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Bakgrunn for prosjektet 
Øyer kommune er en kommune som det er godt å leve i og som har gode velferdstilbud. Sammen 

med resten av kommune – Norge står vi imidlertid ovenfor noen svært krevende år økonomisk. 

Vi bruker mer penger enn vi har. Den økonomiske situasjonen krever at vi må omstille driften på en 

måte som gir varige endringer. Dette gir også muligheter. Vi må benytte anledningen til å gjøre de 

gode grepene og se nye løsninger der det er nødvendig. 

Øyer kommune er i en god posisjon til å planlegge og gjennomføre den omstillingen som skal til for 

også i fremtiden å kunne levere tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet. Dette arbeidet skal skje 

gjennom åpenhet og dialog der brukere, pårørende, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte involveres. 

 For å lykkes med dette arbeidet så er det nødvendig at vi fokuserer på hvordan vi skal utnytte 

ressursene våre best mulig.  

Det er de ansatte i kommunen som er den viktigste ressursen for at vi skal kunne fortsette å levere 

gode tjenester i fremtiden. God ledelse er derfor nødvendig for å legge til rette for at de ansatte kan 

få brukt kompetansen sin til det beste for innbyggerne. 

Et godt arbeidsmiljø skapes og opprettholdes av alle ansatte i organisasjonen. Forståelsen for at hver 

enkelt har et ansvar for å bidra er nødvendig for å lykkes.  

God ledelse og et aktivt medarbeiderskap er grunnlaget for å skape en god og effektiv arbeidsplass.  

Vi må derfor sette av tid og ressurser på å skape en god organisasjonskultur preget av god ledelse og 

aktivt medarbeiderskap. 

 

Prosjektets hensikt 
Øyer kommune skal fortsatt være en attraktiv kommune å bo og etablere seg i. Kommunen skal 

levere gode tjenester også i fremtida og må utnytte ressursene enda bedre for å møte 

demografiutviklingen. Det er et mål om en sunn og robust kommuneøkonomi. 

For å få til dette så må Øyer kommune være en god kommune å jobbe i for alle ansatte. 

Føringer og mål for prosjektet 
Arbeidet med organisasjonskulturen vil være førende og overordnet for prosjektet.  

Arbeidet med organisasjonskulturen vil inneholde: 

1. Lederutvikling 

2. Medarbeiderskap 

Det er behov for å samordne prosjektet med det pågående arbeidet med fremtidens helse- og 

omsorgstjenester samt plan for det forebyggende arbeidet – barn og unge, jfr. 

barnevernloven(oppvekstreformen).  



Det er mål om: 

1. Å redusere kostnader og sikre økonomisk balanse i drift 

2. Bedre utnyttelse av ressurser på tvers i organisasjonen gjennom økt tverrfaglig samarbeide 

 

 

Det er helt avgjørende for å lykkes med dette arbeidet at vi klarer å skape gode medvirkningsarenaer, 

og at vi klarer å involvere de ansatte på en god måte. Her vil de tillitsvalgte og vernetjenesten være 

viktige aktører. 

Kostnader og ressursbehov 
Det er satt av en million kroner til gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppa vil underveis vurdere 

behov for ekstern bistand og eventuelt søke om OU – midler til finansiering. Kommunedirektøren 

vurderer også å søke prosjektmidler fra Statsforvalteren i Innlandet. 

Over en tid så har arbeidet med HR og organisasjonsutvikling vært nedprioritert. For å få tilstrekkelig 

kraft i dette arbeidet, så vurderer kommuneledelsen det som nødvendig å lyse ut en stilling som skal 

ha det overordnede ansvaret for HR og organisasjonsutvikling. Dette ses i sammenheng med at det 

blir en ledig stilling som tjenesteleder tidlig i 2022. 

Organisering og ansvar 
 

Prosjekteier Kommunedirektør Åsmund 
Sandvik 

Prosjektets overordnede 
ansvarlige. Myndighet til å 
beslutte/styre prosjektet.  

Styringsgruppe Kommunedirektørens 
ledergruppe 
Økonomisjef (sekretær) 
HTV  

 

Organisasjonskultur

Tverrfaglig 
samarbeid

Medarbeid
erskap

Plan for 
forebyggin

g

Fremtiden
s helse- og 
omsorgstj

enester

Lederutvikl
ing



Hovedverneombud 

Prosjektleder Kommunalsjef Annikken Reitan 
Borgestrand 

Ansvarlig for prosjektets 
planlegging og gjennomføring 

Ansvarlig for omstilling av 
tjenestene 

Tjenesteledere Ansvarlig for daglig oppfølging 
og tilrettelegging for god 
medvirkning og involvering 
lokalt 

Ansattes representanter Hovedtillitsvalgte, 
vernetjenesten 

 

Referansegruppe Partssammensatt utvalg  

Ressurspersoner HR – rådgiver, rådgiver tidlig 
innsats, digitaliseringsrådgiver, 
avdelingsledere, prosjektleder 
velferdsteknologi 

 

Viktige arenaer HTV – møte, lederforum, 
medvirkningsarenaer lokalt 

 

 

Fremdriftsplan 
 

Prosjektet er nå i en tidlig oppstartsfase, slik at det er ikke utarbeidet en detaljert fremdriftsplan 

enda. 

Det er viktig at det brukes tilstrekkelig tid i starten av prosjektet for å skape tilstrekkelig forankring i 

hele organisasjonen. 

Kommuneledelsen vil derfor bruke denne fasen av prosjektet til å forankre behovet og skape en 

felles forståelse av hva prosjektet innebærer. Her vil spesielt lederforum og HTV-møte være viktige 

arenaer. Det er viktig at prosjektet avgrenses og at det tas tydelige prioriteringer på hva som skal 

gjennomføres, og ikke minst hva som ikke er mulig å prioritere. 

Det bør i denne fasen utarbeides en informasjon/medvirkningsplan for prosjektet. 

 


