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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Nesodden kommune etter Kommuneloven 

av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune vedtok prosjektplanen for en forvaltningsrevisjon av 

Nye takter på utvalgets møte 12. mars (sak 10/12). Etter en foranalyse, som også innbefattet 

møte mellom utvalgets leder og nestleder, rådmannen og revisjonen, ble en revidert 

prosjektplan vedtatt på kontrollutvalgets sitt møte 14. mai, sak 16/14. 

 

Revisjonen takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i prosjektet. 

 

 

 
 

Steinar Neby 

 

 

 

 

 

Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 
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1  Sammendrag 
Follo distriktsrevisjon IKS har på oppdrag av kontrollutvalget i Nesodden kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av organisasjonsutviklingsprosjektet "Nye takter – ny 

overordnet struktur for administrativ organisering i Nesodden kommune". Den nye 

administrative strukturen ble etablert 1. januar 2012. Oppdragets formål har vært å undersøke 

i hvilken grad kommunen har oppnådd forbedringer for de viktigste målene for Nye takter. 

Fokus for disse målene var: 

 Bedre tjenestekvalitet. 

 Bedre ressursutnyttelse. 

 Bedre og tydeligere ledelse. 

 Bedre integrasjon og flyt, koblet mot effektiv bruk av IKT. 

 

Generelt har det ikke vært gjennomført konkrete oppfølgingstiltak som oppnådde resultater 

for hvert mål kan måles mot.  Nye takter er slik sett ikke drevet frem med utgangspunkt i 

identifiserte delmål for hva som skal forbedres innen hvert hovedmål, tiltak rettet mot å nå de 

fastsatte målene, samt måling og evaluering underveis frem mot oppnådd resultat. Slik 

revisjonen oppfatter metodikken, er tanken at en forbedring av arbeidsprosessene i sin tur vil 

legge til rette for at målene vil innfris.  

Rapporten viser til at Nesodden kommune ut fra ulike registreringer og sammenligninger, kan 

vise til høy kvalitet på tjenestene og en positiv utvikling på flere områder. Når det gjelder 

sammenhengen mellom Nye takter og de mål som er vedtatt, peker rapporten bl.a. på 

følgende: 

 Kommunen har fokus på kvalitet i tjenestetilbudet til innbyggerne, men det er 

vanskelig å vise til at gjennomføringen av Nye takter har hatt særlig innvirkning på 

kvaliteten.  

 Økonomiprosessene går løpende og har kontinuerlig fokus, uavhengig av nye takter. 

Det var ikke fastsatt konkrete mål for økonomisk ressursutnyttelse. Samlingen av 

støttefunksjoner som tidligere var fordelt i virksomhetene, kan skape gode fagmiljøer. 

Samtidig oppleves det som en utfordring at oppgaver blir liggende igjen i 

virksomhetene. 

 Antallet medlemmer i rådmannens ledergruppe er redusert fra 13 til 7. Et flertall av  

lederne gir uttrykk for at deres resultatansvar er tilstrekkelig klargjort. Det er også 

positive tilbakemeldinger på at kommunens toppledelse fremstår som tydeligere enn 

før, samtidig som det fortsatt er behov for å fortsette arbeidet med å tydeliggjøre 

rollene. Det er også vedtatt nytt delegeringsreglement.  

 Målet om bedre integrasjon og flyt avhenger dels av IKT–prosjektet, som er igangsatt 

i 2014 for å forenkle saksbehandlingen på HR-siden, med forventede effekter i 2015. 

Revisjonens vurdering så langt er at det vanskelig å påvise robuste sammenhenger mellom 

resultatet av Nye takter og innfrielse av de viktigste målene som prosjektet skulle gi. 

Av andre forhold som er omhandlet av rapporten, peker revisjonen på at kommunen ikke er i 

mål med å få tilpasset tillitsvalgtordningen til ny struktur. Det er videre vist til at det gjennom 
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Nye takter 2 legges opp til justeringer for å fange opp utfordringer som er identifisert i 

prosessen. 

Kommunestyret vedtok den administrative strukturen 16. juni 2011. I følge protokollene fra 

kommunestyremøtene, mottok kommunestyret en orientering om planer for videreutvikling av 

organisasjonsmodellen på møtet den 12. september 2013. 

Revisjonen peker på at en omstilling i dette omfang innebærer en kulturendring og ikke er 

ferdig i det øyeblikk den formelle organisasjonsstrukturen er på plass. Det er likevel grunn til 

å peke på at realisering av gevinster bør være et sentralt poeng i alle faser av et prosjekt. I 

fortsettelsen er det derfor viktig å ha et særlig fokus på dette, f.eks. gjennom en plan for 

realisering av prosjektets gevinster. 

Revisjonen mener videre at delegeringsreglementet kan forbedres og har pekt på områder som 

kan vurderes i en slik prosess.  

Revisjonen vil dessuten peke på at en stor andel av medarbeiderne under ledernivå gir uttrykk 

for at de har lite kjennskap til Nye takter og har vært lite involvert i prosjektet. Dernest er det 

indikasjoner på at både ledere og medarbeidere har ulike vurderinger av hva nye takter har 

ført til. I fortsettelsen er det er grunn til å ha fokus på den uenighet som dette kan innebære.  

I det videre arbeidet med utvikling av organisasjonen mener revisjonen at følgende områder 

bør vektlegges spesielt: 

 Prosjektets målsetninger bør innfris og synliggjøres. En gevinstrealiseringsplan kan være 

hensiktsmessig. 

 Sørge for at de ansatte medvirker og blir involvert i prosessen. 

 Fortsatt fokus på utvikling av roller og ansvar for å skape enhet og målrettet styring. 
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2 Formål og problemstillinger 
 

Prosjektets formål og problemstillinger er vedtatt av kontrollutvalget. 

 

2.1 Formål 

 

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad kommunen har oppnådd forbedringer 

for de viktigste målene for Nye takter. 

  

2.2 Problemstillinger 

 

 I hvilken grad er tjenestetilbudet blitt bedre etter gjennomføringen av Nye takter?  

 I hvilken grad utnyttes kompetansen bedre etter gjennomføringen av Nye takter?  

 I hvilken grad har kommunen en bedre og tydeligere ledelse på alle nivåer etter 

gjennomføringen av Nye takter? 

 I hvilken grad har kommunen bedre integrasjon og flyt i organisasjonen etter 

gjennomføringen av Nye takter? 

 Er de prioriterte oppgavene i Nye takter blitt oppfylt?  

 Er de særlige utfordringer som kommunestyret pekte på i sitt vedtak i sak 067/11 blitt 

løst? 

 Er kommunestyret blitt jevnlig orientert om innhold og framdrift i Nye takter? 

2.3 Presiseringer 

 

Under behandlingen av prosjektplanen på møtet 12. mars 2014, vedtok utvalget følgende 

tillegg til den fremlagte planen. 

 

 Revisjonen innhenter innbyggernes/brukernes mening. 

 Revisjonen bes også benytte Questback til en bredere undersøkelse om hva de ansatte 

i kommunen mener om endringene. 

 

Under behandlingen på møtet 14. mai 2014, ba utvalget om at saker som vanskelig eller ikke 

kan vurderes i denne forvaltningsrevisjonen, slik som den manglende IKT-satsingen og den 

ikke klarlagte tilstanden før Nye takter ble igangsatt, også kortfattet nevnes i rapporten og 

grunnene til at disse legger begrensninger på evalueringen. 

 

Utvalget har også forutsatt at de tillitsvalgte skal intervjues. 
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2.4 Tilnærming 

 

Revisjonen oppfatter oppdraget som to-delt: 

 

Hovedfokus for prosjektet er målene i de fire første kulepunktene i pkt. 3.2. Revisjonens 

utgangspunkt er de mål og kjennetegn som fremkommer i saksfremlegget til kommunestyret 

16. juni 2011 (sak 067/11), inkl. vedlegget med rådmannens forslag til ny overordnet struktur 

for administrativ organisering.  

 

De tre siste problemstillingene retter seg mot mer konkrete oppgaver som skal være utført, 

oppfølging av kommunestyrets føringer om å kartlegge gråsoner og tiltak for å få styring på 

disse områdene samt rapportering. 

 

Med hensyn til innbyggernes/brukernes mening, har revisjonen benyttet gjennomførte 

brukerundersøkelser med støtte av statistikk fra bl.a. Kostra.  

 

Kommunens IKT-ressurser har hatt en krevende oppgave med å sørge for at IKT-systemene 

var tilgjengelig ved innflytting på Tangenten. Det er bl.a. anskaffet og installert nye IKT-

infrastruktur. Av kapasitetsmessige grunner førte dette til at effektiv bruk av IKT målet om 

bedre integrasjon og flyt, koblet mot effektiv bruk av IKT, måtte skyves ut i tid fordi 

flyttingen måtte prioriteres. I Nye takter 2 er dette startet opp gjennom prosjektet 

"arbeidsprosesser og dataflyt".  

 

2.5 Gjennomføring 

 

Dokumentanalyse 

Revisjonen har fått oversendt en rekke dokumenter fra kommunen som vedrører utviklingen 

av organisasjonsmodell og fremdrift av prosjekt Nye takter.  Herunder også gjennomførte 

bruker- og medarbeiderundersøkelser. Revisjonen har også vist til Kostra og 

kommunebarometeret
1
. 

 

Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med rådmannen, medlemmer av rådmannsgruppen, 

tillitsvalgte samt enkelte virksomhetsledere og avdelingsledere. Til sammen er 17 personer 

intervjuet. Revisjonen har i tillegg innhentet informasjon telefonisk fra tidligere ordfører og 

IKT-sjef.  

 

For hvert intervju er det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av 

problemstillingene som ligger til grunn for undersøkelsen. Etter gjennomført intervju, er det 

sendt en oppsummering/referat til de intervjuede for verifikasjon. I noen tilfeller har ikke 

revisjonen fått tilbakemelding på referatet. Vi har da lagt til grunn at det tilsendte utkastet er 

korrekt. 

 

Spørreundersøkelse 

Revisjonen har gjennomført en bredere nettbasert spørreundersøkelse (Questback) blant 

kommunens ansatte.  

 

                                                 
1
 En årlig rangering av kommuner innenfor ulike områder som gjøres av Kommunal Rapport. 
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Revisjonen fikk tilsendt epost-adresselister til bruk i Questback for alle ansatte i kommunen. 

Medlemmer av rådmannens ledergruppe ble strøket fra listen. Det samme gjaldt enkelte 

politikere som var inkludert i adresselisten. Disse ble strøket etter at undersøkelsen var sendt 

ut. Dette ga et samlet antall respondenter på 1585 personer. Vi mottok i alt 450 svar fra disse. 

