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Ny administrativ organisering – (3-nivå-organisering): 
Evalueringsrapport 
 
Bakgrunn 
 
Politiske vedtak 
Kommunestyret fattet i K-sak 23/15, møte 26.03.15 følgende vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar prinsippet om 3-nivå organisering av administrasjonen 
2. Det er en forutsetning at endringene ikke har økonomiske konsekvenser. 

Ny administrativ organisering ble iverksatt gradvis fra våren 2015. Fullstendig ny struktur trådte i 
kraft fra 1.1.2016 med nytt budsjettvedtak og handlingsplan for 2016. Evalueringen var forutsatt 
gjennomført i begynnelsen av 2017. Pga bemanningssituasjonen inkl skifte av personer i sentrale 
posisjoner, varslet rådmannen utsettelse. Kommunestyret vedtok i K-sak 31/17, møte 04.05.17, at 
evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018. Dette innebærer at evalueringen legges 
fram i oktober med behandling i partssammensatt utvalg 17. og kommunestyret 26.10.. 

Målsettingene for ny administrativ organisering 
Utgangspunktet for evalueringen er de målsettingene som lå til grunn for ny organisering. Disse er 
uttrykt slik i rapporten for den nye organiseringen, sitat: 

Rådmannen ønsker en tydelig (ansvars- og myndighetsplassering) administrativ struktur som er mest 
mulig optimal i forhold til å 

 Ivareta lovpålagte tjenester 
 Sikre tverrfaglighet og samhandling 
 Legge til rette for langsiktig økonomisk planlegging 
 Sikre gode arbeidsplasser 
 Sikre strategisk ledelse og utvikling 
 Sikre/koordinere operasjonell (daglig drift) ledelse 
 Styrke politisk styringsrolle. 

Ivaretakelse av kommunens strategiske helhetsansvar og den operasjonelle samhandlingen der de 
optimale løsningene er avhengig av utstrakt samarbeid på tvers av dagens virksomheter/tjenester, 
ble i rådmannens saksutredning pekt på som spesielt utfordrende områder. 

Sektorleder (SL) rapporterer til rådmannen. SL har ansvar for overordnet styring, koordinering av mål 
og felles tiltak, innovasjon og utvikling av sektoren. SL har ansvar for sektorens budsjett. I samarbeid 
med øvrige SL og kommuneledelsen (KL) for øvrig, har SL ansvar for tverrsektoriell styring.     

Økonomiske konsekvenser 
Den endrede organiseringen var forutsatt gjennomført uten økonomiske konsekvenser. Status på 
dette området er kommentert i rapporten. 

Status organisering ved innføring av 3-nivå organisering 

De fem sektorene hadde ulikt utgangspunkt ved innføring av 3-nivå-organiseringen. Sektor Plan og 
utvikling og Helse og omsorg hadde allerede etablert et nivå under tidligere virksomhetsleder, 
endringen for disse var at topp-lederen ble del av KL og at enhetslederne møter i utvidet ledermøte 
(tidligere lederforum). Innen sektorene Familie og inkludering og Kultur og fritid ble tidligere 
virksomhetsleder rekruttert inn i KL. Begge disse sektorlederne har dobbeltroller i ny organisering, 
dvs de er både sektor- og enhetsledere (deler av anvarsområdet). Den største forandringen skjedde 
innen sektor Oppvekst, tidligere fem virksomhetsledere ble nye enhetsledere og det ble rekruttert ny 
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sektorleder. Samlet sett er det etter ny organisering 9 personer i KL og 17 enhetsledere, til sammen 
26 personer. Det er dermed 8 personer flere på disse to nivåene etter ny organisering, for sektorene 
en økning på 9 (Helse og omsorg – 4, Kultur og fritid – 2, en hver på Oppvekst, Familie og inkludering 
og Plan og utvikling) og for øvrige funksjoner en reduksjon på en.  
  

