursallokering 

Organisering av Nordre Follo kommune gjøres innenfor de ressurser som finnes i organisasjonen i dag. 

Det gjøres en ressursallokering mellom eksisterende tjenester og virksomheter, for å legge kapasitet, 

kompetanse og struktur som i størst mulig grad svarer opp de politiske ambisjonene som er lagt for 

Nordre Follo. For å kunne avklare fremtidig tjenestested for alle medarbeidere, blir det våren 2019 

utarbeidet bemanningsplaner, med det mål å sikre forsvarlig drift fra 2020. Det forventes å forekomme 

justeringer av tjenestested som følge av tilpasninger til ønskede politiske prioriteringer etter 

kommunestyrets vedtak av budsjett 2020 – 2023. 

 

Strategi, innovasjon og utvikling  

I utvikling av fremtidens kommune må vi både ha evne til å forstå samfunnsutviklingen, tenke nytt og 

samtidig løse dagens utfordringer på en effektiv måte. Rådmannsfunksjonen har det helhetlige 

overordnede ansvaret.  

I forslått organisasjonsmodell er hovedansvaret for å påse at det utarbeides analyser, policy-

dokumenter, strategiske beslutningsgrunnlag og mål derfor lagt til Rådmannsfunksjonen ved Strategi 

og analyse, mens ansvaret for å definere prosessene og konkret utvikling av nye ideer og modeller 

ligger hos stabene og i tjenestene. Arbeidet løses bestandig i samarbeid mellom de aktuelle tjenester, 

stabsområder og rådmannsfunksjonen.  

Ansvaret for implementering av ny praksis og kontinuerlig forbedring skal derimot alltid ligge i 

tjenesteområdene. Stabene er en nødvendig leverandør av kompetanse og prosesstøtte i 

endringsarbeidet. 

Myndighets- og ledernivåer 

Myndighetsnivåer definerer hvilken beslutningsmyndighet og hvilke fullmakter en ledergruppe har.  

• Ledernivåer definerer hvilket ansvar en leder har. 
• Husk: Myndighet kan delegeres, men ansvar kan i prinsippet ikke delegeres.  

 Som leder står du ansvarlig for hva dine medarbeidere gjør. 
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Hvorfor områdeledere? 

Det er valgt å etablere funksjon som områdeleder der det er et stort antall virksomhetsledere med 

parallelle ansvar, for å sikre ledelseskapasitet, helhet, felles prioriteringer og utvikling. Områdeledere 

har samme myndighet som kommunalsjef, avgrenset til eget ansvarsområde. Unntaket er fastsettelse 

av regler for internkontroll, som tilhører myndighetsnivå 1. 

 

Presiseringer knyttet til fagsjef og fagspesialist 

Disse stillingene er etablert for å sikre nødvendig fagkompetanse i det enkelte myndighetsnivå og 
ledergruppe i stabene og virksomhetene. De gjør det også mulig å gjøre fagkarriere i kommunen på 
linje med lederkarriere. 
 
Fagsjef er på samme nivå i organisasjonen som en virksomhetsleder 

• En fagsjef har ansvaret for økonomistyring og fag- og kompetanseutvikling innenfor sitt 
ansvarsområde  

• Normalt har en fagsjef også personalansvar, men dette er ikke et krav for opprettelse av 
stillingen 

 
Fagspesialist er på samme nivå i organisasjonen som en avdelingsleder. 

• En fagspesialist har ansvar for faglig utvikling og kvalitet, samt veiledning, støtte og 
kompetanseoverføring 

• I motsetning til en avdelingsleder har en fagspesialist ikke personalansvar 
 

Sentrale og lokale staber – hovedprinsipper 

Kommunalsjefene har ansvar for å definere eget områdenes behov for stabstjenester innenfor 
økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering. Sentrale staber har ansvar for at disse tjenestene 
leveres iht. til avtalt behov og med rett kvalitet. 

 Økonomi og anskaffelser og Organisasjonsutvikling vil dedikere faste medarbeidere som skal 
jobb tett opp mot kommunalsjefene og deres ledergrupper for å sikre kontinuitet i 
samarbeidet. 

 Digitalisering vil tilby sine tjenester til tjenesteområdene basert på IKT-faglig spesialisering - 
ofte prosjektbasert. 

 
Dagens administrative stillinger berøres ikke av prinsippene ovenfor. De fortsetter i sine stillinger der 
de er ansatt. Kommunalsjefene vurderer selv behovet for evt. å etablere administrative stillinger 
innenfor eget ansvarsområde. Medarbeiderne i slike stillinger vil være ansatt lokalt og er ikke en del av 
stabsorganisasjonen. 

Eierstyring 

Ansvaret for kommunens eierpolitikk og eierstyring ligger i Økonomi og anskaffelser. Den faglige 

oppfølgingen, dialog og samhandling ligger til de enkelte tjenesteområdene, beskrevet i teksten under 

hvert område. 

Administrasjon i tjenestene 

Tjenestene har forskjellig behov for administrativ støtte ut over det stabene bidrar med. En rekke 

områder er digitalisert eller får så sterk støtte fra nye IKT-system at behovet for administrativ støtte i 

området blir redusert/borte. I de personalintensive virksomhetene vil det være behov for administrativ 

støtte til god personalforvaltning.  Tilsvarende vil det i enkelte virksomheter, eks. selvkostområdet, 
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være nødvendig med økonomistøtte i virksomheten. Avklaring av behov for administrativ støtte og 

kapasitet gjøres våren 2019. 

 

Virksomhetsleder kan også lede en avdeling 

I mindre virksomheter med få avdelinger (2-3) kan det være hensiktsmessig at virksomhetsleder også 

leder en av avdelingene. Der dette er vurdert fremkommer det i teksten under.  

 

Arbeidsdeling mellom planlegging, drift og aktivitet 

Det er særlig viktig at det etableres god samhandlingsmetodikk og møteplasser der fagområder og -

miljø er fordelt på flere tjenester, slik at virksomhetene samarbeider for å løse leveransene for våre 

innbyggere. Viktige områder er eksempelvis samarbeid om idrettens behov, samarbeid for å møte 

klimautfordringene og samarbeid om involvering i planlegging og utviklingsarbeid; 

 

 
 

Nærmiljø og byliv – Innbyggeren i fokus 

Ett hovedmål med organisering av Nordre Follo kommune er å gjøre det enkelt for våre innbyggere å 

komme i dialog med oss. De skal oppleve at de får svar og at de blir veiledet til rett tjeneste, om dette 

ikke er intuitivt. 

 

Viktigst er utviklingen av våre innbyggertorg, både som digitale og fysiske arenaer.  

Det etableres en egen møteplass «Nærmiljø og byliv», der Samskaping og lokalsamfunn er vertskap. 

Nærmiljø og byliv vil være møteplasser der innbyggere kommer sammen for dialog, debatt, 

medvirkning og samskaping. Lag og foreninger, samfunn- og næringsliv og kommunens tjenester 

leverer og bidrar for å drive samfunnsdebatten og -utviklingen. Bibliotekene benyttes som 

hovedscene. Innovasjonslab, Felles-skaperne, Servicekontoret (resepsjon og sentralbord), Newtonrom, 

Innbyggertorg (både fysisk og digitalt), Bylab og mestringsteknologi er fast innhold.  

 

Sterke fagmiljø og behov for samhandling 

Det er en ønskelig gevinst ved sammenslåingen at fagmiljøer blir samlet og mer robuste. Det er 

samtidig behov for å organisere tjenestene etter innbyggernes behov og innbyggernes og 

organisasjonens behov for samhandling. I enkelte tilfelle utløser dette dilemma for ønsket 

organisering. Det er derfor i flere av tjenestene vurdert behovet for å dele fagmiljø og -kompetanse, 

SAMFUNN OG BÆREKRAFT 

Kjerneoppdrag: 
Arealplanlegging 

samfunnsplanlegging og 
myndighet 

EIENDOM OG BYDRIFT 

Kjerneoppdrag: Drift, 
prosjektering og 

tjenesteproduksjon 

KULTUR OG SAMSKAPING 

Kjerneoppdrag: Aktivitet, 
medvirkning og 

samfunnsutvikler 
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slik at hensynet til innbygger og til å stimulere organisasjonen til ønsket og nødvendig samhandling, 

vektes høyere.  

 

Samskaping og fleksibilitet 

En rekke ansvarsområder i ny organisasjonsmodell forutsetter samarbeid mellom flere 

tjenesteområder. Dette er en bevisst beslutning. Vi ønsker ikke å lage en ansvars- og 

myndighetsstruktur hvor et tjenesteområde «monopoliserer» kontakten med en innbygger eller 

næringsdrivende. De fleste behov vi skal håndtere er sammensatte og krever at vi som kommune kan 

se helheten i hvordan de kan løses. 

Slik intern samskaping kan både skje direkte på individnivå eller ved å sette ned arbeidsgrupper på 

tvers av tjenesteområdene som skal løse konkrete oppgaver og leveranser. I alle sammenhenger 

forutsetter dette myndiggjorte medarbeidere og myndiggjorte ledere som gis tillit til å bruke sine 

fullmakter. Summen av de fullmakter personene i et tverrfaglig samarbeid har avgjør hvilken 

beslutningsmyndighet de har. Dette innebærer at en rekke beslutninger kan tas direkte mellom ulike 

tjenesteområder og personer uten at det er nødvendig å involvere Kommunalsjef eller rådmannens 

ledergruppe. 

Mange funksjoner og stillinger i den nye organisasjonen har som ansvar å sikre samhandling og 

koordinering på tvers. Hvor slike stillinger er plassert i den nye organisasjonen er mindre viktig enn 

hvilke rammevilkår de gis for å ivareta sitt koordineringsansvar. 

Vi må hele tiden ha som mål å utvikle oss mot «kommune 3.0» hvor samskaping med samfunnet rundt 

oss står i sentrum. Dette krever en fleksibel samarbeidsform internt hos oss slik at vi også kan opptre 

fleksibelt utad. 

 

Møteplasser og tverrfaglig arbeidsgrupper 

Ledermøtene (ledergruppene) er de formelle beslutningsareaene i Nordre Follo. 
 
I tillegg til ledermøtene vil det være behov for å etablere andre møteplasser og tverrfaglige 
arbeidsgrupper for å sikre samarbeid, fagutvikling og gode leveranser til innbyggere og brukere.  
 
Slike møteplasser og arbeidsgrupper skal sikre at vi ikke bygger siloer, men utnytter ressurser og 
kompetanse fra hele organisasjonen i Nordre Follo. 
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ORGANISERING AV VIRKSOMHETSOMRÅDER OG STABER 

 

 

OVERORDNET ORGANISERING NORDRE FOLLO KOMMUNE 
 

Modellen på neste side viser organisering av virksomhetsområder og staber. Navn på områder, de 

enkelte virksomheter, avdelinger og interne staber fremkommer i den enkelte tjenestes 

organisasjonskart. 

Hvit «boks» indikerer intern stabsfunksjon for området. Dette kan justeres i endelig organisering av 

avdelingene, 28.01.19. 

 

Kommunereformen som velferdsreform skal bidra til: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Styrket lokaldemokrati 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftig og økonomisk robust kommune  

 

Organisering av våre tjenester skal: 

 sette innbyggeren i sentrum 

 styrke folkevalgt styring og handlingsrom 

 bidra til myndiggjorte medarbeidere og korte beslutningsveier 

 legge til rette for samskaping som metode og sikre nyskaping og innovasjon 
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NÆRMILJØ OG BYLIV 

Møteplasser der innbyggere kommer sammen for dialog, debatt, medvirkning og samskaping. Lag og foreninger, samfunns- og næringsliv og kommunens tjenester leverer og bidrar 
for å drive samfunnsdebatten og –utviklingen. Virksomhet Samskaping og lokalsamfunn er vertskap. Bibliotekene benyttes som hovedscene. Innovasjonslab, Bylab, Felles-skaperne, 

Newtonrom, Innbyggertorg og mestringsteknologi er fast innhold. 
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SAMHANDLING OG MØTEARENAER: – EN INNBYGGER, EN KOMMUNE! 

Fra organisering til samarbeid 

Vedtatt organisasjonskart gir oss rammen for hvordan vi vil videreutvikle våre tjenester og bli en nær 

og nyskapende kommune. Våren 2019 starter arbeidet med å fylle organisasjonsmodellen med gode 

arbeidsprosesser og møteplasser, organisasjonens verdier og kulturuttrykk. Vi vil avklare forventninger 

til oss som medarbeidere og ledere, utarbeide oversikt og rutiner for å sikre god rolleforståelse og lage 

bemanningsplaner og tjenestebeskrivelser. 

Høringsinnspillene har vært samstemte på behovene for en helhetlig organisasjon med innbyggerens 

perspektiv i sentrum. Innbyggerne i Nordre Follo skal oppleve en vei inn og få riktig svar på kort tid, av 

myndiggjorte medarbeidere i alle ledd. 

 

 

Har du møtt Nordre Follo-familien? 

Sammen skal vi utvikle vår modell for samhandling og samskaping – med våre innbyggere i sentrum. 

 

Vi har i løpet av organiseringen høsten 2018 definert flere områder vi må samhandle på. Vi har startet 

dialogen om felles møtearenaer, team samt team i teamet. Vi vil nå definere de samhandlingsarenaer 

vi trenger for å kunne levere de tjenester som gjør at vi oppnår kommunens mål. I løpet av våren sk al 
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vi sammen utvikle organisasjonskartet til også å vise samhandlingsarenaer og felles oppgaver med 

utgangspunkt i innbyggernes behov. Innbyggere i forskjellige aldersgrupper vil derfor bli invitert til 

innbyggerdialoger og alle tjenesteområder vil bli involvert underveis i prosessen for å definere 

kjerneoppdraget og oppgavene innenfor eget område.  

Utviklingsarbeidet 2019 og 2020 

Avklaring av ansvar, arbeidsform og prosesser gjøres i dialog med virksomhetene og stabene og 

fordeles mellom disse. Mange forhold avklares allerede våren 2019, jf. prosessnotat 5 (vedlegg). Flere 

av utviklingsoppgavene må vente til vi er ny kommune, for å løses.  

Viktige tema til diskusjon og avklaring vil være: 

 Tydeliggjøring av forholdet mellom helhetlig styring og utvikling horisontalt og 

resultatansvaret vertikalt slik at organiseringen legger til rette for kommune 3.0 og 

kontinuerlig utvikling i møtet mellom innbyggere og medarbeidere. 

 Definisjon av kjerneoppdrag og planlegging for videre arbeid ut fra framtidsscenarioer som 

ivaretar fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. 

 Synliggjøring av samskapings-, samhandlings- og samarbeidsarenaer og informasjonsflyt 

mellom virksomheter, avdelinger og seksjoner i og mellom virksomhetsområder og staber.  

 Styrking av kjennskapen til kommunens målbilde i hele organisasjonen og kompetanseheving 

for å kunne ta innbyggerens perspektiv, herunder drøfting og definisjon av begreper av 

betydning for innbyggerne. 

 Realisering av prinsippet om en vei inn, raske prosesser og kort vei fra behov til løsning, 

prioritering av digitale flater og helhetlige koordinerte innbyggerforløp.  

 Ivaretakelse av og tilrettelegging for bruk av innbyggernes ressurser. 

 Etablering av fora for diskusjon og refleksjon i forhold til verdier, etikk og innovasjon og ledere 

som rollemodeller for nær og nyskapende samhandling. 

 Tydeliggjøring av fokus på kunnskapsbasert praksis, forskning og utvikling og etablering av 

dynamiske finansieringsordninger som legger til rette for hverdagsinnovasjon.  

 Tilrettelegging for at medarbeiderne i organisasjonen myndiggjøres, synes og tar plass. 

 Etablering av læringsarenar for deling av idéer og løsninger, skalering og spredning.  

 Lokalisering med fokus på kjerneoppgaver for å understøtte fleksibilitet, samhandling og korte 

beslutningsveier. 

 Effektiv ressursutnyttelse gjennom riktig bruk av den enkeltes kompetanse og utvikling av 

modeller for kompetanseutvikling basert på behovene knyttet til kjerneoppdragene.  

 Sikring av mangfold gjennom tematisering av oppdrag og ivaretakelse av målet om et varmere 

og mer inkluderende samfunn  
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KULTUR OG SAMSKAPING 

 
 

 
BESKRIVELSE AV TJENESTEN 

 

Kommunalområdet har et særlig ansvar for å bidra til at kommunen i større grad framstår som et 

samlet fellesskap. Kultur og samskaping skal samarbeide med alle kommunalområdene og vil ta 

selvstendige initiativ til samarbeid på tvers av områdene. Kultur og samskaping skal styrke og utvikle 

dialogen mellom kommunen, folkevalgte og innbyggerne.  

 

Våre kjerneoppgaver er å: 

 videreutvikle og styrke de gode lokalsamfunnene  

 legge til rette for gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge 

 følge opp og videreutvikle sektorovergripende og politiske satsingsområder, og være 

kontaktpunkt for nasjonalt og regionalt samarbeid 

 koordinere en helhetlig og tverrfaglig satsing på folkehelse 

 legge til rette for natur, kultur- og fritidstilbud på steder i kommunen som gjør at tilbudene blir 

tilgjengelige for alle innenfor rimelige avstander 

 bidra til å styrke og ivareta lokaldemokratiet ved blant annet å utvikle gode arenaer for 

deltakelse i beslutningsprosesser og øvrig innbyggermedvirkning. 

 bidra til bedre samhandling på tvers i kommunens organisasjon 

 legge til rette for samarbeid med innbyggere, frivillige og næringsliv. 

 gjøre Bruk av digitale løsninger for å understøtte arbeidet 

 

Det etableres fem virksomheter.  I tillegg er området Næring skilt ut som et fagområde med egen 

fagsjef.  
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Ressurssenter 

Dagens to SLT-ressurser vil organisatorisk tilhøre Kultur og samskaping, men det er ikke tatt stilling til 

plassering av arbeidssted.  

Ressursene skal samarbeide med og levere tjenester til flere kommunalområder. Samordning av og 

tett samspill med samtlige virksomheter innen Oppvekst og læring i det forebyggende arbeidet, er 

vesentlig for å få ut effekten av systematikken som ligger i SLT sitt arbeid. SLT-funksjonen er lagt inn 

som fagspesialist og rapporterer direkte til kommunalsjef i Kultur og samskaping. 

  

Kultur og samfunn 

Kulturhusene Kolben og Rådhusteateret og allmenn kultur er slått sammen til en virksomhet og har 

fått navnet Kultur og samfunn. Det ansettes en virksomhetsleder og etableres team av likestilte 

medarbeidere i virksomheten.  

Kulturhusene får et felles ansvar for kulturproduksjonen i Nordre Follo.  

Allmenne kulturoppgaver som festivaler, arrangementer, merkedager, tilskuddsordninger (unntatt 

idrett og friluftsliv), forvaltning av kunst, utleie og kulturarenaer legges til virksomheten.  

 

Nordre Follo bibliotek 

Bibliotekene er slått sammen til en virksomhet, og har fått nytt navn Nordre Follo biblioteket. Det 

ansettes en virksomhetsleder, en avdelingsleder og etableres team av likestilte medarbeidere.  

Virksomhetsleder for Nordre Follo bibliotek vil selv lede og være ansvarlig for en av de to avdelingene. 

 

Bibliotekene skal ivareta bibliotekoppgaver for Nordre Follo. I tillegg skal de ha ansvar for 

ambulerende tilbud som arrangementer og prosjekter på tvers av bibliotekene. For å utnytte 

ressursene best mulig, opprettes tverrfaglige team. Bibliotekene får også ansvar for utlånsordningen 

BUA. De vil ha en sentral rolle i arbeidet med å utvikle området Samskaping og lokalsamfunn, blant 

annet som møteplasser og i oppbyggingen av Innbyggertorg. 

 

Nordre Follo kulturskole 

Nordre Follo kulturskole organiseres med en virksomhetsleder og to avdelingsledere, fordelt på tre 

avdelinger.  

To avdelinger vil dekke kulturskolens musikktilbud, og vil være geografisk stedbundne. Den tredje 

avdelingen dekker hele kommunen med dans, drama, visuelle kunstfag, skapende skriving og alle 

skoleprosjekter.  

Virksomhetsleder for Nordre Follo kulturskole vil selv lede og være ansvarlig for en av de tre 

avdelingene. 

 

Folkehelse, idrett og friluftsliv 

Virksomheten ledes av en virksomhetsleder. Det er ingen avdelinger i virksomheten.  

Folkehelse inkluderer miljørettet helsevern og samfunnsmedisin. Ansvar for stedsnavn og veinavn 

ligger også til området. Folkehelsekoordinator, familievoldskoordinator og frivillighetskoordinator er 

tilhører Folkehelse, idrett og friluftsliv.  
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I idrett ligger oppgaver som forvaltning av spillemidler, tilskudd, utleie av kommunens arenaer, 

tilrettelegging for innendørs og utendørs aktiviteter i kommunens idrettsanlegg.  

