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007/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
15.05.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PSU- 007/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

008/18: Omstillingavtale nye Tønsberg kommune

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Fellesnemnda tar vedlagte omstillingsavtale til orientering.

15.05.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PSU- 008/18 Vedtak:

Fellesnemnda tar vedlagte omstillingsavtale til orientering.

009/18: Prosjektleder/rådmann informerer

15.05.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmann orienterte om følgende:
· Prosjektleder/rådmann opplyste at han er valgt som styreleder i KLP.
· Fellesnemdnas arbeidsutvalg har ferdigstilt abeidet med politisk organisering så
langt. Det gis en orientering på slutten av møtet.
· Det er innspurt i arbeidet med administrativ hovedorganisering. Det skal avholdes
ett møte til, deretter blir saken sendt på intern høring 1.-18. juni. Det gis en
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·
·
·

orientering i neste møte i fellesnemnda, før saken kommer til behandling i august.
Det sendes ut et innbyggermagasin før sommeren, etter planen 20. juni.
Det ble avholdt en stor samling for ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste 3. og 4.
mai, hvor man jobbet med ulike temaer rundt sammenslåingen.
Administrative kartleggingsgrupper leverer rapport 20. juni. Det vil bli utarbeidet
en samlet rapport, som legges frem for fellesnemnda til orientering.

010/18: Forespørsler

15.05.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Benedicthe Lyngås stilte følgende spørsmål:
Åpningstidene i barnehagene er ulike i Re og Tønsberg. Dette opptar mange, og det er
viktig at man er oppmerksom på det.
Prosjektleder/rådmann svarte:
Dette er en del av den kartleggingen som pågår, og man er oppmerksom på at det er
ulikheter.
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Administrativ hovedstruktur i nye Tønsberg kommune
Utvalg
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.
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23.08.2018
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18/40943

Vedlegg:
Organisasjonskart
Presentasjon administrativ hovedstruktur
Sluttrapport Agenda Kaupang
Høringsinnspill
Drøftingsprotokoll

Sammendrag:
Overordnet administrativ organisering for nye Tønsberg kommune får følgende struktur:
·

·

Stabs- og støtteoppgavene organiseres i tre sentrale staber
·

Økonomi og virksomhetsstyring

·

HR

·

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

·

Økonomi og virksomhetsstyring

·

Organisasjon

·

Innovasjon og digitalisering

Ansvaret for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver legges i fem avdelinger:
·

Oppvekst og læring

·

Mestring og helse

·

Samfunns- og næringsutvikling

·

Kultur, nærdemokrati og inkludering

·

Eiendom og tekniske tjenester

Stab- og tjenesteområdene ledes av hver sin kommunalsjef. Kommunalsjefene utgjør
sammen med rådmannen kommunens administrative ledergruppe.
Ledergruppen blir sammensatt slik at alle kommunens sentrale oppgaver og tjenester er
representert.
Organiseringen evalueres etter to år, senest i løpet av 2023.
Innledning – hva saken gjelder:
I henhold til prosjektplan for kommunesammenslåingen, vedtatt av fellesnemnda 14.02.18
(sak 004/18) skal administrativ hovedstruktur vedtas i den første fasen av prosjektet. Flere
prosesser, som ansettelse av rådmannens ledergruppe, virksomhetsorganisering,
lokalisering og videre utvikling av tjenesteområdene, er avhengig av at overordnet
administrativ organisering er vedtatt.
Arbeidet med administrativ hovedstruktur har vært ledet av Egil Johansen
(prosjektleder/rådmann). Rådmennene i Re og Tønsberg har sammen med
prosjektleder/rådmann utgjort arbeidsutvalget, og den partssammensatte «administrative
rådgivningsgruppen» har fungert som prosjektgruppe. Gruppen består av: Trond Wifstad
(rådmann Re), Unni Bu (kommunalsjef Re), Mette Halvorsen (kommunalsjef Re), Ivar

Jostedt (kommunalsjef Re), Hanne Krokrud (avdelingsleder personal Re), Geir Viksand
(rådmann Tønsberg), Mette Vikan Andersen (kommunaldirektør Tønsberg), Tove Hovland
(kommunaldirektør Tønsberg), Jan Eide (kommunaldirektør Tønsberg), Aase Helland
Volle (HR/personalsjef Tønsberg), Hege Ramberg (HTV Re), Bente Bø (HTV Re), Monika
Aafos (HTV Tønsberg), Hilde Sørdalen (HTV Tønsberg), Thomas Rasmussen (HVO Re)
og Henning Nilsen (HVO Tønsberg). I tillegg har Anders Tyvand, Lise Brit Haugen og
Martine Gran fra prosjektteamet deltatt.
Konsulenter fra Agenda Kaupang har bistått med prosessledelse og har utarbeidet et
forslag til anbefalte modell i nært samarbeid med prosjektgruppen. Det vises til vedlagte
rapport «Administrativ organisering av nye Tønsberg kommune» for en nærmere
beskrivelse. Arbeidet har pågått i perioden mars – juni.
Rapporten fra Agenda Kaupang ble sendt på høring til rådmennenes ledergrupper,
virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Re og Tønsberg 30. mai
2018. Fristen for å gi høringsinnspill var 18. juni 2018. (Fire innspill kom etter fristen men
er tatt med i vurderingen). I høringsperioden kom det 41 høringssvar, representert av 52
høringsinstanser. Alle høringsinnspill ligger vedlagt.
I høringen ønsket prosjektleder/rådmann innspill på anbefalte modell. I tillegg eventuelle
synspunkter på noen av de tjenester/funksjonene som hadde vært særlig diskutert i
prosjektgruppen. Det gjaldt plassering av folkehelse, kulturskole, NAV og Tønsberg
Læringssenter.
Det ble presisert at organisering av kommunen på stabs – og virksomhetsnivå skal foregå i
perioden 15. oktober 2018 – 1. februar 2019.
Faktagrunnlag:
I henhold til prosjektplan for kommunesammenslåingen, vedtatt av fellesnemnda 14.02.18
(sak 004/18) punkt 4.4.2 har prosjektleder/rådmann mandat til å drøfte og utarbeide
forslag til:
·

Administrativ hovedstruktur, dvs. fastlegging av organisatoriske prinsipper og
organisasjonsmodell, herunder antall rapporteringsnivå, faglig inndeling i rådmannens
ledergruppe og prinsipper knyttet til ansettelse av ledere.