Prosessplanen – ikke gjennomførte/ikke avsluttede aktiviteter  
KL utarbeidet en detaljert handlingsplan for gjennomføringsfasen. Denne er stort sett fulgt, men med 
forskyvning av noen aktiviteter som følge av skifte av rådmann og midlertidig redusert bemanning i 
perioden med konstituert rådmann. De aktivitetene som er forskjøvet er knyttet til komplettering av 
delegeringsreglementet dvs delegering av myndighet fra rådmannen til enhets- og avdelingsledere, 
en grundig gjennomgang av tverrfaglige fora og tydelige forventningsavklaringer mellom 
sektorledere og strategiske funksjoner inkl stab/støtte og mellom enhetsledere og de samme 
funksjonene. Arbeidsgiverpolitisk plan, Øyer kommune som arbeidsplass, handlingsplaner med 
utgangspunkt i denne planen og påfølgende revidering av personalhåndboka er ikke 
ferdigstilt/gjennomført. Det har heller ikke vært kapasitet til å oppdatere Standarden.  
Når det gjelder delegering av myndighet ble rådmannens myndighet innenfor aktuell sektor delegert 
til sektorlederne. I tråd med medarbeiderskapstankegangen påla rådmannen sine sektorledere å 
delegere fag-, personal, økonomi- og fagutviklings-/fornyingsansvaret til ledere av enhetene. 
Enhetslederne kan ved behov videredelegere myndigheten. 

Nettverksgrupper på tvers av de fem sektorene er ikke opprettet.  

Organisering av evalueringen 
Følgende gruppe har forberedt og gjennomført evalueringen (E-gruppa): 
 Ådne Bakke, leder av gruppa 
 Frode Fossbakken, sektorleder 
 Gro Helen Kristensen, HTV (vara Åshild Andresen) 
 Eli Eriksrud, leder styring og kontroll – tilrettelegger og sekretær. 
Gruppa har ikke benyttet seg av eksterne ressurser. 

 
Innledning 
Det er en del forhold som har skapt utfordringer og som har konsekvenser for kvaliteten på 
evalueringen. Fullstendig ny struktur trådte i kraft så seint som 01.01.2016, dette gjør det vanskelig 
når en skal sammenligne resultat før og etter ny organisering. Evalueringsperioden før og etter bør i 
en del sammenhenger være like lange og mye rapportering i kommunene er på årsbasis, for vår del 
var 2016 det første og eneste hele året med ny organisering.  

Det er beklagelig at en del vesentlige aktiviteter i handlingsplanen for gjennomføringsfasen ikke er 
gjennomført som forutsatt. Ved organisasjonsendringer er rådmannsfunksjonen sentral og 
rådmannsskifte tidlig i gjennomføringsfasen var ikke gunstig for prosessen. Utover dette trenger en 
ny organisering tid for «å få satt seg».   

De viktigste funnene: 

 Diverse registreringer av status før og nå viser ubetydelige endringer som følge av endret 
organisering. 

 Det er sannsynlig at økt ledertetthet har hatt positiv innvirkning på sykefraværet (Sektorene Helse 

og omsorg og Plan og utvikling hadde økt ledertettheten før 3-nivå-organiseringen ble innført).  

 Fylkesmannen i Oppland: I tilknytning til barnehagetilsyn «erfarer Fylkesmannen at det skjer 
endringer som bedrer myndighetsnivået i kommunen. Fylkesmannen ser en positiv utvikling».  

 Kommuneledelsen (KL) har gjennomført kompetanseheving inkl gjennomført et utviklingsopplegg 
for blant annet å dyktiggjøre KL i de nye rollene, dette antas å ha hatt positiv effekt. Det er 
imidlertid vanskelig å påpeke konkrete bidrag til måloppnåelse.  
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 Økonomisk resultat for sektorene ble forverret i 2016, men viser positiv utvikling i 2017 
(prognose). 

 Dialogen med Formannskap og Planutvalg ga ingen holdepunkter for å konkludere med at endret 
organisering har bidratt til bedre måloppnåelse. 

 Ny organisering har gitt noe sterkere lønnsvekst enn ordinær lønnsvekst for deler av KL. 
(Sektorene Helse og omsorg og Plan og utvikling hadde omorganisert før 3-nivå-organiseringen ble innført, 
lønnsutviklingen for enhetsledere innenfor disse sektorene er følgelig ikke kartlagt i evalueringen).   