Ansvaret for planlegging, og drift av idrettsanlegg vil tilhøre Eiendom og bydrift, men i tett samarbeid 

med Kultur og samskaping. 

Det skal etableres tett kontakt og samhandling med lag og foreninger i Nordre Follo.  

 

Virksomheten har ansvaret for oppgaver som Kommuneskogen i dag har. Den skal ha oppsyn med 

skog, vilt og fiske og har et spesielt ansvar for å ivareta og videreutvikle kommuneskogen som et godt 

friluftsområde. Samtidig skal det biologiske mangfoldet ivaretas. Virksomheten skal ha fokus på 

skogens betydning for helse og trivsel, samarbeide med lag og foreninger og delta i utviklingen av stier 

og løyper. Oppsyn av husmannsplasser og markastuer ligger også til virksomheten. Virksomheten skal 

samarbeide med kommunalområdet Samfunn og bærekraft og Eiendom og bydrift for å ivareta disse 

oppgavene best mulig. 

 

Samskaping og lokalsamfunn 

Virksomheten får ansvar for å videreutvikle og styrke gode lokalsamfunn og lokaldemokratiske 

ordninger gjennom å drifte og videreutvikle arenaer for kontakt mellom innbyggere, frivilligheten og 

kommune. Det vil bli tilordnet ressurser til driften av nærdemokratiske ordninger, herunder 

innbyggertorget. Barne- og ungdomskoordinatoren inngår i dette arbeidet  

 

Frivillighetssentralene er lagt inn i virksomheten. Ordningen med egne styrer for sentralene vil bli 

videreført, og styrenes ansvar og oppgaver vil bli utredet. 

 

Avdeling Senior fritid omfatter Finstadtunet helse- og kultursenter, Kirkeveien kafe, Kolbotn 

seniorsenter og Toppenhaug.  

 

Avdeling Ung fritid omfatter: Flame, Vassbonn, Tårnåsen, Hjørnet, Kjeller’n, Kråkstad, Siggerud, 

Langhus kafe, mandagsklubben (Vassbonn fritidssenter) og ettermiddagshjemmet.  

En hovedoppgave for Ung fritid er å bidra til at kommunen jobber for å oppfylle intensjonen i 

fritidserklæringen. Den har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta i minst organisert 

fritidsaktivitet sammen med andre barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 

Medarbeiderne i fritidsklubbene organiseres i team og har en klubbleder for hver klubb.  

 

Avdelingen Innbyggertorg skal være en felles innfallsport til kommunale tjenester både innen kultur og 

samskaping og de andre kommunalområdene. Torget vil ha analoge enheter som samlokaliseres med 

møteplasser som bibliotek, kulturhus, seniorsenter og fritidsklubber. Torget vil også ha digitale flater 

på web, sosiale medier, chatbot og informasjonskiosker. Servicekontoret ligger også til 

innbyggertorget. Rådhusets kantine skal være en del av torget, og vil kunne utvikles til å bli en 

nabolagskafe.   

 

Gjenbruksbutikken OMA tilhører Samskaping og lokalsamfunn 
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Næring 

Næring er nytt i dette forslaget til organisering. Det ansettes en fagsjef uten personalansvar for 

området. Kjerneoppgaver vil være å legge til rette gode vilkår for næringsvirksomhet i Nordre Follo. 

Det skal etableres kontakt og samarbeid med næringsvirksomheter i hele regionen, og vi vil legge vekt 

på å skape gode møteplasser, arenaer for kreativ ideutveksling, innovasjon og ny virksomhet.  

 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Ressurssenter 
Mens SLT-ressursene skal koordinere kunnskap og ressurser mellom politi, kommunale enheter, 

næringsliv og frivillige organisasjoner, skal kommunalområdet Kultur og samskaping jobbe aktivt med 

faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel. SLT-koordinatoren er en naturlig 

innsatsfaktor i dette arbeidet og vil dra nytte av den faglige tilhørigheten i kommunalområdet.  

Tilsvarende vil hele området Kultur og samskaping dra nytte av SLT-koordinatorens brede kontaktflate 

og involvering i et bredt helse- og sosialfaglig felt. Koordinering på systemnivå krever en organisering 

tett på kommunalsjefen for å sikre gjennomslagskraft. Deler av modellen kan brukes som inspirasjon 

for andre koordinatorer. 

  

Kultur og samfunn 

Sammenslåingen av tidligere separate enheter til en samlet virksomhet er gjort med tanke på å kunne 

skape flere og bedre kulturaktiviteter og kulturtilbud som vil gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. 

Kulturhusene sikres en helhetlig drift, men skal samtidig videreutvikle og opprettholde sin egenart. Alle 

enhetene er sikret korte beslutningsveier. 

Området allmenne kulturoppgaver er flyttet til Kultur og samfunn fordi virksomheten har den 

kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å levere gode løsninger. I tillegg vil miljøene gjensidig 

forsterke hverandre. 

 

Nordre Follo bibliotek  

Organiseringen i en enhet er gjort med tanke på å skape en helhetlig struktur og forvaltning av hele 

virksomhetsområdet. Det er tatt hensyn til innspill i høringsrunden, der det blant annet framheves at: 

En felles virksomhet vil sikre sterke fagområder, brukernære tjenester og stor innovasjonskraft ved å 

myndiggjøre avdelingene for lokale tilpasninger og innovasjon. 

Ved å slå sammen bibliotekene og opprette fagteam på tvers etter prosjekt, vil innbyggerne få lik 

tilgang og økt kvalitet på tjenestene uansett hvor i kommunen de bor. Å beholde bibliotekene, Kolben 

og Rådhusteateret som stedbundne tilbud, vil styrke utviklingen av Kolbotn og Ski som tvillingbyer.  

 

Nordre Follo kulturskole 

Det er hensiktsmessig å samle kommunens kulturskolekompetanse i en enhet. Det vil være mellom 70 

og 80 ansatte i kulturskolen og ca 2 500 elevplasser i sammenslåingen. Avdelingsstrukturen vil gi et 

godt organisatorisk grunnlag for sterke miljøer innen både musikk, sang, dans og drama og andre 

kulturuttrykk.  
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Hver avdeling får korte beslutningsveier. På samme måte som for kulturhusene og bibliotekene, vil den 

nye organiseringen åpne muligheter for mer samarbeid på tvers. Dermed oppnår vi et enda bedre 

klima for nyskaping og utvikling. 

 

Folkehelse, idrett og friluftsliv 

Virksomheten har et særlig ansvar for å koordinere en helhetlig satsning på folkehelseområdet. Det er 

tatt hensyn til innspill i høringsrunden, blant annet: Skal folkehelseområdet få gjennomslagskraft, må 

folkehelsekoordinator ha nettverk og strukturer som ivaretar tett samarbeid med samfunnsmedisin, 

Miljørettet helsevern, kommuneplanlegging og alle virksomhetene i kommunalområdet.  

Ved å organisere folkehelse, idrett og friluftsliv i samme virksomhet, har vi tilrettelagt for god 

samhandling og samarbeid på tvers av fagområder. Organiseringen vil også gi bedre mulighet for 

samarbeid med lag og foreninger innen idrett og friluftsliv.  

 

Samskaping og lokalsamfunn 

Virksomheten vil få et spennende hovedansvar for å organisere samskaping og dialog mellom 

kommune, folkevalgte og innbyggere. Virksomheten skal videreutvikle og styrke gode lokalsamfunn og 

lokaldemokratiske ordninger gjennom å drifte og videreutvikle arenaer for kontakt mellom innbyggere, 

frivilligheten og kommunen. Virksomheten skal utvikle og drifte innbyggertorget og nærdemokratiske 

ordninger (eks. barne- og ungdomsråd), og følge opp politiske satsingsområder.  

Frivillighetssentralene vil kunne delta i nettverk og team som kan gi gevinster for medarbeiderne i 

sentralene, samtidig som de vil kunne gi viktige innspill og bidrag til oppgavene som utføres på ande 

områder i lokalsamfunnet. Fra høringsrunden er det blant annet tatt hensyn til: Det er viktig at 

sentralene er nært knyttet til resten av feltet som de hører til. Når kommunen i t illegg ønsker en 

nærere tilknytning mellom kommune og innbygger, er sentralene en svært god arena å jobbe 

gjennom. 

Innbyggere i alle aldre skal kunne delta og oppleve tilhørighet. Avdelingene Senior fritid og Ung fritid 

er møteplasser for slik deltakelse. Aktivitets- og fritidssentrene jobber både kultur- og sosialfaglig og er 

en arena for samskaping og medvirkning, og dermed en naturlig del av innbyggertorget. Ung fritid har 

særlig fokus på inkludering og å jobbe mot effektene av barnefattigdom (fritidserklæringen). 

 

Næring og regional utvikling 

Det er gitt klare politiske føringer både på lokalt og sentralt nivå om at kommunene skal styrke sin rolle 

som samfunnsutvikler. Etablering av det nye tjenesteområdet for næring, vil vi forsterke kommunens 

plattform for å være pådriver i samarbeidet offentlig/privat om utvikling av ny næringsvirksomhet,  – i 

ett regionalt perspektiv. 

 

En stadig større del av innovasjon og nyetablering av virksomheter skjer nettopp innenfor rammene av 

et slikt samarbeid, ofte organisert som bedriftsklynger eller næringsklynger. Deltakere i slike 

grupperinger er akademia, bedrifter, kunder og leverandører. De inngår organisert samarbeid om 

innovasjon, gründervirksomhet og entreprenørskap. Fra offentlig sektor kan flere fagmiljøer innen 

næring, kultur og oppvekst være involvert. 
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OPPVEKST OG LÆRING 
 

 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN 
 

Oppvekst og læring omfatter store deler av kommunens tilbud og leverer tjenester til innbyggere fra 

svangerskap opp til 23 år. I området finner vi barnehager og skoler, helsetjenester for barn og unge, 

forebygging og tiltak, barnevernstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Sammen bidrar vi 

til å nå målet om å bli Norges beste oppvekstkommune.  

 

Områdeleder skoler og barnehager 

På grunn av antallet virksomhetsledere i området etableres ledernivå 2.5, områdeleder. 

Områdelederne vil med sitt lederskap bidra til å styrke myndigheten og handlingsrommet hos 

virksomhetslederne i barnehager og skoler. Områdelederne vil tilrettelegge for og støtte barnehage- 

og skoleeiernivået (virksomhetslederne) og bistå med utvikling, følge opp føringer, planer og jobbe for 

å nå nasjonale og lokale mål. Områdelederne vil jobbe i tett samspill med Forvaltning og utvikling.    

Områdelederne har personalansvar for virksomhetslederne og rapporterer direkte til kommunalsjefen. 

Fordeling av personallederansvaret kan endres på og bør være dynamisk.  

 

Områdelederne har samlet ansvar for gjennomføring av rektormøter, styrermøter, distriktsmøter, 

oppvekstmøter, SFO-nettverk og møter etter tema. «Team i teamene» er et viktig fokusområde i 

Oppvekst og læring.  (Se Myndighets- og ledernivå i Nordre Follo, vedlegg). Team i teamet innebærer å 

tilrettelegge møtearenaer og prosesser slik at man får brukt kompetansen i personalet på en best 

mulig måte.  
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Beslutningsarenaer vil som hovedregel være i kommunalsjefens ledergruppe der alle 

virksomhetslederne på kommuneområdet deltar.  

Barnehager og skoler 

Nordre Follo vil ha til sammen 63 virksomheter innen barnehage og skole. Virksomhetslederne er 

ansvarlig for tjenesteutvikling, personal- og kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og HMS, 

økonomistyring samt internkontroll. Organiseringen vil bidra til korte beslutningsveier, myndiggjorte 

medarbeidere og synliggjør tydelige forventninger om et sterkt lederskap i barnehager og skoler.  

Virksomhetslederne deltar i kommunalsjefens ledergruppe. Områdelederne har ansvar for strategier 

innenfor eget område, personalansvar for virksomhetslederne, budsjetter, mål- og resultatbeskrivelser 

samt ansvar for å sikre sunn økonomisk styring på kort og lang sikt. (Se Myndighets- og ledernivå i 

Nordre Follo, vedlegg.) Virksomhetslederne vil delta i ulike ledersammensetninger alt etter tema eller 

oppgaver som skal løses/besluttes.  

 

Helsetjenester for barn og unge 

Virksomheten Helsetjenester for barn og unge organiseres i to avdelinger; Skolehelsetjeneste og 

helsestasjon for ungdom samt Helsestasjon. Det legges opp til to helsestasjoner for å saml e robuste 

fagmiljøer, en i Kolbotn og en i Ski. På helsestasjonen finner man blant annet jordmødre, helsesøstre, 

psykiatriske sykepleiere og migrasjonshelsetjeneste. Det jobbes videre med å utvikle helsestasjonen i 

Kolbotn til å inneholde et bredt tilbud innenfor oppvekstområdet for å sikre nærhet til tjenestene i 

nordre del av kommunen. Virksomhetsleder for Helsetjenester for barn og ungdom vil selv lede og 

være ansvarlig for en av de to avdelingene. 

 

Forebygging og tiltak 

Virksomheten Forebygging og tiltak etableres med mål om å sikre, raske, effektive tiltak så tidlig som 

mulig i barnets oppvekstløp. Dette setter store krav til sammensatt kompetanse som dekker alle 

områder i et barns liv. Virksomheten vil jobbe tett sammen med alle virksomheter i Nordre Follo 

kommune som jobber med barn og unge. Virksomheten er ansvarlig for å koordinere kompetanse- og 

møtearenaer i forhold til barn og unge både innen området og på tvers av tjenesteområdene.  

Dagens læringsmiljøteam, ambulerende team, utekontakten, foreldre/familieveiledere, Hjelper’n, 

spesialpedagogisk team og oppsøkende tjenester samles i virksomhet Forebygging og tiltak. For å møte 

behovene for sammensatt kompetanse i virksomheten vil også fysio- og ergoterapeuttjenesten, 

psykologene og logopedene inngå i virksomheten. I løpet av våren 2019 vil hensiktsmessig organisering 

vurderes nærmere, eventuelt om andre yrkesgrupper skal inn og for eksempel hvorvidt 

Spesialpedagogisk team skal være en del i virksomheten eller organiseres i barnehagene.  

 

Oppvekst og læring kan følge innbyggere opp til 23 år. Psykisk helsetjeneste i Arbeid og inkludering vil 

kunne gi tilbud til ungdom fra 16 år.   

 

Barnevernstjenesten 

Barnevernet har behov for et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter for å ivareta de svært 

komplekse arbeidsoppgavene i tjenesten. For å sikre smidige beslutningsprosesser og saksgang i 
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forhold til kjerneoppgaven organiseres virksomheten i 6 avdelinger. Barnevernstjenesten har en viktig 

rolle i det forebyggende arbeidet knyttet til barn og unge og vil samarbeide tett opp mot andre 

virksomheter i området. Avdelingsstrukturen vil videreutvikles i løpet av våren 2019.  

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

PPT organiseres i avdeling PPT førskole og avdeling PPT skole. Dette for å sikre kompetansen på ulike 

aldersgrupper. PPT er viktig i det forebyggende arbeidet knyttet til barn og unge og vil samarbeide tett 

opp mot de andre virksomhetene. Avdelingsstrukturen vil videreutvikles i løpet av våren 2019.  

 

Virksomhetsleder for PPT vil selv lede og være ansvarlig for en av de to avdelingene. 

 

Utvikling og forvaltning 

Virksomheten Utvikling og forvaltning har ansvar for utviklingsarbeid, forvaltning, administrasjon, 

kompetansesenteret, politisk saksbehandling, utarbeidelse av planer, tilsyn og andre administrative 

oppgaver.  

Samhandlingsarenaer etableres for samhandling med områdelederne om skole- og 

barnehageeierrollen. Virksomheten vil veilede og gjennomføre tilsyn slik at skoler og barnehager 

drives i tråd med lokale og sentrale føringer og regelverk. Utvikling og forvaltning er ansvarlig for å 

utarbeide og drifte gode strukturer, handlingsplaner, prosedyrer og rutiner. Videre er virksomheten 

ansvarlig for å utarbeide og drifte intuitive kommunikasjonskanaler for å samhandle med ansatte, 

samarbeidspartnere og innbyggerne.   

 

Virksomheten vil ha barnehage, helse- og skolefaglig kompetanse. I tillegg er det viktig med god 

administrativ, økonomisk og digital kompetanse. Fagsjefen har personal -, budsjett- og fagansvar for 

virksomheten. Det som er av dagens støttetjenester innen skole, barnehage og helse, som for 

eksempel rådgivere, konsulenter og annet administrativt personale vil organiseres i virksomheten.  

Kompetansesenteret er en del av virksomhet Utvikling og forvaltning. Kompetansesenteret vil bli et 

kraftsentrum for kompetanseutvikling innenfor hele oppvekstområdet. Kompetansesenteret vil bidra 

til å løfte den interne kompetansen i organisasjonen med tanke på erfaringsdeling, spredning og 

videreutvikling av kompetanse. Kompetansesenteret ledes av en fagspesialist og dedikerte 

medarbeidere. Kompetansesenteret vil etablere tett samarbeid med praksisfeltet, både internt og 

eksternt, forskningsmiljøer og tilrettelegge for lærende nettverk. I utgangspunktet er alle 

medarbeidere i oppvekst og læring en del av senteret.  

 

Oppveksthuset 

Fagmiljøene i område Oppvekst og læring (Helsestasjonen i Ski, Barnevernstjenesten, PPT, Forebygging 

og tiltak, Helsetjenester for barn og unge, Kompetansesenteret og Oppvekstadministrasjonen) 

lokaliseres i Oppveksthuset. Oppveksthuset legger til rette for gode tverrfaglige møter mellom 

virksomhetene som jobber med barn og unge. Kompetansesenteret med sine kurslokaler vil ha en 

sentral plass. I Oppveksthuset vil det også legges til rette for møtepunkter med innbyggerne.  

Dagens SLT-ressurser vil organisatorisk tilhøre Kultur og samskaping, men det er ikke tatt stilling til 

plassering av arbeidssted.  
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Eierstyring 

Oppvekst og læring har ansvaret for oppfølging av: 

 Follo barnevernsvakt 

 Follo barne- og ungdomsskole 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Følgende intensjoner er lagt til grunn for organisasjonsmodellen: 

 Organisering legger til rette for korte beslutningsveier 

 Organiseringen gir den enkelte virksomhetsleder et hensiktsmessig kontrollspenn og 

ansvarsområde og nærhet til den operative driften i sin egen virksomhet 

 Organiseringen sikrer et godt innbyggerperspektiv ved god og bred tverrfaglig representasjon 

 Organiseringen sikrer god helhetlig styring på tvers av virksomhetene 

 Organiseringen sikrer høy beslutningsmyndighet og myndiggjorte medarbeidere der 

innbyggerne er i sentrum 

 Organiseringen skal sikre en helhetlig oppfølging av barn og unge og med de nødvendige 

tilpasningene der det blir nødvendig 

 Fokus fra mer til bedre tjenester 

 Etablering av en sterk innovasjonskultur  

 

Premisser i valgt organisasjonsmodell: 

 Hensyn til overordnete føringer 

 Etablering av gode samskapingsarenaer med tillitsvalgte i vernetjenesten 

 Etablering av gode samskapingsarenaer for å sikre det tverrfaglig arbeidet, og felles 

kulturskaping og relasjonsbygging  

 Fokus på kompetanseutvikling og videreutvikling av forståelse for helhetlig og tverrfaglig 

jobbing  

 Tett og hyppig samarbeid for å skape gode relasjoner, som forutsetning for reelt samarbeid  

 Tillitsbasert lederskap med stort handlingsrom, som forutsetter gode planer, strukturer, 

prosedyrer og rutiner for å sikre god styring og drift.  

-  

Tilbakemeldinger fra prosessen som er hensyntatt 

 Myndiggjorte medarbeidere og korte beslutningsveier 

 Sterkt tverrfaglig arbeid 

 Styrket samskaping og innbyggerens behov i sentrum 

 Arbeidsformer som får valgt organisering til å virke 

 Arbeid i team for å løse faste og midlertidige oppgaver 

 Etablering av en sterk innovasjonskultur  

 Fra flere til bedre tjenester 
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HELSE OG MESTRING 
 

 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN 
 
Organisering av tjenesteområdet Helse og mestring viser tre ledernivåer og en områdeleder. (Se 
Myndighets- og ledernivå i Nordre Follo, vedlegg.) 
 

Helse og mestring består av følgende virksomheter: 

Mestrings –og mottakssenter  

 Vedtakskontoret ledes direkte av virksomhetsleder.   

 Avdeling Forbyggende helsetjenester består av Frisklivsentralene, seniorkontakt og 
hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring. 