Re og Tønsberg er i dag ulikt organisert, men begge kommunene har en ledergruppe
bestående av fire personer. I forbindelse med kommunesammenslåingen får man en
anledning til å rette opp svakheter ved dagens to modeller, og en mulighet til å tilpasse
den nye organisasjonen krav og forventninger til nye Tønsberg kommune.
Innledningsvis ble det gjennomført intervjuer med rådmennene og rådmennenes
ledergrupper i begge kommunene. Agenda Kaupang gjorde dette for å ivareta
kommunenes tidligere tradisjoner, fortrinn og sterke sider gjennom prosessen, og samtidig
sørge for at ny organisasjonsmodell ivaretar dette. Deretter ble det gjennomført fem
workshops med «administrative rådgivnings-gruppe». To modeller ble sendt på høring til
rådmennenes ledergrupper, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i
Re og Tønsberg.
Modell A:
·

Stabs- og støtteoppgavene organiseres i to sentrale staber

·

·

Økonomi og virksomhetsstyring

·

Organisasjon, innovasjon og digitalisering

Ansvaret for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver legges i fem avdelinger
·

Oppvekst og læring

·

Mestring, helse og velferd

·

Samfunns- og næringsutvikling

·

Kultur, folkehelse og nærdemokrati

·

Eiendom og tekniske tjenester

Modell B:
·

·

Stabs- og støtteoppgavene organiseres i tre sentrale staber
·

Økonomi og virksomhetsstyring

·

Organisasjon

·

Innovasjon og digitalisering

Ansvaret for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver legges i fire avdelinger
·

Oppvekst og læring

·

Mestring, helse og velferd

·

Eiendom og tekniske tjenester

·

Samfunnsutvikling, kultur og nærdemokrati

Målsettinger og kriterier
Rådmann/prosjektleder presiserte at begge modellene vil kunne fungere godt i nye
Tønsberg kommune, men prosjektleder/rådmann anbefalte modell A.
I prosessarbeidet startet gruppen med målsettingene for nye Tønsberg kommune. Målene
skulle være retningsgivende, men det behøvde ikke å være en direkte sammenheng
mellom mål og modell for den administrative organiseringen.
I den politiske plattformen er det 19 målsettinger og 5 særskilte satsningsområder. I
arbeidet med administrativ hovedstruktur samlet gruppen seg om 4 målsettinger fra den
politiske plattformen som bør vektlegges ved valg av organisasjonsmodell.
·

Økt demokratisering.

·

God dialog med innbyggere, samarbeid med frivilligheten, kultur og idrett.

·

Kommunen som samfunns- og næringsutvikler.

·

Kommunens rolle som tilrettelegger for folkehelse.

I arbeidet med struktur og ansvarsområder for rådmannens ledergruppen i nye Tønsberg,
drøftet gruppen organisasjonsmodeller utfra tre ulike faktorer:
·

bredde og dybde i ny organisasjon

·

målsettinger i politisk plattform

·

kriterier som organisasjonsmodellen skal tilfredsstille

Arbeidsgruppen hadde ulike modeller til vurdering, og den anbefalte modellen, var den
modellen som skåret høyest på kriteriene som arbeidsgruppen anså som viktigst at den
nye organisasjonen ivaretok.
Viktige prinsipper for valg av modell har vært:
·

God tilrettelegging for politisk aktivitet

·

innovasjon og tjenesteutvikling

·

effektiv styring

·

klar og forståelig organisasjon

·

ivareta viktige politiske føringer fra politisk plattform (som nevnt ovenfor).

Prosjektleder/rådmannen sin anbefalte modell ivaretar momentene ovenfor, i tillegg gir
modellen et tydelig skille mellom driftsoppgaver og oppgaver knyttet til kommunen som
samfunnsutvikler.
Oppsummering av høringen
I høringsperioden kom det inn 41 høringssvar, representert av 52 høringsinstanser.
Rådmennenes ledergrupper og virksomhetsledere leverte 28 unike svar, hovedtillitsvalgte
og hovedverneombud leverte 7 unike svar, og det kom 6 svar fra ulike tjenesteområder.
Hovedtrekkene er som følger:
·

De fleste virksomhetslederne støtter modell A.

·

Rådmannens ledergruppe i Tønsberg leverte et samlet høringssvar som støtter modell A.

·

Rådmannens ledergruppe i Re leverte et samlet høringssvar der de fremmer en egen modell
(modifisert modell B).

·

I høringssvaret fra samarbeidsutvalget for de hovedtillitsvalgte i Tønsberg, kommer det frem
at det er viktig at HR-avdelingen er direkte underlagt rådmannen.

·

De hovedtillitsvalgte i Re anbefaler modell B, der et stabsområde heter organisasjon/HR og
ivaretar funksjonene til HR avdelingen direkte underlagt rådmann, med en egen
kommunalsjef med ansvar for HR.

·

Flere ønsket kulturskolen lagt til oppvekst og læring, men det var også flere som mente
kulturskolen burde være organisert sammen med resten av kulturområdet.

·

Flere ønsket Tønsberg Læringssenter lagt til kultur, folkehelse og nærdemokrati. Men det var
også flere som påpekte at den bør organiseres sammen med NAV. Tønsberg Læringssenter
ønsket tilknytning til oppvekst og læring, og foreslo at kommunalrådet endret navn og tok
med integrering slik at man også i navnet viste tydelig at virksomheten også har et viktig
oppdrag i tilknytning til integrering.

·

På plassering av folkehelse kom det blandende signaler. Begge ledergruppene foreslo at det
burde legges under samfunnsutvikling. De andre svarene var jevnt fordelt mellom
rådmannens stab og kulturområdet.

·

På plassering av NAV kom det blandende signaler gitt hvor blant annet Tønsberg
Læringssenter og boligkontor skal ligge. NAV anbefalte mestring, helse og velferd,
ledergruppen i Re anbefalte folkehelse, kultur og næringsutvikling (modifisert versjon av

modell B), og ledergruppen i Tønsberg anbefalte samfunns- og næringsutvikling.

Flere av høringsinnspillene hadde egne kommentarer til den foreløpige opplistingen av
oppgaver under hvert kommunalområde. Disse kommentarene blir tatt med til arbeidet
med virksomhetsstrukturen.
Ut fra høringsinnspillene og møte med administrative rådgivningsgruppe er det gjort noen
justeringer av modellen, inkludert navnene på kommunalområdene.
Agenda Kaupangs sin anbefaling er en revidering av modell A:

Prosjektleder/rådmanns anbefalte modell.
Prosjektleder/rådmann sin anbefalte modell bygger på modell A:

Begrunnelse for valg av modell
Prosjektleder/rådmann foreslår en modell som ligger tett opp til den som Agenda Kaupang
anbefaler i sin rapport. Denne modellen har fått bred støtte i høringsrunden.
På ett område er det gjort en justering: Det opprettes et eget kommunalsjefsområde for
HR, noe som innebærer at det blir tre stabsområder mot to i Agenda Kaupangs anbefaling.
De tillitsvalgte i både Re og Tønsberg har samlet anbefalt at det opprettes et eget

