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Bakgrunn 
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. 

Evalueringen 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. 

Det presiseres at 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. 

 

Organisasjonsmodell 2019 
Omstillingsprosjektet som ledet fram til nåværende administrativ organisering, gjeldende fra 

1.1.2019, ble gjennomført i tidsrommet 01.01.2017-31.12.2018. Hovedstrukturen for organisering av 

Ås hadde da vært den samme siden 2003. 

Følgende syv utdrag fra saken til kommunestyret i september 2018 gjengis: 
 

«Kommunen har vokst til en kommune med over 20 000 innbyggere og vil vokse videre. Den er 
kommet over i en ny størrelseskategori hvor det ikke holder med bare å fortsette og fylle på flere og 
flere stillinger ute i enhetene, en må se på hele strukturen for å kunne vurdere oppgavenivå til beste 
for innbyggerne. 
 
… 
 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tid til strategisk ledelse, 
tverrfaglig samarbeide og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et 
etatsområde eller tjenesteområde. Alt henger sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som har en kostnadseffektiv organisasjon og strategisk ledelse. Samskaping og teknologi er 
fremtiden for kommunen for å kunne løse oppgavene. Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare 
å løse de store samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og endringskrevende 
arbeidsliv er det viktig å utnytte kommunens potensiale for utvikling, forbedring og kontroll til å møte 
framtidens vekst og utfordringer. Dette må speiles i administrativ organiseringen. 
 
…. 
 
Eierstyring er et annet område kommunen har svakheter. Kommunen har lagt store 
innbyggeroppgaver og mye ressurser ut i interkommunale selskaper. Eierstyring kan 
bedres blant annet ved at det produseres saker til kommunestyret slik at de kan gi 
retning for ordfører i representantskapet i selskapene. Den kapasiteten er ikke i 
organisasjonen i dag. 
 
… 
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Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Etatsjeftittel endres til kommunalsjef da etatene løses opp og det ikke 
skal være samme sektorvise inndeling som tidligere. 
 
… 
 
Blant virksomhetsleders arbeidsoppgaver kan nevnes: 

• Budsjett og rapportering for virksomheten 

• Politiske saker 

• Personalansvar enhetslederne/ eventuelt andre som rapporterer direkte 

• Koordinere arbeidet i virksomheten med kommunens styringsdokumenter og planer 

• Delta i virksomhetslederforum for å sikre og bidra til god samhandling på tvers 

• Ansvarlig for å sikre resultater og kvalitet i drifts- og utviklingsoppgaver på tvers som 
digitalisering, klima, internkontroll, beredskap, miljø 

• Virksomhetsleder skal tenke samskapingskommune i utvikling av tjenestene 

• Oppfølging av kontrakter og anskaffelser 

• Virksomhetsleder skal bidra til tillit til tjenestene gjennom aktiv omdømmebygging og 
samfunnskontakt  

 
… 
 
Et annet grep er dagens sentrale stab/støttefunksjoner. Rådmannens ledergruppe er 
for dypt nede i praktiske løsninger og mye felles tid går til stabsavklaringer og detaljer 
i drift istedenfor mer helhetlig, strategisk og langsiktig tenkning. Stabslederne vil 
fortsatt være hyppige tilstede i rådmannens ledergruppe, men enkeltvis på saker. Det 
er behov for en egen kommunalsjef for hele det sentrale stabsområdet. Denne deltar 
i rådmannens ledergruppe, men med fullmakter til en del avklaringer underveis med 
stabene. Økt sentralt fokus på beredskap, informasjonssikkerhet, digitalisering av 
tjenester, anskaffelser, samt utvikling, styring og kontroll av organisasjonen tilsier en 
person til å koordinere stabenes arbeids-/ansvarsområde. De sentrale stabene er i 
dag små fagstaber og det er behov for å koordinere ressursene både mellom dem og 
mellom dem og tjenestene. Samtidig vil rådmannens ledergruppe få frigjort tid til en 
mer helhetlig gjennomdrøfting av sentrale og strategiske saker. 
 
… 
 
Det er viktig å ha realistiske ambisjoner m.h.t. hvor raskt organisasjonen kan endre 
og utvikle seg. Dette er ikke en organisasjonsendring som vil påvirke brorparten av 
de ansattes daglige arbeid i stor grad fra start, men kravet til omstilling øker i hele 
organisasjonen og i en ny organisasjon vil det også tydeliggjøres etterhvert. Det vil 
derfor gjennomføres en evaluering i 2021 for eventuelt å justere kursen.» 

 
KS Konsulent laget på bakgrunn av kommunestyresaken fra 2018 ni mål som er ment å oppsummere 
målsettingen for ny organisasjon 2019. Måloppnåelse for disse ni målene ble så undersøkt gjennom 
spørreundersøkelsen: 
 

1. Tydelige ansvars- og rolleavklaringer for lederne. 
2. Samhandling på tvers av enheter og etater.  
3. Samhandlingsarenaer og former er tydelig definert og avklart i plan og rammeverk for Ås 

kommune, innenfor og utenfor eget fagfelt. 
4. Arbeidshverdagen er tilpasset økt bruk av teknologi og automatisering. 
5. Tjenesteinnhold og nivå er avklart slik at oppgavene kan utføres på riktig måte. 
6. Kompetanse og arbeidsoppgaver harmonerer. (Rett kompetanse på rett sted). 
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7. Ny organisering bedrer muligheten for god samhandling og effektiv utførelse av 
arbeidsoppgaver. 

8. Arbeidsfordelingen for administrative oppgaver mellom ledere og stab/støtte er effektiv og 
hensiktsmessig opp mot samlet ressursbruk og kunnskapsbehov. 

9. Digitaliseringsmuligheter og velferdsteknologi er tatt i bruk og dette har gitt økt fleksibilitet 
og effektivisering i tjenestetilbudet. 

   
 

Evaluering og organisasjonsjustering 2022 
Bistand til evaluering og justering av administrativ organisering ble lyst ut med et 
konkurransegrunnlag våren 2022 og KS Konsulent ved seniorrådgiver Åsbjørn Vetti ble valgt ut. Vetti 
har ledet prosessene og ført denne rapporten i pennen. 
 
Konkurransegrunnlaget ga følgende rammer for prosessen: 
  
Evalueringsprosessen skal som et minimum sikre følgende:  
 

• At dagens administrative struktur vurderes med henblikk på organisasjonsklarhet (ansvar og 
delegasjon) kommunens ressursbruk til ledelse og samhandling internt og med brukerne i 
helhetlig perspektiv.  

• At læringsområder avdekkes der Ås kommune har etablert god praksis og disse ønskes brukt 
aktivt i prosessen.  

• At forbedringsområder identifiseres og tiltak som kan føre til forbedringer og legge grunnlag for 
videre utvikling av Ås kommune konkretiseres.  
 

Evalueringen skal kombinere bruk av kvalitative og kvantitative undersøkelser og inkludere de tre 

ledernivåene enhetsledere, virksomhetsledere, stabsledere og kommunalsjefer. De tillitsvalgte skal 

også inkluderes. 

Basert på evalueringen skal målsettingene for administrativ organisering revideres og forankres på 

nytt.  

Det er pekt på en rekke forhold og utfordringsbilder som kan være av betydning når organisasjonen 

skal evalueres og eventuelt justeres. I konkurransegrunnlaget ble følgende nevnt som sentrale:  

• Omstillingskraft - Ås kommune står som alle norske kommuner ovenfor store utfordringer i nær 
framtid med enda kraftigere demografiske endringer og nedgang i inntekter fra olja – som vil 
redusere kommunenes økonomiske handlingsrom.  

• Kommune 3.0 – samskapingskommunen ble løftet fram som en satsning ved innføring av ny 
organisasjonsstruktur i Ås fra 01.01.2019. 

• Bærekraft - Arbeidet med ny kommuneplan er nå inne i en sluttfase og vil etter planen vedtas 
før sommeren. Utvikling av et mer bærekraftig lokalsamfunn er en gjennomgående satsning i 
disse planene. 

• Attraktivitet - Ås har tydelige ambisjoner om å tiltrekke seg flere innbyggere, et større næringsliv 
og flere besøkende de neste årene. Attraktive Ås handler om å synliggjøre hva kommunen har å 
by på og skape nye muligheter for å oppnå veksten vi ønsker.  

• Samhandling - nye løsninger for sosial bærekraft krever samhandling, samskaping og 
sammenheng.  

• Økonomi - vurdere mulighetene for å forenkle dagens lederstruktur mtp. å hente ut økonomiske 
besparelser. 
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• Arealeffektivitet - i tillegg til ovennevnte er det igangsatt et omfattende arbeid med å 
identifisere potensialet for å kunne øke arealeffektiviteten ved kommunale bygg. Økt grad av 
sambruk, mer fleksible aktivitetsbaserte kontorløsninger er noen stikkord i denne sammenheng. 
Det er ønskelig å vurdere hvilke tjenesteområder/-funksjoner som bør søkes samlokalisert som 
et ledd i den evaluering av den administrative organiseringen. Arealdisponeringsstrategi som 
skal understøtte revidert administrativ organisering.  

 

Videre ble det i konkurransegrunnlaget pekt på at evaluering av dagens lederstruktur vil stå sentralt i 

arbeidet med å evaluere den administrative organiseringen. Herunder en vurdering av selve 

organisasjonsmodellen, antallet ledernivåer, arbeidsdeling mellom nivåene og den enkelte 

mellomleders kontrollspenn.  

 

Formålet med denne rapporten 
Formålet med rapporten er å oppsummere prosessen fram til 22. september som grunnlag for 

justering av overordnet organisasjonsstruktur, og som grunnlag for å foreta andre overordnete 

organisatoriske grep i fase 1. Rapporten skal også gi grunnlag for videre justeringer på virksomhets- 

og enhetsnivå, og for stab og støtte i fase 2, samt gi grunnlag for videre organisasjonsbyggings-

prosesser.   

 

Oppfølging av dem som blir berørt  
Utgangspunktet for arbeidet har vært å vurdere organisasjonen uavhengig av personer. Forslag til 

justert administrativ organisering vil bli presentert 22. september og evt. justert ut fra innspill på 

denne ledersamlingen. Forslaget vil deretter bli lagt ut på høring. Fra dette tidspunktet vil dialog med 

personer som kan bli berørt av vesentlige endringer eller overtallighet bli gjennomført ut fra de 

prosedyrer vi har i lov- og avtaleverk, og prosedyrer som er avtalt mellom 

arbeidstakerorganisasjonene og Ås kommune som arbeidsgiver. Vi viser til Prosess for 

omorganisering og nedbemanning. 

Det samme vil gjelde for Fase 2 dersom det skulle bli aktuelt med vesentlige endringer i 

arbeidsforhold eller overtallighet.  

 

Hvordan har prosessen vært gjennomført? 

 

Organisering 
Prosessen har vært gjennomført med en enkel organisering med kommunedirektør Tom-Arne 

Tørfoss som prosjekteier, prosjektgruppe bestående av kommunedirektør, det to kommunalsjefene 

Tove Kreppen Jørgensen og Per Korsvik, og intern prosjektleder rådgiver Lill Gustavsen Lokna, og en 

arbeidsgruppe med kommunedirektør, intern prosjektleder og seniorrådgiver Åsbjørn Vetti fra KS 

Konsulent. 

Arbeidsgruppen har hatt ansvaret for å utforme forslaget til justert organisering i denne rapporten. 

