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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Etter en evaluering av nåværende administrative organisering, orienterer 
kommunedirektøren om endinger i organiseringen som vil effektueres med 

virkning fra 1.1.2023.  
 

Endringene innebærer at: 
o dagens kommunalområder oppløses og kommunalsjefene fjernes som 

ledernivå. I praksis betyr dette opphør av fire kommunalsjef-stillinger.  

o Det etableres en ny stilling som assisterende kommunedirektør (ass.KD) 
som sammen med kommunedirektøren, utgjør KD teamet.  

o Virksomhetsledernivået rapporterer direkte til kommunedirektøren eller 
ass.KD. 

o Enhet for eiendom endrer status til virksomhet.  
o Virksomhetene samfunnsutvikling, teknikk og kultur samorganiseres til en 

ny virksomhet med navn Kultur, samfunn og teknikk.  

 
Fakta i saken: 

Ås kommune innførte 01.01.2019 ny administrativ organisering etter beslutning i 
kommunestyret i juni 2018. Kommunestyret vedtok i samme sak at 
organisasjonsmodellen skulle evalueres våren 2021. Pandemien og tiltredelse av 

ny kommunedirektør i september 2021 er noen av årsakene til at denne 
evalueringen ikke ble gjennomført som forutsatt.  

 
Evaluering av den overordnede organisasjonsstrukturen er nå sluttført og 
justeringsbehov klargjort og presentert i denne sluttrapporten. Iht. ny 

kommunelov §13-1 skal kommunedirektøren lede den samlede 
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, 

retningslinjer eller pålegg kommunestyret. Å foreta organisasjonsjusteringer 
ligger innenfor kommunedirektørens fullmakter og sluttrapporten og 
kommunedirektørens valgte justeringer vil derfor fremlegges kommunestyret 

som en orienteringssak.  
 

Evalueringen er avgrenset til å evaluere de øverste ledernivåene og samspillet 
dem imellom som en følge av innføringen av et nytt ledernivå med 
virksomhetsledere i 2019. Prosessdeltakelsen har derfor vært avgrenset til 

berørte ledere på ledernivåene enhetsledere, virksomhetsledere, stabsledere og 
kommunalsjefer. Både tillitsvalgte og verneombud har deltatt i prosessen. 

Forslag til rapport og justering av organisasjonen er sendt på høring til 
prosessdeltakere, og den er lagt ut på intranett slik at alle ansatte er gitt 
mulighet til å gi tilbakemelding. Arbeidsmiljøutvalget har fått informasjon 

underveis og har i møte 18.10.22 støttet kommunedirektørens forslag til 
endringer. 

 
 
Vurdering: 

Evalueringen viser at Ås kommune sin administrative organisering fungerer 
meget godt på en del områder. Samtidig er det en del mål for 2019 

organiseringen som ikke er nådd. En del av resultatene må forstås ut fra at det 
ikke har vært enkelt å arbeide med implementering av en ny organisering under 

en pandemi.  
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Evalueringen har gitt entydige signaler på behovet for å forenkle interne 

ansvars- og styringslinjer gjennom å redusere et ledernivå. I praksis betyr dette 
å avvikle enten kommunalsjefnivået eller virksomhetsledernivået. Enhver 
organisasjonsendring har sine gevinster og omkostninger. Omkostninger knyttet 

til å bryte opp etablerte relasjoner, ansvarslinjer og samarbeidsstrukturer er 
noen av disse. Omkostningene av denne typen vil avgjort være minst med å 

avvikle kommunalsjefsnivået, hvilket også ligger som grunnlag for 
kommunedirektørens beslutning. Virksomhetslederrollen er også positivt evaluert 
i denne prosessen. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Effektiviseringsgevinsten av organisasjonsendringen er beregnet til 5 mill. kr og 
er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2023-2026. 

 
 
Alternativer: 

En alternativ løsning ville vært å fjerne virksomhetslederleddet, eller slå sammen 
virksomheter og omdefinere dem til et utvidet antall kommunalområder. 

Kommunedirektøren mener denne løsningen ville gitt mer uro i organisasjonen, 
flere vil oppleve at deres stilling er fjernet som vil krevd flere prosesser og skapt 
mer usikkerhet. Det ville også gitt mer omkostninger knyttet til å bryte opp 

etablerte relasjoner, ansvarslinjer og samarbeidsstrukturer. Nåværende løsning 
vil gi samme organisatoriske gevinster.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Evalueringen har gitt tydelige signaler på behovet for å forenkle interne ansvars- 

og styringslinjer gjennom å redusere et ledernivå. Kommunedirektøren orienterer 
om at dagens kommunalområder oppløses og kommunalsjefene fjernes som 

ledernivå. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2023 
 