kommunalsjefsområde for HR. Ledergruppen i Re anbefaler det samme.
Nye Tønsberg kommune blir en stor arbeidsgiver med 4500 ansatte. I den politiske
plattformen understrekes målsettingen om at den kommunen skal ha en «tydelig, raus og
inkluderende» arbeidsgiverpolitikk.
Ved overgang til den nye kommunen er det et omfattende arbeid som skal til på det
personalfaglige området. Blant annet skal lønn og arbeidsbetingelser harmoniseres, det
skal etableres nye reglementer og rutiner og det skal arbeides med leder- og
medarbeiderutvikling. Dette er et arbeid som er av stor strategisk betydning for den nye
kommunen.
Det er viktig at stabsfunksjonene ikke blir for dominerende i rådmannens ledergruppe. Det
kan gi manglende oppmerksomhet om viktige spørsmål innenfor tjenesteutvikling og drift.
Ved at fem av kommunalsjefsområdene er knyttet til utadrettet tjenesteproduksjon og
samfunnsutvikling, så er det en god balanse mellom stab og drift selv om antallet
stabsenheter går opp fra to til tre.
Prosjektleder/rådmanns vurdering er ut fra dette at HR funksjonen bør gis en egen plass i
rådmannens ledergruppe.
Antallet kommunalsjefer går dermed opp fra syv til åtte. Ledergruppen vil dekke de
sentrale oppgaveområdene for kommunen. Den vil samlet være godt rustet til å lede
etablering og utvikling av nye Tønsberg kommune.
Til sammenligning kan nevnes at nye Drammen kommune får en rådmannens ledergruppe
på ni medlemmer. Nordre Follo kommune får ti medlemmer, nye Lillestrøm kommune syv
medlemmer og nye Asker får åtte medlemmer i rådmannens ledergruppe. Sandefjord
kommune har ti medlemmer i rådmannens ledergruppe og Færder kommune åtte
medlemmer.
Det legges opp til intern rekruttering til stillingene i tråd med vedtatt omstillingsavtale, og
det anbefales at organiseringen evalueres når den nye kommunen har vært i drift i ca. to
år.
Kort om kommunalområdene
Det presiseres at organisering på virksomhetsnivå ikke fastsettes gjennom denne saken.
Kommunalsjefområdene nedenfor er derfor ikke uttømmende beskrevet. Organisering av
kommunen på stab – og virksomhetsnivå vil foregå i perioden 15. oktober 2018 – 1.
februar 2019.
Oppvekst og læring
Kommunalområdet vil ha ansvar for et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge. Nye
Tønsberg kommune skal ha gode og trygge oppvekstsvilkår for alle barn og unge, og
kvaliteten i alle tjenestene skal danne et stabilt grunnlag for barn og unges utvikling.
I nye Tønsberg kommune sin politiske plattform er gode oppvekstsvilkår, forebyggende
arbeid og smart oppvekst særskilte satsningsområder. Det betyr blant annet at kommunen
skal ha fokus på tidlig innsats. I det begrepet ligger det blant annet at man anerkjenner at
læring starter tidlig i livet og at det skal gis rask hjelp dersom det oppstår utfordringer.
Frafall i videregående skole er en utfordring, og tidlig innsats er et viktig virkemiddel for å
øke gjennomføringen. Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å redusere sosiale
og økonomiske forskjeller og er en kilde til sosial mobilitet.
Tjenesteområdet for oppvekst og læring vil få ansvar for grunnskole, barnehage, barne- og

ungdomstjenester som barnevern, helsestasjon, PPT og helsetjenester til barn og unge.
Når det gjelder helsetjenester til barn og unge med livslangt bistandsbehov skal det
utredes nærmere hvorvidt det skal plasseres med «oppvekst og læring» eller «mestring og
helse». Alternative aldersgrense på overgang (18, 20 og 23 år) må også vurderes.
Siktemålet er at dette avklares før 1. oktober i år.
Mestring og helse
Kommunalområdet vil ha ansvar for et helhetlig tjenestetilbud til kommunens voksne
innbyggere og skal sikre gode helse – og velferdstjenester som gir grunnlag for
livsmestring.
Flere offentlige utredninger omhandler ulike utfordringer kommunene står ovenfor når
andelen eldre øker i samfunnet. Nye Tønsberg må derfor ha et tjenestetilbud som gir
pleie- og omsorgstjenester av høy kvalitet til alle innbyggere som har behov for det.
Innenfor dette kommunalområdet vil forebygging og forebyggende aktiviteter også ha stor
fokus.
Tjenesteområdet mestring og helse vil blant annet få ansvar for alle helsetjenester for
voksne, forvaltningskontor, hjemmebaserte tjenester, bo- og omsorgssentra, rehabilitering,
psykisk helse og rus. Innenfor dette området er digitalisering også fremtredende gjennom
bruk av ny velferdsteknologi.
Samfunns- og næringsutvikling
Kommunalområdet vil ha ansvar for kommuneplaner og overordnede arealplaner, samt
næring- og eiendomsutvikling. Nye Tønsberg kommune skal være attraktiv både for økt
bosetting og for etablering av nye arbeidsplasser. Innenfor dette tjenesteområdet ligger
også folkehelse. Gjennom folkehelseloven er kommunen pålagt å ha nødvendig oversikt
over helsetilstanden i befolkningen, for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, samt utjevner sosiale ulikheter i helse. Det betyr at folkehelse er
sektorovergripende og vil ha ulike tiltak innenfor alle de ulike kommunalområdene, og vil
samarbeide tett med samfunns- og næringsutvikling i planarbeidet.
Kommunalområdet omfatter også NAV, for å styrke «arbeidslinja». Manglende tilknytning
til arbeidslivet, kan gi økonomiske utfordringer for den enkelte, særlig dersom det strekker
seg over tid. Dette kan i noen tilfeller ses i sammenheng med andre faktorer som blant
annet bo- og levekår, helseutfordringer, ensomhet, skoleprestasjoner, rus og
omsorgssvikt.
Kommunalområdet vil ha ansvar for skjenkesaker, og vil kunne se alkoholpolitikk og
folkehelse i en sammenheng.
Kultur, nærdemokrati og inkludering
Kommunalområdet vil blant annet få ansvar for nye Tønsbergs satsning på kultur, idrett og
fritid som er alle elementer som bidrar til by – og stedsutvikling. Dette skal skje i dialog
med kommunens innbyggere og i samarbeide med frivillig sektor.
Kommunalområdet endrer navn etter høringsrunde, og inkluderer også Tønsberg
Læringssenter. Dette for å styrke kommunalrådet med inkluderingsperspektivet som også
ivaretar arbeidet med barnefattigdom og utenforskap. Tønsberg Læringssenter vil fortsatt
ha tett samarbeid med oppvekst og læring.
Tjenesteområdet får blant annet ansvar for kultur, idrett og friluftsliv, dette innebærer også
alle de ulike arenaene og utleie, samt bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, nærdemokrati