Dette ble ikke lagt til prosjektgruppen da det underveis i evalueringen ble klart at et alternativ ville 

være å avvikle kommunalsjefnivået. Da ble det ikke naturlig at prosjektgruppen skulle ha ansvar for å 

utarbeide forslag til justert organisering.  



 
 

 

8 
 

 

Prosessen med spørreundersøkelse, ledersamlinger og drøftingsmøter 
Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse som 
kommunedirektør, stabsledere, kommunalsjefer, 
virksomhetsledere, enhetsledere, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud har svart på. Undersøkelsen ble 
gjennomført i perioden 29. april til 5. mai med 42 svar 
som ga en svarprosent på 58 %. Det redegjøres for 
noen hovedfunn nedenfor. Ellers vises det til 
rapportene som er laget på basis av undersøkelsen.  
      

 

Videre er det gjennomført tre ledersamlinger med kommunedirektør, kommunalsjefer, stabsledere, 

virksomhetsledere, enhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, tre ledersamlinger med 

kommunedirektør, kommunalsjefer, stabsledere, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud, og tre drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

 

Hva viser evalueringen? 
Innledningsvis vil vi understreke at 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. Det er åpenbart at en del av resultatene må forstås ut fra at det ikke har vært enkelt å 

arbeide med implementering av en ny organisasjon under en pandemi. Holdningen i hele denne 

prosessen har vært at det er vanskelig å vite om vi evaluerer hva som skjer med en organisasjon som 

utsettes for en pandemi, eller om vi evaluerer sterke og svake sider ved den nye organiseringen.  

Holdningen har også vært at vi uansett kan bruke denne evalueringsprosessen til å justere 

organisasjonen der vi mener det er klokt, og at vi ser fremover. Hvilke organisatoriske justeringer 

trenger vi å gjøre nå, og hvilke andre organisatoriske grep er det behov for?  

 

Resultater fra spørreundersøkelsen 
Første del av undersøkelsen omhandlet måloppnåelse for ny organisasjon 2019. Nedenfor gjengir vi 

svarene som gjelder noen av målene. 
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Et viktig mål for ny organisasjon var bedre samhandling og effektiv utførelse av oppgavene. Totalskår 

er 2.41, og med skala fra 1 – 5 betyr dette at gjennomsnittet heller svakt mot negativ skår. 3.0 er 

nøytral skår. Det er stor forskjell i vurdering mellom enhetsledere og tillitsvalgte på den ene siden, og 

øvrig ledelse på den andre. 

 

 

Det er også lav skår på hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom linjeledelse og stab/støtte. Her er det 

kommunedirektør/kommunalsjef som gir den høyeste skåren, men ikke høyere enn 3. Snittet er 1.89 

for alle svar. 

 

Fra fritekstsvarene under delen måloppnåelse er følgende momenter dekkende: 

• Samhandling forbedret i noen deler av organisasjonen 
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• Organiseringen har ikke fått satt seg – pandemi 

• God omstillingsevne  

• Har ikke lykkes med å styrke det strategiske arbeidet 

• Mer byråkratisk, lengre beslutningslinjer, mindre effektiv 

• Mangelfull rolleavklaring, gjelder både ledere og ansatte 

• Enhetslederne i mindre grad med på beslutningene 

• Virksomhetslederne ønsker å være med i beslutningsprosessene i større grad 

 

Respondentene ble også bedt om å vurdere samhandlingen mellom linje og de ulike stabsenhetene. 

Her er kulepunkter som oppsummerer hovedtrekkene i fritekstsvarene: 

• God kompetanse i stab men store oppgaver og utfordringer 

• Stab i mindre grad støttefunksjon for enhetsledere enn tidligere – flere oppgaver flyttes ut til 

lederne 

• StorFollo IKT kan bli mer effektiv på support 

• Stor vilje, men usikkerhet om kapasiteten er tilstrekkelig 

• Viktig å sikre god styring av StorFollo IKT 

• For liten kapasitet på lønn 

• Viktig med gjennomgang på hva lederne trenger av stab og støtte 
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På påstanden om hensiktsmessig fordeling av oppgaver, ansvar og fullmakter mellom 

virksomhetsleder og kommunalsjef heller snittet svakt negativt med 2.47. Virksomhetslederne gir 

skåren 2.13 og er de som er minst tilfreds. 

 

I fritekstsvarene til spørsmålet Hvilke innspill har du til forbedring og/eller effektivisering av 

lederstrukturen? så er følgende svar dekkende: 

• For mye rapportering 

• Redusere antall ledernivåer – ikke ha både kommunalsjefsnivå og virksomhetsledernivå 

• Tydeligere avklaring av oppgaver og ansvar 

• Behov for økt støtte fra StorFollo IKT og Økonomi 

 

 

Kultur for samarbeid mellom tillitsvalgt og ledelse på eget nivå er den påstanden som gir høyeste 

skår i undersøkelsen. Snittet er 4.2. Verd å merke er at de tillitsvalgte skårer lavest av alle med 3.5. 

 

Avslutningsvis i spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om følgende: Har du forslag til 

organisasjonsjusteringer utover det du evt. allerede har skrevet inn ovenfor?  

 

Her er noen av svarene: 

• Ansatte opplever at organisasjonen er mer tungrodd 

• Forbedre strukturen for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte – enhetsnivå, sikre at det er 

tillitsvalgte på arbeidsplassene og verneombud i alle verneområder 

• Det er ubalanse i stabsressurser f.eks. mellom skole og barnehage 
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Vurderinger og innspill gitt på ledersamlingene 

 

Ledersamling 1 
På ledersamling 1 den 9. mai ble spørreundersøkelsen analysert i grupper og vurderinger ble lagt inn 

i den digitale delingsplattformen Padlet.  

 

Fra måloppnåelse trekker vi fram følgende vurderinger: 

• Mer samarbeid på tvers nå enn før omorganisering i deler av organisasjonen. 

• Uklarheter mht ansvar og samarbeid mellom nivåene kommunalsjefer og virksomhetsledere 

har vært utfordrende. 

• Nyorganisering krever en endring av kultur som krever mye tid og systematisk oppfølging. 

Dette har vi ikke fått til, bl.a. pga stort trykk på innsparing og utfordringene med pandemien. 

• Strategiske mål og systematisk måloppfølging har manglet. 

• Blitt mer administrasjon og mer byråkratisk. 

 

Fra samspillet mellom linjeledelse og stab HR refererer vi følgende momenter: 

• God dialog og god opplæring – systemene litt vanskelig tilgjengelig 

• Uklar rolledeling mellom HR og økonomi når det gjelder lønn 

• Flere oppgaver for HR – samme bemanning – får ofte nei når man ber om hjelp pga kapasitet 

– og strategisk HR er blitt skadelidende 

• Savner samkjøring og felles overordnete føringer for HMS arbeidet 

 

Fra samspillet mellom linjeledelse og stab Økonomi refererer vi følgende momenter: 

• Mer tid til rådgivning ut til enhetene. Viktig å bli møtt på en positiv måte. Dreie ressursbruk 

fra rapportering til rådgivning. Øk og lønn for lite tilgjengelig. 

• Enhetslederne mye mindre fornøyd med tjenesten. 

• Å styrke med v-ledere framfor å styrke staben har ikke fungert. 

• Hvilke oppgaver hører til hos lønn – uklart. 

• Behov for en åpen support tlf? 

 

Fra samspillet mellom linjeledelse og stab Økonomi refererer vi følgende momenter: 

• Helpdesk ønsker å hjelpe, vanskelig å få fysisk hjelp når det trengs.  

• Må få større fokus på at det er store kostnader ved å drifte systemer. 

• Blitt et tungt system - gjennom mange ledd for å få igjennom noe.  
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Fra rolleklarhet mellom ledernivåene refererer vi følgende momenter: 

• Samspillet innen virksomhetene har økt. Pandemien har økt samhandling på tvers gjennom 

mer effektiv elektronisk samhandling 

• For lite skriftlige rutiner – må finne ut av det etter hvert – sårbart for nye ledere 

• Enhetslederne mindre frihet til å drifte – opplever at beslutninger tas på overordnet nivå 

uten tilstrekkelig involvering – gir manglende eierskap 

• Undersøkelsen viser uklarhet i oppgavefordeling og ikke hensiktsmessig fordeling 

• Rolleavklaring mellom enhetsleder og virksomhetsleder noe tydeligere enn mellom kom sjef 

og v-leder. 

• Opplever at avklaringer gjort på v-ledernivå i neste omgang kan bli endret på kom sjef nivå 

langt ut i prosessen 

• Trenger tydeligere stillingsinstrukser / rollebeskrivelser 

• Vi trenger mer kommunikasjon og bedre info flyt mellom nivåene 

• Vi har fått et nytt nivå OG enhetslederne har fått flere oppgaver.   

 

Fra samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud refererer vi følgende momenter:  

• Positivt resultat i undersøkelsen samlet sett. Mest positiv evaluering øverst i organisasjonen. 

• Samarbeidsstrukturene har ikke fått satt seg helt alle steder. 

• Utfordringene ift medbestemmelse kan ligge på enhetsleder/avdelingsleder nivå, hvor 

avstanden til toppledelsen blir større og det kan oppleves mer byråkratisk. 

 

Ledersamling 2 
På ledersamling nr 2 den 2. juni arbeidet vi med spørsmålet Hva er de viktigste utfordringene 

framover som er relevant for vår organisering? Disse svarene ble gitt fra gruppene: 

• Avklare roller og ansvar, tydelig organisasjon, tydelig retning 

• Mindre rapportering – styre mer på verdier, kultur, mål 

• Samarbeid på tvers av virksomhetene 

• Unødig lange prosesser – byråkratisk organisasjon 

• Tydelig retning for organisasjonen  

• Kommunisere slik at informasjonen blir forstått av innbyggerne 

• Få forutsigbar samhandling i prosessene fram mot byggeklare tomter 

• Å ivareta hensynet til drift (eiendom) i utbyggingsprosjekter  
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• Store reformer skal gjennomføres med kompetanseløft, barnevernsreform, PPS som 

lovpålagt tjeneste tett på  

• Rekruttering 

• Få til flyt i samhandlingen – eks laget rundt eleven 

• Adm oppgaver trumfer fag 

• Stram økonomi 

• Opplæring på digitale systemer 

  

Vi jobbet også med spørsmålet Hva er de viktigste målene framover som er relevant for vår 

organisering? Disse svarene ble levert gjennom gruppearbeidet: 

• Levere gode tjenester ut til brukerne. 

• Tidlig innsats, helhetlige tjenester, brukermedvirkning. 

• Jobbe med forventningsavklaringer.  

• Sikre tilstrekkelig og god bemanning ute i tjenestene. 

• Drive en effektiv organisasjon. 

• Kjøre gode prosesser som involverer flere i organisasjonen, ikke bare ledere. 

• Tydeliggjøre kartet både på retning og nivå. 

• Være attraktiv arbeidsgiver med kompetente ansatte og konkurransedyktige 

lønnsbetingelser. 

• Klar og tydelig organisasjon og roller. 

• Helhetlig ledelse. 

