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SAMMENDRAG: 
Saken synliggjør planlagte, iverksatte og gjennomførte prosesser og tiltak for å nå 
fastsatte mål om effektive tjenester, innenfor lov og forskrift, og innenfor lavere 
økonomiske rammer.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for saken:  

Vedtak i forbindelse med strategiplan 2019-2022, økonomiplan og årsbudsjett 2019: 

«Kommunestyret ber rådmannen gå grundig igjennom organisasjonen og se på mulige 
innsparinger ved omorganisering, endring av lederstruktur, automatisering av 
arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver. Dette gjelder på alle planområder. En 
skisse for mulige innsparinger legges fram for kommunestyret innen 1. juni 2019.» 

 
VURDERING: 
Styringssystemet. 

Styringssystemet er bygd på at de folkevalgte vedtar visjonene og strategiene, fastsetter 
målene, og gir rammene. De ansatte finner de rette tiltakene for tjenestene, gjennomfører dem 
og rapporterer på resultatene.  
 
Denne saken må leses sammen med strategiplanen og tertialrapport 1.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Strategiplanen er kommuneplanens handlingsdel (plan og bygningsloven): 

 Har fokus på kommunens rolle og bidrag som samfunnsbygger og tjenesteyter, med vekt 
på tjenestene og organisasjonen  

 Viser forventet ressurstilgang de nærmeste årene og hvordan ressursene planlegges brukt:  
- økonomiplanen (kommuneloven).  

 Viser vedtatte investeringer og rammene til kommunens drift neste år:  
- årsbudsjettet (kommuneloven)  

 Viser de fastsatte fokusområdene, leveransemål og eller resultatmål for neste år for 
planområdene (tjenestene) 

 Med utgangspunkt i planområdets fokus og mål skal hver enhet lage sin virksomhetsplan.  
 
Tertialrapportene: 
Tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 
 Viser status i forhold til rammer (drift og investeringer) 
 Viser status i oppnåelse av leveransemål/resultatmål, og hvordan det arbeides med 

fokusområdene  
 Viser eventuelle endrede forutsetninger som er kommet til  
 Viser eventuelle forslag til endringer i målsettinger og rammer  

Gjennomgående rapporteringstema, i tillegg til overnevnte, er:  
 Bruk av overtid 
 Internkontroll 
 Fra omstillingsutvalgets arbeid 

 
 

Skisser til mulige innsparinger.  

Dette punktet deler vi opp i 3.   

1. Strategiplan og tertialrapport. 

Hvordan planområdene arbeider for å nå sine mål og holde seg innenfor sine økonomiske 
rammer i 2019 og i økonomiplanperioden, kommer i hovedsak fram i strategiplanen 2019-
2022, og i tertialrapport 1 for 2019.  

 



  
 
 

  
 
 

 

2.  Helse og omsorgsplanleggingen 

Innen planområde 11 og 12 er omstillingskravet stort. Det er i strategiplan 2019-2022, med 
økonomiplan og årsbudsjett 2019 vedtatt følgende reduksjon i rammene:  

2019:  4 mill. kr    
2020:   8,75 mill. kr   
2021: 10,5 mill. kr   
2022: 13,5 mill. kr.  

Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 har kommunestyret bestilt en utredning knyttet til 
framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen skal være en del av grunnlaget inn mot 
neste strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023) og for rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel:  

«Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik 
det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av 
Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. 
Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen 
i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold 
og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak 
som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. 
Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal 
bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.»  

 

Fase 1 i dette utredningsarbeidet er kunnskapsgrunnlaget, som legges fram for 
kommunestyret i juni-møtet. Se egen sak. Kommunestyret selv vil gi innspill på ønsker knyttet 
til utredninger, og forventninger om videre prosess.   

 
Følgende skal - etter kommunestyrets vedtak - som et minimum gjennomgås i utredningen;  

 



  
 
 

  
 
 

 

 
GENERELT  
Funksjoner, funksjonsfordeling og endring av 
oppgaver og arbeidsmåter i pasientforløpene 
mellom bl.a. institusjonstjenester – 
hjemmetjenester – somatikk – demens – psykisk 
helse – habilitering – o.a.  
 