 

For å unngå for mange respondenter med et begrenset forhold til Nye takter, valgte revisjonen 

ut de som var fast ansatte i 50 % stilling eller mer. Respondentene ble bedt om å angi om de 

var leder(definert som leder med personalansvar) eller medarbeider. Det var også mulig å 

krysse av for alternativet "annet". Deretter har vi filtrert ut svarene fra lederne og 

medarbeiderne. Siden mange av spørsmålene ber om en vurdering av før og nå-situasjonen, 

har vi for de fleste av spørsmålene valgt å fokusere på svarene fra de som har vært ansatt fra 

2011 eller tidligere. Etter dette er antallet respondenter 263 medarbeidere og 60 ledere, ut fra 

respondentenes egen vurdering av sin rolle. I tabellene vil N være noe høyere enn summen av 

ledere og medarbeidere. Dette skyldes at gruppen "annet" inngår i N. Revisjonen har også 

mottatt et betydelig antall kommentarer til de påstandene vi har bedt respondentene ta stilling 

til. 

 

Undersøkelsen er utformet som i alt 25 påstander vi har bedt respondentene ta stilling til. 

Flere av påstandene retter seg mot ulike sider av samme sak. Revisjonen har derfor valgt å ta 

tilbakemeldingene på 9 av påstandene inn som diagrammer i rapporten. Tilbakemeldingene på 

de resterende påstandene er inkludert i teksten.  

 

Spørreundersøkelsen fokuserer på de samme problemstillingene som intervjusituasjonen, og 

retter seg mot respondenter på forskjellig nivå og flere enheter. På denne måten belyses 

problemstillingene fra flere sider og får større bredde.. Påstandene benytter i stor grad de 

samme begrepene som er benyttet i Nye takter. 

 

Revisjonen har også drøftet rapporten med rådmannen før faktadelen ble oversendt til 

rådmannen som kommunens kontaktperson. Rådmannen har pekt på en del feilformuleringer 

som er endret i endelig rapport. Rådmannen har imidlertid også pekt på sider ved rapporten 

han er kritisk til, men som revisjonen ikke har endret. Dette gjelder: 

 

 Større presisjon på hvem som er intervjuet. 

 Intervju av nåværende ordfører burde vært gjort. 

 Større presisjon i beskrivelsen av utvalget i Questbackundersøkelsen. Flere 

virksomhetsledere har overfor rådmannen gitt uttrykk for at de ikke har fått noen 

questback. 

 Generell oppsummering av tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen i kapittel 3. 

 Generelt om bruken av Questback og intervjudata. 

 Rapporten bør vise kommunebarometerets rangering for de siste 5 år. 

Den fullstendige rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring. 
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3 Generelt 
 

3.1 Bakgrunn 

I rådmannens lederavtale fra 2009 inngikk et resultatmål om å «igangsette arbeidet med å 

utarbeide en helhetlig organisasjonsplan». Målet for perioden 2009-2012 var å «legge frem en 

helhetlig plan for organisasjonsstruktur i Nesodden kommune og implementere denne». 

 

Formannskapet vedtok rammene for gjennomgangen i februar 2010. På 

formannskapsseminaret 3. februar 2011 ble prosjektprogram, organisasjonsprosess og 

prinsipper for ny organisasjon gjennomgått og drøftet.  

 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 14. april 2011, sak 030/11, at kommunestyret er 

prosjekteier for Nye Takter. Prosjekteier skal: 

 

 drøfte foreløpig utkast til ny overordnet organisasjonsstruktur  

 vedta ny overordnet organisasjonsstruktur, herunder virksomhetsstruktur (dvs. antall 

og navn på virksomheter med tilhørende ansvarsområder). 

 

Formannskapet følger den løpende utviklingen i prosjektet.  

 

Ordfører/rådmann ble bedt om å legge til rette for at kommunestyret ble involvert i prosessen, 

i god tid før endelig behandling i kommunestyret. 

 

Rådmannen er prosjektansvarlig for prosjektet Nye takter. Det ble etablert styringsgruppe og 

prosjektgruppe. Styringsgruppen besto av rådmannens ledergruppe og tilsattes representant, 

ledet av rådmannen. 

 

Det var etablert fire delprosjekter: 

 Rådmannsnivået. 

 Virksomhetsstruktur. 

 Stab og støtte. 

 Helhetlig styring. 

 

3.2 Vedtak og forutsetninger 

Rådmannens forslag til ny overordnet struktur for administrativ organisering ble vedtatt av 

kommunestyret 16. juni. 2010, sak 067/11. Ny organisasjon skulle etter dette bestå av et 

rådmannsnivå med til sammen 8 ledere, stab og støttevirksomhet og 34 virksomheter. 

 

Vedtaket inneholdt også et krav om å utarbeide forslag til nytt delegeringsreglement, og 

rådmannen ble pålagt å informere kommunestyret jevnlig om innhold og fremdrift i Nye 

takter. 

 

Kommunestyret pekte også på faren for at mindre avdelingers oppgaver kunne bli mindre 

synlig som følge av omorganiseringen. Vedtaket innbefattet derfor at utsatte grupper måtte 

kartlegges og at det var behov for styringsmekanismer som fanget opp disse gruppenes behov. 

Kommunestyret mente at det krevdes klare ansvarsforhold for tiltak rettet mot disse gruppene. 

 

Den nye administrative strukturen ble etablert 1.januar 2012. 
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3.3 Hensikt og mål 

 

Ut fra samtaler med daværende ordfører var bakgrunnen for at rådmannen fikk oppdraget, en 

vurdering av at kommuneadministrasjonen hadde behov for en sterkere sammenbinding og 

koordinering av spesielt ledelsesressursene. Kommunen hadde mange dyktige ledere som 

hadde ansvar for egne områder, men i mindre grad et felles ansvar for styringen av 

kommunen. Ut over dette var det stilt få krav til rådmannen om den fremtidige løsningen. 

 

Under intervjuene har vi stilt spørsmål om hva informantene oppfattet var hensikten med Nye 

takter. Svarene vi fikk kan grupperes slik: 

 

• en del av rådmannens ansettelseskontrakt,  

• gjennomgang av struktur og oppbygging av ledernivåer, 

• effektivisering og sentralisering av stab og støttevirksomhet.,  

• etablere en ny organisasjon med færre ledere,  

• en organisasjon mer lik hvordan andre kommuner er organisert,  

• etablere en mer effektiv organisasjon. 

 

Det ble ikke trukket frem noen direkte svakheter med den gamle organisasjonen. 

 

Spørreundersøkelsen viste at lederne i større grad enn medarbeiderne gir uttrykk for at de 

kjente godt til hensikten med prosjektet.  For begge grupper er det nokså stor variasjon i 

svarene. Innenfor både skole og helse uttrykker 1 av 4 ledere at de ikke var godt kjent med 

hensikten. 

 

Av kommunestyrets vedtak fremgår det at målet med organisasjonsutviklingsprosessen var å 

forme en organisasjon som er best mulig tilpasset de oppgaver og utfordringer som 

kommunen står overfor i tiden fremover. De viktigste målene var: 

  

• Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere. 

• Bedre ressursutnyttelse både økonomisk og kompetansemessig. 

• Bedre og tydeligere ledelse – på alle nivåer. 

• Bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT. 

 

Det het videre at ny organisering skal være framtidsrettet og bidra til realisering av 

overordnede mål og visjonen “Sammen skaper vi det gode livet”. Den nye organisasjonen 

skal gjennom samarbeid med innbyggere, brukere og samarbeidspartnere fremme helhetlig 

kvalitet og gode opplevelser. Kommunen skal være en målstyrt og lærende organisasjon, og 

arbeidsformene skal gjenspeile dette. 

 

Gjennom intervjuer av rådmannens ledergruppe (RLG) får revisjonen forklart at når det 

gjelder fokus og måloppnåelse i forhold til de fire hovedmålsettingene, har kommunen fulgt 

en metodikk der de fire hovedmålene kan ses på som visjoner for de prosesser og løsninger 

som er kommet ut av arbeidet med Nye takter. Det vil si at Nye takter ikke er drevet frem med 

utgangspunkt i identifiserte delmål for hva som skal forbedres innen hvert hovedmål, tiltak 

rettet mot å nå de fastsatte målene, samt måling og evaluering underveis frem mot oppnådd 

resultat. 

 

Dette samsvarer godt med tilbakemeldingene ellers. Gjennom intervjuer i andre deler av 

organisasjonen, mottar revisjonen synspunkter på at informantene ikke opplever at de fire 



Forvaltningsrevisjon  Nye takter 

__________________________________________________________________________________________

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 13 NESODDEN KOMMUNE 

 

 

viktigste målene har vært styrende for prosessen og hvordan organiseringen har blitt.  Noen 

peker på at ledelse og økonomi har hatt et visst fokus men at endringene er lite synlig på 

virksomhetsnivå, og berører de ansatte lite.  

 

3.4 Generelt om den nye organisasjonen 

 

Ny organisasjon skal i henhold til vedtaket ha følgende kjennetegn: 

 

• Fornuftige og bærekraftige virksomheter med lederroller som har klart definerte 

fullmakter og resultatansvar.  

• Den strategiske ledelsen – rådmannsnivået skal framstå tydeligere og som en 

helhet.  

• Stabens rolle når det gjelder plan og utvikling skal videreutvikles og styrkes. 

• Organisasjonen skal være endringsdyktig og attraktiv når det gjelder fornyelse, 

læring og personalpolitikk. 

 

I saksfremlegget til kommunestyret, gir rådmannen uttrykk for hva som må til for å oppnå 

dette. Det pekes bl.a. på reduksjoner i antall virksomheter og antall medlemmer i rådmannens 

ledergruppe, ny møtestruktur og arbeidsformer, samling av stabs- og støttefunksjoner i 

kombinasjon med serviceavtaler og faste kontaktpersoner for å sikre linjeorganisasjonens 

behov, styrking av rådmannens overordnede ansvar for tjenestene samt utstrakt delegering og 

opplæring. 

 

På rådmannsnivået gis det overfor revisjonen uttrykk for at kommunen gjennom Nye takter 

har valgt en god organisatorisk løsning. Det er også understreket at Nye takter ikke bare 

handler om å få på plass en ny organisasjonsstruktur, men også om å legge til rette for en 

kulturendring i organisasjonen. De nye lokalene på Tangenten bidrar på en positiv måte til 

dette.  