 

Rehabilitering og legetjenester 

 Avdeling legetjenester samorganiserer alle legetjenester i Nordre Follo.  
Avdelingen koordinerer også oppfølging av Fastlegene i kommunen. 

 Avdeling Fysioterapi samorganiserer fysioterapeutene som gir tjenester til voksne. Fysioterapi 
til barn organiseres i Oppvekst og kultur. 
I tillegg til kommunale fysioterapeuter koordinerer avdelingen oppfølging av private 
fysioterapeuter 

 Avdeling Fastlegekontor består av to fastlegekontor og daglegevakt på Ski sykehus.  
 Avdeling Ergoterapi og hjelpemiddellager består av ergoterapeutene i tillegg til de to 

hjelpemiddellagrene.  
 

I den videre prosessen må avdelingslederstrukturen sikres. Lederspenn må hensyntas , og prinsippet 
om brukernære tjenester gjør at avdelingene kan inneha flere lokaliseringer. Det legges opp til bruk av 
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fagspesialister på de områdene som handler om å koordinere eksternt, for eksempel fastlegene, 
legevakt levert av private fastleger og private fysioterapeuter. 

 

Tjenester i hjemmet 

Området inndeles i tre geografiske soner, som ledes av hver sin virksomhetsleder. I tillegg til 
hjemmetjenester (inklusivt natt), består området av tjenesten Personlig assistanse, dagsenteret i 
Kirkeveien og målrettet praktisk bistand. Oppgavedeling til Eiendom og bydrift av renholdstjenester 
igangsettes, og grenseflaten mot praktisk bistand defineres videre i prosessen.  
Avdelingsstrukturen innenfor virksomhetene defineres i det videre arbeidet.  
 
 

Sykehjem og omsorgsboliger 

Virksomhetsledere og avdelingsledere for sykehjem og omsorgsboliger er uendret fra dagens 
organisering med unntak av enheter som utfører sjåførtjenester, vaskeri og driftsoppgaver. Disse 
funksjonene er i ny modell organisert i kommunalområde Eiendom og bydrift.  

 

Ressursteam  

Teamet ledes av fagsjef med personalansvar og består av fagspesialister som gir 
virksomhetsovergripende fagleveranser. En fullstendig oversikt over ressurser som skal organiseres i 
denne fagenheten, utarbeides i samarbeid med virksomhetslederne i videre prosess. 
 
 

Samhandling og utvikling  

Det er viktig at det satses på utviklingsarbeid i Helse og mestring, og at også eksterne 

samarbeidspartnere inviteres inn i dette arbeidet. Det er en ambisjon å arbeide systematisk med 

gevinstrealisering og bygge prosjektkompetanse.  

 

Områdeleder Pleie og omsorg 

Pleie- og omsorgsområdet defineres i modellen som virksomhetene hjemmetjeneste, omsorgsboliger 
og sykehjem, men et tett samarbeid med de øvrige virksomhetene er nødvendig for å skaffe helhet i 
arbeidet. Områdeleder får delegert ansvar fra kommunalsjef med særskilt ansvar for disponering av 
ressurser, økonomi og personell på tvers av virksomheter. 

 

 

Eierstyring 

Helse og mestring har ansvaret for oppfølging av: 

 Lokalmedisinsk senter 
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BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Nordre Follo har et unikt utgangspunkt med sterke fagmiljøer som gir bredde og kvalitet i tilbudet til 
innbyggerne. Medarbeidere og ledere viser et stort engasjement og har god erfaring i å utvikle tilbud 
etter behovet. Organiseringen søker å strukturere det eksisterende arbeidet slik at Nordre Follo 
fortsetter utviklingsarbeidet og møter innbyggerne med gode holdninger og ressurseffektive, gode 
tjenester. Vi skal fortsatt arbeide kunnskapsbasert og bygge på innbyggernes behov og medvirkning. 
Med utgangspunkt i helheten i organiseringen og det tilhørende samarbeidet, kan vi med trygghet 
spørre innbyggeren Hva er viktig for deg? Løsningen vil ofte finnes mellom boksene i 
organisasjonskartet. Ikke bare innad i Helse og mestring, men i hele Nordre Follo.  

Valgt organisering skal understøtte forventningene i Folkehelsemeldingen om å skape et samfunn som 
fremmer helse i hele befolkningen, også når funksjonsfall gir særskilte behov. 
Primærhelsetjenestemeldingen skisserer tiltak som skal bidra til at brukerne får mer helhetlige helse 
og omsorgstjenester. Tverrfaglige team, økt kompetanse og styrket ledelse fremholdes som vesentlig 
for å gi bedre helsetjenester. Reformen «Leve hele livet» Stortingsmelding 15- 2018, legger opp til at 
eldre skal bruke egne ressurser og dekke behov i samarbeid med tjenesteytingen i de ulike fasene i 
livet. Innbyggerne skal ha mulighet til å leve gode liv med størst mulig grad av selvstendighet og 
deltagelse i samfunnslivet også etter funksjonsfall. 

Helse og mestring sitt kjerneoppdrag er foreløpig beskrevet som mestring, eller livsmestring, før eller 
etter funksjonsfall. Overordnet organisering gir Helse og mestring i oppgave å styrke innbyggernes 
evne til å mestre hverdagen og sørge for kvalitet og effektivitet innenfor helse og omsorgstjenestene. 

Nordre Follo har som visjon å være nær og nyskapende. Helse og mestring skal derfor være 
fremoverlent i samhandling og utvikling av tjenester. Samtidig må det sikres trygghet og forutsigbarhet 
for mottagere av våre tjenester. Det legges opp til vurdering av behov og potensial for rehabilitering og 
egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.  

 

Mestrings- og mottakssenter 

Innbyggerens første møte med kommunens helsetjenester har stor betydning. Virksomhet Mestrings- 
og mottakssenter etableres slik at innbyggere som opplever funksjonsfall og behov for bistand har et 
sted å henvende seg. 

I møtet med innbyggeren skal Nordre Follo fortsette utviklingen fra å gi kompenserende tjenester til å 
tilby tiltak som understøtter hverdagsmestring. Kombinasjonen av forebyggende tjenester, 
hverdagsmestring/rehabilitering og vedtakskontor underbygger dette fokuset og legger grunnlaget for 
tiltak, men også et godt kartleggingsarbeid. Tiltak som ikke krever vedtak om helsetjeneste vurde res 
først i møtet med innbyggeren. Vedtak om opplæring og tjenester som understøtter mestring skal 
vurderes og iverksettes før vedtak om kompenserende helse -og omsorgstjenester. 
Velferdsteknologiske løsninger inngår i det ordinære tjenestetilbudet i Nordre Follo og er dermed en 
del av tjenestetildelingen. Samtidig skal Nordre Follo fortsatt ha en tydelig og kunnskapsbasert 
forvaltning når det er behov for helsetjenester. I sammensatte saker vil vedtakskontoret ha 
koordinerende ansvar, her vil samarbeidet med Arbeid og inkludering være i særlig fokus.  

Virksomhetsleder vil selv lede og være ansvarlig for Vedtakskontoret, noe som gir en stor kontaktflate 
med de øvrige virksomhetene og underbygger praksis med felles ansvar for tjenestetilbudet.  
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Ressursteam 

Vårt samfunnsoppdrag, som også understøttes av oppgaveforskyvningen mellom helseforetak og 
kommune, forutsetter sterke fagmiljøer og en effektiv prioritering av fagspesialistkompetanse. 
Ressursteamet skal samle og videreutvikle funksjoner som er virksomhetsovergripende. I tillegg til 
selvstendige oppgaver mot innbyggerne skal fagspesialistene utøve sitt arbeid på arenaer som 
hjemmet, omsorgsboliger og sykehjem. Helseområdet mottar årlig støtte til faglige satsingsområder og 
kompetanseutvikling. Søknader og oppfølging av disse koordineres fra ressursteamet. 

 

Rehabilitering og legetjenester 

Større fagmiljøer som lege, fysioterapi og ergoterapi er organisert i virksomhet Rehabilitering og 
legetjenester. For legetjenesten i kommunen, er det vesentlig å samle ressursene for å imøtekomme 
nye nasjonale føringer blant annet for oppfylle krav til spesialisering. Virksomheten får et ansvar for å 
prioritere fagressursene på tvers i kommunen. Gjennom forskrift og avtaler er det en stor forventning 
til at private fastleger og fysioterapeuter skal integreres tydeligere i kommunens totale helsetilbud. 
Organiseringen åpner for dette ved at virksomheten har ansvar for koordineringen både av 
fysioterapeuter og leger i privat praksis. Dagens fysioterapi og ergoterapi tilbud er bredt sammensatt 
og spenner fra forebyggende og helsefremmende tiltak, til behandling etter sykdom eller skade. Derfor 
vil det være vesentlig med et tett samarbeid både innad med alle virksomheter i Helse og mestring, 
men også med andre kommunalområder, som Oppvekst og læring og Kultur og samskaping. 

Omsorgstrappa er videre synliggjort i organiseringen med hjemmetjenester, omsorgsboliger og 
sykehjem. 

 

Tjenester i hjemmet 

Tjenester i hjemmet er i vekst, nye arbeidsformer etableres fortløpende og tilfang av brukere er 
økende. Med bakgrunn i geografi og stort lederspenn, deles Tjenester i hjemmet opp i tre 
virksomheter.   
Det er store forventninger til bruk av teknologi i tjenestene og oppgaveforskyvingen gir nye krav, blant 
annet til kompetanse. Styrkingen i organiseringen forventes å sikre høy endringstakt og utvikling. 
 
Dagsenteret i Kirkeveien vurderes som en naturlig del av hjemmetjenesten. Det er hjemmeboende 
som benytter tilbudet og majoriteten av disse mottar hjemmetjenester i tillegg til dagsenter. De øvrige 
dagsentrene er lokalisert i tilknytning til en institusjon. Det vurderes som fornuftig å beholde denne 
organiseringen, men det legges opp til etablering av Team dagsenter for å styrke det faglige miljøet 
mellom dagsentrene. Inndelingen i avdelinger i de tre virksomhetene -og hvordan personlig assistanse, 
dagsenter i Kirkeveien og praktisk bistand skal integreres er gjenstand for en prosess videre.  
 

 

Omsorgsboliger 

Omsorgsboligene utøver hjemmetjenester for eldre med særskilte behov for tilrettelegging av bolig for 
pleie og omsorgsformål. Tjenestene fortsetter utviklings og innovasjonsarbeidet for å være et 
alternativ til institusjon. Organiseringen opprettholder dagens struktur og det opprettes Team 
omsorgsbolig på med samme formål som Team dagsenter. 
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Sykehjem 

Sykehjemmene gir pleie og behandling til innbyggerne med det største omsorgsbehovet. 
Organiseringen opprettholdes og det igangsettes et arbeid for å vurdere behovet for spesialisering og 
en gjennomgang av fordeling av plassene. Sykehjemmene er brukernære tjenester, dette er et prinsipp 
som skal videreføres. 

 
 
I virksomheten blir teamsamarbeid og arena for ledersamarbeid, vesentlig for å fylle mellomrommene 
i organiseringen. Noen team er nevnt, men dette er ikke utfyllende. 
Virksomhetslederne i Helse og mestring inngår alle i kommunalsjefens strategiske ledergruppe. Øvrig 
ledersamarbeid og teamstrukturene etableres i det videre arbeidet.  
 
Målet om effektiv drift med bruk av digitale og teknologiske løsninger, fordeling av personell, 
økonomiske ressurser og for bærekraftig leveranse gjelder imidlertid ikke bare innad i virksomhetene. 
Virksomhetene har et gjensidig ansvar for helheten. Områdeleder for pleie og omsorg skal etter 
delegasjon fra kommunalsjef ha myndighet og ansvar for beslutninger, prioriteringer og gjennomføring 
av tiltak mellom virksomhetene i tillegg til å være lederstøtte til virksomhetslederne. Områdeleder skal 
også bidra til etablering av team og bistå til at disse får lederkraft. 

Forventningen som beskrevet i overordnet organisering om nyskaping og gevinstrealisering, gir også 
behov for ledelse i utviklings og samhandlingsarbeidet. Fagsjef vil inneha prosjekt og 
utviklingskompetanse, bistå i utviklingsarbeid og følge opp systemer for effektmåling og gevinster av 
tiltakene. Bygging av felles helse -og mestringskultur frem mot kommune 3.0 skal koordineres fra 
fagsjefen. I tillegg har Helse og mestring en stor samarbeidsflate utenfor kommunen, det strukturelle 
ansvaret for samarbeidet, samt kontakt med eksterne forsknings -og utviklingsmiljøer, vil følges opp av 
fagsjef for Samhandling og utvikling. 

Organiseringen av Helse og mestring søker med dette å ivareta og lage en struktur for Nordre Follo 
som legger til rette for fortsatt utvikling mot etablering av kommune 3.0, sterkere brukerinvolvering og 
effektive og fortsatt faglig sterke leveranser. Nordre Follo skal være i stand til å møte behovet, måle 
effekter og justere leveransene for best mulig helse og mestring for innbyggerne våre. Organiseringen 
er ikke løsningen alene, det som skjer mellom boksene i kartet og i møtene mellom fagfolk og 
innbyggere er gjenstand for videre prosess og vil gjøre Nordre Follo til en spydspiss innenfor det 
kommunale helseområdet. 
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ARBEID OG INKLUDERING 
 

 

 

 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN:  

 

Arbeid og Inkludering organiseres slik at forvaltning av tjenester er knyttet til virksomhetens 

brukergruppe og legges inn som egne avdelinger i virksomhetene. Dette er gjort for å sikre 

brukermedvirkning, få målrettede vedtak og forløpende evaluering og revurdering. Et tett samarbeid 

mellom for eksempel dagsenter og forvaltningsavdelingen vil kunne målrette tilbudet best mulig.  

 

Denne forvaltningsmodellen vil føre til at noen brukere med sammensatte behov, vil måtte benytte 

flere forvaltningsorgan. Dette vil gjelde et fåtall innbyggere, men det er en sårbar gruppe, og det vil 

derfor være viktig å ha en koordinerende enhet som ivaretar god samhandling og god 

brukermedvirkning. I sammensatte saker vil Vedtakskontoret i Mestrings- og mottakssenteret i Helse 

og mestring ha det koordinerende ansvaret (koordinerende enhet). Det vil etableres et tett samarbeid 

mellom forvaltningsavdelingene i Arbeid og inkludering, Oppvekst og læring og Helse og mestring.  

De enkelte forvaltningsorganene må ha god kjennskap til kommunens tjenestetilbud på tvers av 

virksomheter. Tilsvarende team må etableres i forhold til kommunale boliger.  

 

Det vil fremdeles være behov for å diskutere innhold i de enkelte avdelingene med påtroppende 

virksomhetsledere, og det vil komme justeringer på noen av disse.  
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Migrasjon og læring 

Migrasjon og læring blir en helt ny virksomhet i Nordre Follo. Virksomheten skal bistå ulike 

innbyggergrupper til å mestre eget liv, komme seg ut i arbeid og delta i samfunnet. Oppfølging av 

flyktninger vil primært skje i denne virksomheten. Voksenopplæring, bosetting og oppfølgingen av 

flyktningene og ansvar for introduksjonsprogrammet legges til denne virksomheten.  

 

I de tilfellene der enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger ikke følger ordinært skoleløp, men er 

elever ved Voksenopplæringen, vil det samarbeides med Oppvekst og læring for å ivareta elevens 

behov best mulig. Det er dessuten viktig å ivareta vår rolle som skoleeier av Voksenopplæringen, og  

det skal legges til rette for felles kompetansehevingstiltak og møteplasser mellom lærene ved 

Voksenopplæringen og lærerne i Oppvekst og læring.     

Migrasjonshelsetjenesten legges organisatorisk til Oppvekst og læring, som del av et større fagmiljø. 

Migrasjonshelsetjenesten vil være en viktig samarbeidspartner med virksomhet Migrasjon og læring, 

og innehar nødvendig kunnskap om innvandrer- og flyktninggruppens sykdomsforekomst og kulturelle 

utfordringer. God og tilpasset helsehjelp er en forutsetning for at migranter skal klare å nå sine mål om 

utdanning og varig arbeid. Smittevern legges til Helse og mestring og vil være en samarbeidspartner i 

forbindelse med kartlegging av ulike sykdommer. 

 

Forvaltning av introduksjonsprogrammet, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap samles. Dette vil 

gi kortere beslutningsveier, tydelig resultatansvar og mer helthetlig og koordinerte tjenester for 

nyankomne flyktninger. Ordningen vil kreve ett tett samarbeid med NAV for å sikre rask overgang til 

arbeid.  

 

Oppgaver som legges til virksomheten: 

 Forvaltning (grunnskolerett, rett og plikt til norsk, introduksjonsprogram, 

spesialundervisning, fritak, prøver, klagesaksbehandling.), regnskap, rapporteringer og 

tilskudds-søknader. 

 Spesialundervisning på grunnskolens område herunder logopedi og synspedagogikk 

 Grunnskole for voksne over 16 år 

 Norsk og samfunnskunnskap  

 Introduksjonsprogrammet og bosetting av flykninger 

 Språkpraksis og arbeidspraksis 

 Boveiledning, oppfølging rundt familiene, tilrettelegge for en aktiv deltakelse i lokalmiljøet 

på fritiden 

 Sikre overgang til arbeid eller videre utdanning 

 Kurs og veiledning, i tett samarbeid med NAV – Nye muligheter/Muligheten 

 Arbeidsskolering, arbeidsrettet læring  

 

 

NAV 

NAV sine kjerneoppgaver er arbeid og arbeidsinkludering. Virksomheten er ansvarlig for tjenester 

knyttet til de statlige arbeids- og velferdspolitikken, og har ansvaret for kommunale tjenester hjemlet i 

lov om sosiale tjenester.   
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NAV Nordre Follo skal igjennom en egen organisasjonsprosess, ettersom de er organisert i et 

partnerskap mellom stat og kommune. Innholdet i avdelingene er derfor under arbeid. 

Introduksjonsordningen, tjenester til flyktninger og rustjenester flyttes ut av dagens NAV  og inn i andre 

virksomheter i Arbeid og inkludering. Det vil være behov for et tett samarbeid innad i 

virksomhetsområdet. 

 

Oppgaver som legges til virksomheten: 

 Statlige arbeids- og velferdstjenester 

 Sosiale tjenester 

 Økonomisk rådgivning 

 Jobb og aktivitetssenter - oppfølging av aktivitetsplikt 

 Midlertidig botilbud 

 Miljøteam for bo-oppfølging knyttet til midlertidige bosatte, bosøk, botrening 

 NAV-kompetanse i samarbeidsteam på tvers innen rus/psykiatri og innen 

flyktningetjenester 

 

 

Rus og psykisk helse 

Rus og psykisk helse blir en stor og ny virksomhet. Det legges felles etter stort ønske fra dagens 

virksomheter. Dette vil gi helhetlige tjenester og sikre at felles skjæringspunkter i pasientgruppen i 

hovedsak blir ivaretatt i virksomheten. Det vil også gi mulighet for felles kompetanseutvikling og bedre 

ressursutnyttelse. Her er det lagt inn 8 avdelinger – innholdet og fordeling av avdelingene må justeres i 

samarbeid med virksomhetsleder og andre ansatte. 

 

Denne virksomheten skal favne innbyggere med store forskjeller i behov, fra forebyggende tjenester, 

lavterskel-tjenester til sammensatte helseutfordringer. Målet er å mestre livet, selv om det for noen 

innebærer å mestre livet med sykdom eller med rusavhengighet. Arbeid og meningsfull aktivitet er 

viktig for å nå dette. Det foreslås at tilbudet skal gjelde fra 16 år og det må vurderes om noe av 

psykologtilbud fra dagens Helsetjeneste flyttes over til Rus og psykisk helse.  

 

FACT-team (støtte og koordinering av tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser) er under 

utvikling etter at ACT-teamet avvikles ved årsskifte.  

Dette er en behandlingsmetode som flyttes fra kontorer og institusjoner til der personen bor eller 

oppholder seg, og tilbyr fleksible tjenester tilpasset brukernes individuelle behov. Dette arbeidet sees 

også i sammenheng med innføring av betaling for utskrivningsklare fra sykehus innenfor området rus 

og psykiatri.  

 

Oppvekst og læring kan følge innbyggere opp til 23 år. Psykisk helsetjeneste vil kunne gi tilbud til 

ungdom fra 16 år.   

Tildeling av vedtakstjenester legges inn i virksomheten. Målet er at dette vil bidra til større nærhet til 

bruker og brukermedvirkning. Det vil bidra til målrettede tjenester, som bestemmes i fellesskap med 

bruker og evalueres og endres fortløpende.  
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Oppgaver som legges til virksomheten: 

 Forvaltning av vedtakstjenester er knyttet til oppfølging av brukere og av tiltak som tilbud i 

tilrettelagte boliger 

 Forebyggende rus- og psykisk helsetjenester 

 Rusoppfølging 

 Praktisk bistand og opplæring  

 Psykisk helsehjelp/samtaler 

 Aktivitetstilbud, arbeidstrening 

 Tilrettelagte boliger 

 Ambulerende tjenester 

 Ungdomsteam – samarbeid med Oppvekst og læring 

 

 

Habilitering (tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne) 

Habilitering er et stort område som har mange fordeler av å organiseres sammen. Området blir for 

stort til å være en virksomhet, og det etableres derfor en områdeleder for å ivareta livsløpsperspektiv, 

overganger og koordinering av dette store tjenesteområdet. 