og medvirkningsordninger.
Eiendom og tekniske tjenester
Kommunalområdet vil ha ansvar for kommunens ulike driftsoppgaver på det
kommunaltekniske området.
I dette tjenesteområdet vil blant annet plan og byggesaker, reguleringsplaner, vei, vann og
avløp, renovasjon, park og friområder, kommunale eiendommer og boliger, brannvesen,
parkering og øvrige tekniske tjenester være plassert.
Stab – og støttefunksjoner
Det vil være tre rene stabsfunksjoner som rapporterer til rådmannen. Disse er «økonomi
og virksomhetsstyring», «HR» og «Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte».
Økonomi og virksomhetsstyring vil ha det samlede ansvaret for å sikre en helhetlig
økonomiplanlegging og virksomhetsstyring av kommunen.
HR vil ha ansvar for HR-strategi, og organisasjonsutvikling. I tillegg vil blant annet
lønningsfunksjonen, leder- og medarbeiderutvikling, HMS og øvrige personalfagligstøtte
være plassert der.
Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte vil ha ansvar for administrative
støttefunksjoner og fellestjenester for alle kommunens virksomheter. Digitalisering er en
viktig del av tjenesteutviklingen, og det vil være avgjørende at digitalisering blir ivaretatt på
et strategisk nivå og at digitalisering har en plass i organisasjonene som sikrer tilstrekkelig
gjennomslag i hele organisasjonen.
I dette området ligger blant annet kommunikasjon, servicetorg, politisk sekretariat og
dokumentsenter/arkiv.
Kort beskrivelse av beslutningsnivåer og delegering
Rådmannens ledergruppe utgjør i den anbefalte modellen ledernivå 1. Ledergruppen har
ansvar for en helhetlig og samlet ledelse av kommunen.
Neste beslutningsnivå er virksomhetslederne og avdelingslederne i stab- og
støttefunksjoner.
Det vil videre åpnes for å etablere et tredje beslutningsnivå med delegert myndighet der
det er formålstjenlig. Dette gjelder særlig i bemanningstunge deler av kommunen. Men det
vil bli lagt vekt på å begrense antall beslutningsnivåer i organisasjonen for å sikre størst
mulig nærhet mellom toppledelsen og de som utfører det daglige arbeidet overfor
innbyggere og brukere.
Så snart delegasjon fra kommunestyret til rådmannen i nye Tønsberg er fastsatt så vil det
bli utarbeidet et delegasjonsreglement internt i administrasjonen. Siktemålet er at dette er
på plass før 1.1.2020.
Forholdet mellom linje og stab
Det tre stabsområdene som opprettes i organisasjonen vil ha en rådgivende og støttende
funksjon for toppledelsen, virksomhetslederne og organisasjonen som helhet.
I tillegg vil de ha ansvar for en rekke løpende driftsoppgaver knyttet til f.eks. lønn,
regnskap og kommunikasjon. Stabene skal være med å sikre et høyt faglig nivå og
utvikling på sine respektive fagområder i kommunen.

Kommunalsjefene som leder stabsområdene vil ha fullt økonomi- og personalansvar for
egne avdelinger. De vil derimot normalt ikke ha instruksjonsmyndighet overfor
virksomhetslederne. Denne instruksjonsmyndigheten vil følge linjeveien via
kommunalsjefene for de fem utadrettede tjenesteområdene. Virksomhetslederne vil få
delegert rådmannens fullmakter, så langt som mulig, for å utøve ledelse på egen
virksomhet.
Det vil bli utarbeidet et eget reglement for delegasjon fra rådmannen etter at de folkevalgte
har fastlagt sin delegasjon av myndighet til rådmannen.
Etablering av lederfora og dialogmøter
Rådmannens ledergruppe
Rådmannens ledergruppe har sammen det overordnede ansvaret for ledelse, samordning
og utvikling av kommunen. Beslutninger tatt av en kommunalsjef innenfor sitt
ansvarsområde er å anse som rådmannens beslutning. Dette betyr at ledergruppen må
være godt samsnakket og koordinert og de må ha jevnlige møter.
Ved behandling av store og sammensatte saker skal ledergruppen praktisere teamarbeid.
I slike saker er det ekstra viktig å samarbeide og koordinere handlingene for å nå løse
oppgaven og nå målene. Store og sammensatte saker bør, så langt som mulig, avgjøres
ved konsensusbeslutninger.
Som ett ledernivå, rådmannsnivået, er ledergruppen gjensidig avhengig av hverandre for å
lykkes. Det vil derfor bli lagt vekt på å utvikle gode og effektive samarbeidsformer i
gruppen.
Kommunalsjefenes ledergrupper
Det vil i hvert kommunalsjefsområde bli etablert egne ledergrupper bestående av
kommunalsjef og virksomhets-/stabsledere. Disse ledergruppene vil ha ansvaret for
ledelse, samordning og utvikling av sine respektive ansvarsområder og for samarbeid på
tvers i kommunen.
Virksomhetslederne blir delegert rådmannens fullmakter på egen virksomhet, men det
forutsettes samtidig deltagelse og engasjement inn i kommunalsjefens ledergruppe. Det
forutsettes at kommunalsjefenes ledergrupper har regelmessige møter og praktiserer
teamarbeid så langt det er hensiktsmessig.
Lederforum
Her møtes rådmannens ledergruppe, virksomhetslederne, tillitsvalgte og
hovedverneombud. Dette vil være et forum for gjensidig informasjon, dialog og
lederutvikling. Lederforum vil ha fire til seks møter i året.
Dialogmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Rådmannen vil ha regelmessige møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for
gjensidig informasjon og dialog.
Arbeidsmiljøutvalget
I tillegg til de ovenfor nevnte ledermøtene så er også det lovpålagte arbeidsmiljøutvalget et
viktig forum for utvikling av kommunen som en god arbeidsplass. Rådmannens
ledergruppe vil være bredt representert i arbeidsmiljøutvalget.

Lederutvikling
Virksomhetslederne har et omfattende lederansvar gjennom delegering av rådmannens
fullmakter. Det skal også utvikles felles prinsipper for ledelse og medarbeiderskap for den
nye kommunen og nye etiske retningslinjer.
Når ny ledelse på rådmannsnivå og virksomhetsledernivå er på plass vil det bli iverksatt et
program for lederopplæring og – utvikling. Hensikten med dette er å sette lederne best
mulig i stand til å utføre sine oppgaver på en god måte. Hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud vil også bli invitert til å være med på programmet.
Betydningen av godt samarbeid på tvers
Uansett valg av modell for organisering så er godt samarbeid på tvers mellom
tjenesteområder og mellom stab og tjenesteområder helt nødvendig for å yte gode
tjenester til kommunens innbyggere. Dette vil bli vektlagt på alle nivåer i organisasjonen,
fra rådmannens ledergruppen og videre utover i organisasjonen. Åpenhet, god intern
kommunikasjon og klar og tydelig organisering fremmer samarbeid på tvers.
Politisk budsjettstyring på virksomhets- eller rammeområdenivå?
I Tønsberg kommune vedtar bystyret budsjettet på virksomhetsnivå mens det i Re
kommunestyre vedtas på rammeområdenivå. Et rammeområde vil typisk inneholde alle
virksomheter innenfor et tjenesteområde, f.eks. oppvekst og læring.
Prosjektgruppen som har arbeidet med administrativ hovedorganisering anbefaler å velge
rammebudsjettering for nye Tønsberg. Økonomisjefene i de to kommunene har utarbeidet
et notat som anbefaler det samme.
Rammebudsjettering gjør blant annet at ressursbruk- og fordeling på tjenesteområder
kommer i fokus, framfor den organisatoriske inndeling i virksomheter. Budsjettvedtaket blir
mindre detaljert og rådmannens fullmakter til f.eks. å opprette fellesposter innenfor det
enkelte rammeområde øker.
Kommunestyret kan, dersom rammemodellen velges, likevel ved budsjettbehandling og
løpende rapportering få oversikt over fordeling på den enkelte virksomhet. Valg av
rammeområdemodell endrer ikke delegasjonsfullmaktene til virksomhetslederne.
Spørsmål om valg av budsjetteringsmodell vil bli tatt opp til politisk behandling i forbindelse
med etablering av budsjett- og økonomiplan for nye Tønsberg for 2020-23.
Forholdet mellom administrativ og politisk organisering
Den politiske organiseringen ble fastlagt av fellesnemnda i møte 13. juni i år. Det ble der
bestemt å opprette fem hovedutvalg i tillegg til blant annet administrasjonsutvalg,
kommuneplanutvalg og økonomiplanutvalg. Den administrative hovedorganiseringen som
fremlegges i denne saken har mange likheter med den politiske organiseringen, uten å
være helt overlappende. Med fem utadrettede kommunalsjefsområder og tre sentrale
stabsområder er det lagt til rette for å betjene de politiske organene i nye Tønsberg
kommune på en god måte.
Videre prosess
Etter behandling av foreliggende sak i partssammensatt utvalg (PSU) og fellesnemnda vil
arbeidet med innplassering av ledere i de ulike kommunalsjefsstillingene bli iverksatt.
Arbeidet vil skje i tråd med omstillingsavtalen for nye Tønsberg, og målsettingen er at ny
ledergruppe er utvalgt innen den 15. oktober. Dette er i henhold til prosjektplanen for