 
Metodevalg 
Med utgangspunkt i de sju målsettingene formulerte E-gruppa kriterier som sier noe om 
måloppnåelse. Disse kriteriene er sjekket ut gjennom diverse registeringer/opptellinger, i 
spørreskjema og dokumentsjekk. E-gruppa har også hatt dialog med Formannskapet og Planutvalget.  

Resultatet av evalueringen 
A) Diverse registreringer/opptellinger 
Registreringer Funn/kommentarer 

Tjenester: Antall pålegg fra statlige 
myndigheter:  
Ingen av de fem sektorene har noen endringer å 
melde. 

Ingen endring i antall pålegg. 
Fylkesmannen uttalte følgende i forbindelse med 
tilsyn barnehager: «Fylkesmannen mener det er 
positivt at Øyer kommune har tilført 
barnehagemyndigheten økte ressurser fra våren 
2015. Vedkommende har ikke vært i stillingen 
lenge, men Fylkesmannen erfarer gjennom 
tilsynet at det skjer endringer som bedrer 
myndighetsnivået i kommunen. Fylkesmannen 
ser en positiv utvikling». 

Tjenester: Brukertilfredshet: 
 
 Sektor Familie og Inkludering (FI): Ingen 

signifikant forskjell før og nå (gjennomført 
for NAV og psykisk helse/rus) 

 Sektor Helse og omsorg (HO): 
Brukerundersøkelse hvert 2. år, neste i 2018, 
ergo ikke noe å sammenlikne med p.t. 
Fastlegetjenesten «etter» 3,9, på en skala 1 
– 5. Klager på vedtak: 3/7 (før/etter) og 2/4. 
Omgjøringer av vedtak ved Fylkesmannen 
etter vedtak: 0/1. 

 Sektor Kultur og Fritid (KF): Ikke gjennomført 
brukerundersøkelse etter endret 
organisering 

 Sektor Oppvekst (O): Sammenlikning 
grunnskolepoeng, andel elever med 
spesialundervisning og elevundersøkelsen 
før og nå. Det er forbedringer på alle punkt, 
unntatt mestring 7. trinn. 

 Sektor Plan og utvikling (PU): Ikke 
gjennomført brukerundersøkelse etter 
endret organisering  

Ikke påvist noen endring som har sammenheng 
med ny organisering. 
 
 
 
HO: Ad noen flere klager på vedtak: I hht nye 
regler tydeliggjøres adgangen til å klage mer nå 
en tidligere. Utover dette er det en  
samfunnstrend at det klages mer. Dette anses 
ikke å ha sammenheng med ny organisering. 
 
 
 
 
 
O:  Bra utvikling innen sektor Oppvekst. E-gruppa 
mener ikke det er grunnlag for å si at dette har 
sammenheng med ny organisering. 
 

Fristbrudd: Noe data i KOSTRA: 
 
 FI-Barnevernet: Fristbrudd for meldinger og 

Ikke noen endring som har sammenheng med ny 
organisering. 
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undersøkelser: En sak vår 2016. 
 HO: Hjemmesykepleie: Antall vedtak som 

iverksettes innen 15 dager: Tilnærmet likt 
før og nå (98/97 %) 

 KF: Ingen sektorspesifikke tall i KOSTRA 
 O: Ingen sektorspesifikke tall i KOSTRA 
 PU: Se data under «saksbehandlingstid», 

neste rad 

Saksbehandlingstid: Noe data i KOSTRA: 
 FI-Barnevernet: Andel undersøkelser med 

behandlingstid under 3 mndr: 83%/90%.  
 HO: Diverse faktorer er like før og etter. 

Venteliste langtidsplass redusert fra 8 til 4 
personer. 

 KF: Ingen sektorspesifikke tall i KOSTRA 
 O: Ingen sektorspesifikke tall i KOSTRA 
 PU: Til tross for at 2016 var et år preget med 

mange vakanser og med flere nytilsatte 
(ekstraordinær bemanningssituasjon) er 
utviklingen fra 2015 til 2016 god (egen 
spesifikasjon foreligger, ikke vedlagt).   