Områdeleder skal ha det overordnede ansvaret for at tjenesteområdet, ivareta og tilrettelegge for 

brukergruppen og pårørende gjennom hele livsløpet, bidra til godt samarbeid mellom virksomhetene 

slik at overganger oppleves gode og sømløse og at tjenestene holder høy kvalitet og at ressursene 

forvaltes effektivt.  

 

I Habilitering er det fire virksomheter: 

 Forvaltning og avlastning 

 Aktivitet og tilrettelagt arbeid 

 Tilrettelagte boliger – område 1 

 Tilrettelagte boliger – område 2 

 

 

Forvaltning og avlastning 

Denne virksomheten vil utføre flere oppgaver for de andre tre virksomhetene i Habilitering.  

 

Forvaltning av tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne legges til avdelingen Forvaltning og 

familiestøtte. Denne avdelingen skal motta søknader, kartlegge, starte opp arbeidet med IP (individuell 

plan), fatte vedtak om avlastning, støttekontakt, bolig med bistand og/eller praktisk bistand. I tillegg vil 

avdelingen ha ansvar for rekruttering av støttekontakter og oppfølging av støttekontakter og 

private/kommunale avlastere. De vil også ha ansvar for oppfølging av tjenester som er kjøpt utenfor 

kommunen. I tillegg vil avdelingen få ansvar for foreldreveiledning og adferdsteam, samt ha ansvar for 

«etter-skoletid»-tilbudet etter grunnskolen.  

 

De to avlastningsinstitusjonene legges til denne virksomheten som egne avdelinger.  
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Aktivitet og tilrettelagt arbeid 

Virksomheten består av tre avdelinger. Dagsentertilbud legges under denne virksomheten som egne 

avdelinger. Ambulerende tjenester yter praktisk bistand til beboere i eget hjem. De vil kunne bli 

nødvendig å dele ambulerende tjenester inn i geografiske soner. Sammen med denne tjenesten legges 

tilrettelagt arbeid. Det er behov for et større fokus på tilrettelagt arbeid og jobbe for at flere får tilbud i 

et mer arbeidsrettet aktivitetstilbud. Det er i dag personer med utviklingshemning, autisme eller ulike 

diagnoser som faller utenfor arbeidsmarkedet, og som heller ikke har nytte av de eksisterende 

dagtilbudene. Det er et ønske om å utvikle en ny tjeneste som vil bidra til at den enkelte får benyttet 

og delta med sine ressurser. Det vil være behov for tett samarbeid med brukergruppa, pårørende, 

NAV, Empo/OK-service og næringslivet.  

 

 

Tilrettelagte boliger område 1 og område 2 

Det er i dag mange tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Ski og Oppegård, og 

disse boligene deles av den grunn inn i to virksomheter, område 1 og område 2. Ansatte i boligene skal 

ha tett dialog med beboere og med ansatte i Forvaltning og avlastning for sammen å utforme 

målrettede vedtak for den enkelte med fortløpende evaluering. 

Ansatte i virksomhetene vil følge beboerne gjennom hverdag og helg, og ha ansvar for å koordinere og 

tilrettelegge for mestring og deltakelse ut fra den enkeltes ønsker og kapasitet.  

 

 

Eierstyring 

Arbeid og inkludering har ansvaret for oppfølging av: 

 Follo kvalifiseringssenter 

 Krise og incestsenteret 

 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Organiseringen er valgt ut fra gode innspill underveis i organiseringsprosessen og i høringsrunden. Det 

viktigste innspillet har vært at uansett hvordan organiseringen blir, så er det hvordan vi samarbeider 

på tvers av virksomheter og områdene som er de viktige suksesskriterier. Det skal etableres ulike team 

som ivaretar dette. 

Målet er at organisering en skal bidra til at innbyggerne skal kunne mestre sine egne liv best mulig og 

at de skal være involvert og sette egne mål i samarbeid med virksomhetene/tjenestene. Ved å samle 

migrasjonstjenester og voksenopplæring, rus og psykiatri og området habilitering i egne enheter skal 

det blir enklere for kommunens innbyggere å ta kontakt og få informasjon om tjenestene.   

I den nye organiseringen vil det være lettere å plassere ansvar og å følge opp resultater, og det legges 

godt til rette for at vi kan samarbeide tettere med mål om å skape bedre tjenester.  
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SAMFUNN OG BÆREKRAFT 
 

  

 
 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN 

 

Tjenesten er organisert med tre virksomheter og en fagsjef med personalansvar for Klima og miljø. I 

tillegg har Samfunn og bærekraft et felles ressursteam med Eiendom om bydrift. Av praktiske årsaker 

er personalansvar for medarbeiderne i ressursteamet fordelt mellom de to kommunalsjefene. 

Rapporteringslinjer for disse må avklares nærmere i 2019.  

Oppgavefordeling og arbeidsprosesser ferdigstilles i samarbeid mellom ledere og medarbeidere i 2019. 

Det er særlig behov for videre avklaringer med Eiendom og bydrift og Kultur og samskaping.   

 

 

Byutvikling og arealplanlegging 

Byutvikling og arealplanlegging legger det planfaglige grunnlaget for en bærekraftig by- og 

tettstedsutvikling og tilrettelegger for en sunn befolkningsvekst. Våre folkevalgtes ambisjoner og 

regional areal- og transportplan legger premisser for arbeidet.  

 

Virksomheten har ansvar for byutvikling, areal- og samfunnsplanlegging og temaplaner. Virksomheten 

har også ansvar for overordnede planer, forhandlinger og avtaler knyttet til samferdsel og mobilitet, 

oppfølging av byvekstavtale og arealfaglig næringsutvikling. Saksbehandling etter kulturminneloven 

ligger også hos Byutvikling og arealplanlegging. 

 

Folkehelseperspektivet er viktig i planarbeidet, og må ivaretas i teamarbeid med bl.a. Kultur og 

samskaping.  

 

Detaljer i oppgavefordelingen med Eiendom og bydrift for arealplanlegging knyttet til parker og 

friluftsområder, og planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter, må avklares i 2019. 
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Byggesak 

Byggesaksbehandlingen sørger for at byggene og omgivelsene fremstår med de kvaliteter som var 

tenkt under planleggingen. Byggetilsyn bidrar til ytterligere heving av kvaliteten.  

Byggesak har ansvar for byggesaksbehandling, oppfølging av ulovlighetssaker og byggetilsyn. 

Klagesaksbehandling for Byggesak og Geodata og oppmåling ligger også til denne virksomheten. Det 

må vurderes om klagebehandling og juridisk rådgivning for Byutvikling og arealplanlegging og Klima og 

miljø bør samles hos Byggesak. 

  

Det er besluttet en avdelingsstruktur med to avdelinger: 

 Byggesaksbehandling  

 Tilsyn, klagebehandling og ulovlighetsoppfølging  

 

Virksomhetsleder for Byggesak vil selv lede og være ansvarlig for en av de to avdelingene. 

Struktur og oppgavefordeling bearbeides videre når virksomhetsleder er innplassert.  

 

 

Geodata og oppmåling 

Virksomheten har ansvar for forvaltning av kommunale kart- og planbaser, oppmåling, matrikkelføring 

og dele- og seksjoneringssaker. Geodata og oppmåling bidrar også med temadata og analyser til 

organisasjonen. Det er et mål å gi innbyggerne enkel og visuell tilgang til kartinformasjon og 

tilrettelegge for selvbetjente nettløsninger.  

 

Systemdrift av Komtek/Gemini ligger foreløpig hos Eiendom og bydrift  

 

Rollen «kommunen som grunneier» er lagt til felles ressursteam for Samfunn og bærekraft og Eiendom 

og bydrift. Øvrige fagspesifikke oppgaver knyttet til grunnerverv avklares i samarbeid med 

kommunalsjefen for Eiendom og bydrift og berørte virksomhetsledere i 2019.  

 

 

Klima og miljø  

Nordre Follo kommune skal være en foregangskommune innen klima og miljø. Fagsjef for Klima og 

miljø skal bidra til å løfte fram dette som et felles satsingsområde og støtte organisasjonen i arbeidet. 

Enheten er en viktig fagressurs og pådriver som koordinerer og fasiliterer utviklingsarbeid.  

 

Klima og miljø er kommunens forurensningsmyndighet innen vann-, luft- og støyforurensning. Enheten 

har også ansvar for saksbehandling innen naturmangfold, viltforvaltning, fiskeforvaltning,  

vannforvaltning, havne- og farvannsloven, motorferdsel, friluftsloven og markaloven.  Det er behov for 

et tett teamsamarbeid med bl.a. Byutvikling og arealplanlegging, Kultur og samskaping og Eiendom og 

bydrift. 

 

Vannovervåkning og prøvetaking ivaretas av Eiendom og bydrift.  
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Miljørettet helsevern og samfunnsmedisin er organisert i Kultur og samskaping for å ha et samlet 

fagmiljø i folkehelsearbeidet.  

 

Nærmere grenseoppgang mellom de ulike virksomhetene og kommunalsjefområdene må gjøres i 

2019.   

 

 

Ressursteam  

Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft har personalansvar for følgende fagspesialister i felles 

ressursteam:  

 Fagspesialist samfunnsplanlegging skal bidra til fokus på strategisk og helhetlig utvikling av 

lokalsamfunnet. Fagspesialisten har ansvar for å koordinere og fasilitere dette arbeidet i 

nært samarbeid med Byutvikling og arealplanlegging.  

 Fagspesialist utbyggingsavtaler har faglig ansvar for slike avtaler og koordinerer det 

tverrfaglige arbeidet med utforming, forhandling og vedtak av utbyggingsavtaler.  

 Fagspesialist(er) for politiske saker/overordnet rådgivning bistår kommunalsjefen med 

koordinering av politiske bestillinger og leveranser, samt oppgaver og prosjekter som ikke 

er direkte faglig plassert hos noen av virksomhetene i Samfunn og bærekraft. 

 

Øvrige fagspesifikke oppgaver knyttet til disse fagområdene avklares i samarbeid med kommunalsjef 

for Eiendom og bydrift og berørte virksomhetsledere i 2019.  

 

Samfunn og bærekraft og Eiendom og bydrift har behov for juridisk spisskompetanse innen blant 

annet arealplanlegging, utbyggingsavtaler, kontraktsrett, entreprise og VA (vann og avløp). Det må 

besluttes i 2019 hvordan behovet for slik kompetanse ivaretas.  

  

Administrative stillinger beholdes i utgangspunktet i de virksomhetene de har størst tilknytning til. I 

samarbeid med de innplasserte virksomhetslederne må det vurderes om enkelte oppgaver bør samles 

i et felles team.  

 

Eierstyring 

Samfunn og bærekraft har ansvaret for oppfølging av: 

 Follo byggetilsyn 

 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 

 Landbrukskontoret 

 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 
 

Valgt organisering skal tilrettelegge for fagutvikling, effektive beslutningsveier og nærhet til innbyggere 

og samarbeidspartnere eksternt og internt. Sammen med medarbeiderne skal vi utvikle en felles kultur 
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for utvikling, samhandling og samskaping. Det er et mål at saksbehandlingen skal være rask, enkel og 

forutsigbar. Vi skal tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser og digitale løsninger. Det er valgt en 

bred lederstruktur slik at kommunalsjefen kan støtte lederne i dette arbeidet.   

 

Ledergruppen i Samfunn og bærekraft jobber som et team for å sikre bred faglig sammensetning og 

dedikerte ressurser til større oppgaver og utbyggingsprosjekter. 

Nordre Follo kommune skal være en profesjonell aktør i møtet med f.eks. utbyggere, Statens 

vegvesen, fylkeskommunen, Ruter og Bane Nor. Ved å samle byutvikling og planarbeid i én virksomhet 

tilrettelegges det for et fagmiljø med bred kompetanse og rom for faglig utvikling. Det sikres også 

sammenheng mellom plannivåene.  

 

Det må være en god sammenheng mellom arealplanlegging og byggesaksbehandling. Større 

regulerings- og utbyggingsprosjekter organiseres i team hvor dedikerte ressurser følger oppgaven fra 

start til slutt. Dette bidrar til kvalitet og kontinuitet i arbeidet, og skaper forutsigbarhet i 

saksbehandling og framdrift for utbyggere og samarbeidspartnere.   

 

Det er et mål å digitalisere byggesaksbehandlingen for å øke kvaliteten på sakene og gjøre 

saksbehandlingen forutsigbar for søkerne. På sikt vil dette frigjøre ressurser fra saksbehandling, og 

fokus kan endres fra kontroll i saksbehandlingen til kommunalt tilsyn med foretakenes kompetanse og 

tilsyn med byggeplassene. Tilsyn er lagt til en avdeling i Byggesak sammen med klagesaksbehandling 

og oppfølging av ulovlighetssaker for å sikre tilstrekkelig kapasitet og fokus på tilsyn.  

 

Felles ressursteam med Eiendom og bydrift skal bidra til koordinering og samhandling. I en tid med 

press på fortetting er det viktig å holde fokus på helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling. En 

fagspesialist for samfunnsplanlegging i ressursteamet sikrer en dedikert ressurs til dette arbeidet .  

Det er ønskelig å etablere Bylab som en digital og fysisk møteplass for samskaping, utvikling, 

informasjon og læring sammen med innbyggere og samarbeidspartnere. Dette må ses i sammenheng 

med Kultur og samskaping sitt ansvar for innbyggertorg, og avklares nærmere i 2019.  

 

Samlokalisering av Samfunn og bærekraft er viktig for å lette samhandlingen, gjerne sammen med 

aktuelle virksomheter fra Eiendom og bydrift. I tillegg til  kommunalsjefens ledermøter er det behov for 

faste møteplasser med flere av virksomhetene i Eiendom og bydrift. Det må vurderes å etablere 

tverrfaglige team for bl.a. universell utforming, folkehelse, klima og miljø og samfunnsplanlegging.  

 

Kompetanseutvikling innen prosessledelse, samskaping, kommunikasjon og forhandlinger blir viktig for 

at vedtatt organisering skal virke best mulig.  
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EIENDOM OG BYDRIFT 
 

 
BESKRIVELSE AV TJENESTEN 
 

Rollen «kommunen som grunneier» forblir i felles ressursteam for Samfunn og bærekraft og Eiendom 

og bydrift, men de øvrige fagspesifikke oppgavene knyttet til grunnerverv, avklares i samarbeid med 

kommunalsjefen for Samfunn og bærekraft og berørte virksomhetsledere i 2019. 

I neste omgang blir det avklart hvor systemdrift av Komtek/Gemini blir organisert.  

 

 

Byggdrift 

Hovedoppgaven for denne virksomheten er å sørge for at kommunens formålsbygg fungerer godt slik 

at de øvrige virksomhetene kan levere de tjenestene som brukerne har behov for. 

Daglig drift av bygningene våre blir mer og mer teknisk styrt, og det er ønskelig med økt fokus på 

forebyggende teknisk vedlikehold (periodisk kontroll). Det blir viktig å etablere tett kontakt med 

Digitaliseringsstaben i kommunen med tanke på videre utvikling og optimalisering av byggene våre.  

Tradisjonelt har forventningsnivået til hva drifta skal levere, utover kjerneoppgavene, vært nokså høy 

blant de øvrige virksomhetene. Det er behov for å gå gjennom serviceavtaler og bli enige om hva 

Byggdrift skal bidra med. Videreføring av et brukerønsketeam må vurderes.  

Bassengdrift ligger under Byggdrift. 

 

Oppgaver: 

 Faglig støtte til prosjekt og vedlikehold ved prosjekterings- og gjennomføringsfase av ny og 

eksisterende bygningsmasse. 

 HMS oppgaver iht lov og forskrift knyttet til brann, el, legionella, radon, mattilsynet m.m.  

 Drift av alle tekniske anlegg tilhørende bygg 

 Gjennomføring av oppgradering på tekniske anlegg, varme, ventilasjon, elanlegg, 

varmepumper m.m., kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, 

elkraftinstallasjoner 
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 Innendørs og utendørs tele- og automatiseringsinstallasjoner, energioptimalisering 

 Økonomieffektivisering, ansvar for sikkerhet og bruk av bygg, kontroll av brann- og 

alarmsystemer, 4/7 Vaktorganisasjon  

 

 

Byggutvikling og vedlikehold 

Godt vedlikehold og utvikling av den bygningsmassen vi allerede har, er god kapitalforvaltning. I årene 

framover vil arealeffektivisering og ny bruk av bygningsmassen bli en nøkkeloppgave for denne 

virksomheten. Erfaringsmessig ser vi at daglig drift ofte får større fokus enn langsiktig og systematisk 

verdibevaring gjennom utvikling og godt vedlikehold. Derfor skilles nå Byggutvikling og vedlikehold fra 

drifta. 

 

Oppgaver: 

 Gjennomføre livsløpsevaluering av eksisterende bygningsmasse 

 Utarbeide tilstandsrapporter i samhandling med brukere av bygget. 

 Utarbeide vedlikeholdsplaner / tiltaksplaner 

 Gjennomføre vedlikehold – og rehabiliteringsoppdrag - avhengig av kompleksitet og art.  

 Være byggrelatert ressursteam på tvers av organisasjonen, spesielt opp mot prosjekt og 

drift 

 Lete etter effektiviseringsmuligheter og utvikle brukspotensialet i eiendomsmassen vår 

sammen med resten av organisasjonen. 

 

Virksomhetsleder Byggutvikling og vedlikehold vil selv lede og være ansvarlig for en av de to 

avdelingene. 

 

 

Renhold 

Renhold har mange ansatte som utfører en viktig jobb for alle som jobber i kommunen og innbyggere 

som bruker, bor i og besøker våre bygg. Ved å løfte opp renhold som egen virksomhet, er det også et 

mål å bidra til at denne gruppa blir mer synlig i organisasjonen vår. Det blir viktig å fastsette riktig 

organisering med god avdelingsstruktur etter nyttår. 

 

Renhold i Nordre Follo får noen nye oppgaver; vaskeriene, sykehjemshygiene og den delen av praktisk 

bistand som omhandle renhold. Fagområdet blir bredere og gir nye, spennende oppgaver. Også innen 

renhold er det potensiale for digitalisering der for eksempel oppgaver som i dag gjøres etter en  

timeplan, kan gjøres etter et behov som varsles av sensorer. Tettere samarbeid med for eksempel 

NAV, vil gi mulighet for gode arbeids- og språktreningsplasser. Renhold av svømmehaller er foreløpig 

ikke plassert her, men det vil være gjenstand for diskusjon videre. 

 

Oppgaver: 

 Daglig renhold av alle kommunale bygg, hovedrenhold kommunale bygg 

 Renhold etter vedlikeholdsarbeid, vindusvask, matteskift og inngangspartier 
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 Renhold av kommunale boliger ved utflytting/vedlikehold 

 Renhold i hjem (fra Hjemmehjelpen) 

 Sykehus og sykehjem – smitterutiner, vaskerier 

 

Renholdsdelen av Praktisk bistand legges til Eiendom og bydrift, men grensene mellom dette arbeidet 

og arbeid som skal legges til Hjemmetjenesten skal avklares i det videre arbeidet.  

 

 

Kommunale utleieboliger 

Hovedoppgaven til denne virksomheten er å bidra til at alle innbyggere får mulighet til å ha en stabil 

boligsituasjon, som et nødvendig fundament for å fungere godt i samfunnet. En god strategi for 

boligsosialt arbeid vil, blant annet, være et viktig arbeidsverktøy. Gjennom tett kontakt med 

kommunens planavdeling, kan strategien settes ut i live allerede ved oppstart av reguleringer. Hvordan 

kan kommunen bidra til at utbyggere blir motiverte til å legge til rette for variasjon i boligmassen slik 

at flere har mulighet til å komme seg inn i markedet? 

I Nordre Follo blir dette en avdeling som forvalter store verdier gjennom 800 kommunale utleieboliger.  

 

Tjenesteområdet Arbeid og inkludering vil være en tett samarbeidspartner som må inngå i 

tildelingsteam. Tildeling foregår i samarbeid med behovshavere.  

 

Oppgaver: 

 Forvaltning av startlån/bostøtte og diverse andre virkemidler fra Husbanken i et team med 

bl.a. Økonomi og anskaffelser og Arbeid og inkludering. 

 Tildeling av boliger i team med Arbeid og inkludering 

 Drift- og vedlikehold av boligmassen – i samarbeid med Byggdrift og Byggutvikling og 

vedlikehold. 