 

Den strategiske ledelsen er bevisst på at tjenestene produseres ute i virksomhetene og ikke på 

Tangenten, og ser klart at kommunen fortsatt har utfordringer, bl.a. som følge av at det er stor 

forskjell i størrelsen på virksomhetene.   

 

Det er registrert en viss skepsis fra enkelte virksomheter i startfasen for den nye 

organisasjonen. Dette var bl.a. tilfellet for skole og oppvekst, men inntrykket på 

rådmannsnivået nå er at kommunen har funnet praktiske løsninger som imøtekommer denne 

sektorens behov. 

 

Fra virksomheter og tillitsvalgte er tilbakemeldingen at Nye takter generelt sett ikke har ført 

til store endringer for de ansatte i virksomhetene. Det er heller ikke registrert store 

innvendinger fra de ansatte ved virksomhetene i forhold til kommunens nye organisering.  

 

Det er også argumentert med at den nye løsningen har skapt et større skille mellom Tangenten 

og de tjenesteproduserende enhetene ute.  

 

Revisjonen har mottatt klare synspunkter på at dagens organisasjonsmodell ikke oppfattes 

som god innen Helse og omsorg. Det blir vist til at enkelte avdelinger som ligger under 

virksomhetsnivå, er større enn hva mange andre virksomheter er. Det vises til at disse 

avdelingslederne har mye av det samme ansvaret som hva en virksomhetsleder ellers har. 

Dette gjelder spesielt tilsettinger og økonomiansvar. 
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Fra Helse og omsorg er det vist til at strukturen skulle vurderes på nytt og gis rammevilkår 

som er tilpasset de behovene som er avdekket. Oppfatningen er at dette ikke har skjedd. 

Rådmannens ledergruppe trekker også frem dette som en utfordring, og peker på at det derfor 

er viktig å sørge for at avdelingslederne er inkludert i de prosesser som skjer på nivåene over. 

 

Spørreundersøkelsen viser at 1/3 av medarbeiderne ikke har noen formening om hvorvidt den 

nye organiseringen er en god løsning. Halvparten av svarene uttrykker uenighet i at løsningen 

er god. For skole, barnehage og oppvekst, samt helse og omsorg, er ca. 1 av 4 ledere helt 

uenige i at løsningen er god. 

 
Alt i alt mener jeg at den nye organiseringen er en god løsning. 

 

 
 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 331 2,79 1,34 3,00 

Leder 60 3,13 1,54 3,00 
Medarbeider 258 2,68 1,26 3,00 
 

Samtidig gir undersøkelsen ikke grunnlag for å si at den gamle organiseringen er å foretrekke.  

 

Revisjonen registrerer dessuten at det er spredning i svarene, noe som indikerer at det er 

uenighet og ulike vurderinger blant respondentene. 

 

3.5 Involvering av de ansatte 

 

Det fremkommer i ulike bakgrunnsdokumenter
2
 at ansatte skal involveres. Revisjonen ser at 

dette var forutsetningen for samlinger og arbeidsgrupper som inkluderte ledere, medarbeidere 

og tillitsvalgte. Rådmannen viser til at det er en utfordring å mobilisere alle ansatte. Samtidig 

påpeker han at god informasjon og en strategi for involvering og medvirkning er sentralt for 

prosjektet. Rådmannsgruppen mener selv at prosessen frem mot løsningen, har vært god.  

 

Tillitsvalgte gir generelt også uttrykk for at de ansatte i kommunen har blitt involvert gjennom 

prosessen. De tillitsvalgte viser også til at de med fordel kunne ha vært involvert på et 

                                                 
2
 F.eks. saksfremlegg til formannskapet 5. februar 2010, saksnr. 006/10. 
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tidligere tidspunkt i saker som skulle behandles etter avtaleverket. Det ville i større grad ha 

gitt mulighet for å komme med forslag fremfor kun å måtte ta stilling til en løsning som var 

ferdig utarbeidet. Det ble videre vist til at medbestemmelsesmøtene med rådmannen har vært 

unntatt offentlighet. Dette har vært ansett av de tillitsvalgte som et hinder for å kunne 

informere egne medlemmer og for å kunne bruke protokollen fra møtene som referanse i 

andre sammenhenger. Det hadde derfor vært ønskelig at slike møter var offentlige. 

Rådmannen presiserer at kun de saker som har hatt personrelatert informasjon har vært 

unntatt offentlighet. 

 

Revisjonen har også mottatt synspunkter på at arbeidsgruppene kunne bestå av ukjente 

mennesker som hadde en oppfatning om andres fagfelt. Dette ledet i noen sammenhenger til 

en viss maktkamp og mistenkeliggjøring mellom virksomheter i prosessen. Det er stilt 

spørsmål ved hvorfor enkelte løsninger ble valgt og at avgjørelser var tatt på forhånd uten 

hensyn til innspill. 

 

Spørreundersøkelsen viser at lederne er mest fornøyde med den informasjonen som ble gitt 

underveis i prosessen, med et gjennomsnitt på 4 på en skala fra 1 til 6. 

 

Både ledere og medarbeidere er noe mindre fornøyde med hvordan de ble involvert i 

prosessen. Ca. 40 % er ikke fornøyde med involveringen i prosessen. 

 

Generelle tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen 

 

Revisjonen har mottatt en lang rekke kommentarer til spørreundersøkelsen. Revisjonen har 

utarbeidet en forkortet generell fremstilling som viser hva kommentarene dreier seg om og 

hvilke synspunkter som fremmes: 

 

Om prosjektet og undersøkelsen 

Flere har ikke hørt om Nye takter. Det savnes informasjon før undersøkelsen ble iverksatt. 

Undersøkelsen inneholder mange ukjente begreper og flotte ord som flere ikke skjønner. 

 

Hvorfor omorganisere? 

Hva var behovet? Det etterlyses en foranalyse som viste hva som fungerte og hva som ikke 

fungerte. Forarbeidet og gjennomføring ble av noen opplevd som improvisert og at det hastet 

å flytte inn i Tangenten. 

 

Konsekvenser for virksomhetene 

Flere arbeidsoppgaver ligger igjen på virksomhetene etter omorganiseringen. Dette gir mer 

kontorarbeid. Virksomhetene har mindre støtte innen personal/lønn/kontor enn før og deltar i 

flere møter. Mange av de funksjonene som naturlig skulle fulgt stab-/støtte i 

omorganiseringen er blitt igjen i virksomhetene. Ikke alle mener at det er et stort problem. 

  

Det er lagt mer ansvar på virksomhetene, noe som også kan være bra, f.eks. innen økonomi, 

selv om økonomien ikke er blitt bedre. 

 

Ny organisering fremmer helhetstenkning, men virksomhetene vet ikke nok om andre til å 

følge opp dette. Noen har også vist til at det er en "kamp" mellom virksomhetene og at ingen 

vet hva den andre driver med. 

 

Det er pekt på at enkelte virksomheter er små. 
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Samling av tjenestene i BUF har vært positivt. 

 

Nye roller 

Flere opplever roller og ansvarsområder som uklare. Det er mangler ved koordinering 

vertikalt og horisontalt. Noen mener at kommunalsjefene ikke fungerer, og at det er rådmann 

og økonomi som styrer. Små ting må løftes opp på neste nivå. 

  

Toppledelsen er styrket men virksomhetene svekket. Det pekes på at ledelse i noen tilfeller 

blir koblet fra faglig kunnskap til den virksomheten man skal lede. 

 

Videre er det flere som mener at det er for mange ledere og at reduksjonsmålsettingen ikke er 

nådd på dette området. Samtidig pekes det fra andre på at ny organisering var helt nødvendig, 

og at ledernivået er i gang med å justere kursen slik at dette vil bli bra til slutt. 

 

En del peker på at lederskapet er tydeligere med den nye organiseringen og det nye 

delegeringsreglementet. Lederfunksjonene har definerte resultatansvar men er i liten grad satt 

i stand til å nå resultatmålene.  

 

Møter 

Virksomhetsmøtene oppleves nyttig fordi det tvinger virksomhetsledere til å se helheten i 

kommunens utfordringer. Mer generell informasjon er etterlyst. Andre er mer kritiske til at 

omorganiseringen har medført flere møter og at mer av tiden går til administrasjon. 

 

Stab og støtte 

Stab- og støtteressursene er tilgjengelige, men ikke alle vet hvem som er hvem og det er 

uklart hva stab-/støtte har ansvaret for. 

 

Riktig å samle stab, men pekes samtidig på at det er viktig å ha gode rutiner og kommunisere 

disse til alle. Samlingen av stabs- og støttefunksjoner er bra for fagmiljøet. For mye av 

arbeidet ligger fortsatt ute på virksomhetene. 

 

Andre hevder at stab og støtte fører til unødig ekstraarbeid som ikke kommer virksomheten til 

nytte.  

De sentraliserte stabene tar mer helhetlig ansvar - også på tvers av stabsområdene - enn det 

som var realiteten i gammel organisasjon. 

 

Samarbeid 

Det etterlyses mer informasjon fra rådmannens ledergruppe. 

Åpent landskap kan fremme samarbeidet. Ny organisering gir eierskap til utfordringene i 

større grad enn før, men det har blitt vanskeligere å samarbeide med felles arbeidsprosesser 

mellom de ulike virksomhetene.  
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4 Måloppnåelse 
 

4.1 Tjenestekvalitet 

4.1.1 Revisjonskriterier 

 

Det er et sentralt mål at prosjektet Nye takter skal gi ”bedre tjenestekvalitet for kommunens 

innbyggere”.  

 

Av saksfremstillingen fremkommer det imidlertid ikke på hvilke områder eller hvilke måter 

tjenestekvaliteten skal bli bedre, eller hvordan dette skal følges opp og eventuelt evalueres. 

Heller ikke hva som menes med kvalitet. 

 

Etter hva revisjonen kan se, har kommunen valgt å bruke begrepene målt kvalitet og opplevd 

kvalitet som måleparametere. 

 

Revisjonen har på denne bakgrunn lagt følgende kriterier til grunn: 

 

Brukere og ansatte bør oppleve at kommunens tjenestetilbud er forbedret. Forbedringen bør 

kunne registreres i form av: 

 

 Målt kvalitet 

 Opplevd kvalitet 

4.1.2 Bedre kvalitet for innbyggerne 

 

Målt kvalitet 

 

Årsberetningen 2013 

Kommunen legger stor vekt på brukerundersøkelser. I 2013 ble det gjennomført 15 

brukerundersøkelser.  Disse omfatter  

 alle kommunale barnehager  

 ikke-kommunale barnehager 

 barnevern 

 bibliotek 

 byggesaksbehandling 

 ergo- og fysioterapi 

 helsestasjon 

 kulturskolen (foreldre og elever) 

 institusjon – pleie og omsorgstjenester (beboere og pårørende) 

 pleie- og omsorg hjemmetjenester (brukere) 

 psykisk helse voksne 

 SFO 

 vann og avløp 

 skatt.  