 

Et annet viktig spørsmål vi jobbet med var spørsmålet Hva fungerer bra i dag som vil være verdifullt å 

ta med videre? Disse svarene ble levert gjennom gruppearbeidet: 

• Samarbeidet mellom virksomhetslederne 

• Vi drifter effektivt 

• Virksomhetsledere med kompetanse på fagområdet 

• Kommunedirektørens utvidete ledergruppe fungerer godt på noen områder 

• Økt samarbeid mellom barnehage, grunnskole og forebyggende helse 

• Selvbestemmelse innen egne definerte rammer 

• Åpenhet og god samhandling mellom ledelse og tillitsvalgte flere steder – god rolleforståelse 

• Økt samarbeid på tvers av avd i helse og mestring 
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• Engasjerte ledere – flinke til å snu oss rundt – løsningsorientert og fleksible ledere og ansatte 

• V-ledere bidrar til tettere oppfølging av enhetslederne 

• Mange kompetente ansatte 

• Mer tverrfaglig samarbeid enn tidligere 

 

Det siste spørsmålet vi jobbet med på ledersamling nr 2 var Hvilke mål og prinsipper bør vi legge til 

grunn for vår organisering framover?  Følgende innspill ble gitt fra gruppene: 

• Innbyggerne i sentrum – organisere oss for samskaping og samhandling 

• Klargjøre hvem gjør hva mellom ledernivåene 

• Forenkling 

• Helhet 

• Mer formålsorientert lederskap – mer tillitsbasert ledelse og styring 

• Tid til kjerneoppgavene – plassere oppgavene der de hører hjemme 

• God arbeidsdeling 

• God flyt i organisasjonen 

• Helhet, felles mål og retning 

• Klare beslutningsliner mellom nivåene 

• Tydelig grunnstruktur som det er lett å komme inn i 

• Balansere kjerneoppgaver og prosjekt 

• Bygge gode lederteam på alle nivåer 

• God struktur og system for internkontroll 

• Ressurser til stab/støtte og riktig fordeling mellom virksomhetene 

• Attraktiv arbeidsgiver 

• Fleksibel, god omstillingsevne, effektiv organisasjon 

• Lærende organisasjon 

• Organisere oss ut fra brukernes behov 

• Prioritere satsingsområder 

 

Ledersamling 3 
På ledersamling nr 3 den 6. september jobbet vi med et utkast til 10 mål og 10 prinsipper som KS 

Konsulent hadde laget på bakgrunn av målene for 2019 organisasjonen, evalueringsprosessen så 

langt, overordnete mål i kommuneplanenes samfunnsdel, og konkurransegrunnlaget fra Ås 
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kommune. Gruppene fikk i oppgave å bearbeide mål og prinsipper, foreslå nye og komme ned til 6-8 

mål og prinsipper. 

Resultat av denne målprosessen, og bearbeiding på samlingen den 6. september med 

kommunedirektør, kommunalsjefer, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er 

gjengitt som forslag i eget kapittel nedenfor. 

 
På ledersamling 3 ble det også jobbet med spørsmålet Hvilke justeringer av adm organisering vil vi 
foreslå nå? Det kunne foreslås både justering av organisasjonsstruktur og andre organisatoriske grep.  
 

Det var tre alternative overskrifter man kunne jobbe ut fra og det ble etablert gruppebord for hvert 

alternativ som man kunne velge å gå til ut fra det alternativet man selv ønsket.  

 

Alternativ 1: Fortsette med dagens lederstruktur. Klargjøre lederrollene kom sjef, v-leder og 

enhetsleder og rollene til stab og støtte. Gjøre andre organisatoriske grep.  

0 personer valgte å jobbe ut fra denne overskriften. 

 

Alternativ 2: Redusere antall ledernivåer ved å ta bort kommunalsjefsnivået. Gjøre andre 

organisatoriske grep. 

27 personer valgte å jobbe ut fra denne overskriften. Disse fordelte seg på 5 bord. 

 

Alternativ 3: Bygge ut kommunalsjefsnivået ved å slå sammen virksomhetene til 4-7 

kommunalområder. Gjøre andre organisatoriske grep. 

12 personer valgte å jobbe ut fra denne overskriften. Disse fordelte seg på 2 bord. 

 

Innsamlete data fra Padlet har vært et viktig grunnlag for forslaget til justering av administrativ 

organisering nedenfor. 

 

Tre samlinger med kommunedirektør, kommunalsjefer, virksomhetslederne, HTV og 

HVO 
Etter hver av de tre ledersamlingene har det vært en egen samling for kommunedirektør, 

kommunalsjefene, virksomhetslederne, hovedtillitsvalgt (HTV) og hovedverneombud (HVO). Her har 

resultatet av ledersamlingene blitt drøftet videre, og virksomhetslederne har gitt råd til 

kommunedirektøren om veien videre.  

Dialogen og innspillene fra disse samlingene har vært et viktig grunnlag for forslaget til justering av 

administrativ organisering nedenfor.    
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Vurderinger og innspill fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 

 
Den 30. mai ble det avholdt et eget drøftingsmøte der hovedtillitsvalgte og hovedverneombud jobbet 

med analyse av spørreundersøkelsen og ga sine innspill.  

Innspill på måloppnåelse oppsummeres slik: 

• Flere ledere men stab/støtte ikke dimensjonert for dette.  

• Oppgaver som er flyttet ut i organisasjonen utføres så sjelden i hver enkelt enhet at det 

krever mye ressurser for å håndtere 

• Opprinnelig var det foreslått følgende fellesfunksjoner: "Controllere, Beredskap, Juridisk 

kompetanse, Innkjøp/anbud og andre oppgaver som kan ha en viktig synergi av å komme hit" 

• Kommunen blir i større og større grad utfordret juridisk innenfor alle områder, slik at det 

særlig er behov for en juridisk fellesfunksjon. 

• Innkjøp er utfordrende når det ikke er dekket av FIK (alle innkjøp/rammeavtaler som er 

interkommunale) - behov for en fellesfunksjon. 

• For å kunne bruke innkjøp som et strategisk verktøy innenfor klima og energi er vi avhengig 

av en fellesfunksjon innkjøp. 

• Det er viktig at det opprettes fora mellom enheter som bør/samhandle. F.eks. månedlige 

møter. Dette fungerer på enkelte områder, men er fraværende på andre områder 

• Vanskelig å kommunisere med prosjekt, utfordringer etter at prosjektene er ferdigstilt. Bør 

organiseres tettere på Eiendom og Kommunalteknikk som skal overta. 

• Avklare grensesnittet mellom enheter f.eks. byggesak og kommunalteknikk 

• Virksomhetsledernivået skulle jobbe strategisk, men det er ikke kapasitet til det med de 

daglige oppgavene som skal løses. Bør flytte noe av driftsansvaret til enhetsledere for å 

frigjøre kapasitet til strategisk ledelse? Eller bør den strategiske ledelsen ligge til 

kommunalsjef-nivå? Vil man nå kommunens strategiske mål i kommuneplanen uten at det 

gjennomføres strategisk ledelse? 

• Dersom man får økt samhandling på tvers, vil det da være behov for både kommunalsjefnivå 

og virksomhetsledernivå eller kan kommunalsjefnivået sløyfes? Evt. sette inn en assisterende 

kommunedirektør ved behov. 

• Sette av ressurser dersom man skal nå målene i kommuneplanen - samhandle med 

innbyggerne for å få til samskaping 

• Flere enheter flyttet/delt under flere virksomheter/kommunalområder under 

omorganiseringen - evaluere for å se om det har ønsket effekt - anbefales at berørte ansatte 

blir involvert 

• Samhandling på tvers av virksomheter og enheter - samhandlingen er blitt mer krevende og 

tungrodd. Personavhengig. Færre ansatte ute i tjenestene gjør det mer krevende. 

Samhandlingen forankres ikke nedover til enhetslederne videre nedover. 
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• Fagfelt som gjelder tverrfaglig og strategisk planlegging og ledelse ligger for langt nede i 

organisasjonen? Heller felles stabsfunksjon (strategi, analyse) som skal jobbe på tvers? 

Samtidig bra at samfunnsutvikling har tett kontakt med Teknikk-området. 

 

Når det gjelder samspillet linjeledelse og stab HR: 

• Flere melder om at de opplever at HR har fått svært mange oppgaver og har liten kapasitet. 

Stab/støtte har flere de skal serve. Enhetsledere og avdelingsledere gir tilbakemelding om at 

de får flere oppgaver fordi stab/støtte ikke har kapasitet. 

  

Når det gjelder samspillet linjeledelse og stab økonomi: 

• Oppgaver knyttet til økonomi blir skjøvet nedover i organisasjonen til ledere som ikke har 

kompetanse, blant annet fordi de ikke utfører oppgavene ofte nok. 

• Enhetslederne/avd.lederne opplever ikke å få den veiledningen som de har behov for. 

Handlingsrommet er også begrenset da de har behov for avklaring/godkjenning fra ledelsen 

oppover. Dette tar mye tid og er lite effektivt. 

• De ansatte opplever at det er utfordrende å utføre oppgaver knyttet til økonomi som f.eks. 

fakturering når man gjør det få ganger i året. Man glemmer hvordan man gjør det fra gang til 

gang, og har liten oversikt over hvilke koder som skal benyttes. Det ville vært mer effektivt 

om man sendte en beskjed til Økonomi om hva som skal faktureres og at de fant frem til de 

riktige kodene slik at man unngår dobbelt- og trippelarbeid i tillegg til at man uansett må 

ringe etter hjelp. 

• Oppgaver som gjennomføres sjeldent i de ulike enhetene bør derfor ligge til stab som har 

kunnskap og oversikt over hvordan oppgavene skal gjennomføres. De enhetene som 

rutinemessig f.eks fakturerer kan selvfølgelig stå for dette selv. 

• Dette handler i sum om effektiv bruk av kommunens ressurser, det er lite effektivt at en 

ingeniør eller jurist bruker en time (pluss tiden økonomi må veilede) på en oppgave som en 

økonomi bruker 5 minutter på. 

 

Når det gjelder samspillet linjeledelse og stab økonomi: 

• Organiseringen med StorFollo IKT oppleves som lite hensiktsmessig og tungrodd/rigid. Vi får 

tilbakemelding om at flere enheter opplever StorFollo IKT som fraværende, dårlig organisert 

og svært lite fleksibelt. 

 

Når det gjelder rolleklarhet mellom ledernivåene: 

• Enhetslederne gir tilbakemelding om at de ikke opplever lettelser i oppgaver og 

arbeidsmengde etter ny organisering. Tvert imot melder de om økt rapportering og flere 

oppgaver. (Stikk i strid med høringsdokumentet fra våren 2018 og noe av utgangspunktet for 

endringen). 
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• Enhetslederne melder om at dette ikke er klart. De bruker mye tid på å få avklart ansvar og 

fullmakter knyttet til beslutninger som skal tas, og hvem som skal ta de.     

• Kan være noe uklart hvem man svarer til når man jobber på tvers av enheter med oppgaver 

som egentlig ligger i mellom områdene. 

 

Når det gjelder samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgt og verneombud: 

• Struktur for MBA-VL er ikke på plass i store deler av organisasjonen. Dette innebærer at flere 

hovedtillitsvalgte ikke blir involvert.   

• Hovedtillitsvalgte opplever ofte at det ikke skjer reelle drøftinger i tråd med Hovedavtalens 

intensjoner/føringer. Ofte bærer det mer preg av informasjon etter at beslutningene er tatt.      

• MBA - virksomhets- og enhetsnivå: Det er viktig at det sikres at alle organisasjoner som har 

medlemmer innenfor den enkelte virksomhet/enhet blir innkalt. 