HJEMMETJENESTEN  

 Styrking og videreutvikling gjennom  
nye arbeidsmåter og bruk av 
velferdsteknologi  

 
SYKEHJEM  

 funksjoner og funksjonsfordeling mellom 
somatikk og demens  

 fordeling av langtidsplasser  
og korttidsplasser  

 avlastning  
 behandling  
 rehabilitering  
 palliasjon  
 velferdsteknologi  
 konsekvenser og muligheter knyttet  

til avhjemling av sykehjemsplasser, 
herunder ombygging 

 

BOFELLESSKAP  

 for eldre med omfattende 
funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  

 for yngre med omfattende 
funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  

 for personer med psykisk 
utviklingshemming  

 for psykisk helse og rus 
 
OMSORGSBOLIGER  

 Antall, tilstand og behov  
 
DAGSENTER  

 for aktivisering  
 for avlastning  
 rehabilitering  

- innenfor både somatikk, demens 
og psykisk helse og rus  

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
Potensial i etablerte og evt. nye interkommunale samarbeid.  
 
 

3. Et bilde av pågående arbeidsprosesser og omstrukturering av oppgaver  

Dette er prosesser som kan gi innsparing/mer kvalitet/bedre service/flere oppgaver løst for 
samme ressurs. Lovpålagte oppgaver er også nevnt her.  

Interkommunalt samarbeid  

- Ny strategi for interkommunalt samarbeid er vedtatt. Handlingsplanen er under 
utarbeidelse. Se referatsak. Prioriterte utredningsområder settes inn i handlingsplanen.    

- Utredning av felles barnevern med Lillehammer og Øyer kommuner pågår. 



  
 
 

  
 
 

 

- FACT samarbeidet. Flexible Assertive Community Treatment skal gi behandling og 
oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse i opptaksområdet. 
Jfr. sak i kommunestyret i april.  

Digitalisering/automatisering:  

- E-byggesak (et interkommunalt prosjekt mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer) 
- Automatisering av ansettelsesprosessen  
- Elektronisk lønnsmelding  
- Digitale forsendelser 
- Velferdsteknologi – pågående prosess i samarbeid mellom 11 kommuner 
- Fullelektronisk arkiv  
- Digitale skjemaløsninger  
- Forbedring av hjemmesiden 
- Nytt oppvekstadministrativt system 

 
Flere av disse prosjektene og prosessene er interkommunale samarbeider mellom Lillehammer, 
Øyer og Gausdal.  
 
Det arbeides kontinuerlig med utvikling av kommunens internettportal og 
selvbetjeningsløsninger for å oppfylle innbyggernes forventninger og statlig føring om digitalt 
førstevalg. Målet er at innbyggere og andre interessenter skal finne god og riktig informasjon 
på kommunens nettsider, samt digitale søknadsløsninger og gode veiledere, slik at de kan 
ivareta sine behov på egne premisser.  
 

Innovasjon: 
  
Heltidskultur og arbeidstidsplanlegging; Heltidskultur er et begrep som tar opp i seg en rekke 
faktorer som er viktig for kvaliteten på tjenestene som kommunen leverer, og det er god 
arbeidsgiverpolitikk og god ressursstyring. Sentrale tiltak:  

- Fokus på arbeidstidsplaner og heltidskultur  
- Veiledning og hjelp med arbeidstidsplaner, herunder alternative arbeidstidsordninger  
- Bruk av kompetanse til «riktige» arbeidsoppgaver, til rett tid  
- Enhetene (ledere, ansatte og tillitsvalgte) får tilgang på kapasitet og kompetanse for å gå 

veien. Prosess-stilling for arbeidstidsplanlegging lyses ut internt.  
 
Politisk organisering: 

- Antall utvalg og antall møter 
- Dialogprosessen  
- Reglementet for folkevalgte organ 
- Reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte  

 
Utredninger – politiske vedtak:   



  
 
 

  
 
 

 

- Framtidens helse- og omsorgtjenester  
- Vurdering av felles skolekrets Follebu og Fjerdum skoler for mer optimal bruk av 

bygningsmasse  
 

Tjenestekjøp  

- IKT-tjenester – reforhandling av avtalen med IKOMM. Dette er felles prosess for de 3 
kommunene i Lillehammer-regionen.  