 

Kommunens analyse viser ellers til resultatene på landsbasis som sammenlikning. 
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Etter denne brukerundersøkelsen har SFO og Vann og avløp hatt en jevn positiv utvikling i 

perioden. Kommunens egen tolkning er at tilbakemeldingene generelt viser at kommunen 

leverer høy kvalitet på de fleste av tjenestene. Årsberetningen viser dessuten til at det legges 

stor vekt på oppfølgingsarbeidet for å forbedre tjenestene, og at resultater og mål fremgår av 

styringskortene. 

 

Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal Rapport.  

Et stort antall nøkkeltall benyttes for å rangere kommunene fra topp til bunn innen en rekke 

ulike områder. 

Tabellen under viser rangeringen for Nesodden kommune totalt og innen de viktigste 

kategoriene i Kommunebarometeret. 

 
År Samlet Grunn-

skole 

Pleie og 

omsorg 

Barne-

vern 

Barne-

hage 

Helse Økonomi 

2013 66 18 266 251 418 133 339 

2012 - 27 262 249 409 286 - 

 

Kommunen kommer ut fra denne rangeringen, bra ut som samlet vurdering. Det er også grunn 

til å merke seg et godt resultat for skole og en forbedring innen helse fra forrige år. Etter 

denne rangeringen ligger barnehage lavt. 

 

Kommunal rapport presiserer at poenget er å rette oppmerksomheten mot en gruppe 

kommuner som gjør det bra, ikke å drive med millimeterregning på om kommunen er 

marginalt bedre enn naboen. Om kommunen er nummer 1 eller 40 spiller ikke så stor rolle. 

Men det er stor forskjell på nummer 1 og nummer 400. 

 

Kvalitetsdata i Kostra 

Revisjonen har hentet ut registreringer fra Kostra som viser status for enkelte parametre 

innenfor ulike tjenesteområder i kommunen. Listen kunne vært lengre, men er ment å gi en 

indikasjon over hvor kommunen ligger plassert innenfor disse områdene. Dataene nedenfor 

synliggjør utviklingen over 4 år i kommunen. Vi har i tillegg sammenlignet med andre 

kommuner i Follo, samt på flere områder også med Kommunegruppe 7, Akershus fylke og 

landet utenom Oslo (fremkommer som "merknader"). 
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 2010 2011 2012 2013 Revisjonens merknader 

Barnehage 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

93,6% 92,3% 94,6% 94,1% Høy barnehage-dekning i 
perioden, også i forhold til 
andre. Ingen vesentlig 
endring i perioden. 

Andel styrere og 
pedagogiske ledere med 
godkjent 
barnehagelærerutdanning. 

68,3% 60,3% 67,2% 67,1% 

Skole 

Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng 

41 42,8 42 42,8 Skolepoeng ligger høyt 
sammenlignet med andre. 
Ingen vesentlig endring i 
perioden. 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn. 

15,3 14,8 15,2 15,3 

Pleie og omsorg 

Legetimer pr. uke pr. 
beboer i sykehjem 

0,24 0,38 0,37 0,35 Kommunen ligger noe lavt 
mht. fysioterapitimer. 
Økning i andel plasser i 
enerom. Ellers Ingen 
vesentlige endringer i 
perioden. 

Fysioterapitimer pr. uke 
pr. beboer i sykehjem 

0,15 0,27 0,2 0,21 

Andel plasser i enerom i 
pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

91,5% 94,6% 93,7% 100% 

Andel plasser i 
brukertilpasset enerom m/ 
eget bad/wc 

91,5% 94,6% 93,7% 100% 

Barnevern 

Andel undersøkelser med 
behandlingstid over tre 
måneder 

22,2% 36% 19,6% 31,3% Stor variasjon mht 
behandlingstid. Andelen 
barn uten tiltaksplan er 
redusert. 
Andel med fagutdanning 
er stabilt, men ligger lavt 
sammenlignet med andre 

Barn med tiltak som er 
uten tiltaksplan 

23,4% 31,8% 17,8% 12,6% 

Stillinger med 
fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år 

1,8 2 2 2 

Kommunale boliger 

Kommunalt disponerte 
boliger per 1000 
innbyggere 

16 15 15 15 Høy andel av boliger. 
Økning i tilbudet til 
rullestolbrukere 

Andel kommunale boliger 
som er tilgjengelige for 
rullestolbrukere 

49% 47% 59% 58% 

Vann og avløp 

Andel fornyet 
ledningsnett, gjennomsnitt 
for siste tre år 

1,66% 1,039% 0,573% 0,374% Fornyelsesgraden av 
vannrør har sunket og 
ligger lavt sammenlignet 
med andre. Fornyelse av 
spillvannsnett har økt i 
2013, men er fortsatt noe 
lav. 

Andel fornyet 
spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre 
år 

0,19% 0,17% 0,04% 0,84% 
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Ut fra registrerte Kostra-tall, har det skjedd en viss økning i andel boliger for rullestolbrukere 

og andel plasser i enerom innen pleie og omsorg. Fornyelse av vannforsyningsrør har gått 

ned. 

 

Opplevd kvalitet 

 

I samtaler med rådmannsgruppen vises det til at prosjektet ”helhetlig styring” er sentralt for 

utvikling av tjenestetilbudet på en måte som også vil oppleves som positiv blant brukerne.  

 

Prosjektet handlet om utvikling av styringskort nivå 1 (sum kommune) og nivå 2 

(virksomhetsnivået).  Dette er gjennomført i økonomiplan og handlingsprogram. Det er gitt 

skolering i hvordan organisasjonen jobber med brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser. I tillegg er det utviklet et årshjul for styringsinformasjon og 

milepæler i forhold til politisk behandling. Det siste elementet var lederskolering i 

resultatledelse. 

 

Etableringen av styringskort og mål, understøttet av kommunens lederutviklingsprogram, er 

viktige tiltak. Kommunen legger vekt på ”resultatledelse”, og det skal inngås en resultatavtale 

i den årlige lederavtalen. 

 

Det blir videre vist til fra ledergruppen at prosjektet Nye takter ikke har definert særskilte 

parametere som skulle måle endring i kvalitet for innbyggerne. Det har imidlertid vært lagt til 

grunn at flere av tiltakene som ble iverksatt, også ville bidra positivt ift. kvalitet i tilbudene til 

innbyggerne. Dette gjelder for eksempel sentralisering av oppgaver, etablering av større 

fagmiljøer og fjerning av oppgaver som har inngått som deler av et årsverk spredt utover 

organisasjonen. Kommunen har også samordnet flere beslektede tjenester gjennom 

etableringen av virksomheten Barn, unge og familie. 

 

Det blir vist til at dette er tiltak som bidrar til likebehandling og øker tilgjengeligheten av 

visse typer kompetanse. Bedre interne prosesser og utnyttelse av ressurser, vil i sin tur legge 

til rette for at de tjenestene kommunen tilbyr, holder høy kvalitet.  Det blir vist til at resultatet 

måles gjennom brukerundersøkelsene, som gir et nyttig korrektiv til videreutviklingen av 

tjenestetilbudet. 

 

Tillitsvalgte og ledere på virksomhetsnivå gir uttrykk for at kvalitet som eget mål for 

omstillingen, ikke har vært særskilt fokusert i Nye takter. Det er derfor vanskelig å se noen 

kobling mellom nye takter og bedre kvalitet på tjenestene for brukerne. Arbeidet med kvalitet 

har høyt fokus i virksomhetene hele tiden og dette påvirkes lite av Nye takter, selv om 

begrepet kvalitet har vært flittig nevnt. 

 

Det er tillitsvalgte som likevel gir uttrykk for at Nye takter mer generelt har ført til et større 

fokus på service og kvalitet i tjenesteproduksjonen. 

 

Et annet aspekt ved kvaliteten på tjenestene som er blitt vist til, er en oppfatning om at 

kommunen utad fremstår som mer oversiktlig og lettere å finne frem i for brukerne.  

 

Spørreundersøkelsen viser at omtrent 43 % av lederne er positive i sin vurdering av om Nye 

takter har bidratt til at kvaliteten for innbyggerne har blir bedre. 1 av 4 ledere har ingen 

formening.  Medarbeiderne er noe mer negative, men den dominerende tilbakemeldingen fra 

disse er "ingen formening".  
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Nye takter har bidratt til at kvaliteten på tjenestene er blitt bedre for innbyggerne 
 

 
 

 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 333 3,03 1,23 3,00 

Leder 60 3,46 1,30 4,00 
Medarbeider 260 2,90 1,18 3,00 
 

 

4.2 Ressursutnyttelse. 

4.2.1 Revisjonskriterier 

 

Nye takter skal medføre at ressursene utnyttes bedre. Dette gjelder kompetansemessig og 

økonomisk. Revisjonen har ikke funnet beskrevet hvilken ambisjon som ligger i å ”utnytte 

dette bedre”. Når det gjelder den kompetansemessige siden, tolker revisjonen dette som å 

innebære at den kompetansen kommunen besitter, i større grad skal gjøres tilgjengelig på 

tvers i organisasjonen ut fra de kompetansebehov kommunen har. Revisjonen er ikke kjent 

med om dette innebærer spesielle kompetanseområder eller hvordan kommunen skal måle en 

oppnådd forbedring. 

 

Med hensyn til den økonomiske ressursutnyttelsen, forstår revisjonen dette som at dette 

innebærer driftsmessige innsparinger eller at kommunen får mer igjen for pengene etter 

omorganiseringen. 

 

Følgende kriterier legges til grunn: 

 

 Organisatoriske enheter bør oppleve større tilgang på relevant kompetanse internt ved 

behov.  

 Kommunen bør kunne dokumentere at den økonomiske ressursutnyttelsen er bedre.  
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4.2.2 Kompetanse og økonomi 

 

Kompetanse 

 

Når det gjelder bedre utnyttelse av kompetanse, er dette søkt imøtekommet ved å sentralisere 

en del støttefunksjoner som så skal være tilgjengelig for å støtte andre deler av organisasjonen 

etter behov. Økonomikonsulenten har vært avgitt fra før Nye takter ble startet opp. Det nye er 

at HR- funksjonene også er avgitt.  

 

I ledergruppen er erfaringene så langt mest positive. Integreringen av opplæringsstab- og 

støttefunksjoner i stabsfunksjonene fungerer godt og fagkompetansen kan benyttes mer på 

tvers av virksomhetene. Ledergruppen er imidlertid bevisst på at deres rolle er å betjene 

virksomhetene ute og ikke primært den sentrale kommuneledelsen. 

