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NY ADMINISTRATIV ORGANISERING (3-NIVÅ-ORGANISERING): EVALUERING 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1924     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/17 Partssammensatt utvalg 17.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Evalueringsrapport datert 06.10.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 23/15, møte 26.03.15: Administrativ organisering – Evaluering og endret organisering 
K-sak 31/17, møte 04.05.17: Administrativ organisering – Evaluering: Utsettelse 
Diverse dokumentasjon: Grunnlag for evalueringen 
 
Sammendrag: 
Fullstendig ny struktur trådte i kraft så seint som 01.01.2016. I hht vedtak i K-sak 31/17 er 
det gjennomført evaluering av 3-nivå-organiseringen. Funnene fra undersøkelsen 
framkommer nedenfor, se syv punkter. Rådmannen rår kommunestyret til å ta evalueringen 
til etterretning.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Etter forutgående evaluering av administrativ organisering vedtok kommunestyret i K-sak 
23/15 prinsippet om 3-nivå organisering av administrasjonen. Evalueringen av 3-nivå 
organiseringen var forutsatt gjennomført i begynnelsen av 2017. Når det gjelder tidspunktet 
for evalueringen vedtok kommunestyret i K-sak 31/17 at den skulle legges fram før 
behandlingen av budsjett 2018. 
 
Før innføring av 3-nivå-organiseringen var sektorene Helse og omsorg og Plan og utvikling 
internt omorganisert på nivået under de to lederne. Der dette har betydning for 
evalueringen er det omtalt i rapporten og saksutredningen.   
 
Evalueringen: Opplegg og funn 
Opplegget for evalueringen og de funn som er gjort er grundig kommentert i 
evalueringsrapporten. Rådmannen valgte å gjennomføre evalueringen uten kjøp av eksterne 
tjenester, det er sannsynlig at dette har påvirket kvaliteten på arbeidet.  
 
De viktigste funnene i evalueringen er oppsummert på denne måten i rapporten. 
 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). 
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 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.  

 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, sett fra politikernes side. 

 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).  

 
Vurdering: 
Rådmannen viser til at 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 01.01.16, 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 også 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». 
 
Rådmannen er på dette grunnlaget ikke overrasket over at det ikke har kommet fram større 
endringer som følge av ny organisering. Rådmannen registrerer Fylkesmannens uttalelse 
angående myndighetsnivået på barnehageområdet. Det er heller ikke tvil om at avvikene 
mellom budsjett og regnskap på driftssida er betydelig forbedret fra 2016 til prognose 2017.  
 
Det politiske miljøet opplever ikke bedre måloppnåelse med endret organisering. Dette er 
lite tilfredsstillende for rådmannen og det må settes i verk tiltak for å bedre dette. 
 
Samlet sett er det etter ny organisering 9 personer i kommuneledelsen og 17 enhetsledere, 
til sammen 26 personer, dette er 8 personer flere på disse to nivåene sammenliknet med 
tidligere. Fordelingen mellom sektorene er slik (økning): Sektor Helse og omsorg – 4, Sektor 
Kultur og fritid – 2, Sektorene Familie og inkludering, Plan og utvikling og Oppvekst – 1 hver. 
Avgang på 1 i øvrige funksjoner. De personene/funksjonene dette dreier seg om var tidligere 
avdelingsledere e.l. De fleste var del av virksomhetsleders ledergruppe og hadde en 
lederfunksjon på nivået under virksomhetsleder. Ved å innføre 3-nivå-organisering fikk 
rådmannen en topp-ledergruppe som representerer alle de tjenestene kommunen har 
ansvaret for. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen av ny administrativ organisering (3-nivå-organisering) til 
etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 