 

Innspill gitt i høringsrunde 
Rapporten ble sendt på høring til alle i enhetslederforum, tillitsvalgte og hovedverneombud. I tillegg 

ble forslaget lagt ut på intranett med mulighet for alle til å komme med innspill på fase 1. 

Høringsfristen var tirsdag 11. oktober 2022 kl. 1200. Innen høringsfristen kom det inn åtte innspill. Et 

innspill kom etter høringsfristen, men er tatt med i oppsummeringen og behandlet. Det har kommet 

innspill fra fagforeninger, enkeltpersoner og fra enheter.  

Høringsinnspillene er oppsummert og anonymisert i eget vedlegg som følger denne rapporten. 

Flere innspill vil være viktige for arbeidet i fase to. Noen av høringsinnspillene har ført til endringer i 

forslaget til justert administrativ organisering. Disse endringene er tatt med i kapitlene nedenfor og 

alle endringer er skrevet inn med grønn skrift. Å endre rapporten etter høring er valgt for å sikre at 

rapporten kan brukes som et samlet, oppdatert dokument for arbeidet i fase 2. Dette vil forenkle 

arbeidet i fase 2. 

Endringene er ført i pennen av KS Konsulent etter møte med kommunedirektør, intern prosjektleder, 

og KS Konsulent ved Åsbjørn Vetti.  

I dette innledende avsnittet kommenteres høringsinnspill som ikke har medført direkte endringer i 

forslaget til justert administrativ organisering nedenfor.  

Det overordnete bildet etter høringsrunden er at det er støtte til den foreslåtte hovedmodellen for 

overordnet struktur. Men det er kommet inn mange viktige påpekninger av hva som må være på 

plass for at modellen skal fungere, og konkrete forslag til justeringer. Åtte høringsinnspill er relativt 

få, og det står kun en ansatt bak noen av innspillene. I behandlingen av høringsinnspillene har det 

vært lagt vekt på argumentasjonen som er gitt og ikke hvor mange som står bak et konkret innspill.   

Dersom få innspill er et resultat av at medvirkningen har vært god i prosessen, er dette i så fall meget 

positivt og vitner om god oppslutning om de foreslåtte endringene.  

Flere av høringsinnspillene påpeker behovet for å tydeliggjøre rollene i organisasjonen. Dette støttes 

og blir en viktig del av det videre arbeidet i fase to i forbindelse med klargjøring gjennom 

delegeringsreglement og prosesser med videre organisasjonsbygging. Det er også grunn til å anta at 
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et ledernivå mindre vil gjøre det lettere å tydeliggjøre oppgaver myndighet og ansvar mellom 

ledernivåene, som evalueringen har vist har vært en utfordring. Et innspill påpeker at lederne har en 

viktig rolle i å legge til rette for samarbeid, og et annet peker på behovet for å utvikle kultur for 

samarbeid. Dette støttes og blir en viktig del av organisasjonsbyggingen i fase 2.  

Et innspill argumenterer for at det er riktig å redusere antall ledernivå, men at det ville vært riktigere 

å fjerne virksomhetsledernivået framfor kommunalsjefsnivået. KS Konsulent mener at evalueringen 

viser at virksomhetsledernivået fungerer bra og at omkostningene ved å fjerne dette nivået vil være 

mye større enn ved å ta bort kommunalsjefsnivået.  Å fjerne kommunalsjefsnivået foretrekkes 

framfor å slå sammen virksomheter og omdefinere dem til et utvidet antall kommunalsjefsområder, 

som var alternativ tre. Dette fordi dette vil være enklere å gjennomføre. Færre ledere vil oppleve at 

deres stilling er fjernet, med alt det vil medføre av prosesser, usikkerhet og uro. Løsningen vil gi de 

samme organisatoriske gevinstene.  

Det foreslås også i denne uttalelsen at organisasjonen bør kunne justeres senere med tanke på antall 

virksomheter. Dette støttes. Enhver kommuneorganisasjon må evne å gjøre stadige tilpasninger ut 

fra mål, oppgaver og tilgjengelige ressurser.  

Forslaget legger opp til oppretting av ny stilling som ass. direktør. I tillegg vil virkeområdet for den 

nye virksomhetslederstillingen i Kultur, Samfunn og Teknikk blir utvidet sammenlignet med dagens. 

Disse stillingene vil bli vurdert til overtallige ledere i tråd med lov- og avtaleverk før eventuell 

nytilsetting. 

Noen av høringsinnspillene peker på behovet for å styrke ressurssituasjonen ved noen av våre 

tjenester. Dette er lett å anerkjenne disse signalene som både viktige og relevante for Ås fremover. 

Disse ressursdiskusjonene vil naturlig rammes inn gjennom de årlige budsjettprosessene.   

I gjeldende organisasjonsmodell er kommunens ressurser til ergo-/fysioterapi delt i to organisatorisk 

adskilte fagmiljøer. Hensiktsmessigheten i dette utfordres i en av høringsuttalelsene. Dette er et 

viktig signal som vil vurderes nærmere i fase to. 

I forslaget er barnehagemyndigheten plassert i fagstab. Innspill om at plasseringen er uten tilknytning 

til fagmiljø, og dette kan få betydning rundt oppfølging og beregning av tilskudd til private 

barnehager.  Statsforvalter er opptatt av at barnehagemyndigheten ikke er for tett på den 

virksomheten som forvalter og drifter kommunale barnehager. Om justeringer skal gjøres, vil dette 

bli en del av fase 2.  

 

Mål for justert administrativ organisering 
På bakgrunn av arbeidet på ledersamling 3 og ledersamlingen etterpå med virksomhetslederne jfr 

beskrivelsen ovenfor, foreslås følgende mål for en justert administrativ organisering. Målene skal 

være styrende for de løsningene vi velger både for fase 1 og for fase 2: 

1. Innbyggeren og brukeren står i sentrum og er involvert – vi nytter ofte samskaping som 

metode, koordinerer oss og tenker helhetlig, og kommunikasjon foregår med klart språk. 

2. Administrasjonen er hensiktsmessig organisert for å serve politisk nivå. Vi har avklart 

delegering, gode rutiner og normer for godt samspill, slik at vi understøtter god folkevalgt 

styring av Ås kommune. 

3. Vår organisering understøtter realisering av vår nye kommuneplan: 
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a) Vi utvikler mer bærekraftige tjenester og et mer bærekraftig lokalsamfunn. 

b) Vi videreutvikler samskapingskommunen under visjonen «sammen om miljø, 

mangfold og muligheter». 

c) Vi utnytter potensialet i «Attraktive Ås». 

4. Vi har en klok sammensetning av virksomheter med samlokalisering av tjenester som naturlig 

henger sammen og samarbeider mye. 

5. Vi vektlegger styring gjennom formål, mål og verdier, myndiggjorte ledere og medarbeidere, 

og reduserer omfanget av rapportering og detaljstyring. Dette bidrar til å gjøre oss mer 

attraktive som arbeidsgivere – øke vår evne til å rekruttere og beholde. 

6. Vi sikrer utviklingskraft og omstillingsevne, samtidig som vi ivaretar balanse mellom 

kjerneoppgaver og utviklingsoppgaver. 

7. Vi har en enkel lederstruktur som bidrar til innsparing og mindre byråkrati. 

8. Vi desentraliserer der dette er mest hensiktsmessig, og sentraliserer hvor det er mest 

hensiktsmessig. 

9. Vi har tydelige mål og strategier for organisasjonen som er godt kommunisert internt. 

 

Forslag til administrativ justering med organisasjonsbeskrivelse 
 

Dagens lederstruktur 
 

Dagens lederstruktur ser slik ut: 

Nivå Antall Merknad 

Kommunalsjefer 4 Leder i lønnskap. 3 

Stabs- og virksomhetsledere 11 Leder i lønnskap. 3 

Enhetsledere – bhgstyrer – rektor 36 Leder i lønnskap. 3 

Avd.leder, ass. rektor, insp.  48 Leder i lønnskap. 3 

Teamleder (noe delegert per/øk 

ansvar) 

17  Lederkode i lønnskap. 4 

Teamleder har delegert deler av 

enhetsleders økonom- eller 

personalansvar. 

Fagleder, koordinator, 

arbeidsleder (uten per/øk ansvar) 

41 Lederkode i lønnskap. 4 

Fagleder kan ha ansvar for et 

fagområde, uten å ha noen 

personer å faglede. 
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Det har vært noe ulik presisjonsgrad / praksis på bruk av og opprettelse av de ulike 

lederstillingskategoriene. I ny organisasjonsmodell vil oppretting av nye enhetsledere, avd.ledere, 

teamledere og fagledere kreve godkjenning av kommunedirektøren. Kriteriene for når vi bruker de 

ulike stillingene klargjøres i fase 2. 

  



 
 

 

23 
 

Forslag til justert organisasjonsstruktur 
 

Her er forslag til justert organisasjonsstruktur på overordnet nivå, fase 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringen har gitt entydige signaler på behovet for å forenkle interne ansvars- og styringslinjer 

gjennom å redusere med et ledernivå. I praksis betyr dette å avvikle enten kommunalsjefsnivået 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 forutsetning for dette forslaget. 

Virksomhetslederrollen er også positivt evaluert i denne prosessen. 

 

Forslaget innebærer følgende: 

• Dagens kommunalområder oppløses og kommunalsjefene fjernes som ledernivå. I praksis 

betyr det opphør av fire kommunalsjefs-stillinger. Denne løsningen foretrekkes framfor å slå 

sammen virksomheter og omdefinere dem til et utvidet antall kommunalsjefsområder 

(alternativ 3) fordi dette vil være enklere å gjennomføre. Færre ledere vil oppleve at deres 

stilling er fjernet, med alt det vil medføre av prosesser, usikkerhet og uro. Løsningen vil gi de 

samme organisatoriske gevinstene. 

• Det etableres en ny stilling som assisterende kommunedirektør, ass.KD. Dette for å sikre god 

nok oppfølgingskapasitet av virksomhetsledere og stabsledere. KD og ass.KD utgjør sammen 

KD teamet.  

• Virksomhetsledernivået rapporterer direkte til KD/ass.KD og inngår i KommuneDirektørens 

Ledergruppe. Denne benevnes KDL. Virksomhetsledere / stabsledere illustrert med grønn 

farge rapporterer til KD, virksomhetsledere / stabsledere illustrert med blå farge rapporterer 

til ass.KD. 

• De to stabsområdene på hhv HR og Økonomi videreføres som i dag.  

Virksomhet 
samfunnsutvikling 
Virksomhet kultur og 
fritid (ekskl. 
kommunikasjon) 
Virksomhet teknikk 
(ekskl. eiendom) 
Follo landbrukskontor 
Team utbyggingsavtaler 
Attraktive Ås 

Kommunedirektør 
(KD)

ASS.KD

Skole Barnehage
Barn, unge og 

familier
NAV

Sykehjem og 
boliger

Hjemmeboende Eiendom
Kultur, samfunn

og teknikk 

HR Organisasjon
Økonomi 

Digitalisering

Fagstab Prosjektenhet



 
 

 

24 
 

• Stabsfunksjoner som har vært tilknyttet dagens kommunalsjefer innlemmes i en ny 

organisatorisk enhet Fagstab. Dette gjelder kommuneoverlege, beredskapskoordinator og 

barnehagemyndighet. Disse stillingene vil rapportere til ass. KD. 