 

I samtaler med virksomhetsledere og tillitsvalgte trekkes det frem at omfanget av støtte fra 

HR og økonomi er blitt redusert etter omorganiseringen.  Støttefunksjoner er sentralisert men 

arbeidsoppgavene ligger igjen, bl.a. mht. rapportering av lønn og personalopplysninger. 

Fra disses ståsted kan det imidlertid se ut som om omfanget av støtte til de interne leddene på 

Tangenten og den sentrale kommuneledelsen, har økt. En samling av støttefunksjoner i 

sentrale fagmiljøer, kan imidlertid være en god løsning for å skape gode fagmiljøer, men det 

er likevel uttrykt tvil om det samlet sett var riktig å samle disse miljøene. Det er 

virksomhetsledere som gir uttrykk for at den nye organiseringen og mangel på merkantil 

støtte, gjør at virksomhetsleder må bruke mer tid på administrasjon enn med ledelse. Det er 

også fremhevet at kommunen har behov for IT-systemer som erstatter en del av dagens 

manuelle rutiner. 

 

Revisjonen får også klare tilbakemeldinger på at den kompetansestøtten som tilbys er faglig 

god. 

 

En stor andel har ingen formening om hvorvidt samlingen av stabs- og støttefunksjonene gir 

bedre kvalitet på tjenestene. For øvrig indikerer svarene at det er ulike oppfatninger om dette. 

Spredningen i svarene er også stor i svarene på om linjen får den hjelpen den trenger.  
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Samlingen av stabs- og støttefunksjonene gir bedre kvalitet på tjenestene. 

 

 
 

 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 329 3,05 1,30 3,00 
Leder 60 3,21 1,44 3,00 
Medarbeider 257 3,02 1,26 3,00 
 

Økonomi 

 

Rådmannen viser til at fokus fra etableringen og frem til nå, har vært å få etablert den nye 

organisasjonen mer enn på reduksjoner og innsparinger i administrativ struktur. Rådmannen 

ser samtidig klart at den nye modellen gir mulighet for stillingsreduksjoner. Dette vil i større 

grad være en målsetning for Nye takter II. 

 

I samtaler med rådmannens ledergruppe bekreftes at det ikke var fastsatt konkrete mål for 

økonomisk ressursutnyttelse og at det generelt er vanskelig å peke på koblinger mellom Nye 

takter og bedre økonomisk ressursutnyttelse. Økonomiprosessene går løpende og er et tema 

hele tiden, uavhengig av Nye takter.  

 

Det var imidlertid en forventning om at samling av økonomiressursene ville bidra positivt 

med hensyn til fagmiljø og kompetanse, og derigjennom også mht. det faglige utbytte fra den 

enkelte fagstilling. Bedre økonomisk ressursutnyttelse skulle dermed nås gjennom mer 

”output” pr. årsverk. 

 

Det blir også vist til at økonomiaspektet opprinnelig heller ikke var sterkt fokusert fra 

formannskapet og til forutsetningen fra formannskapet om at ingen skulle sies opp som følge 

av prosjektet. 

 

Virksomhetsledere gir uttrykk for at prosjektet ikke har påvirket økonomien, men at den 

oppleves som like stram som før reformen. Fokuset på økonomi har økt, men det har lite med 

Nye takter å gjøre. Samtidig har virksomhetsleder noe større frihet til å disponere midlene og 

får også beholde sykepengerefusjoner. På denne måten er virksomhetsleder også blitt mer 

ansvarliggjort og må i større grad enn før stå til ansvar ved merforbruk. Dette gjør at økonomi 

krever større fokus og mer tid enn før fra virksomhetsleder. 
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Revisjonen har også mottatt synspunkter på at oversikten over økonomien er bedre pr. 

virksomhet enn før.  

 

Spørreundersøkelsen viser at oppfatningene om økonomiressursene er ulike, både for 

medarbeidere og ledere. For gruppen av ledere, er det innen Helse og omsorg at det uttrykkes 

sterkest uenighet i at de økonomiske ressursene utnyttes bedre enn før. 

 
De økonomiske ressursene utnyttes bedre enn før. 
 

 
 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 331 2,62 1,21 3,00 

Leder 59 3,23 1,40 3,00 

Medarbeider 259 2,43 1,07 2,00 

 

4.3 Tydeligere ledelse 

 

4.3.1 Revisjonskriterier 

Det er et viktig mål at kommunen skal utvikle en ledelse som er bedre og tydeligere på alle 

nivåer.  I grunnlaget for kommunestyrets vedtak av ny organisering, redegjør rådmannen for 

at antall virksomheter skal reduseres. Det samme gjelder antall medlemmer i rådmannens 

ledergruppe. Lederrollene skal ha klart definerte fullmakter og resultatansvar. Revisjonen 

mener det i tillegg må legges vekt på i hvilken grad ansatte i kommunen også opplever at 

ledelsen er blitt bedre og tydeligere. 

 

Følgende kriterier legges til grunn: 

 Antallet virksomheter skal være redusert. 

 Ledere skal ha klart definerte fullmakter og resultatansvar.  

 Den strategiske ledelsen skal framstå som tydeligere og som en helhet. 

 Ansatte skal oppleve at ledelsen er blitt bedre og tydeligere på alle nivåer. 
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4.3.2 Struktur og roller 

 

Virksomhetsstruktur 

Rådmannen viser til at hans gamle ledergruppe var på 13 ledere inkl. rådmannen selv. I dag 

består den av 7 ledere, dvs. 3 kommunalsjefer og 3 stabssjefer i tillegg til rådmannen. 

 

I følge rådmannen bestod den gamle organisasjonen av seksjonsledere og avdelingsledere. 

(For eksempel var skolesjef Avdelingsleder, rektor var Seksjonsleder osv.  Antallet var ca. 65 

seksjonsledere.  På utvidet ledermøte er det i dag 73 ledere med rådmannens ledergruppe. I 

følge rådmannen er det i dag 5 færre ledere. 

 

Gjennom intervjuene får revisjonen litt ulike tilbakemeldinger hvordan reduksjonen av antall 

virksomheter blir oppfattet. På den ene siden sies det fra enkelte at antallet er redusert, mens 

det også hevdes at det i realiteten ikke er noen endring, og at det heller ikke er færre ledere 

enn før.  

 

Sammenslåingen av barn, unge og familie blir imidlertid fremhevet som positivt og begrunnet 

med at dette legger til rette for et bedre samarbeid som bør komme brukerne til gode. 

 

Spørreundersøkelsen bekrefter at mange opplever at antall virksomheter reelt sett ikke er 

redusert. Over 55 % av lederne svarer 5 eller 6 (helt enig) på påstanden. Et stort flertall er 

også uenig i at det er færre ledere enn før. 

 
Jeg opplever at antall virksomheter reelt sett ikke er redusert 
 

 
 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 332 4,34 1,62 5,00 
Leder 60 4,61 1,55 5,00 
Medarbeider 259 4,27 1,64 5,00 
 

 

Revisjonen har også registrert synspunkter fra virksomhetene om at kommunen har fått en 

organisasjon hvor virksomhetene er mer opptatt av egne forhold og verner om sitt budsjett, 

noe som også har fått en viss støtte gjennom spørreundersøkelsen.  
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Ledere skal ha klart definerte fullmakter og resultatansvar  

RLG mener også at Nye takter har bidratt til at virksomhetslederne fremstår som tydeligere 

gjennom det delegerte ansvaret de har fått, jfr. også at delegasjonsreglementet er langt mer 

tydelig enn før i forhold til ansvar og krav til den enkelte. 

 

Kommunens lederavtaler har en generell del som utdyper lederrollen. Deretter inneholder 

avtalen de samme punktene om delegering av Økonomi og HR som fremkommer av 

delegeringsreglementet. I tillegg følger en delegering innenfor det fagansvaret som er tillagt 

stillingen.  Den årlige utviklings- og resultatplanen er gitt som et vedlegg unntatt fra 

offentlighet.  

 

RLG viser til at lederavtalen er verktøyet for å utøve målrettet ledelse. I spørreundersøkelsen 

svarer et flertall av lederne positivt på at de har klart definerte resultatansvar, mens 50 % av 

de ansatte ikke har formening om dette. 

 

Kommunen har utarbeidet et nytt delegeringsreglement. For de enkelte stillingene brukes 

begrepene økonomiansvar, personellansvar og delegasjoner etter lovverket. Revisjonen 

registrerer at kommunalsjef og virksomhetsleder har like formuleringer for beskrivelse av 

ansvar innen økonomi og personell. For økonomiområdet heter det bl.a. at kommunalsjef kan 

disponere og omdisponere budsjettmidlene innenfor rammen og fordele utgifter/ufordelte 

budsjettmidler mellom virksomhetene. Kommunalsjefen skal koordinere med rådmannen i 

visse tilfeller ("ut over vanlige disposisjoner"). Tilsvarende formuleringer gjelder også for 

virksomhetsleder, som skal koordinere med kommunalsjefen. For kommunalsjefen gjelder 

ansvaret etter hva revisjonen kan se, hele området, men ansvaret for virksomhetslederne er 

avgrenset til virksomhetens del av budsjettet.  Som eksempel henvises det for kommunalsjef 

helse og omsorg til 4* mens det for virksomhetsleder for sykehjemmet henvises til 41*.  

Ansvaret er også likt mht. til rapporteringer pr. måned, tertial og år.  

En rekke av punktene i reglementet omhandler oppgaver. Eksempler på dette er plikt til å 

informere om avvik, rapportere regnskapsresultat, innrapportere lønn, gjennomføre 

medarbeidersamtale, mv. 

Revisjonen har også mottatt synspunkter på at ledelsen til tider engasjerer seg i feil saker og at 

engasjementet gjerne er stort i små saker. Forhold som noen er misfornøyde med tas gjerne 

opp direkte med toppledelsen og ikke med ansvarlig virksomhet. 

 

Det oppleves i noen grad også at medlemmer i rådmannens ledergruppe ikke svarer på e-

poster og at for mange beslutninger må opp til rådmannen for å bli avgjort. 

 

Det ser heller ikke ut til at ansatte mener at informasjonen fra rådmannsnivået er blitt bedre 

enn før. 
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Informasjonen fra rådmannsnivået er blitt bedre enn før 

 

 
 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 323 2,48 1,36 2,00 

Leder 59 3,02 1,50 3,00 
Medarbeider 253 2,27 1,23 2,00 
 

Fra rådmannens ledergruppe blir det også vist til at informasjonen til innbyggerne er blitt 

bedre og at kommunen utad fremstår som mer oversiktlig og lettere å finne frem i for 

brukerne.  