 Forvaltning av leiekontrakter 

 

 

Prosjektkontor nybygg 

I hovedsak er det nybygg som legges til denne virksomheten, men det vil hele tiden være gråsoner som 

fortløpende må vurderes mellom virksomhetene Prosjektkontoret nybygg og Byggutvikling og 

vedlikehold. Prosjektkontoret vil samarbeide tett med alle drifts- og vedlikeholdsavdelinger i de ulike 

utviklings- og gjennomføringsfasene av et bygg for sammen å gjøre kloke veivalg for framtida. Det 

samme gjelder brukerne og behovseierne av byggene.  

 

Prosjektkontoret vil fra starten av ha en fast arbeidsstokk samt noen innleide prosjektledere. I de neste 

4-5 årene vil det være meget høy aktivitet i virksomheten – forutsatt at alle vedtatte byggeprosjekter 

gjennomføres. Det er svært stor politisk interesse for mange av prosjektene. Et tydelig mandat og klare 

linjer for når og hvordan man involverer politikere i prosessen, vil trygge arbeidet. Et godt 

byggereglement med tydelige og forutsigbare beslutningspunkt for politikerne, blir viktig.  
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Oppgaver: 

 Planlegge og gjennomføre nybygg iht politiske beslutninger. 

 Orientere, informere, involvere 

 

 

Vann og avløp 

VA vil ha både drifts- og vedlikeholdsoppgaver og det vil bli etablert en egen planavdeling for Vann og 

avløp. 

 

Interessen for vann har økt de siste årene. Rent vann i springen, nok vann i springen, overvann, 

vannlekkasjer, vannkvalitet i bekker og innsjøer osv. Klima- og miljøendringer påvirker oss. Det er 

strategis riktig at Vann og avløp framstår som en egen virksomhet som er lett å finne og som har en 

spisset oppgave med tydelige mål og gode strategier for å nå disse målene. Dessuten er dette et 

selvkostområde, og det er enklere å ha et organisatorisk skille mellom selvkost og ordinære 

rammefinansierte oppgaver 

 

Oppegård kommune har eget vannverk som levere ordinært til Ås, og er reserve for Ski og Oslo. 

Vannverket er robust, men krever døgnovervåking og tilpasning til stadig strengere krav fra 

myndighetene. I ny kommune anbefales det at vannverket får egen avdelingsleder – til tross for få 

ansatte. 

 

Noen av oppgavene: 

 Planlegging og prosjektgjennomføring / prosjektledelse – rehabilitering av ledningsnett og nye 

anlegg (herunder mva- og utbyggingsavtaler) 

 Politiske saker, uttalelser til arealplaner og byggesaker, hovedplan og tiltaksplan VA, innspill til 

byggeprosjekter 

 Sikre sikker vannforsyning av drikkevann til innbyggere, minst mulig rent vann på avveie. 

 Sikre levering av spillvann til renseanlegg, minst mulig spillvann på avveie.  

 Foreta syninger på anlegg og privat eiendom ved til- frakopling av VA-ledninger. 

 Spyling av spillvann- og vannledninger 

 Service og vedlikehold av ledningsnett i kommunen 

 Drift av vannverk 

 

 

Vei og park 

Vei og park vil ha både drifts- og vedlikeholdsoppgaver og det vil bli etablert en egen planavdeling i 

virksomheten. 

 

Vei og park er samlet i én virksomhet da det foregår mye samhandling og deling mellom disse 

avdelingene. Erfaring fra den snørike vinteren, opprydningsarbeidet i vår og deretter den tørre 

sommeren med mange vindkuler, viser at dette tjenesteområdet er påvirket av ytre faktorer som vi 

ikke rår over. Det blir en vesentlig oppgave å lage en robust virksomhet som «tåler en støyt». 
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All utendørs drift av anlegg, parker, skoler, barnehager og lekeplasser er samlet her for å sikre et 

avpasset og jevnt vedlikeholdsnivå. Virksomheten må også forberede seg på at innbyggere må 

inviteres til dugnader i framtida for at vi skal klare å opprettholde den standarden vi ønsker oss.  

 

Kontakt med idretten er organisert i Kultur og samskaping, men ansvar for planlegging og 

drift/vedlikehold ligger i Eiendom og bydrift. I neste omgang må det etableres gode 

samhandlingsrutiner med Kultur og samskaping, og gråsoner i arbeidsfordelingen må klargjøres. Dette 

gjelder også for hogst. 

 

Noen av oppgavene: 

 Planlegging og prosjektgjennomføring/prosjektledelse 

 Politiske saker, uttalelser til arealplaner og byggesaker, innspill til byggeprosjekter 

 Skjøtselsplan for uteområder m/ planlegging av uteområder, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg 

 Vintervedlikehold, vårrengjøring, overvannshåndtering, asfaltering, mindre anleggsarbeider 

 Trafikktjenesten og transporttjenesten 

 Måke, strø og feie, klippe plener og hekker, felle trær ved behov, fikse gjerder, porter, kontroll 

av lekeapparater, reparere lekeapparater 

 Plante og stelle sommerblomster i sentrum og andre plasser i kommunen 

 Drift og vedlikehold av idrettsanlegg og uteområdene ved kirkene og gravlundene 

 Bekjempe ugress og svartelistete planter 

 Utendørs drift av barnehager, skoler og boliger. 

 

Idrett hører organisatorisk til Kultur og samhandling. Det presiseres at ansvaret for planlegging og drift 

av idrettsanlegg vil bli liggende igjen i Eiendom og bydrift. 

 

Ressursteam 

Det er stor støtte for å ha et ressursteam som jobber på tvers av tjenesteområdene Samfunn og 

Bærekraft og Eiendom og bydrift. I løpet av høringen har også behovet for «lokal» administrasjon blitt 

adressert tydelig. Det er behov for juridisk spisskompetanse innen bl.a. arealplanlegging, 

utbyggingsavtaler, kontraktsrett, entreprise og VA. Det må besluttes i 2019 hvordan behovet for slik 

kompetanse ivaretas. Det er også behov for sterke økonomiressurser og innkjøpsekspertise på store 

byggeprosjekter. Hva skal ligge i virksomhetene, hva skal ligge tilknyttet kommunalsjef og hva skal 

legges i sentralstaben?  Vi gir ikke endelige svar på dette her da spørsmålet må knas videre av nye 

virksomhetsledere. Imidlertid er det noen prinsipper som er lagt: 

 

 Administrative funksjoner som ligger ute i virksomhetene allerede, skal ikke sentraliseres hvis 

det er behov for funksjonene lokalt fortsatt. 

 I og med at to virksomheter har blitt til syv i den nye organisasjonskartet, må det drøftes hva 

som deles – og eventuelt legges til kommunalsjefen – og hva som skal bli i virksomhetene. 

 Hvis Eiendom og bydrift og Samfunn og bærekraft kan dele noen administrative ressurser, er 

det bra. «En-vei-inn» er eksempel på en nyttig fellesressurs. 
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Eiendom og bydrift og Samfunn og bærekraft har et felles ressursteam med fagspesialister. Av 

praktiske årsaker er personalansvar for fagspesialistene fordelt mellom de to kommunalsjefene. 

Rapporteringslinjer må avklares nærmere. For Eiendom og bydrift er det beskrevet tre fagspesialister 

og en fagleder; Utbyggingskoordinator, Kommunen som grunneier, Politiske saker/overordnet 

rådgivning og Strategisk Eiendomsutvikling (fagleder). Det kan tilkomme flere her, men de t vil neste 

fase vise.  

 

Eierstyring 

Virksomheten har ansvaret for oppfølging av: 

 Follo Ren 

 110-sentralen 

 Follo brannvesen 

 Nordre Follo renseanlegg 

 Fagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord 

 PURA – vannområde Follo/Oslo 

 MORSA - vannområdeutvalg 

 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 
 

Kommune i Norge vil i årene framover få utfordrende økonomi. Det betyr for Nordre Follo at alle 

driftsoppgaver må gjennomgås og vurderes. Nordre Follo må effektivisere på mange områder, 

herunder arealbruk og smart sambruk i framtida. Nordre Follo må blant annet vurdere hvordan vi kan 

utnytte for eksempel skolebyggene bedre slik at de utnyttes flere timer i døgnet.   

Vårt tjenesteområde yter tjenester til alle innbyggerne og alle ansatte i kommunen. Det har vært et 

mål å strukturere en organisasjon som det skal være intuitivt lett å finne fram i. Når vi i tillegg skal 

etablere «en-vei-inn» (kommer i neste fase), er det forventet at denne organiseringen vil bli oppfattet 

som tydelig av både innbyggere og ansatte. 

Nordre Follo bygger mye av sin filosofi på begrepet samhandling. Det er en egen arbeidsform som vi 

både må øve på og organisere/lokalisere for å få til. Men like mye er samhandling en holdning. 

Gjennom en bred lederstruktur der mange sitter rundt bordet med et kollektivt ansvar for å løse våre 

kjerneoppgaver, legges det til rette for at både arbeidsform og holdning utvikles likt hos lederne og når 

raskere ut til resten av organisasjonen. 

Nordre Follo blir en dobbelt så stor kommune med dobbelt så mange oppgaver som hver av dagens 

kommuner er vant med å håndtere. Dette bakteppet har også vært en del av vurderinger når valgt 

organisering har gitt flere virksomheter med mer avgrensede oppdrag enn tidligere. 

Et annet bakteppe som gir noen føringer for valgt organisering, er realistiske muligheter for 

samlokalisering. På kort sikt er det overveiende sannsynlig at vi ikke klarer å samle hele 

tjenesteområdet under ett tak (eller ganske nært hverandre).  Det har for eksempel vært nøye vurdert 
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om en skal lage et samlet prosjektmiljø for bygg og anlegg. I denne omgang gjennomføres ikke det, 

men på sikt, hvis/når samlokalisering av både drifts- og planmiljø lar seg gjøre, må dette drøftes igjen. 

Det er også ønskelig å samlokalisere med Samfunn og bærekraft.  

Innspillene i høringen viser at det er ulikt forventningsnivå til detaljavklaring i denne runden. Det har 

kommet fram svært mange gode problemstillinger og spørsmål som må avklares i januar og februar. 

Det som ikke er svart ut i denne omgang, følges opp i neste. 

Virksomhetsstrukturen som legges fram her, er resultat av en omfattende medvirkningsprosess i 

arbeidsgruppe, faggruppe og blant ansatte lokalt i virksomhetene. Gjennom noen uker har man knadd 

seg fram til en hovedmodell som i stor grad er støttet i høringsrunden. Det at så mange stiller seg bak 

denne organiseringen, gir modellen startkraft. 
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RÅDMANNSFUNKSJONEN 
 

ORGANSIERING OG LEDERNIVÅ 

 

 

 

BESKRIVELSE 

 

Lederstrukturen i modellen består av to fagsjefer og en fagenhet med fagsjefer og/eller fagspesialister, 

direkte knyttet til rådmann og assisterende rådmann. Kommunikasjon og politisk sekretariat arbeider i 

to fagteam. Strategi og analyse vil organisere arbeidet sitt som team med deltagelse fra virksomheter 

og stabsfunksjoner.  

Rådmannsfunksjonen har sammen med rådmannen ansvar for:  

 å sikre grunnlag for styrket lokaldemokrati og politisk styring 

 å ta ansvar for kommunens strategiutvikling  

 å sikre en bærekraftig økonomi  

 å ivareta kommunens samfunnsutviklerrolle  

 å sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud  

 å ivareta krav til beredskap 

 å sikre utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag 

 å legge til rette for kunnskapsbaserte beslutninger 

 å klargjøre faktiske og rettslige forhold  

 å sikre styring og etterlevelse  

 å sørge for iverksettelse av vedtak 

I forslått organisasjonsmodell er hovedansvaret for å utarbeide analyser og strategiske 

beslutningsgrunnlag og mål lagt til Rådmannsfunksjonen, mens ansvaret for konkret utvikling av nye 

ideer og prosesser ligger hos de tre stabene og i tjenestene. Arbeidet løses bestandig i samarbeid 

mellom de aktuelle funksjonene. Ansvaret for implementering av ny praksis og kontinuerlig forbedring 

vil derimot alltid ligge i tjenesteområdene. I denne sammenheng vil ressurser fra stabene og 
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nøkkelpersoner fra tjenesteområdene være nødvendige bidragsytere med kompetanse og prosess -

støtte til Rådmannsfunksjonen.  

I tillegg vil Kommunikasjon og Juridisk avdeling også utøve en vanlig stabsrolle med støtte og faglig 

utviklingsansvar overfor tjenesteområdene. 

 

Juridisk avdeling:  

Juridisk avdeling innehar hovedtyngden av juridisk kompetanse i organisasjonen. Unntak er 

fagområdene eiendomsrett, byggesak og anskaffelser, der virksomhetene bør ha ansatt egen juridisk 

kompetanse. Det skal etableres fagnettverk for alle jurister i organisasjonen, for å sikre helhetlig 

utvikling. 

Avdelingen skal utvikle og levere advokattjenester og juridisk rådgivning. Funksjoner som 

mobbeombud og varslingssekretariat legges til området. Avdelingen skal bidra til å bedre innbyggernes 

rettssikkerhet i møte med kommunen. Området skal arbeid både for å ivareta kommunens egne 

interesser, og bidra med rådgivning der privatrettslige og offentligrettslige problemstillinger griper inn 

i hverandre. Avdelingen vil kunne utrede, gi vurderinger og råd samt inneha prosedyrekompetanse på 

sentrale områder som arbeidsrett og barnevern. Enheten har det strategiske ansvaret for etisk 

rammeverk og vil følge opp kommunens arbeid med etterlevelse av lov og regelverk, herunder 

synliggjøring av kommunens ansvar, vurdering av handlingsalternativer og risiko, samt en balansert 

forståelse i behovet for vekst og utvikling. 

Enheten skal også ha fokus på utvikling og innovasjon slik at Nordre Follos totale ressursbruk 

effektiviseres (fra-flere-til-bedre). I denne sammenhengen skal avdelingen ha ansvaret for å skape et 

kompetanseløft slik at tjenesteområdene kan overta saksbehandling som juridisk avdeling gjør i dag.  

 

Kommunikasjon og politisk sekretariat 

Kommunikasjon har ansvar for å sikre at Nordre Follos kommunikasjon og dialog med innbyggere, 

ansatte, folkevalgte og presse oppleves som interessant og nyttig. Politisk sekretariat skal veilede og 

tilrettelegge beslutningsgrunnlag for folkevalgte, ledelsen og saksbehandlere  

For å ivareta folkevalgtes og rådmannens behov for gode styringsdokument, tilgang til 

styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag, og sikre høy effektivitet og kvalitet på saksproduksjon , 

skal området politisk sekretariat prioriteres og det skal sikres kapasitet og kompetanse innen: 

- lovverket som gir rammer for arbeidet, herunder hva som er politikk, politikkutvikling og politisk 

styring, og hva som er administrasjonens ansvar. 

- saksutredning og -behandling, oppfølging av politiske vedtak og gjennomføring av valg. 

- program for folkevalgte, ledere og ansatte i hva det vil si å være folkevalgt, jobbe i en politisk styrt 

organisasjon og utvikling og styrking av viktige forutsetninger for et godt demokrati.  

- utvikling av informasjon til folkevalgte, ansatte, innbyggere og andre samarbeidspartnere om 

prosesser og vedtak, herunder god tilgang til sak/arkiv og digitale løsninger for folkevalgtes tilgang 

til møteinnkallinger og saksdokumenter (portalløsninger). 
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Det etableres et eget team for ordfører, med kommunikasjonskompetanse, «formannskapssekretær» 

og kompetanse på arrangement fra Kultur og samskaping.  

Strategi og analyse 

Strategi og analyse skal drive faste og tidsavgrensede nettverk og team for å sikre kontinuerlig utvikling 

av styringssystemet og prinsipper for overordnet styring og rådmannens internkontroll med tilhørende 

årshjul. Avdelingen vil bestå av inntil fem årsverk, som skal drive oppgavenettverk i organisasjonen. 

Avdelingen vil i perioder styrkes med fagsjefer/fagspesialister og prosjektledere fra virksomhetene og 

stabene, for å sikre relevans og kvalitet i det overordnede utviklingsarbeidet.  

 

Strategi og analyse skal være: 

- En kompetanseenhet innen analyse for å sikre at organisasjonen har nødvendige data på 

demografisk utvikling og befolkningsprognoser, til beregning av behov for blant annet behov for 

omsorgsboliger, skole, barnehage samt vedlikeholdsbehov og drift-, tjeneste- og ressursutnyttelse. 

- En kompetanseenhet innenfor strategi som bistår tjenestene for å sikre at de politiske visjonene 

realiseres, og at beslutninger og større investeringer følger en overordnet plan, herunder drøfte 

prioriteringer for fremtidens kommune. 

- Være ansvarlig for oppfølging av fremtidige programoppgaver tilknyttet etableringene av Nordre 

Follo. Herunder oppfølging av gevinstrealisering og koordinering av prosesser som fortsetter inn i 

ny kommune. Sørge for utarbeidelse av overordnede strategier for kommunen som virksomhet, og 

med utgangspunkt i kommuneplanen, etablere en strategi for realisering og gjennomføring, samt 

bistå i tjenestenes FoU-virksomhet. 

- En utviklingsagent, som sørger for at vi driver kontinuerlig utvikling av kvalitetssystemet, 

prinsipper for styring og forbedring. Enheten skal støtte tjenestene, ved å bistå med konkrete 

oppdrag som for eksempel skal styrke resultatstyringen eller gjennomføring av endringsprosesser. 

- Være ansvarlig for samordning og utarbeidelse av planer, holde oversikt over og informere om 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.  Være ansvarlig for krisehåndteringen 

i situasjoner der politi eller andre ikke aksjonerer.  Utarbeide en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse og med bakgrunn i denne, lage egne beredskapsplaner.  Ha ansvaret for å 

gjennomføre øvelser og andre kompetansetiltak for å sikre evnen til å håndtere uønskede 

hendelser.  Ajourføre kommunens planverk i egnet styringsverktøy. 

 

Eierstyring 

Rådmannsfunksjonen har ansvaret for oppfølging av: 

 Kontrollutvalgssekretariatet 

 

Møteplasser/lokalisering 

Det skal utvikles systematikk for å sikre samarbeid, både mht resultatoppnåelse og helhetlig styring, 

utvikling og ønsket samskaping. Utgangspunkt for dette vil bl.a. være: 

- Fagsjefer og fagspesialister deltar i ledermøtene i Rådmannsfunksjonen 

- Fagsjefer, fagspesialister og teamledere deltar på møteplassen «Utvidet ledergruppe» 
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- Det etableres eget team for ordfører bestående av rådgiver fra politisk ressurssenter (forberedelse 

politiske møter), kommunikasjon (presse mv.) og kultur og samskaping (arrangementer). 

- Det etableres faste samhandlingsarenaer mellom fagteam Kommunikasjon, Organisasjonsutvikling 

og Kultur og samskaping, for å bidra til god informasjonsflyt både internt og eksternt.  

- Fagsjefene/fagspesialistene i Strategi og analyse etablerer faste nettverk med deltagere i 

virksomhetene og stabene. Forskjellige analyse- og utredningsoppdrag kan drives som prosjekt, 

med deltagelse fra aktuelle virksomheter og staber. 

 

BEGRUNNELSE 

Rådmannsfunksjonens oppdrag er i stor grad gitt i Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og 

Kommuneloven, gjennom forståelse og ansvar gitt til administrasjonssjef (nåværende lovverk) og 

kommunedirektør (ny kommunelov, ikrafttreden juli 2019). Rådmannen og rådmannsfunksjonens 

oppdrag kan derfor kort begrunnes med kjerneoppdragene:  

 Verne og fremme viktige premisser for ett styrket lokaldemokrati, som åpenhet, deltagelse, 

kunnskap og debatt 

 Levere resultater i tråd med innbyggernes behov og folkevalgtes beslutninger 

 Kontinuerlig arbeide for en mest mulig ressurseffektiv forvaltning, administrasjonens integritet 

og uavhengige rolle, helhetlig styring og utvikling 

 

Foreslått modell skal sikre helhetlig og langsiktig utvikling, felles overordnede styringsprinsipper og 

legge til rette for strategiske beslutninger, gi støtte og rådgivning til folkevalgt og administrativ ledelse. 

 

Dette innebærer at rådmannsfunksjonen skiller seg fra øvrige staber ved at den ikke har ansvar for 

operasjonell styring og utvikling, men skal ivareta prinsipielle spørsmål, sikre kontinuerlig utvikling av 

kommunens prinsipper for overordnet styring og kunnskapsproduksjon, og være en uavhengig 

kontrollfunksjon. Juridisk avdeling, Strategi og analyse og kommunikasjonsenheten skal riktignok også 

være en støttefunksjon og et kompetansesenter for tjenesteområdene, men for å unngå oppsplitting 

av fagkompetansen velger vi å samle alle disse ressursene i rådmannsfunksjonen.  