• Enhet for eiendom endrer status til virksomhet og skilles ut fra dagens virksomhet for 

«teknikk». Enhetsleder eiendom får rolle som virksomhetsleder. Dette er en fortsettelse av 

samme stilling som i dag. Kommunen har en betydelig eiendomsmasse og står foran en rekke 

strategiske retningsvalg de nærmeste årene knyttet til både arealeffektivisering, 

energiøkonomisering og utbyggings-/rehabiliteringsoppgaver knyttet til kommunens 

formålsbygg. Dette nødvendiggjør en mer sentral organisatorisk plassering av denne 

funksjonen. 

• Virksomhetene samfunnsutvikling, kultur og fritid og teknikk (uten eiendom) samorganiseres 

i en ny virksomhet som heter Samfunn, Teknikk og Kultur. Den underliggende organiseringen 

av denne virksomheten gjøres i en fase 2 sammen med utvalgt virksomhetsleder for denne 

nye virksomheten. I fase 2 vil vi også se på behovet for endring av navn på virksomheten. 

 

Betydningen av å ha et sterkt kulturfaglig fagmiljø i kommunen understrekes i høringen. 

Dette underbygger ambisjonen som ligger i ny organisasjonsmodell. Kultur vil ha en sterk 

organisatorisk posisjon i ny virksomhet for kultur, samfunn og teknikk. Dette markeres også 

ved å justere noe på virksomhetens navn ift. opprinnelig forslag. Nytt navn vil være Kultur, 

samfunn og teknikk. Endring er også gjort i organisasjonskartet. 

• Organisatorisk forankring av prosjektenheten avklares høsten 2023. En sterkere tilknytning til 

virksomhet eiendom og enhet for kommunalteknikk vil da vurderes. 

 

Behovet for å tydeliggjøre av ansvars- og rolledeling mellom prosjektenheten og dagens 

enheter for eiendom og kommunalteknikk påpekes i høringen. Dette er et viktig punkt som 

vil følges opp i 2023 slik denne rapporten signaliserer. 

• Grensesnitt mellom enhetene plan, eiendom og kommunalteknikk oppleves i dag uklare på 

noen områder. Høringsinnspill underbygger dette. Dette handler vel så mye om å gjøre et 

arbeid med å klargjøre arbeids- og ansvarsoppgaver som å gjøre organisatoriske endringer. 

En del av dette arbeidet er allerede påbegynt i gjeldende organisasjon, og videre oppfølging 

vil være en prioritert oppgave i fase 2. 

• Kommunikasjon er plassert i virksomhet Samfunnsutvikling, teknikk og kultur. Her ligger det 

viktige kommunikasjonsoppgaver knyttet til utviklingen av en mer bærekraftig kommune, økt 

vekt på samskaping, omdømmearbeid og utnyttelse av potensialet i «attraktive Ås». Men 

kommunikasjon er også en fellestjeneste som også i fortsettelsen vil ivareta dagens oppgaver 

og ansvar overfor øvrige deler av organisasjon.   

 

Plassering av kommunikasjon etter høringsrunde: 

Organisatorisk plassering av kommunens kommunikasjonsteam har vært gjenstand for 

diskusjon gjennom evalueringsprosessen. Flere høringsinnspill peker på viktigheten av at 

kommunikasjon gis en sentral plassering i kommuneorganisasjonen, hvilket også har vært 

intensjonen med løsningen som ble pekt på i høringsutkastet. For å klargjøre denne 

intensjonen ytterligere så legges de to kommunikasjonsårsverkene i sentral fagstab. 
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• I justert modell vil ambisjonen være at kommunen over tid kan øke tilgangen på 

spesialistkompetanse i stab/støtteroller som kan bidra til økt trykk på nyskapning, 

analyse/forbedringsarbeid og økte forutsetninger for å evne å gjennomføre viktige 

strategiske retningsvalg. Økt tilgang vil søkes løst gjennom å forenkle lederstrukturer og 

interne prosesser/arbeidsformer. 

I prosessen har det kommet mange innspill knyttet til StorFollo IKT som gjelder styring, samhandling 

og servicekapasitet og serviceholdning på support. Kommunedirektørene i samarbeidskommunene 

Frogn, Vestby og Ås har initiert en egen evalueringsprosess hvor disse og andre spørsmål står 

sentralt. 

Flere av høringsinnspillene peker på behovet for økt bistand fra stab/støtte. Gjennom sluttrapporten 

er betydningen av å øke kapasiteten og organisasjonens kompetanse knyttet til digitalisering og 

innovasjon/nyskapning understreket i flere omganger. Det pekes på at en organisasjonsendring i seg 

selv ikke nødvendigvis frigjør slike ressurser. Denne utfordringen vil søkes løst i tiden framover 

gjennom å søke å frigjøre ressurser til dette og med det også styrke stab/støtte. 

Organisering av dette må også ses i sammenheng med den nå pågående evalueringen av StorFollo 

IKT.  

 

Organisasjonsbyggingsprosesser i fase 2 
Evalueringen har vist at det er viktig å bruke tid på å etablere en felles forståelse av organisasjonen, 

hvordan vi skal jobbe sammen, hvordan vi skal sikre et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og 

verneombud, hva vi legger i begreper som «samarbeid på tvers» og «samskaping», hva som ligger i 

de ulike rollene, hva som er våre viktigste mål og strategier framover, hva som er vårt felles 

verdigrunnlag mm. 

På grunn av pandemien ble det i liten grad rom for å jobbe med slike prosesser da organisasjonen av 

2019 ble iverksatt. 

Organisasjonsbyggingsprosesser vil bli vektlagt i fase 2. For å sikre at vi kommer på linje som 

organisasjon («alignment»), får en felles forståelse av organisasjonen, utvikler trygghet i lederrollene 

og tillit til hverandre, vil vi bruke tid på ledersamlinger for å «bygge laget». 

På ledersamlingene vil vi også løfte viktige strategiske tema som digitalisering, hvordan jobbe med 

samskaping, hvordan utvikle en mer bærekraftig kommune og hvordan utnytte potensialet i 

«attraktive Ås». Dette skal bidra til å gi felles strategisk retning på vår organisasjon, noe som har vært 

etterlyst jfr. evalueringen. 

Et viktig tema her blir hvordan vi som ledere legger til rette for prosesser slik at vi får mobilisert 

medarbeiderne i arbeidet med å konkretisere og gjennomføre strategiene. Med forslaget til justert 

organisering er det lagt vekt på betydningen av å styrke utviklingskapasiteten i organisasjonen. 

Hvordan vi bruker prosjekt og prosjektprogram som utviklingsverktøy, og innovasjonsverktøy for å 

bryte mønstre og utvikle ny praksis på viktige områder, kan også være tema. Det blir viktig fremover 

å søke å øke tilgangen på ressurser som kan understøtte dette arbeidet.  

Innholdet i organisasjonsbyggingen vil kommunedirektørens ledergruppe, KDL, definere nærmere. 
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Andre organisatoriske grep - organisasjonsbeskrivelse 
Som evalueringsprosessen har vist er det mange faktorer som har betydning for om vi lykkes med en 

organisasjon. Strukturen utgjør er bare en liten del.  

Nedenfor har vi startet arbeidet med å lage en såkalt organisasjonsbeskrivelse, som sammen med 

organisasjonsstrukturen ovenfor skal bidra til å tydeliggjøre organisasjonen og sikre at vi jobber godt 

sammen. Det vil bli arbeidet videre med denne organisasjonsbeskrivelsen i fase 2. 

Organisasjonsbeskrivelsen må også være et levende dokument som vi oppdaterer etter hvert som vi 

gjør endringer. Organisasjonsbeskrivelsen legges til grunn for organisasjonsbyggingsprosessene som 

er nevnt ovenfor. 

 

Delegeringsreglement og arbeidsavtaler 
Med justert organisering trenger vi å justere delegeringsreglementet. Delegeringsreglementer er 

vedlegg til organisasjonsbeskrivelsen. Det har i prosessen vært etterlyst at fordeling av oppgaver, 

myndighet og ansvar mellom linje og stab/støtte må tydeliggjøres. Herunder også hva ledere kan 

forvente av stab/støtte. Dette vil bli arbeidet med ifbm delegasjonsreglementet og tilpasninger av 

kommunens helhetlige styringssystem.  

Vi vil også fornye arbeidsavtalene. Før arbeidsavtalene fornyes vil vi be arbeidstakerorganisasjonene 

om et drøftingsmøte for å sikre at partene er enige om hvordan vi legger opp dette arbeidet. 

 

Kontrollspenn for leder som leder ledere 
For å få best mulig effekt av knappe ledelsesressurser bør hovednormen for ledere som leder ledere 

som hovedregel være 4 – 8. En enhetsleder bør lede 4 – 8 avdelingsledere, en virksomhetsleder bør 

lede 4 – 8 enhetsledere, en kommunedirektør / ass kommunedirektør bør lede 4 – 8 stabsledere og 

virksomhetsledere. Unntak i særskilte tilfeller som kan begrunnes, som for eksempel knyttet til høy 

kompleksitet / faglig bredde / tjenestespesifikke forhold. 

Dersom det blir aktuelt med justeringer innen en virksomhet vil dette skje på grunnlag av prosesser 

med de som er berørt. Dette vil skje i fase 2. 

 

Lederrollene i linjeorganisasjonen 

 

Kommunedirektør 

Kommunedirektørens myndighet og ansvar er beskrevet i kommunelovens § 13-1 og i gjeldende 

Politisk reglement for Ås kommune, vedtatt 23.03.2022 i K-sak 27/22. I pkt 2.2.1 står følgende 

nedfelt; 

Kommunedirektørens rolle 

• Samordne og tilrettelegge for helhetlig politisk styring innen de rammer kommunestyret til 

enhver tid fastsetter. 

• Lede og utvikle den samlede kommunale administrasjonen med de unntak som følger av lov, 

og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. 

• Legge til rette for politisk styring av plan- og utredningsarbeider. 
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• Resultatvurdere og rapportere i henhold til vedtatte mål og vedtak gjennom tertialrapporter 

og årsmelding. 

• I samråd med politisk ledelse vurdere om delegerte enkeltsaker bør gis politisk behandling. 

• Ha det løpende personalansvaret for den enkelte ansatte.  

• Følge opp behandling av varsling av kritikkverdige forhold. 

• Påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, fremme 

innstilling og redegjøre for aktuelle alternative løsninger.   

Det vises også til samme reglement kapittel 8, punkt 8.1 til 8.7. 

 

Assisterende kommunedirektør 

Assisterende kommunedirektør opptrer i forståelse med kommunedirektør og skal ivareta 

kommunedirektørens ansvar og myndighet etter nærmere avtale og delegasjon.  

 

Virksomhetsleder/stabsleder 

Virksomhetsleder/stabsleder opptrer i forståelse med kommunedirektør / ass. kommunedirektør.  

De har kommunedirektørens ansvar og myndighet innen fag, personal, økonomi og 

informasjon/kommunikasjon innenfor sitt ansvarsområde. 

Virksomhetsleder/stabsleder skal medvirke til samarbeid internt og samskaping med eksterne 

samarbeidspartnere for å sikre helhetlige og bærekraftige løsninger. 

Saker som skal legges fram for politisk behandling skal godkjennes av kommunedirektøren eller den 

hen bemyndiger.  

Virksomhetsleder/stabsleder deltar i KommuneDirektørens Ledermøte, KDL, og i utvidet ledermøte 

ULM der også enhetsledere møter. 