sammenslåingsprosjektet.
De fra dagens ledelse i Re og Tønsberg som innplasseres i den nye ledergruppene vil
fram til 1.1.2020 få en todelt oppgave. For det første vil de fortsatt utføre sin lederoppgave
i de eksisterende kommunene. I tillegg vil de sammen med prosjektleder/rådmann ha
ansvar for å forberede etablering av den nye kommunen.
Virksomhetsstrukturen, nivå nummer to i organisasjonen, skal etter planen være fastlagt
innen 1. februar 2019.
Konklusjon:
Overordnet administrativ hovedstruktur fastlegges som beskrevet i saken.
Videre behandling:
Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 14.08.2018

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

ADMINISTRATIV HOVEDSTRUKTUR
Fellesnemnda 23. august 2018

ANBEFALING PROSJEKTLEDER/RÅDMANN
Stabs- og støtteoppgavene organiseres i tre sentrale staber:
• Økonomi og virksomhetsstyring
• HR
• Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte
Ansvaret for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver legges i fem avdelinger:
• Oppvekst og læring
• Mestring og helse
• Samfunns- og næringsutvikling
• Kultur, nærdemokrati og inkludering
• Eiendom og tekniske tjenester
Stab- og tjenesteområdene ledes av hver sin kommunalsjef. Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmann
kommunens administrative ledergruppe.
Rådmannens ledergruppen blir organisert slik at alle kommunens sentrale oppgaver og tjenester er representert.
Organiseringen evalueres etter to år, senest i løpet av 2023.
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ANBEFALING PROSJEKTLEDER/RÅDMANN
Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

HR

Kommunalsjef

Kommunalsjef

Digitaliseirng,
kommunikasjon og
administrativ støtte
Kommunalsjef

Oppvekst og læring

Kommunalsjef

Samfunns- og
næringsutvikling

Mestring og helse

kommunalsjef

Kultur,
nærdemokrati og
inkludering

Kommunalsjef
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Kommunalsjef

Eiendom og tekniske
tjenester

Kommunalsjef

ARBEIDET OG PROSESSEN
• Ledet av prosjektleder/rådmann Egil
Johansen
• Arbeidsutvalg bestående av
prosjektleder/rådmann + rådmennene i Re
og Tønsberg
• Administrativ rådgivingsgruppe fungert som
prosjektgruppe
• Konsulenter fra Agenda Kaupang
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ADMINISTRATIV RÅDGIVINGSGRUPPE
Ledere, Re kommune
• Trond Wifstad, rådmann
• Unni Bu, kommunalsjef
• Mette Halvorsen, kommunalsjef
• Ivar Jostedt, kommunalsjef
• Hanne Krokrud, avdelingsleder personal

Fra prosjektteamet
• Martine Gran
• Anders Tyvand
• Lise Brit Haugen

Ledere, Tønsberg kommune
• Geir Viksand, rådmann
• Mette Vikan Andersen, kommunaldirektør
• Tove Hovland, kommunaldirektør
• Jan Eide, kommunaldirektør
• Aase Helland Volle, HR/personalsjef
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
• Hege Ramberg
• Bente Bø
• Monika Aafos
• Hilde Sørdalen
• Thomas Rasmussen
• Henning Nilsen
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Prosessen
• Kartlegging av sammenlignbare kommuner
• Intervju med rådmennene og ledergruppene i begge kommuner
• Fem workshops med administrativ rådgivingsgruppe

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

• To alternative modeller sendt på høring til ledergruppene,
virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

MÅL FOR NYE TØNSBERG
• Kommunen skal yte best mulig tjenester til
innbyggerne så nært som mulig der de bor.
• Kommunen skal være en aktiv samfunnsutvikler
• Kommunen skal være en rettferdig, åpen og
profesjonell myndighetsutøver

19 mål
5 særskilte satsingsområder
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MÅL FOR ORGANISERINGEN
• Økt demokratisering
• God dialog med innbyggere, samarbeid med
frivilligheten, kultur og idrett
• Kommunen som samfunns- og næringsutvikler
• Kommunens rolle som tilrettelegger for folkehelse

VIKTIGE KRITERIER
•
•
•
•
•

God tilrettelegging for politisk aktivitet
Innovasjon og tjenesteutvikling
Effektiv styring
Klar og forståelig organisasjon
Ivareta viktige føringer fra politisk plattform
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TO MODELLER PÅ HØRING

Modell A:

Modell A sendt på høring

-

Økonomi og
virksomhetsstyring
Controllerfunksjon
Regnskap
Finansforvaltning
Innkjøp
Innkreving av
kommunale gebyrer
Skatteoppkreverfunksjo
nen
Eierstyring
Kvalitetssystemer

-

Skole og utdanning
PPT
Barnehage
SFO
Tjenester til barn og
familier
Barnevern
Helsetjenester for
barn og unge
Tønsberg
Læringssenter

Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

Mestring, helse og
velferd

Oppvekst og læring
-

-

-

-

Helsetjenester for
voksne
Medisinskfaglig
rådgivning
Tildelingskontor
Hjemmebaserte
tjenester
Institusjonstjenester
Smittevern og
miljørettet helsevern
Bo- og
omsorgssenter
Rehabilitering
Psykisk helse og rus
Tjenester psykisk
utviklingshemmede
Legetjeneste
NAV
Avlastningstjenester

Organisasjon,
innovasjon og
digitalisering

Samfunns- og
næringsutvikling
-

-

Klima og miljø
Næringsutvikling
Tettsteds- og
byutvikling
Kommuneplaner og
overordnede
arealplaner
Eiendomsutvikling
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-

HR- strategi
Organisasjonsutvikling
Bistand i
rekrutteringsprosesser
Lønningsfunksjonen
Dokumentsenter/arkiv
Kommunikasjon
Servicetorg
Kommuneadvokat
Politisk sekretariat
Digitalisering
Overordnet
tjenesteutvikling