Det er en grunnleggende forutsetning at våre folkevalgte i sitt arbeid med utvikling og styrking av 

lokaldemokratiet må ha gode verktøy for politisk styring, (gode styringsdokumenter, tilrettelagte 

utredning- og beslutningsprosesser, gode innsynsløsninger, enkelt tilgjengelig kunnskap) og kapasitet 

til å drive samfunnsdebatten gjennom tilgang på rådgivningsressurser innen kommunikasjon, 

tilrettelegging ved arrangementer o.l.  

Mål 

Vi har en 
felles 

retning 

Analyse 

Vi tar 
kunnskaps-
baserte valg 

Strategi 

Vi har en 
planmessig 

utvikling 

Kvalitet 

Vi har en 
enhetlig 
styring 

Helhet, 
gode 

resultater 
og 

leveranser 
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Rådmannsfunksjonen skal jobbe for kunnskapsbaserte beslutninger, og kjerneoppdraget er å sikre at 

organisasjonen leverer resultater i tråd med innbyggernes behov og folkevalgtes beslutninger. I tillegg 

skal rådmannsfunksjonen bidra til at organisasjonen samhandler på en slik måte at det sikrer helhetlig 

styring og utvikling.  

Juristene samles sentralt slik at vi bygger et sterkt faglig miljø og gjør kommunen til en attraktiv 

arbeidsplass for fremtidig rekruttering. Foreslått organisering begrunnes med at den sikrer viktige 

ombudsfunksjoner og juristenes uavhengighet og har kapasitet til både strategisk rådgivning og 

hastesaker. Det vil samtidig etableres egen juridisk kompetanse i enkelte virksomheter, innen for 

eksempel eiendom, byggesak og anskaffelser, for å sikre effektiv saksbehandling og god faglig 

samhandling.  

De avklaringer som ikke er foretatt, ønskes drøftet i aktuelle fagmiljø før beslutning.  
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ØKONOMI OG ANSKAFFELSER 
 

 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN 

 

Modellen skal ta hensyn til at Nordre Follo får et sterkt fagmiljø innen økonomi og anskaffelser og at 

stabsområder tar et helhetlig fag- og koordineringsansvar for kommunens økonomi- og 

anskaffelsesforvaltning.  Tjenesten er bygget opp omkring begrepene sentralisering av kompetanse, 

standardisering og styring.  Samtidig skal kommunalsjefene kunne forvente at stabens medarbeidere 

samarbeider tett med disse Ulike samarbeidsformer og samarbeidsfora vil bli tillagt stor vekt og må 

utarbeides i samarbeid med kommunalsjefene.   

Økonomi og anskaffelser skal bistå virksomhetsområdene i fagfeltet og gjøre dem mest mulig 

selvhjulpne.  Stabsområdet skal også ivareta controllerfunksjonen innen sine fagområder. 

Økonomi og anskaffelser skal ivareta rådmannens ansvar for utredning og ivaretakelse av 

kommunelovens bestemmelser innen økonomi og regnskap, samt regelverk om offentlige anskaffelser. 

 

 

Økonomisk styring og budsjett.   

Førende for arbeidet for Økonomisk styring og budsjett skal være oppfølging av den økonomiske 

politikken som vedtas for Nordre Follo.  Utarbeidelsen av økonomisk politikk og langsiktig strategi 

tilligger Analyse og strategi i Rådmannsfunksjoner.    

 

Økonomisk styring og budsjett skal gi råd og veiledning til virksomhetsområdene og bistå i  

oppfølgingen av de økonomiske resultatene.  Videre skal virksomheten Økonomisk styring og budsjett 

hjelpe til med å utarbeide budsjetter i samarbeid med kommunalsjefene og sammen fremme tiltak 

som kan bedre økonomistyringen.  Linjelederne skal få støtte til økonomiplanlegging, budsjettering, 

økonomioppfølging, økonomianalyser og tiltak som kan bedre økonomistyringen og oversikten. 

Økonomisk styring og budsjett skal ha ansvaret for styringsdokumenter som strategi - og handlingsplan 

(med budsjett), tertialrapportering og årsberetning- og vil ha ansvar for ivaretakelsen av 

kommunelovens økonomibestemmelser. Området skal bistå i periodiseringen av inntekter og utgifter i 

forbindelse med budsjettarbeidet Dette innebærer at arbeidet med overordnet økonomisk planle gging 
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og rapportering av kommunens drift og investeringer på kort, mellomlang og lang sikt initieres og 

tilrettelegges av Økonomisk styring og budsjett. Enheten skal også utarbeidelse overordnede 

budsjettposter knyttet til skatt, rammeoverføringer, renter og avdrag – og tilsvarende for oppfølging 

av kommunens finansielle stilling og fond, og andre økonomiske forhold som har betydning for 

kommunestyrets fastsettelse av økonomiske rammer. Det er viktig at virksomhetsområdet kommer 

tidlig inn når behov for nye investeringsprosjekter vurderes og planlegges for å kunne bidra med gode 

kost-/nyttevurderinger.  Sammen med Regnskap og lønn må det utvikles gode rutiner for 

likviditetsstyringen i kommunen. Førende for arbeidet i enheten skal være oppfølging av den 

økonomiske politikken som vedtas for Nordre Follo. 

 

Eierstyring av selskaper, eierskapsmeldinger og oppfølging av forventningsbrev hører også under 

Økonomisk styring og budsjett, men krever et forpliktende samarbeid med de ulike 

virksomhetsområdene som har oppfølgingsansvaret for slike selskap.  

 

Økonomisk styring og budsjett vil dedikere ressurser som jobber direkte opp mot kommunalsjefene.  

 

 

Regnskap og lønn  

Regnskap og lønn skal gi råd og veiledning til virksomhetsområdene for fagområdene regnskap, lønn, 

fakturering, innfordring og Nav refusjoner. Regnskap/lønn skal bistå i utarbeidelse av rutiner og legge 

til rette for digitale arbeidsflyt i kommunens ERP-system slik at virksomhetsområdene skal kunne 

behandle inngående fakturaer, innbetalinger, personalmeldinger, lønnsbilag og utgående fakturaer. 

Virksomhetsområdene skal behandle disse aktivitetene etter gjeldene lover og regler inkludert 

kommunens økonomireglement med mer slik at Regnskap og lønn på vegne av kommune skal kunne 

rapportere riktige data til riktige mottakere.  

 

Rapportering som Regnskap og lønn skal være ansvarlig for blant annet a-ordningen, moms, 

pensjonskassene og KOSTRA. Regnskap og lønn har ansvar for utarbeidelse av årsregnskapet. Videre 

har de har ansvar for å gi tilganger og utarbeide fullmaktstruktur som ivaretar økonomireglementet i 

kommunens ERP-system. Ansvar for kommunens hovedbankavtale ligger til Regnskap og lønn.  

Regnskapsfører for IKS’er, kirkelige fellesråd og menighetsråd er også en oppgave for dette området.   

Regnskap og lønn vil ha et stort lederspenn, og vil derfor bli delt inn i to avdelinger hhv Regnskap og 

Lønn.  Fagsjef Regnskap og Lønn vil selv lede og være ansvarlig for en av de to avdelingene.  

 

Anskaffelser  

Anskaffelser skal ha ansvaret for anskaffelses-, leverandør- og kontraktsstrategier, innkjøpsanalyser, 

markedsanalyser, anbud og kontrakter.  Anskaffelser vil bidra til å hente inn store gevinster gjennom 

god planlegging, kompetent gjennomføring og effektiv oppfølging av anskaffelsene i hele kommunen.   

De skal skaffe riktige varer og tjenester, som bidrar til gevinstrealisering, med rett kvalitet i riktig 

mengde til rett tid på riktig plass med rett kostnad fra rett leverandør.  Kontraktsoppfølgingen skal skje 

i nært samarbeid med virksomhetsområdene.  
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Anskaffelsesrådgivere skal sikre det innkjøpsfaglige ved gjennomføringen av anskaffelsene. De skal ha 

et særskilt ansvar for å etablere et tett samarbeid med tjenesteområdene slik at deres behov og 

kjerneoppgaver blir fulgt opp. Anskaffelser skal bistå i gjennomføringen av alle anbud.    

 

Anskaffelser skal utvikle E-handel og bistår i implementeringen og forvaltningen av prosessen fra 

bestilling til faktura er betalt for å oppnå større avtalelojalitet til inngåtte rammeavtaler og for å 

redusere kommunens «tilfeldige innkjøp». Dette arbeidet vil også gi reduksjon i antallet leverandører i 

leverandørreskontroen, gi standardiserte kjøp, gode faktureringsrutiner og bedre rabatter.  Det er 

viktig at anskaffelsene skjer i henhold til kommunens etiske retningslinjer og for å unngå misligheter i  

kommunen. 

 

 

Virksomhetsprosesser og utvikling   

Fagområdet vil bestå av en eller flere fagspesialister uten personalansvar som bistår stabsenheten og 

virksomhetsområdene innen området Økonomi og Anskaffelser med metodeutvikling, 

arbeidsprosesser og utvikling (Forenkle-Forbedre-Fornye).  Fagområdet vil gi prosjektstøtte, bistår i 

implementeringen av nye systemer og løsninger og hjelper til med å forbedre arbeidsflyten og 

samhandlingen ved bruk av bla digitale flater.  

Fagenheten kan enten bistå ute i virksomhetene eller forsterkes gjennom utlån av personell og 

ressurser fra virksomhetene. 

 

Eierstyring 

Økonomi og anskaffelser har ansvaret for oppfølging av: 

 Follo distriktsrevisjon 

 Follo kemnerkontor 

 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Modellen baserer seg på prinsippene om myndiggjorte ledere, korte beslutningsveier mellom 

stabskontakt og kommunalsjef, myndiggjorte ansatte og tverrfaglig samarbeid innad og ut mot 

virksomhetsområdene.  For å kunne understøtte virksomhetsområdene må staben også forstå og gi 

innspill til politiske beslutningsprosesser og innbyggerbehov. Staben må ha fokus på at det er våre 

sluttbrukere som vi jobber for.  

Modellen viser tre fagsjefer på ledernivå 3, en fagenhet med tre fagspesialister og/eller fagsjefer, so m 

rapporterer direkte til stabsleder, og en avdelingsleder på nivå 4 knyttet til Regnskap og lønn.  

   

Arbeidet innad i Økonomi og anskaffelser skal kjennetegnes gjennom tverrfaglig kompetanse rundt 

lederbordet og godt teamarbeid internt og eksternt og gode samarbeidsevner med ulike formelle og 

uformelle samarbeidsarenaer.  Modellen gir et hensiktsmessig kontrollspenn og med kvalifiserte 

fagsjefer og fagspesialister rundt lederbordet.  I tillegg gir den nærhet til den operative virksomheten 

og driften gjennom dedikerte medarbeidere som arbeider tett på kommunalsjefene. 
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Organiseringen gjenspeiler at stabsområdet skal være fleksibel med, med myndiggjorte medarbeidere 

som har nærhet til den operative driften og kan sikre en helhetlig styring som ivaretar innbyggerne.  

 

Det skal sikres en god helhetlig styring og utvikling på tvers av virksomhetsområdene og ressursene 

skal forvaltes på en god og hensiktsmessig måte. 

 

Kjerneoppgavene vil være å prioritere  

 forsvarlig drift og tjenesteproduksjon  

 arbeide innovativt med tjenesteutvikling 

 å være gode veiledere og rådgivere 

 fornye-forbedre-forenkle-arbeidsprosessene sammen med andre og  

 å sikre helhetlig styring og utvikling  

 

Stabsenheten skal bidra til at kommunens ressurser blir brukt som vedtatt og forventet slik at politiske 

mål blir realisert. Modellen skal ivareta hensynet til å etablere en bærekraftig økonomi hvor det skal 

sikres en god økonomisk styring gjennom veiledning/støtte/råd. Ved å samle fagkompetansen sikrer 

modellen etterlevelse av lover, regler og vedtak.  

 

Videre sørger modellen for at Nordre Follo har en effektiv ressursbruk sammen med 

virksomhetsområdene og bidrar til en rettferdig fordeling av budsjettrammer som sikrer likeverdige 

tjenester til innbyggerne. Det skal jobbes prosessorientert og med stor grad av tverrfaglighet for å 

oppnå en mer effektiv arbeidsflyt og kontinuerlig utvikle fagområdene til gode tjenesteytere til våre 

brukere. 

 

Stabsenheten skal være i front på bruk av teknologiske og innovative løsninger og sikre gode og 

fremtidsrettede tjenester og en økonomisk robusthet. 

Det er viktig at stabsenheten oppretter klare kontaktpunkter i forhold til virksomhetsområdene, at den 

er forutsigbar og tydelig, at linjelederne får tilstrekkelig med støtte og råd i tide, at den er faglig 

oppdatert og visjonære og sammen med Digitalisering kan effektivisere og forbedre 

arbeidsprosessene. 

 

Det er viktig at stabsenheten følger opp resultatenhetene på en god og positiv måte, og bistår og 

veileder med å utvikle gode systemer og rutiner innenfor områdene den har ansvar for.  Stabsenheten 

skal også ha ansvaret for å sikre at tjenesteområdene etterlever (compliance) lover, regler og vedtak 

innen sine fagområder. 

 

Kommunalsjefene har resultat- og gevinstansvaret, mens Økonomi og anskaffelse har ansvaret for en 

helhetlig utvikling, støtte og rådgivning til tjenestene.  

 

Samhandlingen med skjer gjennom egne virksomhetskontakter, etablering av egne fagforum (eks 

økonomiforum) og bruk av team- eller prosjektmodell. 
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Samarbeid betyr at staben må arbeide sammen med virksomhetsområdene for å oppnå et felles mål. 

Her vil virksomhetskontaktene være av stor betydning.  Økonomi- og anskaffelser bør være den som 

tar initiativet og lederskapet og sammen med kommunalsjefene finner den beste løsning for praktisk 

samhandling. 

 

Ved opprettelse av egne fagforum, der det er hensiktsmessig, vil medlemmene av dette forumet gis en 

raskere vei til økt kompetanse, være relasjonsbyggende, tettere på leveranseoppfølgingen, gis god 

opplæring og diskutere faglige utfordringer og ha fokus på gode løsninger.  Sammen vil det bli lettere å 

kunne skape forståelse av oppgaven og målbildet og se hvilke tiltak og aktiviteter som må planlegges 

og iverksettes. 

 

Oppgaver av større omfang eller hvor det kreves betydelig innsats for å oppnå et klart definert mål 

basert på et mandat innen en planlagt tids- og ressursramme vil være en god tilnærming hvor både 

stabsenheten og virksomhetsområdet må avsette ressurser i felles prosjekter. 

 

Stabsområdet skal bidra til å utvikle en sterk innovasjonskultur som gjøre det mulig å gå fra flere til 

bedre tjenester.  Ved å etablere ulike arenaer for samhandling, hindres «silo-tenkning» og det utvikles 

selvstendige og myndiggjorte medarbeidere. 

Ved utviklingen av ulike arbeidsformer må behovet beskrives av virksomhetsområdene.  Det er viktig 

at staben kommer «tett på» virksomhetsområdene og at de leverer etterspurte tjenester av god 

kvalitet.  Viktig med «rask vei» mellom staben og områdene. 

Det strategiske ansvaret for å utvikle leveranser og tjenestene ligger i utvidet ledergruppe og det er 

viktig at stabsområdet gir nødvendig og korrekt input og bidrar i iverksettelsen av vedtak.  Ved å ha 

egne fagspesialister innen stabsområdet så vil drift og utvikling kunne jobbe tettere sammen med 

erfaringsutveksling og kompetansedeling.  
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ORGANISASJONSUTVIKLING 
 

 

 

 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN 

 

Organisasjonsutvikling skal legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling av medarbeidere og 

ledere i Nordre Follo kommune. Dette skal skje gjennom: 

 ivareta helhet, 

 jobbe mot samme mål, 

 bidra til utvikling av effektive arbeidsprosesser, 

 gjøre fagekspertise tilgjengelig, 

 skape tillitt og myndiggjøring, 

slik at virksomhetene i Nordre Follo kan bruke mest mulig tid på sine kjerneoppgaver 

 

Kunnskapssenter 

Kunnskapssenteret skal sikre dokumentfangst, arbeide for en effektiv og sømløs dokumentflyt og 

ivaretagelse av personvernforordningen.   

Til dette området foreslås lagt dokumentsenter, kvalitetssystemet, postmottak, trykkeri, kartlegginger, 

kunnskapsdeling, (GDPR) med mer. Nordre Follo kommune ønsker å ligge i front når det gjelder 

sporbarhet, innbyggerdialog og åpenhet og denne enheten skal bidra til å skape effektivitet og 

nyskapning basert på godt faktagrunnlag. Kunnskapssenteret skal levere god systematikk som er 

grunnleggende for koblingen mellom dokumentsenter, kvalitet, kartlegginger og rapporter som gir 

gode beslutningsunderlag for våre tjenester.  

Et kunnskapssenter kan inneholde mer enn dette og her vil det være muligheter for videre utvikling.   

Prosessen og etterlevelsen rundt områdene HMS, kvalitetssystem er lagt til stabsområde 

Organisasjonsutvikling. Strategien og tekningen rundt systemet legges til «analyse & strategi».   

 

Kompetanseutvikling 

Nordre Follo kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og arbeidsplass. Vi skal ha som prinsipp i 

arbeidet at vi «beholder, rekrutterer og utvikler». Organisasjonsutvikling skal fremme et godt 

medarbeider- og lederskap som gjør at vi skal være en attraktiv arbeidsplass. Vi må arbeide 

systematisk og koordinert for å sikre helhetlig styring og kompetansebygging i hele organisasjonen. En 
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sentral oppgave vil være å medvirke til at det skapes en kultur for tjenesteutvikling og innovasjon, en 

oppgave som også skal gjøres i samarbeid med stabsområdet Digitalisering. Stabene skal støtte 

tjenesteområdene i sin utøvelse av fag og arbeid, og bidra til organisasjonsutviklingsprosesser som 

kjennetegnes ved å utvikle myndiggjorte medarbeidere med mål om å skape faglig trygghet og kvalitet, 

utvikling, effektivitet og handlingsrom. Rekruttering defineres også inn under området kompetanse, 

for å sikre at dette sees på som en helhetlig prosess fra å se et behov, definere hva slags type 

kompetanse man trenger for å få løst oppgaven/oppdraget til en medarbeider er på plass i 

organisasjonen. En sentral oppgave for Kompetanseutvikling vil være å skape godt operativt lederskap 

gjennom satsing på lederutvikling for alle nivåer.   

 

Arbeidsgiver 

En nyskapende kommune kan realiseres gjennom en rolle som fremtidsrettet arbeidsgiver. 

Arbeidsgiverpolitikken til Nordre Follo skal synliggjøre verdier, holdninger og handlinger som 

arbeidsgiver praktiserer. Oppgavene i dette området vil være arbeidsmiljø,  kultur, arbeidsgiverpolitikk, 

forhandlinger, pensjon, arbeidsrett, forvaltningsrevisjon og etterlevelse.  

Området vil være av både strategisk, drift- forvaltningsmessig karakter. Beredskap og sikkerhet er 

organisert under Analyse og strategi. Det operative ansvaret knyttet til HMS, skal ligge i Arbeidsgiver.    

 

Prosjekt- og fagnettverk 

Ressursene legges direkte under stabsleder.  

Her vil det ligge oppgaver av prosjektmessig og utviklingsmessig karakter. Det skal settes sammen 

team og prosjektdeltagere fra de øvrige fagområdene. Ressursen skal bidra med prosjektstøtte og vil 

legge til rette for en slik arbeidsform, og øke graden av nytenkning, være nyskapende, ha fokus på 

innovasjon, endrings- og omstillingsprosesser.  Ressursene vil samarbeide med Innovasjonslab’en.  

 

Eierstyring 

Organisasjonsutvikling har ansvaret for oppfølging av: 

 Folloarkivet 

 Kompetansehjulet i Follo 

 

 

BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Modellen baserer seg på prinsippene om myndiggjorte ledere og medarbeidere, korte beslutningsveier 

og tverrfaglig samarbeid med organisasjonen for øvrig. Lederstrukturen i modellen består av 

Stabsleder + 3 fagsjefer og 1 fagenhet med tre fagspesialister uten personalansvar direkte knyttet til 

stabsleder og organiseres ellers som team.   

Modellen som er valgt skal sikre helhetlig utvikling, støtte og rådgivning til tjenestene.  

Vi bygger en ny kommune basert på tillit, samhandling og gode relasjoner. Vi ønsker å skape et 

helhetlig miljø for gode og dynamiske utviklingsprosesser.  
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Vi bygger sterke og robuste staber som har mulighet for å være pådriver og tilrettelegger, og som 

skaper utvikling og læring hos alle samarbeidspartnere. Vi skal bidra til å skape kultur for 

tjenesteutvikling og innovasjon i organisasjonen.   