 

Enhetsleder 

Enhetshetsleder opptrer i forståelse med virksomhetsleder. Enhetsleder har ansvar og myndighet 

innen fag, personal, økonomi og informasjon/kommunikasjon i sin enhet i tråd med vedtak om 

delegering.  

Enhetsleder skal medvirke til samarbeid internt og samskaping med eksterne samarbeidspartnere for 

å sikre helhetlige og bærekraftige løsninger. 

Enhetsleder deltar i Utvidet LederMøte, ULM, der også virksomhetsledere møter. 

 

Avdelingsleder 

Avdelingsleder delegeres, etter behov, ansvar og myndighet innen fag, personal, økonomi og 

informasjon/kommunikasjon innenfor sin avdeling. 

 

Organisering av stab og støtte 
Det overordnete prinsippet for organisering av stab og støttetjenestene er at  
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1. oppgaver som linjeorganisasjonen har kompetanse på i dag, eller enkelt kan bygge 

kompetanse på, som gjøres relativt ofte, og som er mest effektivt å legge ut, legges i linjen.   

2. oppgaver som linjeorganisasjonen vanskelig kan ha kompetanse på, som gjøres sjelden, og 

som mest effektivt kan løses sentralt, legges i stab. 

De to prinsippene avveies opp mot kapasitet. Dersom linjeorganisasjonen ikke har kapasitet, kan «1-

oppgaver» legges til stab/støtte. 

Stab og støtte tjenestene utfører følgende ulike oppgaver som beskrives nærmere for hver 

stabsavdeling: 

• Driftstjenester – for eksempel når lønnsavdelingen kjører lønn etter timelister  

• Rådgivning og veiledning – for eksempel når HR gir råd til en leder i en krevende personalsak 

• Utredninger – for eksempel når økonomiavdelingen gjennomfører en KOSTRA-analyse  

• Utviklingsprosesser – for eksempel når HR bistår i en prosess med organisasjonsendringer i 

en virksomhet     

• Styring – for eksempel når økonomiavdelingen følger opp vedtatt budsjettprosess eller 

innkjøp ikke godkjenner en direkte anskaffelse. Stab kan bare utøve styring i de tilfeller der 

myndighet til å treffe vedtak overfor linjeorganisasjonen er eksplisitt delegert. 

 

Samarbeid på tvers av linjeorganisasjonen 
Når vi samarbeider internt på tvers av avdelinger, enheter og virksomheter innen vår egen kommune 

bruker vi fellesbetegnelsen «samarbeid». 

 

Vi skiller mellom  

1. faglig samarbeid på tvers der formålet er  

 

a) læring og utvikling, eller  

b) kortvarig samarbeid om oppgaveløsning der formålet er at ressurser fra flere 

avdelinger/enheter/virksomheter brukes for å løse en eller flere oppgaver. 

 

Hver enkelt medarbeider kan ta initiativ til faglig samarbeid a) - b) men samarbeidet må skje i 

forståelse med nærmeste leder. 

 

c) gjennomføring av utviklingsarbeid der formålet er at ressurser fra flere 

avdelinger/enheter/virksomheter brukes. 

 

Hver enkelt medarbeider kan ta initiativ til faglig samarbeid om utvikling på tvers i forståelse 

med sin leder. Men etter innledende faser defineres arbeidet som prosjekt der maler for 

prosjektarbeid skal brukes. Prosjekt vedtas av leder i tråd med rutinene for prosjektarbeid i 

Ås. 

  

2. samarbeid om oppgaveløsning på tvers der ressurser fra flere avdelinger/enheter/ 

virksomheter inngår og som skal vare over tid benevnes «nettverk». Som hovedregel 

defineres hvem som skal samarbeide, hva samarbeidet omhandler, hvordan samarbeidet skal 

skje, og hvordan det skal rapporteres til ledelsen. Som hovedregel defineres en leder som 

koordinerende leder for samarbeidet slik at saker som det er uenighet om kan bli avklart. Det 
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avklares om koordinerende leder deltar eller kun kontaktes ved behov for koordinering. 

Ansvarlige ledere kan opprette og legge ned nettverk. 

 

Samskaping med eksterne samarbeidspartnere 
I Ås kommune bruker vi begrepet «samskaping» om samarbeid der eksterne samarbeidspartnere er 

involvert. Eksterne kan være brukere, innbyggere, næringsliv, frivilligheten, andre offentlige eller 

private organisasjoner. Ved samskaping har ikke kommunen instruksjonsmyndighet og samarbeidet 

må bygge på gjensidig tillit og felles mål, verdier og interesser. 

Vi bruker samskaping for å  

• løse utfordringer som vi ikke har svar på i dag,  

• løse oppgaver som er viktige for lokalsamfunnet men der kommunen alene ikke har 

tilstrekkelig med ressurser til å gå inn 

• mobilisere medansvar og ressurser hos samarbeidspartnere som er helt nødvendig for å 

lykkes. 

I Ås kommune skal vi i fase 2 lage en håndbok i samskaping som skal gi oss enke verktøy for hvordan 

vi kan jobbe sammen med eksterne samarbeidspartnere. 

Alle prosesser som omhandler samskaping må være forankret i ledelsen på relevant nivå. De som 

inngår i samskaping får som hovedregel et mandat å jobbe ut fra. Mandatet bør justeres etter hvert 

som prosessen går framover og man vet mer om behov, mulig løsning og hvilken rolle kommunen 

kan og bør ta. 

Store samskapingsprosesser forankres i porteføljestyret (se nedenfor), det utarbeides mandat, og det 

rapporteres på avtalt måte. 

 

Utviklingsarbeid 
Utviklingsarbeid i Ås kommune må balanseres opp mot oppgaveløsningen av mer eller mindre faste 

oppgaver som vi må gjøre. 

 

Prosjektarbeid 

Prosjektarbeid er hovedformen vår for utviklingsarbeid. Vi skal utvikle en praksis med en ny mal for 

små og mellomstore prosjekter (enklere oppbygging) og en mal for store prosjekter (i tråd med 

prosjekthåndboken vi har i dag som vil revideres).  

Store prosjekter er prosjekter som har en totalkostnad (inkl arbeidstid på egne ansatte) på mer enn 

500.000 kr. 

Små og middels store prosjekter kan vedtas av leder på avdelings, enhets eller virksomhetsnivå. 

Store prosjekter vedtas av porteføljestyret i Ås som har ansvaret for å utøve overordnet styring av 

alle større prosjekt.  

Store og komplekse prosjekt deles gjerne opp i mindre delprosjekt og det defineres gjerne et 

overordnet prosjektprogram for å forenkle styring og gjennomføring. 
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Porteføljestyring 

Porteføljestyring innebærer en samlet styring over alle større utviklingsprosjekt med et felles verktøy 

som gir oversikt. Oversikten gir grunnlag for rapportering til politisk nivå. 

Vi har et porteføljestyre for prosjekter innen bygg og anlegg, og samfunnsutvikling, og et 

porteføljestyre for OU- og tjenesteutviklingsprosjekter. 

Porteføljestyrenes sammensetning vil avklares i fase to. 

 

Utviklingsnav 

Når prosjekter skal gjennomføres kan medarbeidere frikjøpes eller omdisponeres til prosjektledelse 

og til å være prosjektmedarbeidere. Disse inngår i et utviklingsnav.  

 

Leder av porteføljestyret for OU og tjenesteutvikling sammenkaller prosjektledere og evt. også 

prosjektmedarbeidere etter behov for å sikre god styring, læring og utvikling. 

 

Videre prosess 
Det ble tidlig i arbeidet avklart at det ville være mest hensiktsmessig å gjennomføre 

organisasjonsjusteringene i to faser: 

 

Fase 1 
I fase en gjennomføres organisasjonsevaluering på overordnet nivå gjennom spørreundersøkelse, 

ledersamlinger med virksomhetsledere og enhetsledere, dialogmøter med tillitsvalgte, og 

bearbeiding i prosjektgruppen og i møter i arbeidsgruppa med kommunedirektør, intern 

prosjektleder og KS Konsulent.  

Det utvikles mål og prinsipper for justert organisering, og forslag til justert overordnet 

organisasjonsstruktur og overordnete organisatoriske grep.  

Rapport med forslag framlegges 22. september 2022. 

Personer som eventuelt kan bli overtallige eller vil få vesentlige endringer i sitt arbeidsforhold med 

endret lederstruktur ivaretas i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk og kommunens prosess for 

omstilling og nedbemanning. Saken drøftes med tillitsvalgte i uke 39. 

Eventuelle justeringer foretas etter framlegging 22. september, deretter høringsprosess 14 dager 

fram til høringsfrist tirsdag 11. oktober kl 12.00. Høringsdokumentet sendes alle 

arbeidstakerorganisasjonene, samt alle ledere som har vært med i fase 1. Det åpnes for at andre 

interesserte kan gi høringsinnspill. Invitasjon til dette legges ut på Intranett. 

Det presiseres at denne høringsrunden kun gjelder fase 1 – overordnet organisasjonsstruktur og 

overordnete organisatoriske grep. 

Når høringssvarene er kommet inn, bearbeides eventuelt forslaget ut fra høringsuttalelsene.  



 
 

 

31 
 

Endelig beslutning på bakgrunn av høringsrunden presenteres i oppsatt møte i enhetslederforum og 

MBA-KD den 18. oktober 2022. Informasjon sendes ut til organisasjonen. Politisk ledelse orienteres 

19. oktober, samt gjennom etterfølgende orienteringssak til kommunestyret.   

 

Fase 2 
Innplassering i ny ass. kommunedirektørstilling og virksomhetslederstilling for samfunnsutvikling 

gjennomføres primo november. 

Detaljorganisering av ny virksomhet for «samfunnsutvikling» gjennomføres med mål om beslutning 

før 31.12.2022. Ny virksomhet vil få et stort ansvar for å forsterke satsinger i kommuneplanens 

samfunnsdel som bærekraft, styrke samfunnsutvikling gjennom samskaping, og uttalte ambisjoner 

knyttet til «attraktive Ås». 

Justert organisasjon iverksettes fra 1.1.2023. 

Øvrig del av organisasjonsjusteringer i fase to gjennomføres fra januar til april 2023.  

Kommunedirektør er prosjekteier med bistand fra intern prosjektleder m.fl. 

Virksomhetslederne per 1.1.2023 får ansvar for å gjennomføre justeringer i organisasjonsstruktur og 

andre organisatoriske grep i enheter og avdelinger innenfor sitt ansvarsområde, eller på tvers av 

virksomhetsområder, i tråd med mandat og gjennomføringsplan vedtatt av prosjekteier. 

Medbestemmelse ivaretas i tråd med gjennomføringsplan som er drøftet med 

arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombud. 

Justert organisasjonsstruktur kobles mot arealeffektiviseringsprosjektet. Målet er å finne 

arealeffektive samarbeidsløsninger der de delene av organisasjonen som har behov for mye 

samhandling er plassert nær hverandre, så langt dette lar seg gjøre. 

Arbeidet med å forankre ny struktur for medbestemmelsesarbeidet (MBA) mellom ledelse og 

tillitsvalgte prioriteres. 

Organisasjonsjusteringer som vi gjennomfører i fase 1 og 2 vil også få innvirkning på vårt helhetlige 

styringssystem. Tilpasninger her vil vi også gjennomføre i fase 2. 