Eiendom og
tekniske tjenester

Kultur, folkehelse og
nærdemokrati
-

Kultur
Arenaer for kultur,
idrett og friluft
Kulturskole
Bibliotek
Fritidsaktiviteter
Frivillighetssentral
Folkehelse
Alkoholpolitikk
Inkludering

-

-

Plan og byggesaker
Reguleringsplaner
Vei
Vann og avløp
Renovasjon
Kommunale
eiendommer og
boliger
Prosjektering
Brannvesen
Parkering
Øvrig teknisk drift
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TO MODELLER PÅ HØRING

Modell B:

- Økonomi og
virksomhetsstyring
- Controllerfunksjon
- Regnskap
- Finansforvaltning
- Innkjøp
- Innkreving av kommunale
gebyrer
- Skatteoppkreverfunksjon
- Eierstyring
- Digitalisering
- Kvalitetssystemer
- Overordnet
tjenesteutvikling

Oppvekst og læring
-

Skole og utdanning
PPT
Barnehage
SFO
Barnevern
Tjenester til barn og
unge
- Tønsberg
læringssenter

Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

Organisasjon

- HR- strategi
- Organisasjonsutvikling
- Bistand i
rekrutteringsprosesser
- Lønningsfunksjonen
- Dokumentsenter/arkiv
- Kommunikasjon
- Kommuneadvokat
- Servicetorg
- Alkoholpolitikk
- Politisk sekretariat

Innovasjon og
digitalisering

Mestring, helse og
velferd
- Helsetjenester voksne
- Tildelingskontor
- Hjemmebaserte
tjenester
- Institusjonstjenester
- Medisinskfaglig
rådgivning
- Smittevern og
miljørettet helsevern
- Bo- og omsorgssenter
- Rehabilitering
- Psykisk helse og rus
- Tjenester psykisk
utviklingshemmede
- Boligkontor
- Legetjeneste
- NAV
- Avlastningstjenester

Eiendom og tekniske
tjenester
-

Plan og byggesaker
Reguleringsplaner
Vei
Vann og avløp
Renovasjon
Kommunale
eiendommer og boliger
- Prosjektering
- Brannvesen
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Samfunnsutvikling,
kultur og nærdemokrati
-

Klima og miljø
Folkehelse
Næringsutvikling
Eiendomsutvikling
Tettsteds- og
byutvikling
Kultur
Idrett
Fritid
Bibliotek
Kulturskole
Fritidsaktiviteter
Inkludering
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HØRINGSBREVET
• Prosjektleder/rådmann anbefalte modell A
• Understreket at begge modellene kunne
fungere for nye Tønsberg

Vi ba om:
• Innspill på valg av modell
• Synspunkter på tjenester/funksjoner under de ulike
kommunalområdene
• Innspill på plassering av NAV, folkehelse, kulturskolen og
Tønsberg Læringssenter
• Eventuelle andre innspill

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

HØRINGSSVAR
41 høringssvar –
representerer 52 høringsinstanser

Rådmennenes ledergrupper + virksomhetsledere:
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud:
Ulike tjenester/fagenheter:

28
7
6
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HOVEDTREKK
• Mange er opptatt av de «grå boksene»
• De fleste virksomhetslederne støtter modell A

• Ledergruppene: Tønsberg støtter A, Re fremmer egen
modell (modifisert modell B)
• De tillitsvalgte i begge kommunene, HR-avdelingen og én
rektor ønsker egen kommunalsjef med ansvar for HR
• Ledergruppa i Re ønsker å tydeliggjøre HR-funksjonen
ved å ha egen stabsenhet for organisasjon og HR

• Flere ønsker kulturskolen lagt under oppvekst
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HOVEDTREKK
• Flere ønsker Tønsberg Læringssenter lagt til kultur,
folkehelse og nærdemokrati
• Folkehelse – blandede signaler. Forslag om samfunns- og
næringsutvikling / kultur, folkehelse og nærdemokrati.
• Flertallet ønsker NAV lagt til samfunns- og
næringsutvikling.
• Flere foreslår endring av navn på boksene – oppfordring
om å tenke igjennom for å sikre klare og forståelige navn.

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

VALG AV MODELL
Støtter modell A:
Støtter modell B:
Annet alternativ:

18
6
4
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A

B

ANBEFALING AGENDA KAUPANG
• Revidert modell A
Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring
Kommunalsjef

Oppvekst og
læring

Kommunalsjef

Mestring, helse og
velferd

Kommunalsjef

HR , organisasjon
og digitalisering
Kommunalsjef

Samfunns- og
næringsutvikling,
og folkehelse

Kommunalsjef

Kultur,
nærdeomokrati og
inkludering
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Kommuanlsjef

Eiendom og
tekniske tjenester

Kommunalsjef

ANBEFALING PROSJEKTLEDER/RÅDMANN
Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

HR

Kommunalsjef

Kommunalsjef

• Bygger på anbefalingen fra
Agenda Kaupang
• Eget kommunalsjefområde HR
• Tre stabsområder
• Fem utadrettede
tjenesteområder

Digitaliseirng,
kommunikasjon og
administrativ støtte
Kommunalsjef

Oppvekst og læring

Kommunalsjef

Samfunns- og
næringsutvikling

Mestring og helse

kommunalsjef

Kultur,
nærdemokrati og
inkludering

Kommunalsjef
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Kommunalsjef

Eiendom og tekniske
tjenester

Kommunalsjef
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HVORFOR KOMMUNALSJEF HR?
• Ønske fra tillitsvalgte i både Re og Tønsberg
• Ønske fra ledergruppen i Re
• Arbeidsgiver for 4.500 ansatte
• Føringer fra politisk plattform; Tydelig, raus og
inkluderende arbeidsgiverpolitikk
• Personalhåndtering svært viktig i overgangen til
ny kommune
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RÅDMANNENS LEDERGRUPPE
• Fem kommunalsjefer tilknyttet utadrettet
tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling
• Tre kommunalsjefer som ledere for stabsenheter

• 9 personer i rådmannens ledergruppe i Nye Tønsberg.
Nordre Follo
10
Sandefjord
10
Drammen
9
Færder
8
Kristiansand
8
Nye Lillestrøm
7
• Legges opp til intern rekruttering i tråd med
omstillingsavtalen
• Anbefales evaluering etter to års drift
Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

KOMMUNALOMRÅDENE
Oppvekst og læring
• Helhetlig tjenestetilbud til barn og unge
• Grunnskole, barnehage, PPT, barnevern,
helsestasjon og helsetjenester til barn og unge
• Vurdere plassering av helsetjenester til barn
og unge med livslangt bistandsbehov.