 

Tilbakemeldingene er generelt positive til lederutviklingsprogrammet som pågår. Revisjonen 

har også fått tilbakemeldinger fra virksomhetsledere om at kvaliteten på de interne tjenestene 

oppleves å ha blitt bedre etter hvert.   

 

Det blir også vist til at mange virksomhetsledere ikke har fått tilstrekkelig opplæring i lov og 

avtaleverk for tillitsvalgtordningen. Dette inngår heller ikke i det lederutviklingsprogrammet 

som er iverksatt. 

 

Helhetlig og tydelig ledelse 

 

Den nye organiseringen skaper nye roller. Ledergruppens egen vurdering er at den opptrer 

som mer helhetstenkende enn før. Samtidig vises det til at endring av kultur er en pågående 

prosess som tar tid. Kommunalsjefsrollen var tidligere mer fokusert på eget ansvar og 

oppgaver, noe det er mindre aksept for nå ved at RLG opptrer mer som et kollegium. 

Rådmannens overordnede vurdering er at den strategiske ledelsen er styrket etter 

gjennomføringen av Nye takter. 

 

Fra virksomhetsnivået er det uttrykt at det fortsatt er grensesnitt mellom RLG og 

virksomhetslederne som trenger avklaring, for eksempel strategiske oppgaver og forståelsen 

av hvilken myndighet som den enkelte innen ledergruppen har. Det har fremkommet 

synspunkter på at ansvar og myndighet til medlemmer i RLG og mellom RLG og 

virksomhetene fortsatt ikke har falt helt på plass.  
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På virksomhetsledernivå er det uttrykt at intensjonen om klare roller, ansvar og fullmakter er 

god, men samtidig tvil om i hvilken grad ledelsesfunksjonen er blitt bedre og tydeligere.  

 

Ansattes vurdering. 

 

I årsberetningen for 2013 redegjøres det for at kommunen legger stor vekt på arbeidet med 

den årlige medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen bruker verktøyet fra "bedrekommune". 

Denne undersøkelsen er utarbeidet av og for kommuner. Resultatene er uendret fra 2012 til 

2013, med unntak av faglig og personlig utvikling som har økt med 0,1 prosentpoeng fra 2012 

til 2013.  

 

I 2013 var det lagt opp til en systematisk oppfølging av resultatene på den enkelte 

arbeidsplass. Medvirkning fra den enkelte medarbeider var et satsingsområde og det har vært 

et mål å øke svarprosenten. Ettersom svarprosenten har gått opp fra 68 % til 82 % er det, i 

følge årsberetningen, en indikator på at den enkelte ansatte har en god forståelse av 

viktigheten av å bidra aktivt til å skape et godt arbeidsmiljø.  

 

Rådmannen viser også til at svarprosenten på medarbeiderundersøkelsene har steget for hvert 

år. Brukerundersøkelsene har noe mer variert svarprosent. 

 

Medarbeiderundersøkelsen hadde som formål å kartlegge tilfredshet hos kommunens ansatte 

ut fra en rekke spørsmål knyttet til utvalgte hovedområder. Et utvalg av hovedområdene 

fremgår av tabellen under.  

 

 

 
 

Kommunens toppledelse er ellers ikke fornøyd med at overordnet ledelse skårer lavt på 

medarbeiderundersøkelsene. Virksomhetslederne mener dette også er en kritikk for at 

toppledelsen er for lite synlig ute. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

2011

2012

2013

2014



Forvaltningsrevisjon  Nye takter 

__________________________________________________________________________________________

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 29 NESODDEN KOMMUNE 

 

 

Vi har en tydeligere ledelse på rådmannsnivå enn før 
 

 
 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 331 2,66 1,42 2,00 

Leder 60 3,42 1,52 4,00 
Medarbeider 258 2,38 1,30 2,00 
 

40 % av medarbeiderne har ingen formening om at ledelsen på rådmannsnivå er tydeligere 

enn før. De som mener noe, er mer uenige enn enige i dette. Lederne er mer støttende enn 

medarbeiderne til påstanden om at toppledelsen er tydeligere. Tendensen er den samme for 

virksomhetsledersnivået. Noe færre medarbeidere tilhører "vet-ikke" gruppen. 

 

Revisjonen har ellers registrert flere kritiske kommentarer til bruken av medarbeider- og 

brukerundersøkelser i kommunen. Kommunen legger stor vekt på disse undersøkelsene og 

måling av resultater gjennom disse. Det blir hevdet at kommunen ikke alltid har vært like 

flink til å følge opp svarene fra tidligere undersøkelse før det sendes ut ny undersøkelse. Det 

er etterlyst vilje til å gjøre noe med de dårlige tilbakemeldingene som kommer. Når det ikke 

skjer, fører det også til at svarprosenten blir lav ved enkelte enheter. 

 

Inntrykket som formidles fra virksomhetsnivå er imidlertid at disse kommer for ofte. Dette 

skaper en viss ”tretthet” blant respondentene fordi de svarer på spørsmål de har svart på før 

uten at det er gjort noen endringer i mellomtiden. 

 

Det ble også vist til at kommunen bør vurdere om de standardspørsmålene som stilles (ref. 

"bedrekommune") er de som er mest relevante for kommunen å få svar på. Ikke alle oppleves 

i dag å være like viktige.  

 

4.4 Bedre integrasjon og flyt 

 

4.4.1 Revisjonskriterier 

 

Det er noe uklart hvordan målet om bedre integrasjon og flyt skal forstås. Revisjonen 

oppfatter at en del av de føringene som rådmannen redegjør for til kommunestyret i forslag til 
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overordnet organisering, vil kunne knyttes til dette målet. Revisjonen legger følgende punkter 

fra innstillingen til grunn som kriterier: 

 

 Stabs- og støttefunksjoner skal være samlet. Dette skal sikre utviklingskraft, bedre 

kvalitet på tjenestene og sterkere fagmiljø.  

 

 Serviceavtaler og faste kontaktpersoner er etablert mellom linjen og stab/støtte for 

å sikre linjen nødvendig støtte  

 

 Ny møtestruktur og arbeidsformer skal være innført.  

4.4.2 Koordinerte prosesser 

 

Plan og utvikling 

 

Flere har pekt på at kommunen har dårlige verktøy på HR-siden og at prosesser rundt lønn, 

ansettelse, timeregistrering etc. er tidkrevende. Bedre dataflyt er et eget prosjekt som rulles ut 

i løpet av høsten 2014 og som skal forenkle arbeidsprosesser på HR-siden. Det er identifisert 

en effektivisering på 1-2 stillinger ved implementering av nye verktøy. Effektene kommer 

trolig ikke før i 2015. 

 

Ledergruppen mener at stabens rolle er styrket når det gjelder plan og utvikling. Det vises 

bl.a. til prognosene for befolkningsutviklingen og at plangrunnlaget for analysene av dette er 

like mellom virksomhetene. Ledergruppen opplever også at dialogen mot politisk nivå er mer 

konkret, samtidig som det politisk stilles store krav til rådmannen. Rapporteringsregimet til 

kommunen vokser, blant annet ved at stadig mer skal inkluderes i tertialrapportene. 

 

Halvparten av medarbeiderne har ingen mening om hvorvidt den strategiske ledelsen - 

rådmannsnivået - fremstår som en enhet. Blant lederne er vurderingene av dette er ulike. 

 

RLG mener at kommunens plandokumenter oppleves som tydeligere og mindre sprikende enn 

før. 

 

Revisjonen har også registrert synspunkter fra virksomhetene på at samlingen av stabs- og 

støttefunksjoner til Tangenten for å føre til utviklingskraft, bedre kvalitet og sterkere fagmiljø, 

ikke har skapt synlige effekter på virksomhetsnivå.  

 

For virksomhetene rent driftsmessig er det generelt ikke store endringer i måten å jobbe på 

etter Nye takter. Det ble pekt på at økonomiprosessene er klarere enn før. Det er også 

kommentert at serviceavtaler ikke er etablert, men har samtidig heller ikke vært savnet. 

 

De fleste av medarbeiderne har ingen mening om det er en god løsning å samle stabs- og 

støtteressursene. Omtrent halvparten av lederne er positive til løsningen 

 
  



Forvaltningsrevisjon  Nye takter 

__________________________________________________________________________________________

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 31 NESODDEN KOMMUNE 

 

 

Det er en god løsning å samle stabs- og støtteressursene 
 

 
 
 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 386 3,63 1,45 4,00 

Leder 73 3,81 1,59 4,00 
Medarbeider 313 3,55 1,38 4,00 
 
Serviceavtaler og kontaktpunkter 

 

Linjeorganisasjonen skal sikres viktige stabs- og støtte funksjoner gjennom serviceavtaler og 

faste kontaktpersoner
3
. Dette skal gjøre det tydelig for kunden hva han kan forvente å få. Det 

er også lagt vekt på at virksomhetene skal ha ett kontaktpunkt for HR og 

økonomifunksjonene. Det er bl.a. etablert egen HR-tlf. og HR-epostadresse. 

 

Innen både HR og økonomi har hver virksomhet sin egen rådgiver de kan kontakte. 

Rådgiverne har vært ute ved sine virksomheter for å sette seg inn i de spesielle forhold som 

gjelder virksomheten, samt etablere relasjoner for det videre samarbeidet. 

 

Nye møtestrukturer og arbeidsformer  

 

 Rådmannens ledergruppe har møte hver 2. uke.  

 Virksomhetsledermøter. 

 Utvidet ledermøte. Inkluderer avdelingsledere ved virksomhetene og 4 

hovedtillitsvalgte. 

 

Fra Helse og omsorg blir det fremholdt at de arenaene som er skapt, ikke er tilpasset denne 

sektorens behov. Ut fra det ansvar som avdelingslederne ved Helse og omsorg har, mener 

disse at det hadde vært naturlig å delta på virksomhetsledermøtene. Slik det er nå må 

virksomhetslederne sørge for at informasjon bringes videre til egne avdelinger, da det ikke 

skrives referat fra møtene. Ved budsjettdiskusjoner under virksomhetsledermøtene, blir nivået 

                                                 
3
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på de økonomiske utfordringene, og derav også diskusjonen, veldig ulik mellom store og små 

virksomheter.  

 

Fra virksomhetslederne gis det uttrykk for at virksomhetsledermøtene har positive sider. 