Tanken om team i team skal videreutvikles for å bygge ulike kompetanseteam som løser oppgaver 

sammen til det beste for Nordre Follo kommune. Stabene må stå sammen om mål og verdier. 

Grunnleggende premisser er ledelse, faglig integritet, åpenhet, samhold og samarbeid. Foreslått 

organisasjonsmodell gir et godt grunnlag for å levere gode, effektive og likeverdige tjenester som igjen 

fører til helhetlig styring og gir godt grunnlag for samhandling og samarbeid. 

Modellen som er foreslått bygger oppunder behovet for fleksibilitet, lagorganisering og med fokus på 

utvikling av tjeneste- og kommunalområdene.  

Nær og nyskapende; For å bygge et miljø og kultur for læring, utvikling og innovasjon blir det viktig å 

styrke prosjektleder- og utviklingskompetanse.  

Stabsleder ønsker flere stemmer rundt sitt «bord». Dette for å utfylle ønsket kompetansebeholder 

samt at relevant kompetanse finner hverandre raskt. Nordre Follo kommune skal være en organisasjon 

basert på kunnskapsbasert utvikling og høy endringstakt.   
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DIGITALISERING 
 

 
 

 

BESKRIVELSE AV TJENESTEN 
 

Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser og gå fra analoge til digitale 

kommunikasjonskanaler, er sentrale virkemiddel for å effektivisere kommunal sektor. Denne 

utfordringen har alle dagens kommuner. Nordre Follo har tatt et klart grep om dette og organisert som 

en egen stabsenhet  

Digitalisering skal være en katalysator for kontinuerlig endringer i Nordre Follo. Det er mange 

strategiske valg innen Digitalisering som vil legge premisser for hvordan tjenester vil kunne leveres i 

fremtiden. Dette er valg på driftsløsninger, plattformvalg og ikke minst digitale tjenester. En av de 

største utfordringene er endringskunnskapen og viljen hos ansatte og ikke minst alle våre innbyggere. 

Bruk av ny teknologi skal vi jobbe aktivt med slik at gevinster lar seg realisere. 

Digitalisering skal jobbe tett med alle stabsområdene, kommunalsjefer og deres virksomhetsområder. 

Digitalisering skal være en synlig pådriver for innovasjon og digitalisering i alle områder av Nordre Follo 

kommune. Samarbeidsmodellen skal være forpliktende for alle parter, dette skal sikre kontinuerlig 

forbedringsfokus.  

IKT i Nordre Follo kommune vil være sentralt for å få levert alle tjenestene fra stabs- og 

virksomhetsområdene. Det vil være et sterkt fokus på stabil drift av all IKT i kommunen. Digitalisering 

skal jobbe tett med ulike fagmiljøer slik at utvikling og drift er bærekraftig. Eksempler på slike 

relasjoner er Kommunenes Sentralforbund (KS), andre kommuner og ikke minst leverandørmarkedet 

innen teknologi.  

 

Utvikling og endringsråd («Innovasjonsaksen»)  

Fokus på kontinuerlig endring gjennom innovasjonsaksen. Aksen vil være et endringsråd som skal bidra 

til en aktiv prosjektporteføljestyring og mulighet for raskt å tilpasse aktiviteten til nye 

behov/forventninger. Endringsrådet skal ledes av stabsleder for Digitalisering. Endringsrådet vil bestå 

av en fast kjerne ansatte med god oversikt over prosjektporteføljen, gjerne endringsledere 

(fagspesialister) i virksomhetsområdene i tillegg til medarbeidere fra Organisasjonsutvikling og 

Økonomi og anskaffelser. Endringsrådet vil anbefale og gjennomføre de prosjekter som ledergruppen i 

Nordre Follo innstiller. Innspill kan komme fra virksomhetene i kommunen; alternativt innbyggere. 
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Endringsrådet vil forvalte tildelte midler for å sikre prøv-feil-lær-del-prinsippet samt rask skalering for å 

ivareta gevinstrealiseringen.  

 

Systemforvaltning og arkitektur   

Systemforvalting og arkitektur vil ivareta systemporteføljen, integrasjoner og arkitektur med mer. 

Videre vil området ha ansvaret for leverandørkontakt og koordinering av systemaktiviteter. Det er 

svært viktig at helheten ivaretas. Fremtidige løsninger blir mer og mer komplekse og kunnskap om 

helhetsarkitektur er sentralt. Systemforvaltning og arkitektur skal jobbe tett på virksomhetene og 

inspirerer til innovasjon og forbedringsarbeid. Forslag fra virksomhetene vil bli tatt med tilbake til 

Digitalisering og i samarbeid med prosjektledere, vil det bli laget en prosjektsøknad til 

Innovasjonsaksen. Dette ivaretar og sikrer aktiv intern samhandling.  

 

Brukerstøtte og IKT  

Brukerstøtte og IKT er det mest operative området. Her skal det leveres kunnskap/rådgivning, om IKT-

tjenester og -utstyr for å dekke behovene. Området består av de forskjellige fagområder som trengs i 

forbindelse med etablerte rammeverk som brukes internt for å sikre stabil og sikker drift. 

Helhetsansvaret ivaretas uansett om heler eller deler av tjenesteproduksjonen blir produsert av egne 

ressurser eller som kjøpt tjeneste. Brukerstøtte og IKT vil også ha ansvaret for plattformtjenester 

(infrastruktur) og sørge for drift av plattformen. I tillegg skal Brukerstøtte og IKT bistå i opplæring og 

kompetansebygging i forhold til systemer i kommunen. 

 

Innovasjonslab 

Innovasjonslab er den største endringen fra dagens organisering. Innovasjonslab’en skal aktivt jobbe 

med virksomhetsområdene. Dagens prosesser og leveranser skal utfordres med innovativ kunnskap og 

engasjement. Alle virksomhetsområder skal merke tilstedeværelse og ønske om utvikling sammen. 

Innovasjonslaben skal være en klar pådriver for innovasjon sammen med Organisasjonsutvikling, 

Økonomi og anskaffelser og virksomhetsområdene. Forslag til piloter skal defineres og gjennomføres. 

Læring er særdeles viktig. Læring innbefatter også å gjøre feil. Prosjekter i virksomhetsområder drives 

av prosjektledere i Innovasjonslab’en. Prosjekteier i respektive virksomhetsområde vil være en 

endringsleder sammen med prosjektleder (fagspesialist). Prosjektgruppene består av medarbeidere fra 

Innovasjonslab’en, samt endringsagenter (medarbeidere i tjenestene). Prosjekteier har ansvaret for å 

realisere gevinster av prosjektene og sikre implementering og skalering, med veiledning fra enten 

Innovasjonslabben, Organisasjonsutvikling og/eller Økonomi og anskaffelser. Innovasjonslab’en gir 

prosjektstøtte ute i virksomhetene, bistår ved implementering av systemer og løsninger, hjelper til 

med arbeidsflyt og samhandling ved bruk av digitale flater. Innovasjonslaben skal bidra til å legge til 

rette for en kommune i kontinuerlig endring.   

 

Eierstyring 

Digitalisering har ansvaret for oppfølging av: 

 IKT Follo (avvikles) 
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BEGRUNNELSE FOR VALGT ORGANISERING 

 

Digitalisering sin kjerneoppgave er å sørge for at medarbeiderne i kommunen skal få gjort jobben sin 

mer effektivt og rimeligere enn dagens praksis tilsier, og at Nordre Follo utvikles til en «kommune 3.0» 

med som muliggjør økt samskaping med innbyggere og næringsliv ved hjelp av ny teknologi. I forslaget 

er kjerneoppgaven, tilbakemeldinger og innspill fra andre tjenesteområder og modeller fra 

sammenlignbare organisasjoner hensyntatt. Det skal gjøres enklere å gjøre jobben der du jobber og 

når du jobber både for våre egne ansatte og for kommunens innbyggere (fornye, forenkle og 

forbedre). 

Digitalisering bidrar til at medarbeidere i organisasjonen får oversikt over verktøyene de har 

tilgjengelige og lærer hvordan de best kan brukes. Det legges opp til kontinuerlig deling av kunnskap, 

evaluering og læring av endringsarbeid. 

 

Digitalisering skal være fleksibel med korte beslutningsveier, praktiserer tillit og veiledning, er nær den 

operative driften og sikrer en helhetlig styring som ivaretar kjerneoppgaven. Modellen er utformet 

med særlig tanke på håndtering av det enkelte virksomhetsområdets behov så vel som evnen til å se 

helhet for kommunen. Det legges opp til aktiv intern og ekstern samhandling og tverrfaglige fora som 

sikrer at vi minimaliserer faste møter og kommer i forkant, før problemer får mulighet til å oppstå. 

Modellen sikrer fundamentet for tjenestene gjennom Brukerstøtte og IKT samt Systemforvaltning og 

arkitektur. Aktuelle behov i forhold til relasjonen drift vs. utvikling ivaretas og kan på sikt tilpasses og 

endres i takt med leverandørenes økende evne til å drifte egne systemer. Modellen ivaretar prinsippet 

om medarbeidere som har ansvar og er, samt opplever seg å være myndiggjorte.  

Stabsområde Digitalisering koordinerer kommunens eksterne digitaliserings- og IT-interessenter som 

KS, staten, leverandører etc.  

 
Det er ønskelig både med etablerte/faste og dynamiske møteplasser og arenaer. Internt i 

stabsområdet skjer samhandlingen i team. Stabsområde Digitalisering er lett tilgjengelig, men 

lokalisering er av mindre vekt da hovedparten av kommunikasjonen med avdelingen skjer via digitale 

flater. Innovasjonslaben lokaliseres sentralt i kommunen for å være lett tilgjengelig for ansatte og 

innbyggere som også kan ta ansvar for visningsarenaer/simuleringsrom etc. Ansatte er første prioritet 

for staben og samhandlingen skjer gjennom endringsledere, digitaliseringsambassadører og 

endringsagenter i etablerte fora som Innovasjonsaksen og gjennom andre prosjekter. Det er forventet 

at ansatte får veiledning og opplæring før problemer oppstår og kunnskapsbasert bistand i endri ngs- 

og utviklingsarbeid. Sammen effektiviserer og forbedrer vi arbeidsprosessene. Det er naturlig å tenke 

en samlokalisering mellom virksomhet Innovasjonslab og Organisasjonsutvikling for å sikre en helhetlig 

endrings- og utviklingsportefølje i kommunen.  

Et prinsipp for Digitalisering er at hvis det er mulig å samarbeide med andre om gode løsninger, så 

gjøres det. 

Modellen må støtte opp under målene som er satt, men uten å drepe kreativitet og bli for stivbent.  
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VIDERE ARBEID – PROSESS, DELTAGELSE OG MILEPÆLER 

(PROSESSNOTAT 5) 

NB: Notatet vil revideres fortløpende. Nytt prosessnotat publiseres i januar 2019. 

 

Involvering og forankring  

Det forutsettes tilgang på informasjon, åpenhet omkring prosess og diskusjoner i arbeidet, og mulighet 

for alle medarbeidere til å bidra.  Alle samlinger og kunnskapsproduksjon, prosesser og innspill 

dokumenteres fortløpende og publiseres på intranettsidene. Medarbeidere gis mulighet til å bidra 

både gjennom innspill utarbeidet i fagmiljø og avdelinger, i virksomheter og gjennom tillitsvalgte og 

vernetjenesten. 

 

Ledergruppa Nordre Follo (LGNF) leder arbeidet. Medarbeidere inviteres til å bidra i alle fasene. 

Følgende medarbeidere involveres særlig i de enkelte fasene: 

 Overordnet organisering: Rådmennenes ledergrupper  

 Organisering av virksomheter og staber: Virksomhetsledere og ledere i stab 

 Organisering avdelinger: Virksomhetsledere, fagsjefer og avdelingsledere 

 Avklaring ansvar og funksjoner i og mellom virksomheter og avdelinger, avklaring møteplasser, 

samhandlingssystematikk, team, avklaring av navn på virksomheter, avdelinger og funksjoner: 

Virksomhetsledere, fagsjefer, avdelingsledere og fagmiljø 

 

Prioriteringer 

Ledergruppa i Nordre Follo: Kommunalsjefene, virksomhetsledere og deres ledergrupper prioriterer 

forsvarlig drift og ordinært utviklingsarbeid i Oppegård og Ski kommuner frem til 31.12.19. Det 

utarbeides egne oversikter for prioritering av oppgaver i stabsfunksjonene, som følge av felles staber 

fra 1.januar.2019.  

Utover organisering av Nordre Follo kommune forventes de nye lederstrukturene i Nordre Follo 

kommune kun å prioritere de oppgaver som må være på plass for å kunne levere forsvarlige tjenester 

fra 01.januar.2020. Det utarbeides egen oversikt over dette, se * i modellen under 

 

Utviklingsteam 

Det etableres nye utviklingsteam for Kommunalsjefene for 2019, med deltagelse fra tjenestens 

fagmiljø, program Nordre Follo og drøftingsforum. Den enkelte kommunalsjef avklarer hvilken 

kapasitet, kompetanse og rolle utviklingsteamene skal ha i arbeidet.  
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Plan for involvering og beslutning 

Videre prosess og plan for involvering oppdateres fortløpende. Det etableres utviklingsteam som 

forbereder arbeidet for kommunalsjefområdene, virksomhetene og avdelingene. Følgende faser, 

leveranser og innspills punkter og beslutningstidspunkt planlegges: 

FASE LEVERANSE OG BESLUTNING INNSPILL VIRKSOMHETER, 
AVDELINGER OG FAGMILJØ 

DRØFTING I 
DRØFTINGS-
FORUM 
AU = to HTV 

BESLUTNING 
i LGNF 

ORGANISERING 
VIRKSOMHETER 

OG STABER 

Organisering av vi rksomheter og 
s taber 

Samlinger høsten 2018 
Høring 29.10 – 07.11.18 

15.11.18 19.11.18 

INFORMASJON OM ORGANISERING AV VIRKSOMHETER OG STABER – 21.11.18 
 Sti l lingsprofiler Områdeledere Jf. prosedyre for innplassering. AU – innen 

22.11.18 
26.11.18 

 Sti l lingsprofiler og 

utvelgelseskrets 
vi rksomhetsledere og fagsjefer  

Jf. prosedyre for innplassering. 29.11.18 03.12.18 

 Innplassering av 
vi rksomhetsledere og fagsjefer 

Jf. prosedyre for innplassering. AU – innen 
13.12.18 

17.12.18 

 Ansettelse av områdeledere Jf. prosedyre for innplassering. AU – innen 

13.12.18 

17.12.18 

 Etablere utviklingsteam 2019 for 

det enkelte 
kommunalsjefområde 

Pros jekt Organisering lager 

fors lag.  

13.12.18 17.12.18 

INFORMASJON OM ANSETTELSE AV OMRÅDELEDERE OG INNPLASSERING AV VIRKSOMHETSLEDERE OG 
FAGSJEFER – 19.12.18 

 Møteplan 

Kommunalsjefområdene våren 
2019 

Utvikl ingsteamet lager forslag.  

 

10.01.19 14.01.19 

ORGANISERING 

AVDELINGER 

Organisering av avdelinger Utvikl ingsteamet lager forslag.  

Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere og aktuelle 

avdelinger for innspill i  perioden 
02.01.19 – 18.01.19 

24.01.19 28.01.19 

INFORMASJON OM ORGANISERING AV AVDELINGER – 30.01.19 
 Sti l lingsprofiler og 

utvelgelseskrets avdelingsledere 

og fagspesialister 

Jf. prosedyre for innplassering. 
Utvikl ingsteamet lager forslag.  

Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere for innspill i 
perioden 02.01.19 – 30.01.19 

31.01.19 04.02.19 

* Overs ikt/sjekkliste over hvilke 
reglement, fagplaner, rutiner/ 

prosedyrer, bemannings-planer, 
lokalisering og sentral 
internkontrollsystematikk, som 
må være på  plass for den 
enkelte tjeneste og avdeling. 

Utvikl ingsteamet lager forslag.  
 

Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere og aktuelle 
avdelinger/avdelingsledere i 
perioden 02.01.19 – 30.01.19 

31.01.19 04.02.19 

 Innplassering av avdelingsledere 
og fagspesialister 

Jf. prosedyre for innplassering. 
Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere til deltagelse 
i  prosessen. 

AU – innen 
12.02.19 

18.02.19 

INFORMASJON OM INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDERE OG FAGSPESIALISTER – 20.02.19 
 Evnt. intern utlysning av ledige 

lederstillinger for nivå 3 og 4. 
Jf. prosedyre for innplassering. 
Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere til deltagelse 

i  prosessen. 

Så  snart som 
mul ig 

Så  snart som 
mul ig 

FORDELING AV Endelig avklaring av fordeling av Utvikl ingsteamet lager forslag.  28.02.19 04.03.19 
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TJENESTER, 
ANSVAR OG 
FUNKSJONER 

tjenester, ansvar og funksjoner 
mel lom virksomheter og 
avdelinger   

Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere og aktuelle 
avdelinger/avdelingsledere i 

perioden 02.01.19 – 22.02.19 

INFORMASJON OM FORDELING AV TJENESTER, ANSVAR OG FUNKSJONER – 06.03.19 
MØTEPLASSER, 
SAMHANDLING 
OG TEAM 

Endelig avklaring av 
møteplasser, 
samhandlingsmetodikk og team 

Utvikl ingsteamet lager forslag.  
Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere og aktuelle 

avdelinger/avdelingsledere i 
perioden 02.01.19 – 08.03.19 

14.03.19 18.03.19 

NAVN PÅ 
VIRKSOMHETER, 
AVDELINGER OG 

FUNKSJONER 

Endelig avklaring av navn på 
vi rksomheter, avdelinger og 
funksjoner 

Utvikl ingsteamet lager forslag.  
Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere og aktuelle 

avdelinger/avdelingsledere i 
perioden 02.01.19 – 08.03.19 

14.03.19 18.03.19 

INFORMASJON OM MØTEPLASSER, SAMHANDLING OG TEAM, NAVN PÅ VIRKSOMHETER, AVDELINGER OG 
FUNKSJONER – 20.03.19 

INFORMASJON 

OM 
TJENESTESTED 

Utarbeidelse av 

bemanningsplaner 

Utvikl ingsteamet lager forslag.  

Kommunalsjef inviterer 
vi rksomhetsledere og 

avdelingsledere i perioden 
20.02.19 – 29.03.19 

11.04.19 

02.05.19 

 

20.05.19 

 Ansatte har fått avklart 

tjenestested 

Pros jekt Organisering v/HR-

teamet lager forslag. 
Kommunalsjef inviterer 

vi rksomhetsledere og 
avdelingsledere i perioden 
20.02.19 – 29.03.19 

11.04.19 

02.05.19 

 

03.06.19 

INFORMASJON OM TJENESTESTED FOR ANSATTE – 15.06.19 
ORGANISERING 

NORDRE FOLLO 
KOMMUNE 

Prosessnotat 6: Plan for 

organisasjonsutvikling høsten 
2019 

Pros jekt Organisering lager 

fors lag. Kommunalsjefene 
invi terer vi rksomhetsledere og 
deres ledergrupper i perioden 
01.05.19 – 01.06.19 

13.06.19 17.06.19 

 Utarbeidelse av dokument: 

Organisering av Nordre Follo 
kommune 

Pros jekt Organisering lager 

fors lag basert på tidligere vedtak 
i  LGNF. Kommunalsjefene 
invi terer vi rksomhetsledere og 
deres ledergrupper i perioden 
01.05.19 – 01.06.19 

13.06.19 17.06.19 

INFORMASJON OM ORGANISERING AV NORDRE FOLLO KOMMUNE - 19.06.19 
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VEDLEGG  

MYNDIGHETS- OG LEDERNIVÅ I NORDRE FOLLO 
 

Lederskap, myndiggjorte medarbeidere og korte beslutningsveier  

 

Det er et mål å delegere mest mulig myndighet lengst mulig ut i organisasjonen. Innbyggere, brukere, 

næringsliv, lag og foreninger skal oppleve kommunen som en nyttig og effektiv samarbeidspartner. 

Derfor skal vi ha korte beslutningsveier fra den enkelte innbygger og aktør til ledere og medarbeidere 

med myndighet.  

 
Definisjoner 

 

 Myndighetsnivå definerer hvilken beslutningsmyndighet og hvilke fullmakter en ledergruppe 

har.  

 Ledernivå definerer hvilket ansvar en leder har. Dette handler om både oppgaver og resultat1.  

   

Prinsippmodell 

 
 

Myndighetsnivå 
Myndighet handler om hvilken beslutningsmyndighet administrasjonssjefen delegerer til ulike nivå i 

organisasjonen.  

 

Hver ledergruppe er kollektivt ansvarlig for sin myndighet. Ved uenighet i en ledergruppe er lederen 

formelt ansvarlig for en beslutning. Det kollektive ansvaret gjelder fortsatt.  