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

KOMMUNALOMRÅDENE
Mestring og helse
• Helhetlig tjenestetilbud til voksne innbyggere
• Sikre god helse – og gi grunnlag for
livsmestring
• Forebygging og forebyggende aktiviteter
• Forvaltningskontor, hjemmebaserte tjenester,
bo- og omsorgssentre, rehabilitering, psykisk
helse og rus.
• Digitalisering sentralt gjennom bruk av ny
velferdsteknologi.
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KOMMUNALOMRÅDENE
Samfunns- og næringsutvikling
•
•
•
•
•

Kommuneplaner og overordnede arealplaner
Næring- og eiendomsutvikling
Folkehelse
NAV
Alkoholpolitikk/skjenkesaker
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KOMMUNALOMRÅDENE
Kultur, nærdemokrati og inkludering
•
•
•
•
•
•
•

Kultur, idrett og friluftsliv
Ansvar for ulike arenaer og utleie
Bibliotek
Kulturskole
Frivillighetssentral
Nærdemokrati og medvirkning
Tønsberg Læringssenter
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KOMMUNALOMRÅDENE
Eiendom og tekniske tjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- og byggesaker
Reguleringsplaner
Vei, vann og avløp
Renovasjon
Park og friområder
Kommunale eiendommer og boliger
Brannvesen
Parkering
Øvrige tekniske tjenester

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

STAB- OG STØTTEFUNKSJONER
Tre kommunalsjefer - rapporterer direkte til rådmann
Økonomi og
virksomhetsstyring
•
•
•
•
•

Samlet ansvar for økonomi og
virksomhetsstyring i kommunen
Finans og regnskap
Skatteoppkrever
Innkjøp
Kvalitetssystemer

HR
•
•
•
•
•

HR-strategi og
organisasjonsutvikling
Lønn
Leder- og medarbeiderutvikling
HMS
Personalfaglig støtte
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Digitalisering, kommunikasjon
og administrativ støtte
•
•
•
•
•

Digitalisering
Kommunikasjon
Servicetorg
Politisk sekretariat
Dokumentsenter/arkiv

DELEGERING
Ledernivå 1
Rådmann + ledergruppe

Ledernivå 2
Virksomhetsledere + avdelingsledere i stab- og
støttefunksjoner

De tre stabsområdene

Ledernivå 3
Der det er formålstjenelig

•
•
•
•
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En rådgivende og støttende funksjon for ledelse,
virksomhetsledere og organisasjonen som helhet
Ansvar for en rekke løpende driftsoppgaver
Sikre faglig høyt nivå og utvikling
Normalt ikke instruksjonsmyndighet overfor
virksomhetsledere

LEDERFORA OG DIALOGMØTER
Rådmannens ledergruppe
•

Rådmann + 8 kommunalsjefer. Overordnet ansvar for ledelse,
samordning og utvikling av kommunen.

Kommunalsjefenes ledergrupper
•
•
•

Kommunalsjef + virksomhetsledere (avdelingsledere)
Ansvar for ledelse, samordning og utvikling av sine respektive områder
og samordning på tvers av kommunen.
Virksomhetslederne blir delegert rådmannens fullmakter på egen
virksomhet

Lederforum
•

Arbeidsmiljøutvalget
•
•
•

Lovpålagt utvalg
Viktig forum for utvikling av kommunen som en god arbeidsplass
Rådmannens ledergruppe vil være bredt representert

•
•

Møtearena for rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere, tillitsvalgte
og hovedverneombud.
Forum for gjensidig informasjon, dialog og lederutvikling
4-6 møter i året

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

VIDERE PROSESS
23. august 2018

15. oktober 2018

1. februar 2019

Behandling i PSU og
fellesnemnda

Innplassering av ledere i
kommunalsjefstillingene

Fastleggelse av
virksomhetsstruktur

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

EVALUERING
Det anbefales at organisasjonsmodellen
evalueres etter to års drift, senest innen
utgangen av 2023.

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

Administrativ organisering av nye
Tønsberg kommune
RAPPORT 2018
TØNSBERG KOMMUNE

OPPDRAGSGIVER:

Tønsberg kommune

RAPPORT NR:

R1020436

RAPPORTENS TITTEL:

Administrativ organisering av nye Tønsberg kommune

ANSVARLIG KONSULENT:

Kjell E. Værnor

FOTOGRAFI I RAPPORT:

Shutterstock

DATO:

06.08.2018

R1020436 ► Administrativ organisering av nye Tønsberg kommune ► 2018 ► 1

Forord
I denne rapporten presenteres forslag til administrativ hovedorganisering av nye Tønsberg
kommune. Det presenteres to hovedmodeller med tilhørende vurdering av modellenes styrker
og svakheter og i hvilken grad modellene er egnet til å tilfredsstille sentrale krav satt til
organisasjonsmodell for nye Tønsberg kommune.
Forslagene som presenteres er et resultat av en bred prosess med rådmennene, rådmennenes
ledergruppe, tillitsvalgte og hovedverneombud i Re kommune og Tønsberg kommune.
Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har i rollen som eksterne konsulenter vært ansvarlig for
faglig tilnærming, gjennomføring av workshops og utarbeiding av sluttrapport fra arbeidet.
Arbeidet er utført av Odd Dag Helgesen og Kjell E. Værnor.
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1 Sammendrag
Anbefalingen om valg av modell for administrativ organisering av nye Tønsberg kommune er
resultatet av en bred prosess med ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i både Re
kommune og Tønsberg kommune. Rapporten har også vært sendt på høring til disse, samt til alle
virksomhetsledere i begge kommunene. Målet har vært å legge fram forslag til organisering av nivå
1 i den nye kommunen, dvs. sammensetningen av rådmannens ledergruppe. Utredning og valg av
av modell for organisering av nivå 2, dvs. nivået under rådmannnens ledergruppe gjennomføres
når den nye ledergruppen er på plass.
Forslaget er at nye Tønsberg kommune organiseres etter en modell med fem
kommunalsjefområder og to stabsområder. I den foreslåtte modellen vil det være
kommunalsjefområde for:
•
•
•
•
•

Oppvekst og læring
Mestring, helse og velferd
Samfunna- og næringsutvikling, og folkehelse
Kultur, nærdemokrati og inkludering
Eiendom og tekniske tjenester.