Organisasjonsendringer nødvendiggjør økt fokus på hvordan vi skal arbeide i en politisk styrt 

organisasjon. I tillegg utløser ny modell behov for å tilpasse hvem som skal opptre på 

kommunedirektørens fullmakt i politiske råd/utvalg. Utpekte virksomhetsledere må ta den rollen 

som tidligere lå til kommunalsjef.  

 

Det er ønskelig med forenkling også i politisk utvalgsstruktur da den vurderes som veldig 

ressurskrevende med overlappende/uklare arbeidslinjer mellom utvalgene. Dette ståstedet vil 

kommunedirektør kommunisere til politisk ledelse i deres kommende arbeid med evaluering av 

politisk utvalgsstruktur. 
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Vedlegg: 

Høringsinnspill 

Forslag til ny justert administrativ organisering er sendt på høring til alle i 

enhetslederforum, tillitsvalgte og hovedverneombud. Forslaget er også lagt på 

intranett med mulighet for alle til å komme med innspill på fase 1. Høringsfristen 

var tirsdag 11.10.00 kl. 1200. 

Innen høringsfristen har vi mottatt 8 innspill. Et innspill har kommet etter 

høringsfristen, men er tatt med i oppsummeringen og behandlet. Det har 

kommet innspill fra fagforeninger, enkeltpersoner og fra enheter.  

Høringsinnspillene oppsummert og anonymisert: 

Generelt om rapporten 

En ansatt påpeker at rapporten inneholder flere tilfeller av feil bruk av 

skriveregler for navn på virksomheter, enheter, avdelinger osv. (særlig bruk av 

stor bokstav). Viktig at dette ikke gir følgefeil videre ut i organisasjonen når ting 

er bestemt. Endelige rapporter/bestemmelser bør ha riktig bruk. 

Forenkle lederstrukturen 
En fagforening er positive til gjennomgangen av den administrative 

organiseringen i Ås kommune, og ønsket om å forenkle lederstrukturen. Vi 
støtter forslaget om kutt i antall ledere, og ser at mer direkte linjer skaper 
enklere kommunikasjon. Det er behov for å øke kapasiteten i stab/støtte-

funksjoner, og vi støtter ambisjonen om å styrke disse funksjonene.  

Eiendom/prosjektavdelingen 

En ansatt mener kommunalteknikk sitt samarbeid/samspill med Eiendom og 

Prosjektavdelingen videreføres og styrkes. Dette må sikres gjennom tydelige 

roller og ansvar. Roller og ansvar og mellom virksomheten/enheten/prosjekt bør 

beskrives som en del av fase 1.  

Prosjektavdelingen og Kommunalteknikk 

En ansatt mener ansvaret for prosjekter som ivaretar Kommunalteknikk sitt 

ansvarsområde må «eies» av Kommunalteknikk. Dette burde primært vært 

ivaretatt gjennom organiseringen, alternativt at det tydeliggjøres med en 

«bestiller/utfører» rolle, der «utfører» rapporterer til «bestiller» på tid, kost og 

kvalitet og at budsjettet «eies» av «bestiller».  Dette for å ivareta at kommunes 

ansvar for å levere nødvendig kvalitet på vann og avløpstjenester til kommunens 

innbyggere. 

Virksomhet Eiendom og Enhet Kommunalteknikk  

En ansatt mener at for å kunne levere et best mulig tilbud til kommunens 

innbyggere anser det som avgjørende at samarbeidet mellom Kommunalteknikk 

og Eiendom videreføreres og forsterkes. Det er mange grensesnitt som må 

avklares mellom virksomheten/enheten. Får å få dette til mener jeg at 

ansvarsfordeling må komme tydelig frem allerede nå i fase 1. Spesielt gjelder 

dette uteområdene/ubebygd grunn. Fase 1 bør tydelig beskrive dette ansvaret 

og dermed legge gode føringer for videre samarbeid og samhandling i fase 2. 
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Ledelse 

En ansatt mener det er viktig at ansatte har en definert leder med formelt 

personalansvar som tar seg av praktiske ting, og har de tilgangene og tiden som 

trengs for å følge opp. Ledere må legge til rette for samarbeid på tvers ved å se 

på hvordan deling av kunnskap mellom ulike områder kan gi utvikling/løse 

utfordringer fremfor at det primært er organisering og hvem som har fått hvilke 

tildelinger over budsjetter som bestemmer hvem som skal jobbe sammen. 

Evaluering av virksomhetslederleddet 

En fagforening mener innføringen av virksomhetsleder nivået burde i større grad 

vært gjenstand for om det har fungert eller ikke. Innføringen av dette nivået ikke 

fungert etter intensjonene som lå til grunn (jfr innledende sider i rapporten). Det 

har vært en massiv økning av administrative oppgaver og langt mindre tid til å 

styre og lede egne enheter og avdelinger. Det har i tillegg bare i deler av 

organisasjonen ført til økt grad av samarbeid. Noen deler opplever til og med 

dårligere samarbeid enn tidligere, samt økt rapportering og detaljstyring. Økt 

grad av byråkratisering og tyngre og lengre linjer i organisasjonen som fører til 

at beslutninger tar unødvendig lang tid, eller i verste fall ikke blir tatt i det hele 

tatt. Vi mener derfor at det er virksomhetsnivået som burde fjernes etter denne 

evalueringen. Dette er en organisering vi ville støttet da det fremstår mye mer 

hensiktsmessig, kostnadseffektivt og generelt mer effektivt. 

Støtte funksjoner er det enhetsledere og avdelingsledere har ropt mest om at det 

er behov for, hjelp til å administrere slik at de kan lede. Dette har også i stadig 

større grad blitt mindre av denne støtten, som igjen frigjør mindre tid til ledelse 

og mer tid til administrative oppgaver. 

Dersom den foreslåtte løsningen består bør man i større grad se på antall 

virksomheter og slå sammen virksomheter som naturlig hører sammen, jfr. 

lederspenn. Virksomhet hjemmeboende og sykehjem bør slås sammen. Likeledes 

kan skole og barnehage slås sammen. Boliger voksne og bolig avlastning unge 

bør legges sammen for eksempel under dagens barn, unge og familie virksomhet 

og enhet innsats og koordinering. Videre må også PPS flyttes inn under 

virksomhet skole/barnehage der de tidligere lå organisasjonsmessig. 

Læringssenteret har det også vært nevnt flere ganger ligger «feil» plassert. 

Dette mener vi er mulig allerede nå å gjøre noe med i dagens forslag, uten at 

dette medfører stor uro i organisasjonen. I det minste forutsetter vi at det gjøres 

vurderinger på dette på et senere tidspunkt.  

Det er behov for strategisk ledelse, men da er det også behov for ledelse som er 

mindre administrativ og mer operativ nede i organisasjonen. Det er viktig for oss 

at dersom den foreslåtte modellen blir gjeldende, så må støtte funksjoner 

styrkes. Roller må avklares og myndighets områder må gjennomgås for å sikre 

både minst mulig byråkrati, tunge beslutningslinjer og mindre rapportering. 

Virksomhetsnivået må jobbe mer strategisk på et overordnet nivå, og ha tillit til 
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at enhetsledere og avdelingsledere i samarbeid klarer å ta avgjørelser knyttet til 

drift alene og basert på tillit.  

Det er også et vesentlig poeng at denne justeringen ikke medfører at det blir 

vesentlige endringer i virksomhetsledernes arbeidsoppgaver, som igjen utløser at 

de kommer i posisjon til særskilte forhandlinger som igjen vil medføre økte 

lønninger for et arbeid de i utgangspunktet allerede nå er forventet å gjøre. 

Vi forventer at det fremover i både fase 2, 3 og 4 vil foretas ytterligere 

justeringer og tilpasninger da vi mener organisasjonen er moden og klar for det.  

Plassering av Kultur 

En enhet oppfatter at virksomhetsleder for Teknikk, samfunn og kultur erstatter 
den tidligere kommunalsjef for samme område. Slik vi oppfatter 

høringsdokumentet skal enhetslederne i dette området være direkte underlagt 
virksomhetslederen, slik at organiseringen for Kulturs vedkommende vil ligne 

mer på pre 2019, da kultur var organisert inn under Oppvekst og kultur. Vi ser 
ikke for oss at den nye virksomhetslederen vil ha kulturbakgrunn, selv om vi 
ønsker dette, og det vil være det beste for fagområdet. Erfaringsmessig er det 

svært utfordrende for ledere med fagbakgrunn fra organisatorisk og 
budsjettmessig tunge områder å sette seg inn i kulturfeltet, som er lite på alle 

områder med unntak av betydning for innbyggernes livskvalitet. Utformingen av 
denne virksomhetens struktur trenger stor grad av påpasselighet for at ikke 
kulturens potensiale i utviklingen av «attraktive Ås» skal kveles av mer høylytte 

prosjekter. 

Det er også vanskelig å se hvordan denne varslede justeringen av 
organisasjonen kan unngå å legge enda mer arbeid til enhetsledernivået, særlig i 

virksomhet for teknikk, samfunn og kultur, ganske enkelt fordi virksomheten blir 
for spredd faglig til at virksomhetsleder kan holde i eller bidra på alle 
fagområder. Det at virksomhetsleder faktisk har faglig kompetanse på sitt felt 

blir nevnt som en av de tingene som fungerte ved organisasjonsendringen i 
2019. 

En avdeling opplever at det er laget syv definerte virksomheter som er spisset inn på akkurat deres 

fagfelt, mens kultur er stuet inn sammen med alle de andre enhetene man ikke helt klarer å definere. 

Det vises nok en gang at ikke kommunen verdsetter vår rolle i kommunens arbeid ut mot 

innbyggerne, så vel som vårt bidrag i å gjøre Ås kommune til et attraktivt sted å bo. Enheten for 

kultur, kulturhuset, kulturskolen og biblioteket er hjertet i Ås sentrum og således fortjener en mer 

sikker plass på organisasjonskartet enn i en sideliggende sekkepost. Det er svært tvilsomt at 

kommunen vil klare å ansette en leder som har kompetanse på alle disse svært ulike områdene. Det 

er kommentert på enhetsledermøter at å samle kommunale enheter på kryss og tvers av deres 

fagfelt ikke har fungert, så vi er kritiske til at nettopp denne organiseringen er foreslått ved 

videreføring av virksomheten for Teknikk, Samfunn og Kultur. Faren er stor for at kultur vil miste sin 

stemme inn mot politikerne når vi har en leder som ikke forstår kulturens natur og viktighet. 

Vi foreslår at det etableres en egen virksomhet som huser Samfunn og Kultur, herunder, Enheten for 

kultur, frivillighet og idrett, kommunikasjon, kulturskolen, bibliotekene og attraktive Ås.  
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En fagforening vil understreke viktigheten av at kulturfeltet og kulturskolen blir godt ivaretatt 

i den nye virksomheten for Samfunn, Teknikk og Kultur. Kulturskolen er et viktig tilbud til 

barn og unge i kommunen, både som fritidsaktivitet, gjennom Ås Internasjonale kultursenter 

og Den Kulturelle Skolesekken. Kulturskolen i Ås er nasjonalt anerkjent som en kulturskole 

med høy kvalitet og fremtidsrettet virksomhet. For at Kulturskolen skal fortsette å utvikle seg 

og serve innbyggerne i Ås kommune, trenger vi en Virksomhetsleder som ser verdien av en 

god kulturskole. Det er høyt ønsket med en virksomhetsleder med fagkompetanse på kultur. 