Møtene gir innsyn i hva andre virksomheter har å forholde seg til og bidrar til å forstå 

helheten i kommunen og se sin egen virksomhet i lys av dette. Det blir også vist til at det er 

større åpenhet i økonomiske forhold enn før. 

 

Et annet aspekt som blir trukket frem i RLG, er at organisasjonen er blitt bedre til å dele 

erfaringer og samarbeide på tvers. Dette er en ”spin- off” som kommer av at man får flere 

felles begreper og tenker likt, dvs. målpilene peker i samme retning. Kommunens 

styringsdokumenter og planverk trekker i større grad i samme retning. Revisjonen har på den 

annen side også mottatt synspunkter på at samarbeidet med andre ikke er optimalt. 

 

Dersom svarene i spørreundersøkelsen skal legges til grunn, er det lite som tyder på at 

samarbeidet er blitt bedre. Rådmannen presiserer at dette inntrykket ikke er i tråd med de 

meldinger og informasjon som rådmannen har fra organisasjonen. 

 
Etter gjennomføringen av Nye takter er samarbeidet mellom virksomhetene blitt bedre 
 

 
 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

 325 2,80 1,33 3,00 

Leder 58 3,08 1,52 3,00 

Medarbeider 256 2,72 1,23 3,00 
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5 Prioriterte oppgaver 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 

Kriteriene er hentet fra rådmannens forslag til overordnet struktur for administrativ 

organisering, vedtatt i kommunestyret 16.06.2011, sak 067/11, pkt 3, side 12. 

Kommunen skal ha: 

 

 Utviklet lønnspolitiske prinsipper for lederlønn. 

 Beskrevet delegerte ledelsesstrukturer i virksomhetene 

 Utarbeidet nytt delegasjonsreglement 

 Utarbeidet nye stillingsbeskrivelser 

 Tilpasset tillitsvalgtordning og vernetjenesten. 

 

5.2 Status, prioriterte oppgaver 

 

Revisjonen har bedt rådmannen om en status for disse områdene. 

 

Lønnspolitiske prinsipper for lederlønn. 

 

Rådmannen viser til at det ble utviklet lønnspolitiske prinsipper lederlønn. Disse ble brukt ved 

lønnsfastsettelse i ny organisasjon. 

 

Delegeringsreglement 

 

Nytt delegeringsreglement er utarbeidet. Majoriteten av de som revisjonen har snakket med, 

opplever dette som tilfredsstillende. 

 

Utarbeidet nye stillingsbeskrivelser 

 

Rådmannen opplyser at kommunen har utviklet lederavtaler for alle ledere i Nye takter. 

Begrepet stillingsbeskrivelser brukes ikke. Under intervjuene har revisjonen fått bekreftet fra 

flere at lederavtalene er på plass. 

 

Tillitsvalgtordning og vernetjensten 

 

Rådmannen opplyser at det er utviklet noen nye rutiner for tillitsvalgtordningen som er 

iverksatt, men kommunen er ikke kommet i mål for hele organisasjonen. Dette handler om 

kapasitet i tillitsvalgapparatet i forhold til virksomhetsnivået.  

 

Det mangler også tillitsvalgte i en del virksomheter. Det mangler også opplæring, både av 

ledere og tillitsvalgte. Dette skal gjøres av de sentrale tillitsvalgte i kommunen, som 

fremholder at dette i praksis ikke er mulig å gjennomføre i henhold til delegeringsreglementet 

av kapasitetsgrunner. Det ble også vist til at den nye organiseringen gjør det mer krevende å 

være tillitsvalgt fordi flere avgjørelser blir tatt på virksomhetsledernivå. Flere saker må derfor 

avklares på dette nivået etter avtaleverkets regler. Det er derfor viktig at både leder og lokal 

tillitsvalgt er fortrolig med lov og avtaleverk. 

 

Vernetjenesten er organisert i henhold til ny struktur. 
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6 Særlige utfordringer  
 

6.1 Revisjonskriterier 

 

Kommunestyret rettet spesiell oppmerksomhet mot risikoen for at gråsoner kunne oppstå i en 

omorganiseringsprosess og føre til at mindre enheters oppgaver ble mindre synlige. 

Kommunestyrets vedtak inneholdt derfor føringer om at: 

 

 Det er viktig å kartlegge gråsoner og blindsoner. 

 Det er viktig å gjøre tiltak for å få styring på disse områdene. 

 Det må lages styringsmekanismer som fanger opp mindre avdelingers behov. 

 Det må være klare ansvarsforhold for utsatte grupper. 

 

Revisjonen legger til grunn følgende kriterium: 

 Utsatte avdelinger skal kartlegges og det skal sikres at disses behov blir ivaretatt 

 

6.2 Status særlige utfordringer 

 

Fra rådmannsnivået vises det til at man ikke har funnet enheter som ikke er fanget opp i 

prosessen. Som eksempel vises til sammenslåingen til BUF, og at rus og psykiatri, som er 

nevnt i vedtaket fra kommunestyret, inngår i Nye takter 2. Det er ikke utført en systematisk 

kartlegging som er dokumentert eller utviklet egne tiltak for å styre disse. Rådmannen har 

under prosessen likevel vært oppmerksom på at det kan bli nødvendig å foreta justeringer 

nettopp for å finne løsninger på behov som ikke er fanget opp. 

 

De tillitsvalgte peker på introduksjonsdelen av voksenopplæringen som i Nye takter ble 

plassert under kommunalsjef for Kultur. På dette punktet kom det innspill fra flere i 

organisasjonen om å beholde voksenopplæringen under kommunalsjef for skole, barnehage 

og oppvekst.  

 

I forbindelse med Nye takter 2 har det vært en prosess hvor hele introduksjonsdelen i 

kommunen er sett som helhet. Det samme gjelder forholdet mellom kultur og drift/eiendom.  

 

Rådmannen har sett behov for en videreutvikling og justering av noen virksomheter og deres 

arbeidsoppgave, og fremmet en sak til kommunestyret om dette (sak 99/14). 

 

Kulturområdet 

Opprettelse av en ny virksomhet «Kultur» som er en sammenslåing av «Ungdom og fritid», 

«Kultur, næring, idrett og friluftsliv» og «Bibliotek». Disse virksomhetene var relativt små og 

alle hadde det til felles at de arbeidet med tjenester innen det tradisjonelle kulturfeltet i en 

kommune. 

 

Integrering og flykninger/innvandrere 

Rådmannen vil samle alt arbeid rundt integrering.  Dette gjelder integrering, mottak og 

bosetting av flyktninger og innvandrere, gjennomføring av introduksjonsprogrammet og drift 

av bofellesskap for mindreårige enslige flyktninger. 
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Integrering og mangfold 

Det opprettes en ny virksomhet «Integrering og mangfold». Den nye virksomheten består av 

bosetting, oppfølging, økonomisk støtte mv. samt bofellesskapene for mindreårige 

flyktninger. Disse områdene overføres fra NAV.  

 

Dobbeltdiagnoser og rus 

Tilbudet til personer med dobbeltdiagnoser og tunge rusproblemer på Håkonsletta og den 

delen av rusarbeidet som bl.a driver oppsøkende tjenester på bopel, organisert i NAV, samles 

i en virksomhet sammen med psykisk helse for voksne 

 

Boligsosialt arbeid 

Rådmannen foreslår å tydeliggjøre rollene mellom det ansvar eiendomsvirksomheten har for 

boligsosiale boliger og den rollen de som representerer brukergruppene skal ha.  

 

Stabsområdene 

Innkreving av kommunale gebyrer på forskjellige tjenester samt andre av kommunens 

innfordringer blir en del av skatteområder.  

 

En fagsjef ønsker å tre ut av sin nåværende stilling. Det vil bli vurdert å redusere tre 

fagområder til to. Rådmannen ser etter synergieffekter mellom informasjon og 

kommunikasjonsarbeidet. Rådmannen ser også på tettere samarbeid mellom 

dokumentsenteret, infosenteret og politisk sekretariat. 

 

Bedre dataflyt (Digitalisering) 

Prosjektet heter «Arbeidsprosesser og dataflyt» er igangsatt. Prosjektet har som målsetting og 

forenkle arbeidsprosesser fra f.eks. utlysning av en stilling til ansettelse og utbetaling av lønn. 
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7 Rapportering 
 

7.1 Revisjonskriterier 

 

Rådmannen skal ha rapportert jevnlig til kommunestyret om innhold og fremdrift. 

 

7.2 Dokumentasjon i møteprotokoll 

 

Kommunestyret vedtok 14. april 2011, sak 030/11, at Formannskapet skulle følge den 

løpende utviklingen i prosjektet.  Ordfører/rådmann ble bedt om å legge til rette for at 

kommunestyret ble involvert i prosessen, i god tid før endelig behandling i kommunestyret. 

 

Rådmannen har gitt uttrykk for at det er helt sentralt at omstillingen fikk politisk forankring. 

Rådmannen mener at dette er gjort rutinemessig, og har spesielt vektlagt dialog og 

tilbakemelding til Formannskapet under arbeidet. 

 

Revisjonen har etterlyst dokumentasjon på rådmannens tilbakemelding til kommunestyret 

etter at Nye takter ble vedtatt. Dette bør være dokumentert gjennom protokoll fra det enkelte 

møte. Etter hva vi kan se, har rådmannen orientert kommunestyret én gang i perioden. Som 

orienteringssak på kommunestyremøtet 12. september 2013, ga rådmannen en orientering til 

slutt i møtet om planer for videreutvikling av organisasjonsmodellen. Kommunestyret ga sitt 

samtykke til rådmannens planer, og uttrykte at dette lå innenfor rådmannens fullmakter. 

Videre sier protokollen at kommunestyret orienteres i forbindelse med vurderingen av Nye 

takter. 
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8 Vurderinger og konklusjon 
Innledning 

Innledningsvis vil revisjonen peke på at en omstilling i dette omfang og med de forutsetninger 

som gjaldt for prosessen, ikke er ferdig i det øyeblikk den formelle organisasjonsstrukturen er 

på plass. Prosjektet innebærer en kulturendring der mennesker får nye roller og skal forholde 

seg til hverandre og arbeidsoppgavene på en ny måte. Dette er en prosess som på mange 

måter først starter med full kraft når strukturen er på plass. Det er viktig å ha dette som 

utgangspunkt for en vurdering av hva som er oppnådd. 

Generelt 

Rådmannen fikk ved tiltredelsen i oppdrag å omorganisere kommunen. Hovedgrunnen til 

dette var, etter det revisjonen har forstått, et ønske om å etablere en mer enhetlig og samlet 

ledelse. Ut over dette var det få krav til rådmannen om hva omorganiseringen skulle resultere 

i. Revisjonen hadde gjerne sett at en analyse av grunnlaget for omorganiseringen hadde vært 

tydeligere dokumentert. Dette innebærer en beskrivelse av hva som var situasjonen, hva som 

var ønsket sluttilstand, hvilke tiltak som var nødvendig og hvordan evaluere fremdriften. 