- Rammeavtalene for ulike innkjøpsområder  
 
Reglement:  

- Reglement for anskaffelse og bruk av tjenestetelefon  

Andre oppgaver som krever omfattende arbeidsinnsats  

- Nytt kommunenummer (statlig pålegg) 
- Sakene som kommer knyttet til kommunevalget og konstituering   
- Kommunevalg: valg gjennomføring og arbeid knyttet til konstituering  
- Delegeringsreglementet  
- Rusmiddel politisk handlingsplan (lovpålagt), herunder alkoholpolitisk bevillingsreglement  
- Fagfornyelsen, - læreplanarbeid 
- Kvalitetsmelding grunnskolen 
- Gode pasientforløp 
 
Større prosjekt og planarbeid  

- Ung styrke – kommunens prosjekt innen nasjonalt program for folkehelse  
- GDPR – tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern   
- Kunnskapsgrunnlag folkehelse, jfr. folkehelseloven 
- Trafikksikker kommune  
- Kommunal planstrategi, jfr. plan og bygningsloven, inkludert kunnskapsgrunnlag  
- Kommuneplanens samfunnsdel, jfr. kommuneplanens samfunnsdel  
- Annet planarbeid i henhold til kommunal planstrategi  

 
 
Administrative oppgaver:  
 
Reduksjon i antall årsverk vil komme som følge av at oppgaver og tjenester enten tas bort, 
utføres sjeldnere, blir automatisert bort m.v.  
 
Kommunestyret sa følgende i forbindelse med strategiplanen for 2019-2022:  
«Det forventes at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver, og i 
minst mulig grad skal ramme brukerne direkte.» 



  
 
 

  
 
 

 

 
Dette er en klar føring i omstillingsarbeidet, og som følges opp. Det gir også utfordringer, fordi 
det i den kommunale hverdagen er større og større krav til internkontroll, dokumentasjon og 
rapportering.    
 
I tilsyn fra fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter sies det alltid at «det som ikke er 
dokumentert, er ikke gjort», og «et møte som ikke har et skriftlig referat har ikke vært holdt.»  
 
I alle stillinger – både fagstillinger og lederstillinger, - er det et stort omfang av administrative 
oppgaver. Dette er i hovedsak en konsekvens av de høye kravene til internkontroll, 
dokumentasjon og rapportering, i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser knyttet til all 
saksbehandling kommunen utfører. Dette gjelder for barnehagelæreren og læreren og 
helsesykepleieren inn mot sitt arbeid med barn og unge og deres foreldre. Det gjelder innen 
barnevernet, legetjenestene, innen byggesaksbehandlingen og i planarbeidet etter plan- og 
bygningsloven. Likeså for tjenestene innen pleie- og omsorg, i arbeidet med pasienter og 
pårørende.  
 
Et eksempel på omfanget at administrative oppgaver knyttet til pleie- og omsorg, og som de 
fleste ansatte som jobber der må forholde seg til daglig er dette: I mai 2019 hadde vi et tilsyn 
fra fylkesmannen knyttet til tildeling av pleie- og omsorgstjenester og korttidsplasser på 
sykehjem. Temaet for tilsynet var hvordan vi arbeider med og dokumenterer:  
- kartlegging av pasienter 
- brukermedvirkning 
- journalføring 
- tverrfaglig samhandling 
- avvikshåndtering  
 
 
Eksempler på administrative oppgaver  
For å vise litt av de administrative oppgavenes art, omfang og variasjon, har vi laget en 
oversikt over noen av dem. Det presiseres at listen ikke er uttømmende. 

 Virksomhetsstyring.  
Dette er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp vedtak, mål og 
prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når 
målene på en effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. 
Lederavtalene er en del av dette.  

 Utarbeide, videreutvikle og implementere strategidokument som digitaliseringsstrategi, 
arbeidsgiverstrategi, kommunikasjonsstrategi osv.  