 
Positiv utvikling både i FI-Barnevernet og PU.  
 
 
 
 
 
 
Organisasjonsendringen internt i PU kom før 
innføring av 3-nivå-organiseringen. 

Omfang av turn-over (sluttet i % av aktive): 
Tredje tertial 2015: 3,51 % 
Tredje tertial 2016: 3,91 % 
01.01.16 – 30.05.17, omregnet til 4 mndr: 2,49 % 
  

E-gruppa mener dette er tilfeldige variasjoner dvs 
ikke noen endring som har sammenheng med ny 
organisering. 
 

Utvikling i sykefraværet: 
Både korttids- og langtidsfravær var i 2016 
lavere enn noen gang de siste 10 årene, i 2016 
hhv 1,53 og 4,23 %. 

Økningen av ledertettheten som ble gjort internt 
i HO før innføring av 3-nivå-organiseringen, har 
sannsynligvis bidratt til redusert sykefravær.  

Omfang av klager fra ansatte og omfang av 
varslinger (i hht varslingsinsituttet):  
Liten/ingen endring. 

Ikke påvist noen endring som har sammenheng 
med ny organisering. 
 

Innovativt/utviklingsorientert KL:  
KL har gjennomført et felles utviklingsopplegg 
med mål: Overføre verktøy og innsikt som skal 
skape utvikling innen følgende to 
hovedområder: 
1. KL som team 
2. KL som rådmannsfunksjon. 
Det ble arbeidet med konkrete forbedringstiltak.  
 
Tre av personene i KL sammen med en politiker, 
gjennomførte studiet «Innovasjonsskolen», 
mens fire gjennomførte kommunalsjef-
programmet.   

Utviklingsopplegget og øvrig kompetanseheving 
var nødvendig for å øke kompetansen og sikre 
samhandlingen i KL (delfinansiert av OU-midler). 
Det er vanskelig å påpeke konkrete bidrag til 
måloppnåelse.   
 

 

B) Spørreskjema 
Som en del av evalueringen av administrativ organisering ble det utarbeidet en spørreundersøkelse 
som ble sendt til KL, enhetsledere, hovedtillitsvalgte og verneombud – totalt 67 personer. 
Svarprosenten etter endt undersøkelse ble i underkant av 66 %, noe som må betegnes som 
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tilstrekkelig grunnlag for analyse. Det bemerkes likevel at kun 45 % av de hovedtillitsvalgte besvarte 
undersøkelsen. Undersøkelsen er for øvrig ikke tilrettelagt slik at ulikheter i besvarelsene fra de 
enkelte grupperingene framkommer, det er heller ikke skilt på hvilken sektor respondenten tilhører. 

Spørsmålene i undersøkelsen gikk på antatt brukeropplevelse, tverrsektorielt og interkommunalt 
samarbeid, budsjettprosess og forutsetninger for daglig drift. Gjennomgående trend er at det ikke 
oppleves noen store endringer (70 – 88 %).  

På spørsmål om prosessen med budsjett og økonomiplan internt i sektorene sier 34,1 % at det er en 
bedring, mens 22,7 % mener det er en forverring. 43,2 % sier det ikke er noen endring.  
«I hvert fall lettere å rokkere internt i sektorene.» 

På grunn av utfordringer i organisasjonen med blant annet rådmannsbytte har ikke alle tiltak i 
handlingsplanen for ny organisering blitt gjennomført. 38,6 % mente at dette har vært negativt for 
omorganiseringen, 25 % mente det ikke har hatt noen påvirkning, mens 36,4 % vet ikke om dette har 
hatt noen påvirkning.  
«Meget uheldig at dette ikke har vært på plass. Manglende forventningsavklaringer og rammevilkår 
skapte usikkerhet.» 

Totalt sett gir ikke undersøkelsen noen klare tilbakemeldinger på om organisasjonsendringene har 
hatt store konsekvenser internt eller eksternt. Det er heller ikke mulig å spore noen utslag i 
kommentarfeltene til Oppvekstsektoren der endringene har vært størst. Hovedtrenden er at det ikke 
oppleves noen endringer, og det meldes tilbake at omorganiseringen fortsatt er i prosess, og for tidlig 
å evaluere.  
«Det er for tidlig å måle effekten enda, men det er en god del spennende på gang.» 