Rent generelt er det revisjonens inntrykk at rådmannens ledergruppe er mer fornøyde med den 

valgte løsningen enn virksomhetslederne, som igjen er mer fornøyde enn medarbeiderne 

under. Revisjonen vil dessuten trekke frem to generelle poenger: 

 Det har vært fremhevet at informasjon, involvering og medvirkning er sentralt for 

prosjektet og for realiseringen av visjonen "sammen skaper vi det gode livet". I 

spørreundersøkelsen brukes de samme begrepene og målsetningene som brukes i 

prosjektet. En stor andel av medarbeiderne under ledernivå angir at de ikke har noen 

mening om de påstandene som fremkommer i spørreundersøkelsen. Dels kan dette 

forstås ut fra at prosjektet ikke griper inn i deres arbeidshverdag. En gjennomgående 

kommentar fra respondentene er imidlertid at de ikke skjønner begrepene, ikke har 

hørt om Nye takter og ikke vet hva dette er. Ut fra prosjektets ambisjoner mener 

revisjonen det er grunnlag for å hevde at kommunen gjennom Nye takter så langt ikke 

har nådd ut til de ansatte i tilstrekkelig grad. Involvering og medvirkning bør derfor 

vektlegges i den videre oppfølgingen. 

 Det andre poenget er at det generelt er store sprik i de svarene som gis. Det betyr at 

både ledere og medarbeidere har ulike vurderinger av status for de påstandene 

revisjonen har fremsatt. En vesentlig ambisjon for prosjektet er å skape bedre interne 

prosesser og tydelig ledelse for å målrette styringen. Det er derfor ikke heldig hvis 

forståelsen av hva som er situasjonen er så ulik som undersøkelsen kan tyde på. 

Revisjonen mener derfor at fokus på utvikling av roller og ansvar bør være et sentralt 

oppfølgingstema. 
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Oppfølging av prosjektets mål 

Når det gjelder de fire hovedmålene for prosjektet, har det generelt ikke vært gjennomført 

konkrete oppfølgingstiltak som oppnådde resultater innenfor hvert hovedmål kan måles mot. 

Målene har slik sett ikke vært styrende for tiltakene. Slik revisjonen oppfatter metodikken, er 

tanken at en forbedring av arbeidsprosessene i sin tur vil legge til rette for at målene vil 

innfris. Dernest skal resultatene måles gjennom brukerundersøkelsene. Det legges ellers stor 

vekt på at fokus på målstyring ivaretas gjennom styringskortene. 

Revisjonen oppfatter de vedtatte viktigste målene som uttrykk for de gevinster prosjektet skal 

gi. Revisjonen vil vise til at nettopp realisering av gevinster er et sentralt poeng i omstillinger 

som det er viktig å ha fokus på i alle fasene av prosjektet. Det er derfor viktig å ha et særlig 

fokus på dette i fortsettelsen, f.eks. gjennom en plan for realisering av prosjektets gevinster. 

Mer konkret er det vanskelig å vise til at gjennomføringen av Nye takter har hatt særlig 

innvirkning på kvaliteten på tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Det samme gjelder 

for målet om bedre økonomisk ressursutnyttelse. Det er forståelse i organisasjonen for at 

samlingen av kompetanse innenfor økonomi og HR kan være fornuftig, men skepsis til at 

dette fører til at oppgaver blir liggende igjen på nivået under. Målet om bedre integrasjon og 

flyt avhenger dels av IKT–prosjektet, som er igangsatt for å forenkle saksbehandlingen på 

HR-siden. 

Når det gjelder strukturen, er det identifisert utfordringer innen Helse og omsorg som følger 

av at noen virksomheter er større og rollene noe annerledes enn for andre virksomheter. 

Revisjonen vil peke på at denne sektoren har forventninger om at deres situasjon blir vurdert 

på nytt, noe revisjonen også mener bør følges opp.   

Revisjonen vil også knytte noen bemerkninger til målet om tydeligere ledelse. Dette skulle 

bl.a. oppnås gjennom å redusere antall virksomheter og medlemmer i rådmannens 

ledergruppe. Rådmannens ledergruppe er redusert fra 13 til 7. Antall virksomheter er en del 

av vedtaket. Reduksjonen i antall ledere fremstår ellers som marginal. 

Et viktig poeng for å tydeliggjøre lederrollene, var å sørge for at lederne har klart definerte 

fullmakter og resultatansvar. Et element i dette er kommunens nye delegeringsreglement, som 

revisjonen også får tilbakemeldinger om at det er tilfredshet med internt.  

Revisjonen viser til at kommunalsjef og virksomhetsleder har tilnærmet like formuleringer for 

beskrivelse av ansvar innen økonomi og personell. Ansvaret er også likt mht. til 

rapporteringer pr. måned, tertial og år.  En rekke av punktene i reglementet har preg av å være 

oppgaver. Etter revisjonens vurdering fremstår dette som noe uryddig. For det første fremstår 

dette som en blanding av ansvar, oppgaver og delegeringer. Dernest kan det oppfattes som at 

kommunalsjefen har et sektoransvar som ikke passer med styringsmodellen. For det tredje 

kan formuleringene oppfattes som uklare i forhold til at det kun er kommunestyret som kan 

omdisponere mellom virksomheter. 

I lys av den styringsmodellen kommunen har valgt, vil revisjonen derfor spille inn noen 

momenter som delegeringsreglementet kan vurderes mot med tanke på ytterligere 

forbedringer av reglementet: 

 Delegering gir fullmakt til å fatte vedtak og utøve myndighet. 
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 Det er rådmannens myndighet som delegeres. Delegering skjer vertikalt, og som 

hovedregel ett trinn. Det bør fremgå hvis myndigheten ikke kan delegeres videre.  

 Rådmannen delegerer direkte til virksomhetsleder. Delegeringen bør angi hvilken 

myndighet som er delegert, f.eks. Virksomhetsleder xx har fullmakt til å fatte vedtak 

og utøve myndighet innenfor sitt tjenesteområde etter følgende bestemmelser: 

(angivelse av relevant lovverk eller e.l.) 

 Ansvar delegeres ikke. Ansvarsbeskrivelser og oppgaver bør holdes vekk fra 

delegeringer. 

 Kommunalsjefenes myndighet kan knyttes sterkere til rådmannen og ikke mot 

virksomhetslederen.  

 Delegeringer som er felles kan eventuelt angis i ett punkt som gjelder alle. 

 Reglementet kunne vært tydeligere mht. avgrensninger mot politisk nivå for 

delegeringer etter lovverket. Kommunelovens § 23.4 gir et utgangspunkt for vurdering 

av dette: "Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi 

administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har 

bestemt noe annet". Det er derfor kun avgjørelser av ikke-prinsipiell betydning som 

kan delegeres. 

 Når det gjelder lederavtalene, er kopiert tekst fra delegeringsreglementet en vesentlig 

del av innholdet. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å gjenta dette, eventuelt 

også hvor det i tilfelle bør stå. 

Revisjonen mener at delegeringsreglementet kan bli tydeligere enn i dag, både i forhold til 

hva som faktisk er delegert og hva som angår ansvar og oppgaver. Dernest kan dette etter vårt 

skjønn bidra til klarere roller. Vi fremmer ingen forslag til anbefalinger om dette men lar det 

være opp til rådmannen å vurdere om dette skal følges opp. 

Prioriterte oppgaver og særlige utfordringer 

Revisjonen registrerer at kommunen så langt ikke er i mål med å få tilpasset 

tillitsvalgtordningen til ny struktur. De særlige utfordringene som kommunestyrets vedtak 

peker på, følges nå opp i forbindelse med Nye takter 2. 

Rapportering 

Etter hva revisjonen kan registrere ut fra møteprotokoller, har det vært orientert en gang om 

prosjektet i kommunestyret etter at det ble vedtatt. Revisjonen registrerer at rådmannen mener 

formannskapet har fått løpende orienteringer. Det har også vært en forutsetning at rådmannen 

skulle ha nær dialog med formannskapet. Revisjonen antar at kommunestyret selv bør ta 

stilling til om dette er tilfredsstillende ut fra vedtaket om jevnlige orienteringer til 

kommunestyret om innhold og fremdrift i nye takter. 

Konklusjon 

Nesodden kommune kan ut fra ulike registreringer og sammenligninger, vise til høy kvalitet 

på tjenestene og en positiv utvikling på flere områder. Kommunen har vært gjennom en 
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omorganiseringsprosess (Nye takter) med klare mål for hva prosjektet skulle oppnå. Så langt 

er det vanskelig å påvise robuste sammenhenger mellom dagens prosjektstatus og innfrielse 

av de mål prosjektet skulle gi. Revisjonen mener derfor at gevinstrealisering bør være et 

sentralt tema for den videre oppfølgingen av prosjektet. Revisjonen vil også peke på at en stor 

andel av de ansatte gir uttrykk for at de har vært lite involvert at de ikke har kjennskap til 

prosjektet. Dernest er vurderingene av oppnådde resultater og kjennetegn på ny organisasjon, 

høyst ulik i organisasjonen. Prosessen videre bør derfor ha et særlig fokus på involvering av 

ansatte og videre utvikling av roller og ansvar. 

Revisjonen registrerer rådmannens redegjørelse om at de prioriterte oppgavene som var en del 

av kommunestyrets vedtak, så langt er fulgt opp. Unntaket er tillitsvalgtordningen som 

kommunen ikke er i mål med for hele organisasjonen. Revisjonen oppfatter også at det 

gjennom Nye takter 2, legges opp til justeringer for å fange opp særlige utfordringer som er 

identifisert i prosessen. 

Rapportering til kommunestyret har i følge møteprotokollen, skjedd en gang (12. september 

2013).  

Revisjonen mener dessuten at delegeringsreglementet kan forbedres og har pekt på områder 

som kan vurderes i en slik prosess.  
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9 Anbefalinger 

I det videre arbeidet med utvikling av organisasjonen bør følgende områder vektlegges 

spesielt: 

 Prosjektets målsetninger bør innfris og synliggjøres. En gevinstrealiseringsplan kan være 

hensiktsmessig. 

 Sørge for at de ansatte medvirker og blir involvert i prosessen. 

 Fortsatt fokus på utvikling av roller og ansvar for å skape enhet og målrettet styring. 
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10 Rådmannens uttalelse 
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