 

Nordre Follo er delt inn i tre myndighetsnivå. 

                                                                 
1
 Resultat betyr i  denne sammenheng effekten av en aktivitet, ikke aktiviteten i seg selv. 
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Myndighetsnivå 1 - Nordre Follos ledergruppe 

Kommunens øverste ledergruppe ivaretar det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen. 

Ledergruppen er ansvarlig for at kommunen overholder lovpålagte krav og politiske føringer. Den 

definerer etiske retningslinjer og regler for internkontroll. 

 

Ledergruppen kan ikke delegere denne myndigheten videre i organisasjonen.  

 

Myndighetsnivå 1 beslutter 

 budsjetter og mål (effektmål) 

 kommunens organisering 

 delegering av fullmakter 

 ansettelser og lønnsfastsettelse 

 opphør av ansettelsesforhold 

 utlysning av anbud  

 kontraktsinngåelser 

 

Myndighetsnivå 2 - tjenesteområdenes og stabenes ledergrupper 

Myndighetsnivå 2 har samme myndighet som nivå 1, avgrenset til eget ansvarsområde. Unntaket er 

fastsettelse av regler for internkontroll, dette tilhører myndighetsnivå 1.  

 

Myndighetsnivå 2 beslutter 

 egne budsjetter og mål innenfor delegerte rammer 

 egen enhets organisering 

 delegering av fullmakter 

 ansettelse og lønnsfastsettelse innenfor forhandlet avtaleverk 

 kontraktsinngåelser 

 

Myndighetsnivå 3 - virksomhetenes og fagenhetenes ledergrupper 

Myndighetsnivå 3 har beslutningsmyndighet knyttet til faglig drift og styring av egen virksomhet eller 

enhet. 

 

Myndighetsnivå 3 beslutter 

 bruk av økonomiske midler innenfor eget budsjett 

 ansettelser innenfor eget budsjett  

 fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar innenfor egen enhet 

 

 
Ledernivå  
 

Ledernivå beskriver hvilket ansvar en leder har og hvem lederen rapporterer til.  

Ledernivå 1 - administrasjonssjef og assisterende administrasjonssjef 

Ledernivå 1 er ansvarlig for 

 at kommunestyrets politiske mål blir realisert 
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 at kommunen ivaretar sitt samfunnsansvar  

 det helhetlige strategi-, økonomi- og arbeidsgiveransvaret 

 

Ledernivå 2 – kommunalsjef og stabsleder 

Ledernivå 2 er ansvarlig for 

 at strategier innenfor eget område blir utviklet og implementert 

 arbeidsgiveransvar for ledere innenfor eget område 

 budsjetter, mål og resultatbeskrivelser for eget område 

 å sikre sunn økonomisk styring på kort og lang sikt 

 

Ledernivå 2,5 - områdeleder 

Det er mulig å etablere et ledernivå 2,5 der det er et stort antall virksomhetsledere med parallelle 

ansvar. Da vil områdeleder delta i kommunalsjefens ledergruppe istedenfor virksomhetslederne. 

Områdeleder vil danne en egen ledergruppe sammen med sine virksomhetsledere.  

 

Ledernivå 2,5 har identisk ansvar som ledernivå 2, avgrenset til eget virksomhetsområde.  

 

 
 

Ledernivå 3 – virksomhetsleder og fagsjef 

Ledernivå 3 er ansvarlig for 

 tjenesteutvikling 

 personalutvikling og kompetanseutvikling 

 arbeidsmiljø og HMS 

 økonomistyring 

 å sikre at virksomheten eller enheten etterlever lover, regler og etisk standard (internkontroll)  

 

Ledernivå 4 - avdelingsleder og fagspesialister 

I tjenesteområder med få ansatte og i staber vil det ikke bli etablert et nivå 4. Ledernivå 3 er da 

ansvarlig for punktene under. 

 

Ledernivå 4 er ansvarlig for 

 daglig oppfølging av ansatte, brukere og innbyggere 
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 service og kvalitet 

 samarbeid, motivasjon og kultur 

 veiledning, støtte og kompetanseoverføring 

 

Fagkarriere 

I Nordre Follo kommune skal det skal være mulig å gjøre faglig karriere som fagspesialist, på linje med 

klassisk lederkarriere.  Det betyr at en fagspesialist skal kunne være leder på nivå 3 og 4, men uten 

personalansvar.  

 

Møteplasser og tverrfaglige arbeidsgrupper 
Ledergruppene er de formelle beslutningsarenaene i Nordre Follo kommune.  

 

Det vil i tillegg bli etablert andre møteplasser og tverrfaglige arbeidsgrupper. Disse skal sikre 

samarbeid, fagutvikling og gode leveranser til innbyggere og brukere. Arbeidsgruppene vil få delegert 

ansvar for å utrede og løse konkrete oppgaver. 

 

De ulike møteplassene og arbeidsgruppene skal sikre at vi jobber helhetlig og utnytter ressurser i hele 

organisasjonen til Nordre Follo.  
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TJENESTEKATALOGEN 
 

Oversikt over kommunens lovpålagte tjenester, som også viser hvilket virksomhetsområde eller 
hvilken stab som har ansvaret for tjenesten: 
 
Nr Tjeneste Ansvarlig område

1 Adopsjon Oppvekst og læring

2 Adressetildeling Samfunn og bærekraft

3 Allemannsretten Samfunn og bærekraft

4 Arbeidsgiverkontroll og -veiledning Økonomi og anskaffelse

5 Arealoverføring Eiendom og bydrift

6 Askespredning Kultur og samskaping

7 Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei Eiendom og bydrift

8 Avlastning Arbeid og inkludering

9 Avløp - offentlige avløpsanlegg Eiendom og bydrift

10 Avløserordningene i jordbruket Samfunn og bærekraft

11 Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt Kultur og samskaping

12 Barnehage - etablering og drift Oppvekst og læring

13 Barnehageplass Oppvekst og læring

14 Barnevernstjenesten (hjelpetiltak) Oppvekst og læring

15 Barnevernstjenesten (melding) Oppvekst og læring

16 Barselgrupper Oppvekst og læring

17 Beboerparkering Eiendom og bydrift

18 Behandlingsreise til utlandet Helse og mestring

19 Besøkshjem / Å være besøkshjem Arbeid og inkludering

20 Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav Økonomi og anskaffelse

21 Bilstønad Helse og mestring

22 Bolig - oppføring av ny bolig Samfunn og bærekraft

23 Bompenger - privat vei Eiendom og bydrift

24 Boplikt ved kjøp av eiendom Eiendom og bydrift

25 Borgerlig vielse Rådmannsfunksjonen

26 Bostøtte Arbeid og inkludering

27 Brannvern og tilsyn Eiendom og bydrift

28 Brukermedvirkning i skolen Oppvekst og læring

29 Brukerstyrt personlig assistanse Helse og mestring

30 Bruksendring Samfunn og bærekraft

31 Byggavfall - kildesortering Samfunn og bærekraft/Eiendom og bydrift

32 Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon Eiendom og bydrift

33 Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse Samfunn og bærekraft

34 Dagmamma - godkjenning Oppvekst og læring

35 Dagtilbud - aktivitetstilbud Arbeid og inkludering

36 Den kulturelle skolesekken Kultur og samskaping

37 Digital postkasse Organisasjonsutvikling

38 Driftsbygning i landbruket Samfunn og bærekraft

39 Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak Samfunn og bærekraft

40 Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt Økonomi og anskaffelse

41 Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt Økonomi og anskaffelse

42 Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom Økonomi og anskaffelse

43 Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse Økonomi og anskaffelse

44 Eierseksjonering/reseksjonering Samfunn og bærekraft

45 Eldreomsorg - verdighetsgarantien Helse og mestring

46 Ergoterapi  voksne Helse og mestring

46 Ergoterapi barn og ungdom Oppvekst og læring

47 Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt Samfunn og bærekraft

48 Etablererprøven for serveringsvirksomhet Kultur og samskaping

49 Familiebarnehage - etablering og drift Oppvekst og læring

50 Familievernkontor Oppvekst og læring
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51 Farlig avfall Eiendom og bydrift

52 Fastlege Helse og mestring

53 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Eiendom og bydrift

54 Fellingstillatelse Samfunn og bærekraft

55 Film og video - konsesjon for framvisning Kultur og samskaping

56 Forhåndskonferanse Samfunn og bærekraft

57 Forliksråd Rådmannsfunksjonen

58 Forskuddsskatt - betaling og innkreving Økonomi og anskaffelse

59 Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding Økonomi og anskaffelse

60 Forurenset grunn - bygging og graving Samfunn og bærekraft

61 Fosterhjem / Å være fosterhjem Oppvekst og læring

62 Fradeling av eiendom Samfunn og bærekraft

63 Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep Samfunn og bærekraft

64 Fredete bygninger og anlegg - tilskudd Kultur og samskaping

65 Fri rettshjelp Rådmannsfunksjonen

66 Frisklivssentral Helse og mestring

67 Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding Kultur og samskaping

68 Fyrverkeri - handel og oppbevaring Eiendom og bydrift

69 Fyrverkeri - søknad om avfyring Eiendom og bydrift

70 Fysioterapi voksne Helse og mestring

70 Fysioterapi barn og ungdom Oppvekst og læring

71 Førerkort - dispensasjon fra helsekrav Helse og mestring

72 Gjødsling av skog - tilskudd Eiendom og bydrift

73 Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet Organisasjonsutvikling

74 Gravferd Kultur og samskaping

75 Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang Arbeid og inkludering

76 Gravplass Eiendom og bydrift

77 Grensejustering Samfunn og bærekraft

78 Grunnlån Eiendom og bydrift

79 Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring Oppvekst og læring

80 Grunnskoleopplæring for voksne Arbeid og inkludering

81 Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente voksne Helse og mestring

81 Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente barn og ungdom Oppvekst og læring

82 Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel Helse og mestring

83 Helsefremmende hjemmebesøk Helse og mestring

84 Helsestasjon Oppvekst og læring

85 Helsestasjon for ungdom Oppvekst og læring

86 Hjemmehjelp Helse og mestring

87 Hjemmekompostering av matavfall Eiendom og bydrift

88 Hjemmesykepleie Helse og mestring

89 Hjemmeundervisning Oppvekst og læring

90 Incestsenter Arbeid og inkludering

91 Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester Helse og mestring

92 Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre Oppvekst og læring

93 Innbyggerforslag Rådmannsfunksjoner

94 Innsynsrett i offentlige dokumenter Organisasjonsutvikling

95 Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger Arbeid og inkludering

96 Jegerprøven Samfunn og bærekraft

97 Karakterer - klageadgang Oppvekst og læring

98 Klage til Sivilombudsmannen Rådmannsfunksjonen

99 Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning Samfunn og bærekraft

100 Kommunal bolig Eiendom og bydrift

101 Kommunal garanti for lån Eiendom og bydrift

102 Kommunal planlegging - medvirkning Samfunn og bærekraft

103 Kommunalt lån (sosiallån) Arbeid og inkludering

104 Kommunalt næringsfond Kultur og samskaping

105 Konfliktråd Rådmannsfunksjonen

106 Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom Samfunn og bærekraft

107 Krisesenter Arbeid og inkludering

108 Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak Oppvekst og læring

109 Kulturminner - tillatelse til inngrep Samfunn og bærekraft

110 Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser Samfunn og bærekraft

111 Kunnskapsprøven - alkoholloven Kultur og samskaping

112 Kvalifiseringsprogram Arbeid og inkludering

113 Kystkultur - tilskudd Kultur og samskaping

114 Landbrukseiendom - deling Samfunn og bærekraft

115 Landbruksvei - bygging Samfunn og bærekraft

116 Ledsagerbevis for funksjonshemmede Arbeid og inkludering

117 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Helse og mestring/Arbeid og inkludering

118 Legevakt Helse og mestring

119 Legionellasmitte - forebyggende tiltak Helse og mestring

120 Leirskole og skoleturer Oppvekst og læring
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121 Leksehjelp i grunnskolen Oppvekst og læring

122 Matombringing Helse og mestring

123 Matrikkel - retting Samfunn og bærekraft

124 Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen Helse og mestring

125 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Samfunn og bærekraft

126 Midlertidig botilbud Arbeid og inkludering

127 Miljøfyrtårn - sertifisering Samfunn og bærekraft

128 Miljøinformasjon Samfunn og bærekraft

129 Miljøplager eller -risiko (melding om) Kultur og samskaping

130 Mindre byggetiltak på bebygd eiendom Samfunn og bærekraft

131 Motorferdsel i utmark og vassdrag Samfunn og bærekraft

132 Musikk- og kulturskole - opptak Kultur og samskaping

133 Nabovarsel - byggesak Samfunn og bærekraft

134 Naturskader - erstatning Samfunn og bærekraft

135 Nedgravde oljetanker Eiendom og bydrift

136 Nydyrking av arealer til jordbruksformål Samfunn og bærekraft

137 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd Samfunn og bærekraft

138 Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning Samfunn og bærekraft

139 Omsorgsbolig Helse og mestring/Arbeid og inkludering

140 Omsorgslønn Helse og mestring

141 Omsorgsovertakelse av et barn Oppvekst og læring

142 Opplæring for elever med hørselshemming Oppvekst og læring

143 Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK) Oppvekst og læring

144 Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer Oppvekst og læring

145 Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom Oppvekst og læring

146 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger Oppvekst og læring/Arbeid og inkludering

147 Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte Oppvekst og læring

148 Oppmålingsforretning Samfunn og bærekraft

149 Opptenning av ild utendørs Samfunn og bærekraft

150 Ordensreglement i skolen Oppvekst og læring

151 PP-tjenesten Oppvekst og læring

152 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Eiendom og bydrift

153 Pasient- og brukerombudet Helse og mestring

154 Permisjon fra grunnskoleopplæring Oppvekst og læring

155 Pleie i livets sluttfase Helse og mestring

156 Produksjonstilskudd i jordbruket Samfunn og bærekraft

157 Psykiske helsetjenester voksne Arbeid og inkludering

157 Psykiske helsetjenester barn og ungdom Oppvekst og læring

158 Publisering av saksdokumenter på Internett Rådmannsfunksjonen

159 Reduksjon eller fritak for skatt Økonomi og anskaffelse

160 Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd Samfunn og bærekraft

161 Reguleringsplan - rett til å fremme forslag Samfunn og bærekraft

162 Reklameskilt langs vei Eiendom og bydrift

163 Renovasjon Eiendom og bydrift

164 Restskatt - betaling og innkreving Økonomi og anskaffelse

165 Retten til tolk i helsetjenesten Helse og mestring/Arbeid og inkludering

166 Returordninger for avfall Eiendom og bydrift

167 Rusmiddelavhengige - tiltak Arbeid og inkludering

168 Rådgiving i skolen Oppvekst og læring

169 Salgsbevilling for alkohol Kultur og samskaping

170 Samlivskurs Oppvekst og læring

171 Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer) Samfunn og bærekraft

172 Samvær med barn under offentlig omsorg Oppvekst og læring

173 Selvbygger Samfunn og bærekraft

174 Separasjon og skilsmisse Kultur og samskaping

175 Serveringsbevilling Kultur og samskaping

176 Sikring og rehabilitering av bygg Eiendom og bydrift

177 Skatteattest Økonomi og anskaffelse

178 Skjenkebevilling Kultur og samskaping

179 Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning Kultur og samskaping

180 Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - tilskudd Eiendom og bydrift

181 Skogfond Eiendom og bydrift

182 Skogplanting - tilskudd Eiendom og bydrift

183 Skolefritidsordning (SFO) Oppvekst og læring

184 Skolehelsetjeneste Oppvekst og læring

185 Skolemiljøet - Det fysiske miljøet Eiendom og bydrift

186 Skolemiljøet - Mobbing Oppvekst og læring

187 Skoleskyss Oppvekst og læring

188 Skolestart Oppvekst og læring

189 Skoletilhørighet Oppvekst og læring
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190 Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter Oppvekst og læring

191 Sosialtjenester for innsatte i fengsel Arbeid og inkludering

192 Spesialundervisning Oppvekst og læring

193 Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område Arbeid og inkludering

194 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Samfunn og bærekraft

195 Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever Oppvekst og læring

196 Startlån bolig Eiendom og bydrift

197 Støtte til pårørende Helse og mestring

198 Støttekontakt Helse og mestring

199 Svangerskapsavbrudd Helse og mestring

200 Svangerskapsomsorg Oppvekst og læring

201 Sykehjem - avlastningsopphold Helse og mestring

202 Sykehjem - korttidsopphold Helse og mestring

203 Sykehjem - langtidsopphold Helse og mestring

204 Tannhelsetjeneste Helse og mestring

205 Tekniske hjelpemidler - utlån Helse og mestring

206 Tidligpensjon for jordbrukere Arbeid og inkludering

207 Tilskudd til drenering - søknad Samfunn og bærekraft

208 Tilskudd til etablering i egen bolig Eiendom og bydrift

209 Tilskudd til idrettsanlegg Kultur og samskaping

210 Tilskudd til tilpasning av bolig Eiendom og bydrift

211 Tobakkssalg - registrering og internkontroll Kultur og samskaping

212 Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) Helse og mestring

213 Tros- og livssynssamfunn - tilskudd Kultur og samskaping

214 Trygghetsalarm Helse og mestring

215 Tuberkuloseundersøkelse Helse og mestring

216 Ulykkesforsikring for elever Oppvekst og læring

217 Utslippstillatelse Samfunn og bærekraft

218 Vaksine Oppvekst og læring

219 Vaktmester - ambulerende Eiendom og bydrift

220 Vald - godkjenning Rådmannsfunksjonen

221 Valg til kommunestyret og fylkestinget Rådmannsfunksjonen

222 Vann og avløp - abonnementsvilkår Eiendom og bydrift

223 Vannforsyning - drikkevann Eiendom og bydrift

224 Veivedlikehold Eiendom og bydrift

225 Vern og sikring av fredede bygg og anlegg - tilskudd Kultur og samskaping

226 Videregående opplæring for voksne Oppvekst og læring

227 Økologisk landbruk - direkte tilskudd Samfunn og bærekraft

228 Økonomisk rådgivning Arbeid og inkludering

229 Økonomisk sosialhjelp Arbeid og inkludering
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RELEVANTE DOKUMENTER 
Arbeidet med overordnet organisering av Nordre Follo bygger på en rekke vedtak, dokumenter, arbeid 

og prosesser. Disse finnes på www.nordrefollo.no og på intranett. 

1. Høringsbrev: Overordnet organisering. Valg av organisasjonsmodell. 16.04.18 

2. Høringsdokument: Overordnet organisering. Valg av organisasjonsmodell. 16.04.18 

3. Høringsuttalelser: Tilbakemeldinger på overordnet organisering. Presentasjon 03.05.18 

4. Høringsuttalelser: Tilbakemelding på overordnet organisering. Notat 03.05.18 

5. Sammenstilling av høringsuttalelser til overordnet organisering. Notat 10.05.18 

6. Oppsummering høringsinnspill. Notat 13.05.18 

7. Uttalelse fra Drøftingsforum. Møtereferat 15.05.18 

8. Alternative modeller for organisering av stabsfunksjoner. Presentasjon 29.05.18 

9. Samarbeidsavtalen Nordre Follo. Avtale om ny kommune. 2016 

10. Prosjektplan Nordre Follo 2020, versjon 2. Februar 2018 

11. Kunnskapsgrunnlag Nordre Follo. Desember 2017 

12. Særtrekk, muligheter og utfordringer Nordre Follo. Notat Kommuneplan. Desember 2017 

13. Prosessnotat 1: Organisasjonsutvikling; prosess, mål, verdier og prinsipper. 22.12.17 

14. Prosessnotat 2: Stabil og kompetent ledelse i Oppegård og Ski. 14.12.17 

15. Innspill til overordnet organisering fra virksomhetene. Februar 2018 

16. Presentasjon felles ledermøte 22.03.18 

17. Vellykket omstilling. Plakat til alle arbeidsplasser. 22.03.18 

18. Omstillingsavtale for Nordre Follo; Beholde, rekruttere og utvikle. Fellesnemnda 24.04.18 

19. Prosedyre for innplassering av ledere og nøkkelpersonell. Fellesnemnda 24.04.18 

20. Delegering av fullmakt til prosjektleder. Fellesnemnda 15.05.18 

21. Prosessnotat 3: Verdier førende for arbeidet, august 2018 

22. Orienteringssak om overordnet organisering til PSU/FN, august 2018 

23. Visjon/Kommuneplanens samfunnsdel – råutkast, pr 20.06.18 

24. Prosessnotat 4: Organisering av virksomheter og staber 16.10.18  

25. Innspill samling 1 (6.-7.9.18), 2 (20.-21.9.18) og 3 (11.-12.10.18).  

26. Høringsdokument Organisering av Nordre Follo kommune 29.10.18. 

27. Høringsinnspill 07.11.18. 
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