 Utredninger 
o bestilt av kommunestyret 
o administrativt initierte for å belyse/undersøke tema, for forsvarlig 

saksbehandling 
 Prosjektstyring; planlegging, utviklingsarbeid, evaluering 
 Rapporteringer 



  
 
 

  
 
 

 

o bestilt av kommunestyret 
o pålagte jfr. lov og forskrift og statlige myndigheter 

 Tilskuddsordninger: søknadsskriving og rapportering  
 Tilsyn 

o Fra fylkesmannen, Arbeidstilsynet, Skatt Øst, Mattilsynet og flere  
 Forvaltningsrevisjonsprosjekter   
 Planprosesser 

o etter plan- og bygningsloven,  
o inkludert konsekvensvurderinger og  

risiko- og sårbarhetsanalyser i alt planarbeid 
o handlingsplaner for tjenestene 

 Saksbehandling 
o til folkevalgte organ 
o til innbyggere som søker om tjenester: enkeltvedtak / tjenestetildeling. Dette er 

innen alle tjenesteområder: barnehage, skole, tekniske tjenester, helse- og 
omsorg, landbruk, næringsvirksomhet  

 Klagebehandling 
 Økonomioppfølging 

o fakturaattestasjon 
o administrasjon av avtaler 
o månedlig rapportering innen tjenestene 
o økonomistyring og internkontroll innen økonomi 

 Finansoppfølging 
 KOSTRA-rapportering  
 Anskaffelser/anbudsprosesser, kjøp av varer og tjenester 
 Strategiplanarbeidet, pluss 

o tertialrapporter 
o årsmelding  

 Personaloppfølging 
o ansettelser 
o turnusplanlegging 
o lønn 
o veiledning knyttet til pensjon 
o sykefraværsoppfølging 
o lønnsforhandlinger 
o helse, miljø og sikkerhet 
o avslutning av arbeidsforhold, sluttmeldinger, attester 
o planlegge og dokumentere personalmøter  
o utviklingssamtale 
o planlegge, gjennomføre og følge opp 10-faktor (medarbeiderundersøkelsen) 

 Forvaltning av IKT-utstyr 
 Politisk sekretariat: produsere og sende ut saksliste med dokument, sende ut, og 

etterarbeid som å ekspedere vedtak  
 Post/Arkiv 



  
 
 

  
 
 

 

o inngående og utgående post 
o dokumentasjon - arkivering 
o journalsystemer 

 Systemadministrasjon av IKT systemer, - veiledning og opplæring   
 Sertifiseringsordninger 

o trafikksikker kommune 
o bærekraftig reiseliv 
o nasjonalparkkommune 

 Planlegge og dokumentere fag- og driftsmøter i tjenestene, inkludert tverrfaglige 
møteplasser  

 Beredskapsarbeid 
o planlegging 
o risikovurdering 
o koordinering 
o evaluering  
o øvelser 

 Deltakelse i regionale samarbeidsfora 
 Kompetanseplanlegging og -utvikling 
 Opplæring av ansatte  
 Representasjon 
 Digitaliseringsarbeid 
 Internkontroll og kvalitetsarbeid 

o utvikle rutiner, prosedyrer, reglementer, skjema m.v. 
o opplæring og veiledning  
o planlegge, lede, gjennomføre og evaluere prosesser knyttet til tjenesteutvikling  

 Legge inn dokumenter i det elektroniske kvalitetssystemet (TQM) 
 Avvikshåndtering 
 Administrere telefoniordningen, - sentralbordet og mobiltelefoner til ansatte  
 Forvaltning av kommunale bygg; utleie m.v. 
 Behandling av innsynskrav 
 Informasjonssikkerhet og GDPR 
 Informasjon og kommunikasjon 

o nettside 
o sosiale medier 
o annonsering 
o informasjonsbrev internt og eksternt 
o svare på henvendelser fra innbyggerne og ansatte 
o sentralbord 

 Valg; opplæring, planlegging, gjennomføring, etterarbeid 
 Lederstøtte / lederutvikling 
 Oppfølging av tillitsvalgtordningen 

 

 



  
 
 

  
 
 

 

Omstilling:  

Ved ledighet i stillinger gjennomføres det en grundig vurdering av om stillingen kan dras inn, 
alternative løsninger for organisering og oppgaver, hvilke arbeidsoppgaver som eventuelt skal 
tilligge stillingen og kompetansebehov.  Alle ansatte må påregne endringer i oppgaver og 
arbeidsformer, og vi har fokus på innbyggerne, effektiv og forsvarlig oppgaveløsning og på hva 
vi kan få til med de midlene vi har. 

 

Administrativ struktur og ledelse  

Gausdal kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to formelle 
beslutningsnivåer: Rådmannen og enhetslederne. 

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at kommunen kan ivareta 
sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. 