Det er i tillegg vesentlig at virksomhetslederen har interesse for fagfeltet og god 

lederkompetanse. Dersom fagkompetansen blant lederne er på enhetsledernivå, er det viktig at 

virksomhetsleder er lydhør ovenfor enhetsleder slik at enhetslederens spisskompetanse blir 

utnyttet til det beste for virksomheten.  

Vi er derfor urolige for at kutt av stillingen Virksomhetsleder for Kultur og fritid kan gjøre 

slik at vi får en virksomhetsleder uten kompetanse på vårt fagfelt. Kultur er vesentlig for å 

skape en kommune det er godt å bo i, og Ås har tradisjonelt vært gode på dette. Det er derfor 

positivt at den nye virksomheten skal rapportere direkte til Kommunedirektør, slik forankrer 

man det viktige arbeidet på høyeste nivå. Det er viktig å ta vare på det gode arbeidet som er 

lagt ned over tid slik at kulturskolen kan fortsette å bidra til Attraktive Ås. 

ASS KD 
En enhet mener assisterende kommunedirektør bør hentes utenfra, slik at man 

kan få en tilstedeværelse som ikke har bakgrunn fra eksisterende organisasjon i 
ledergruppen. Det vil forhåpentligvis lette utviklingen av ny organisasjon. 

Stab og støtte 

En enhet opplever at HR og Økonomi gjør så godt de kan med knappe ressurser. 
Mange ganger er henvendelser til dem tidskritiske, og det må være vanskelig for 
dem å prioritere. Lønn er det ofte vanskeligere å få svar fra. Effektiviteten til 

stabene er avhengige av både den enkelte ansattes fagkunnskaper og 
imøtekommenhet, men også av dybdekjennskap til organisasjonen. 

SFIKT 

En enhet mener det virker som om mye av frustrasjonen over SFIKT kommer fra 
manglende brukerstøtte. SFIKT synes å fokusere mest på strategisk planlegging 
og overgripende systemer og kan muligens ha glemt at hele poenget med dette 

er å skape bedre forhold for tjenesteproduksjon. Den skjer ofte ute i enhetene, 
og hvis systemene ikke fungerer helt ut dit er det liten nytte i dem for 

innbyggerne. 

En ansatt savner vurdering av ny, foreslått struktur sett i sammenheng med strukturen i SFIKT. 

Hvordan spiller disse modellene best sammen med tanke på utviklingsarbeid, prosjektarbeid og 

porteføljestyring? Mange små og store utviklingsprosjekter er innenfor digitalisering – hvordan 

samarbeider vi internt, hvordan samarbeider vi med SFIKT og samarbeidskommunene om dette på en 

god måte? Oppleves løsrevet per i dag, og som mye arbeid «på to fronter» for oss som er involvert i 

fagsamarbeidene. 

Samskaping 
En enhet gir tilbakemelding om at et av Ås kommunes uttrykte fokusområder er 

samskaping (definert som «samarbeid der eksterne samarbeidspartnere er 
involvert» Høringsutkast s. 26). Om rollene til virksomhetsleder og enhetsleder 
står det: «…skal medvirke til samarbeid internt og samskaping med eksterne 
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samarbeidspartnere for å sikre helhetlige og bærekraftige løsninger.» Her er det 
viktig at man har en klar fordeling av hvilket mandat som ligger til hvert nivå, og 

at samskapingsprosjekter ikke blir pålagt enhetene fra annet sted i 
organisasjonen. Dette er særlig viktig hvis virksomhetsleder ikke har faglig 
bakgrunn fra sitt område. 

Kapasiteten i enhetene 

Det er nyttig å unngå en forventning om at man skal kunne organisere seg bort 
fra alle utfordringer, særlig når disse er knyttet til underbemanning ute i 

enheten. Biblioteket er i 2022 på et ressursmessig lavere nivå enn i 2014, med 
16% reduksjon i personalet og en halvering av bokbudsjettet. Dette er reelt 
verre enn det ser ut på papiret, ettersom tjenestene er flere og innbyggertallet 

har økt. To konkrete områder dette gir seg utslag på (i tillegg til innlysende 
effekter som redusert åpningstid og kuttet tilbud til skoler og barnehager) er at 

biblioteket ikke lenger kan ta imot NAV-klienter for arbeidstrening, og at det er 
blitt redusert evne til å imøtekomme samarbeidsforespørsler fra frivillige, lag og 
foreninger. 

Digitalisering - bestillerkompetanse  

En ansatt gir tilbakemelding om at for å møte målene våre om innovasjon, digital 

transformasjon, utvikling og forbedring må vi sørge for å ha rett kompetanse og 

modenhet for oppgavene.  Her er det behov for å styrke kompetansen og 

eventuelt bemanningen.  

For at vår IKT-partner skal være relevant og nyttig for oss krever det at vi er en 

aktiv part, som bruker tid på samarbeidet og har tilstrekkelig 

bestillerkompetanse.  

Det er behov for kompetanse og støtte på endringsledelse i forbindelse med 

digital transformasjon/digitaliseringsprosjekter 

Kommunikasjon bør organiseres som en del av ledelsen i en organisasjon for å 

sikre at det blir en strategisk og proaktiv funksjon. Samspillet mellom 

dokumentasjon (arkiv), kommunikasjon og digitalisering bør bli tettere, også 

rent organisatorisk.  

 

En leder sier det er viktig at digitalisering, utvikling og forbedringsprosesser løftes frem i ny 

organisering og får større plass i den strategiske ledelsen i kommunen. ambisjonene som er 

løftet frem i gjeldende organisering ikke er fulgt opp i nødvendig grad.  Det er vanskelig å få 

satt av tid til arbeid med digitalisering og utvikling av arbeidsprosesser i de strategiske 

ledermøtene.  

Det er viktig å evaluere hvorfor man ikke har lykkes godt nok med digitaliseringsarbeid i 

gjeldende modell og sikre at ny organisasjonsmodell sikrer at organisasjonen har nødvendig 

kraft til dette arbeidet.  

Det kan være at arbeidet med innovasjon, utvikling og digitalisering ikke er samordnet godt 

nok i dagens modell. Et mulig alternativ i ny modell kan da være at arbeidet med innovasjon, 

kommunikasjon og digitalisering samles i en egen enhet med en egen leder. I dag kan disse 

miljøene bli for spredt og det er da risiko for at utviklingsarbeidet ikke i tilstrekkelig grad er 

målrettet med å løse kommunens hovedutfordringer.    
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Uavhengig av hva slags løsning kommunen velger for drift av IKT og digitalisering er det viktig 

at kommunen har en effektiv organisering av bestillerkompetansen i kommunen.  

Dagens sektormodell hvor mange ledere er involvert i modellen uten å ha frigjort kapasitet 

eller prioritert arbeidet med digitalisering og utvikling fungerer ikke godt. 

Færre personer med mer dedikert tid bør jobbe med digitalisering.  I tillegg må det forventes 

at alle ledere har en høy kompetanse og forståelse for digital transformasjon.  

Kommunikasjon 

En ansatt mener kommunikasjon fort får en slagside ved å plasseres i en «boks» 

langt nede i organisasjonskartet, og risikerer at mye tid blir spist til operative 

oppgaver for den «boksen» den er plassert i. Kommunikasjon bør være med der 

strategiske beslutninger fattes. 

Lokalisering 

En leder mener det vil være en stor fordel om enhetene HR og Organisasjon og 

Økonomi og digitalisering blir samlokalisert med toppledelsen i 

kommunen.  Dette vil sikre god koordinering av stabsressursene og vil kunne gi 

bedre støtte til ledelsen i kommunen.  

Barnehagemyndighet 

En avdeling er bekymret for at barnehagekonsulent/rådgiver legges i en 

felles stab med et begrenset fagmiljø som denne funksjonen skal 

samarbeide med.  Det er særlig bekymring rundt oppfølging og beregning 

av tilskudd til private barnehager.  

Vi mener det bør vurderes å legge konsulent/rådgiver for barnehage innen 

virksomhet barnehage.  Dette kan sikre en betydelig mer helhetlig strategi 

rundt arbeidet med barnehager i kommunen.  Ulempen med dette er at 

statsforvalteren vil mene at tiilsynsfunksjonen bør legges i en annen 

virksomhet enn den virksomhetene som er ansvarlig for drift av 

kommunale barnehager.  Vi antar imidlertid at mange kommuner er nødt 

til å sette effektivitet, kompetanse og fagmiljø foran hensynet til å skille 

tilsyn og drift.  Vi mener vi derfor bør utfordre statsforvalteren på dette 

området.  

Ergo- og fysioterapitjenesten 

To fagforeninger har innspill på organiseringen av ergo- og fysioterapitjenesten som i 2019 ble delt 

slik at de som gir tjenester til barn og ungdom ble organisert under kommunalområdet «oppvekst og 

opplæring», og de som gir tjenester til voksne kom inn under kommunalområde «helse og mestring». 

Terapeutene som yter tjenester til voksne innbyggere, ble videre delt inn i ulike virksomheter 

(Hjemmeboende og Sykehjem og boliger). Fagmiljøet er blitt mer fragmentert og mindre fleksibilitet 

til å støtte hverandre i den daglige driften. Tjenestene ser at samlokalisering er viktig for en effektiv 

tjenesteyting. Både internt i fagmiljøet, men også tverrfaglig. En løsning hadde vært et «helsehus» 

der det ble satset på forebyggende helse, habilitering og rehabilitering. Omorganiseringen for ergo- 

og fysioterapitjenestene oppleves ulikt ut ifra hvilke område en yter tjeneste i og hvilke oppgaver den 

enkelte utøver i sin stilling.  

Hva mener Ergo- og fysioterapeutene har blitt bedre: 
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• Økt forståelse for de knappe ressursene vi har til å yte de tjenestene vi er pålagt. 

• Noe mer forståelse for alle områdene i organisasjonen der vi er inne og yter tjenester.  

• Plassering av ansatte ergo- og fysioterapeuter på mange områder/enheter gjør at det er flere 

som blir kjent med tjenestene våre. 

• Delt måloppnåelse med hensyn til samlokalisering og samarbeid i forhold til hvilke tjenester 

som skal utøves av den enkelte.  

Hvilke utfordringer ligger:  

• Fragmentert fagmiljø har vist seg å gjøre oss mer sårbare med hensyn til fleksibilitet i 

tjenesteyting både til barn og voksne innbyggere 

• Fragmentert fagmiljø gjør oss mer sårbare med tanke på å opprettholde ett tilstrekkelig 

kompetent faglig miljø 

• Felles fagutvikling med naturlig treffpunkter er gått på bekostning av å bli kjent med de nye 

virksomhetene og enhetene vi er plassert inn i.  

• Ved ferieavvikling merke vi at det er færre personer å fordele ansvaret på (delt i ulike 

virksomheter). 

• Deling av felles bruk av utstyr og leasing biler/sykler når vi er plassert på så mange områder 

blir vanskeligere praktisk og det brukes mer tid.  

• Tjenestene må bruke ekstra ressurser til teamlederfunksjon på bekostning av allerede 

knappe ressurser 

• Noen ansatte bruker mer tid til møter der innholdet ikke er direkte relevant til vår 

tjenesteyting 

• Det brukes mer tid til rapportering oppover i organisasjonen - til teamledere og enhetsledere 

 