C) Dokumentsjekk 
Dokumentsjekk politisk behandling av økonomiplan og budsjett. I forbindelse med målsettingen – 
«Legge til rette for langsiktig økonomisk planlegging» – ble det foretatt en dokumentsjekk av politisk 
behandling av økonomiplan og budsjett høsten 2015 sammenliknet med høsten 2016. Undersøkelsen 
gir ikke noe belegg for å si at den ene eller den andre behandlingen har bidratt mer eller mindre til å 
nå målsettingen.  

Dokumentsjekk/registrering økonomisk resultat drift. I forbindelse med målsettingen – «Legge til 
rette for langsiktig økonomisk planlegging» - er det foretatt en sammenligning av regnskapstall. 
Nedenfor følger en tabell med tall fra regnskap 2014, 2015, 2016 og prognose 2017. Alle 
avvikstallene er korrigert for overført bevilgning fra tidligere år og er dermed sammenlignbare.  

Betegnelse R-2014 R-2015 R-2016 Prog (P) 
20171 

Resultat, mill kr 0 4,0 0 0 

Nto driftsresultat, % 1,1 -0,2 1,8 -0,13 

Korrigert nto driftsresultat, % -0,5 -0,1 1,1  

Sektor Oppvekst: Avvik drift2 -1.551 -2,956 757 1.744 

Sektor HO: Avvik drift2 -3.226 -4.131 -8.489 -2.000 

Sektor FI: Avvik drift2 -291 -573 -858 -1.500 

Sektor KF: Avvik drift2 14 -39 -137 94 

Sektor PU: Avvik drift2 1.251 -1.641 -2.111 -390 

Politisk styr/adm: Avvik drift2 -2.753 59 -36 1.569 

Sum sektorer inkl pol styr/adm -6.556 -9.281 -10.874 -483 

                                                           
1
 Tall hentet fra 2. kvartalsrapport 2017, korrigert for overført bevilgning fra 2016.  

2
 Tall i 1000 kr, korrigert for overført bevilgning fra året før 
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Fellesutg: Avvik drift 2.666 4.529 7.157 0 

 
Konklusjon:  
Resultat på overordnet nivå er forbedret (netto driftsresultat), bortsett fra budsjett 2017 der netto 
driftsresultat er negativt (bruk av fond).  
 
Resultatene på sektornivå t.o.m. regnskap 2016 både samlet og hver for seg er forverret, unntak er 
sektor Oppvekst. E-gruppa mener ikke det er grunnlag for å si at det er noen sammenheng mellom 
forverringen i 2016 og ny organisering. Prognose for året i 2. kvartalsrapport 2017 viser forbedring i 
2017. To sektorer og politisk styring og administrasjon ender på pluss-sida, henter inn hele eller deler 
av tidligere merforbruk. Sektor HO og FI har utfordringer, dette til tross for økning av rammen for 
2017. Det er ikke i denne sammenhengen foretatt en nærmere analyse av årsaken til dette. Det ble 
høsten 2016 brukt mye tid i KL for å få en felles virkelighetsoppfatning av kommunens økonomiske 
situasjon og gjensidig involvering i de enkelte sektorenes situasjon. Dette inkluderte avklaring av 
konkrete tiltak m/kostnadsreduksjoner som var forutsatt iverksatt for å holde 2017-rammen. E-
gruppa mener at noe av den forbedringen vi ser på dette området har sammenheng med ny 
organisering.   

Når det gjelder økonomisk oppfølging av investeringer er det ikke lagt inn tall i tabellen. Det er satt i 
gang et oppryddingsarbeid på dette området, en viktig del av dette arbeidet er å etablere nye rutiner 
for oppfølging av investeringsprosjekt. Dette initiativet er uavhengig av type administrativ 
organisering. 

D) Dialog: Formannskap og Planutvalg 
Gjennom dialogen med Formannskapet og Planutvalget kommenterte de hva som er status slik de 
ser det, i forhold til fire av målsettingene for ny organisering.  