Kommunens ledere skal gi retning, utnytte handlingsrommet og være resultatorientert. Videre 
skal lederne legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode 
arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og fornyelse. Ledere har også 
ansvar for å etablere og følge opp administrative rutiner og systemer som skal sikre god 
virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige tjenester til innbyggere og brukere. Videre 
har ledere ansvar for kommunikasjon og informasjon. En annen viktig oppgave er 
personalforvaltning 

Rådmannen er i følge Kommunelovens § 23 den øverste leder for den kommunale 
organisasjonen: 
 
- Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den  
- lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som 

kommunestyret fastsetter.  
- Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal 
påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at 
vedtak blir iverksatt.  

- Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle  
- kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.  
 

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har rådmannen med seg to 
kommunalsjefer. Rådmannsteamet bidrar i fellesskap til å utvikle og drive kommunen, men har 
også en viss arbeidsdeling. Alle enhetsledere er knyttet til en kommunalsjef eller rådmannen.  
Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med rådmannen, ansvarlig for kommunens 
totale resultat. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / 
tjenesteyting / økonomi / HMS og personal.  



  
 
 

  
 
 

 

Enhetslederne: 
 
- Har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig brukeren. 
- Må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom ledermøter / nettverk / prosjekt mv.  
- Har ansvar for organiseringen av enheten.  
 
I arbeidsgiverstrategien har vi vedtatt å arbeide med styrkebasert ledelse.  
 
Definisjonen av styrkebasert ledelse vi bruker er denne:  
  
«Styrkebasert ledelse legger hovedfokus på å identifisere, bygge på og forsterke styrkene hos 
lederen selv, medarbeiderne, kollegaene, samarbeidspartnere og i organisasjonen som helhet.» 
         (Brun og Ejsing 2012). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endringer i den administrative lederstrukturen 
 
Lederstrukturen endres når det anses som hensiktsmessig. Det har skjedd to viktige endringer 
siden 1.1.2019. Enhet habilitering og rehabilitering er delt i to separate enheter fra 1. april 
2019 for å styrke innsatsen knyttet til omstilling, styring, koordinering og tverrfaglig arbeid. 
Fra 1.8.2019 samles barnehagene og skolene i én enhet under felles ledelse, noe som innebærer 
en reduksjon med fire enhetsledere. I tillegg til at dette grepet tar sikte på å styrke helheten i 
oppvekstløpet, vil det også innebære en effektivisering av tid, siden færre ledere trenger å 
bruke av sin tid på ledermøter, samt på helhetlig utvikling og styring. De får mere tid til daglig 
ledelse innen sin avdeling.  

Mestringsorientert Vi viser tillit, vektlegger at den enkelte medarbeider 
utvikler seg, opplever mestring og yter sitt beste.

Omsorg Vi jakter på styrker, gir anerkjennelse og viser omsorg.

Tydelighet Vi er tydelige ledere som veileder, motiverer, 
                                         myndiggjør våre medarbeidere, og bidrar til rolleklarhet. 

Omstilling Vi involverer, tenker nytt, jobber kunnskapsbasert og er 
                                          innovative. Lederen er drivkraften i omstillingsprosesser. 

Resultater For å nå kommunens mål stiller vi krav til resultater. 

Ledelsesprinsippene danner ordet MOTOR. Det er lett å huske, men betyr også at lederen skal være 
motor og kulturell arkitekt i organisasjonen.



  
 
 

  
 
 

 

 
Bildene under viser Gausdal kommunes administrative organisering henholdsvis per 
januar 2019, april 2019 og august 2019: 
 
 

 
 
 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Oppsummering:  
 
Saken synliggjør planlagte, iverksatte og gjennomførte prosesser og tiltak for å nå fastsatte mål 
om effektive tjenester, innenfor lov og forskrift, og innenfor lavere økonomiske rammer. 
Videre arbeid forutsetter både politisk, strategisk, faglig, personalmessig og administrativ 
ledelsesaktivitet. En rekke lovverk legger føringer for de administrative oppgavene i en 
kommune, herunder krav til ledelse, saksbehandling, rapportering, dokumentasjon og 
internkontroll. Men omfanget av administrative oppgaver og de ressursene som vil gå med til 
slike oppgaver, vil til dels også avhenge av andre bestillinger knyttet til eksempelvis 
utredninger, rapporteringer og planarbeid, og til dels av den politiske organiseringen for neste 
kommunestyreperiode.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 43/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 


