
Fornying og omstilling 2020

Orientering i formannskapet 15.1.2020



Bakgrunnen for prosessen
oKommunens utfordrende økonomiske situasjon

oBestilling fra kommunestyret i budsjettvedtak av 12.12.2019

Oppdraget:
oVi skal levere effektive tjenester innenfor lavere økonomiske rammer

oVi skal sikre at vi fortsatt leverer tjenester i tråd med lovverk, og vi skal trygge 

innbyggerne på at de fortsatt skal få nødvendige tjenester

oVi skal sikre en åpen prosess basert på saklige kriterier, slik at medarbeiderne 

ikke opplever unødvendig utrygghet

oVi skal ha et spesielt fokus på organisasjonskultur, nærvær og internkontroll



Vi har valgt å organisere det som et prosjekt

Det er kommunedirektøren – og enhetslederne ved delegering - som har det formelle 

ansvaret for å tilpasse driften til den økonomiske rammen som er vedtatt av 

kommunestyret. Tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i omstillingsarbeid, og 

medarbeidere skal ha anledning til å medvirke.

For å få ekstra fokus i en svært utfordrende situasjon, har vi i tillegg valgt en 

prosjektorganisering, med styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe.

Det innebærer at enhetslederne få støtte og drahjelp i prosessen.



Prosjektorganisering



Parallelle prosesser

Det pågår 6 delutredninger knyttet til fremtidens helse- og 
omsorgstjenester.

Det er tjenestekomiteen som har det politiske eierskapet til denne 
prosessen, og det er nedsatt administrative arbeidsgrupper for hver 
delutredning, sammensatt av verneombud, tillitsvalgte og ledere innenfor 
flere av kommunens tjenesteområder.

Når det er fattet politiske vedtak om fremtidens helse- og omsorgstjenester, 
løftes disse inn i prosjekt Fornying og omstilling 2020. Tidsplanen for disse
tjenestene vil derfor fravike noe fra prosjektplanen.



Viktige aktiviteter i denne fasen
• Omstilling som tema i samarbeidsmøter med tillitsvalgte 
• Omstilling som tema i ledermøter
• Omstilling som tema i personalmøter på alle nivåer
• Samling med tillitsvalgte, verneombud og ledere 10.1.
• Søknad om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonstiltak

• Kartlegging av alle tjenester (organisering, oppgaver, årsverk mv.)
• Risikovurderinger i alle tjenester og på alle nivåer

• Reduserte rammer/færre ansatte
• Organisering
• Lederstruktur
• Administrative oppgaver

• Innhente informasjon fra andre kommuner som driver mer effektivt



Viktige aktiviteter i kommende faser

• Administrativ styringsgruppe vurderer tiltak i tjenestene ut fra 
risikovurderingene, eventuelt videre utredningsbehov

• Tiltak legges frem for politisk behandling i mars

• Prosesser i alle tjenestene – hvordan skal vi levere tjenestene med 
lavere økonomiske rammer og færre ansatte

• Nedbemanningsprosess, utpeking av overtallige

• Omstillingsutvalget vurderer erstatningsstillinger for overtallige

• Varsel om oppsigelse der erstatningsstilling ikke er mulig eller 
vedkommende takker nei til tilbud

• Fokus på arbeidsmiljø, nærvær, vikarbruk, overtid og internkontroll



Informasjon og kommunikasjon

o Ekstremt viktig i en omstillingsprosess

o For å trygge medarbeidere, de som mottar tjenestene og deres pårørende

o For å motvirke feilinformasjon

o For å opprettholde tillit og omdømme

o For å sikre medvirkning

Det kan nesten ikke bli nok, selv i perioder der det ikke skjer noe.



Informasjon og kommunikasjon

Det handler blant annet om:

• Å gi tilstrekkelig informasjon underveis i prosjektperioden

• At ledere, tillitsvalgte og verneombud har nok kunnskap til å svare på 

spørsmål

• Å være tydelig på hva som er de rette kanalene for å melde fra om 

eksempelvis bekymring, uenighet eller avvik