Målsetting – «Legge til rette for langsiktig økonomiske planlegging»: Tilnærmet like mange positive 
som negative utsagn når det gjelder endret organisering sitt bidrag til å nå målet. Positive 
kommentarer er fulgt opp med noen betingelser, f.eks. bedre beslutningsgrunnlag. En politiker 
understreker at det er for tidlig å svare på effekten av endret organisering.  

Målsetting – «Sikre strategisk ledelse og utvikling»: Tilbakemeldingene spriker, ikke grunnlag for å 
konkludere. En politiker kommenterer at det er «viktig med tilstrekkelig tid til strategisk ledelse», det 
er en kontinuerlig utfordring å balansere tidsbruken mellom operative gjøremål og strategitenking.  

Målsetting – «Styrke politisk styringsrolle»: Tilbakemeldingene spriker, ikke grunnlag for å 
konkludere. 

Målsetting – «Sikre tverrfaglighet og samhandling»: To relevante utsagn, begge negative i forhold til 
endret organisering sitt bidrag til å nå målet. 

Økonomiske konsekvenser av ny organisering 
Kommunestyret la følgende forutsetning inn i punkt 2 i vedtaket i K-sak 23/15: «Det er en 
forutsetning at endringene ikke har økonomiske konsekvenser». Ved overgang til sektororganisering 
ble rådmannens ledergruppe utvidet fra fem til ni, antallet inkluderer rådmannen. Utvidelsen besto 
av fem sektorledere, hvorav SL oppvekst trådte inn i ledig stillingshjemmel etter HR-leder. 
Lønnsnivået for SL oppvekst ble noe høyere enn den lønnen HR-leder hadde. Teknisk sjef (senere 
sektorleder PU) var tilsatt og lønnsbetingelsene avklart uavhengig av beslutningen om 
sektororganisering. Tre virksomhetslederstillinger ble omgjort til sektorledere. Med unntak av en 
som lå betydelig lavere enn de to øvrige, har disse hatt tilnærmet ordinær lønnsutvikling. 
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Tre ansatte som var i rådmannens ledergruppe før overgangen, fortsatte i KL. Som følge av en 
kombinasjon av nye funksjoner, beholde verdifull kompetanse og harmonisering av lønnsnivået i 
ledergruppa, har to av disse hatt en lønnsutvikling utover ordinært. 

Samlet sett er antall personer på KL- og enhetsledernivå 8 flere enn tidligere rådmannsgruppe og 
virksomhetsledere, fordelingen er slik (økning): sektor Helse og omsorg – 4, sektor KF – 2, sektor FI – 
1, sektor Oppvekst - 1 og sektor PU – 1.  Økningen på sektor Oppvekst er sektorlederstillingen 
(tidligere HR-leder), denne er omtalt ovenfor. Sektorene Helse og omsorg og Plan og utvikling var 
nyorganisert før 3-nivå-organiseringen, eventuell ekstraordinær lønnsutvikling på enhetsledernivå er 
dermed ikke kartlagt i denne evalueringen. Innenfor sektorene Kultur og fritid og Familie og 
Inkludering er ikke lønnsnivået på enhetsledernivå nevneverdig endret utover ordinær lønnsvekst.  

Konklusjon:  
Parallelt med innfasing av ny organisering har enkelte ansatte fått nye funksjoner. Det er av den 
grunn vanskelig å beregne de økonomiske konsekvensene av den nye organiseringen når det gjelder 
lønnsutgifter til aktuelle personer. Det er imidlertid grunnlag for å konkludere med at to til tre 
personer i KL har hatt en noe sterkere lønnsutvikling enn ordinær lønnsvekst tilsier, for å oppnå en 
viss grad av harmonisering med de øvrige i ledergruppa. I tillegg utløste omgjøring av en stilling til 
sektorleder Oppvekst noe økte lønnsutgifter. Endringene på enhetsledernivå som følge av 3-nivå-
organiseringen er ikke store.  
 
Øyer, 06.10.2017 
Evalueringsgruppa 
 
 

    

 

 

 

 

 

 