Kommunens stabs- og støttefunksjoner legges til avdeling for:
•
•

Økonomi og virksomhetsstyring
HR, organisasjon og digitalisering

Rådmannens ledergruppe vil dermed bestå av åtte medlemmer. Modellen ivaretar politiske føringer
ved at den i stor grad synligjør sentrale områder som folkehelse, næringspolitikk, kultur og idrett,
samt innbygger- og brukermedvirkning. Modellen synliggjør også en prioritering av innovasjon og
tjenesteutvikling Det er videre vår vurdering at modellen er oversiktlig, at den legger til rette for
effektiv styring gjennom en god balanse mellom nivåspenn og kontrollspenn. Anbefalt modell
kjennetegnes av et relativt kort nivåspenn (dybden i organisasjonen) og et relativt bredt
kontrollspenn. Det åpnes imidlertid for at det innenfor enkelte kommunalsjefområder kan etableres
to eller flere beslutningsnivåer under kommunalsjefen.
I forslag til modell har vi også beskrevet hvordan ansvaret for de ulike tjenestene og funksjonene
skal fordeles mellom de ulike kommunalsjefområdene. Det kan være behov for å gjøre noen
endringer i ansvarsdelingen mellom kommunalsjefområdene når organisering av nivå 2 er betemt
og skal implementeres.
Den foreslåtte modellen legger til rette for at rådmannsnivået skal utgjøre ett myndighetsnivå. Det
betyr at når en kommunalsjef treffer beslutning innenfor sitt ansvarsområde er dette rådmannens
beslutning. I prosessen med utredning av modell for administrativ organisering av nye Tønsberg
kommune har det vært drøfter om kommunestyret skal fastsette mål og rammer for hvert
kommunalsjefområde eller for hver virksomhet. Anbefalingen er at rammenen settes for hvert
kommunalsjefområde.
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2 Bakgrunn
Re og Tønsberg kommuner slås sammen og etablerer en felles kommune fra 1.1.2020. Den nye
kommunen, Tønsberg, vil ha over 55 000 innbyggere, og være blant Norges 15 største kommuner.
Fram mot 2040 vil folketallet ifølge SSBs befolkningsframskriving øke til nærmere 70 000
innbyggere. Re og Tønsberg kommune har i dag til sammen 3 500 årsverk som utøves av ca.
4 500 årsverk.
Som et ledd i arbeidet med etablering av nye Tønsberg kommune er det våren 2018 gjennomført et
administrativt organiseringsprosjekt med mandat å utrede:
► Hvilke målsettinger i den politiske plattformen for nye Tønsberg kommune som kan ha
betydning for valg av modell for administrativ organisering av den nye kommunen.
► Inndeling av ansvarsområder i rådmannens ledergruppe, både tjenesteområder og stab.
► Antall beslutningsnivåer i organisasjonen.
► Hovedprinsipper for delegasjon fra rådmannen.
► Arbeidsformer i ny organisasjon.
Prosjektet har gått under betegnelsen «Administrativ hovedorganisering av nye Tønsberg».
Prosjektleder/rådmann vil legge frem sin innstilling om modell for administrativ hovedorganisering
til fellesnemda medio august 2018, Beslutningen vil danne grunnlag for tilsetting av stillingene som
skal inngå i rådmannens ledergruppe.
Den nye ledergruppen vil deretter være ansvarlig for organisering av nivå 2 i den nye
organisasjonen, altså nivået under den nye ledergruppen, og tilsetting av virksomhetsledere.
Intensjonen er at organisering og tilsetting av ledere på nivå 2 skal være klart innen 1. april 2019.

2.1 Organisering
Arbeidet med utredning av administrativ hovedorganisering har vært organisert på følgende måte:
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Prosjektorganisasjonen

Prosjektleder/rådmann

Ekstern konsulent

Rådmennene i
Tønsberg og Re.
Prosjektkoordinator

Partssammensatt faglig
rådgivningsgruppe

Figur 2-1

Prosjektleder/rådmann for nye Tønsberg kommune har ledet arbeidet. Prosjektleder, rådmennene
Tønsberg og Re, prosjektkoordinator og eksterne konsulenter har vært arbeidsutvalg med ansvar
for planlegging og kvalitetssikring av prosessen. Partssammensatt faglig rådgivningsgruppe har
bestått av rådmennenes ledergrupper (med tillegg av HR sjef i Tønsberg og avdelingsleder
personal i Re), hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i begge kommunene. Partssammensatt
rådgivningsgruppe og arbeidsutvalg har vært samlet fem ganger i løpet av prosessen.

2.2 Metodebruk
Utredningen er løst ved hjelp av kvalitative metoder: intervjuer og workshops. Det ble innlednings
gjennomført intervjuer med rådmennene og rådmennenes ledergrupper i begge kommunene. Målet
med intervjuene var å hente inn synspunkter om:
► Sterke og svake sider ved dagens organisering av egen kommune.
► Hvordan kommunen ivaretar noen typiske mål for god organisering av kommuner
► Prinsipper og modeller for organisering av Nye Tønsberg kommune, herunder erfaringer
og ideer fra andre kommuner.
I løpet av prosessen er det gjennomført fem workshops med en partssammensatt faglig
rådgivningsgruppe (bestående av arbeidsutvalget, rådmennenes ledergrupper, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud). Agenda Kaupang har vært ansvarlig for regi, gjennomføring av workshopene
og oppsummering av gruppenes ideer og innspill.
Følgende workshops og møter med partssammensatt faglig rådgivningsgruppe og arbeidsutvalg er
gjennomført:
Dato
Tirsdag 3. april

Tema
•
•
•
•

Kort informasjon om oppdraget
Oppsummering av sterke og svake sider – Re og Tønsberg
Drøfting av mål i politisk plattform av betydning for valg av
organisasjonsmodell
Presentasjon av mulige organisasjonsmodeller – i andre
sammenliknbare kommuner
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Mandag 16. april

Mandag 30. april

Mandag 14.mai

Mandag 28. mai

Uke 23 – 24

Onsdag 20. juni

•
•
•
•

Videre arbeid med målsettinger
Kriterier for vurdering av aktuelle modeller
Presentasjon av tre mulige modeller
Vurdering av sterke og svake sider ved de foreslåtte
modellene

•

Videre vurdering og analyse av de ulike modellene

•
•
•

Oppsummeringer av gruppens anbefalinger – så langt
Drøfting og avklaring av spørsmål knyttet til anbefalt modell
og alternativ modell
Hovedprinsipper for delegasjon og arbeidsformer

•

Gjennomgang av forslag til rapport

•

Forslag til rapport sendt på høring blant toppledergruppene,
virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i
begge kommunene. Det ble avgitt til sammen 41
høringssvar som representerte 52 høringsinstanser

•

Gjennomgang av sluttrapport
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3 Dagens organisering
I dette kapitlet gis det en kort omtale av:
► Dagens administrative organisering i Re kommune og Tønsberg kommune
► Oppfatninger om sterke og svake sider ved dagens organisering
► Hvordan kommunene skårer egen organisasjon når det gjelder kriteriene effektiv styring,
samhandling og innbygger- og brukermedvirkning

3.1 Administrativ organisering
3.1.1 Re kommune
Den administrative organiseringen av Re kommune er fremstilt i figur 2-1 nedenfor.

Administrativ organisering – Re kommune
-

Personal og HMS

Rådmann
-

Økonomi
Regnskap
Skatteoppkrever for Re og
Tønsberg og Holmestrand
IKT
Innkjøp
Post/arkiv
Servicetorg
Politisk sekretariat

Økonomi og
fellestjenester

Helse og velferd

Oppvekst og kultur

-

Skoler
Barnehager
PPT
Barn og unge
Kultur
Rådgivere innen skole og
barnehage
Smartsenter

-

Teknikk og næring

Helse og omsorg
Psykisk helse og miljøarbeid
NAV
Kommunelege
Miljørettet helsevern
Folkehelse/trygge lokalsamfunn

3

Figur 3-1 Administrativ organisering – Re kommune

Ledergruppen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Stabsoppgaver knyttet til personal og
HMS er lagt til rådmannen. Det er allerede inngått samarbeid med Tønsberg kommune når det
gjelder drift av kommunens tekniske tjenester. Plan- og byggesaksbehandling, geodata og
oppgaver knyttet til landbrukskontor gjennomføres av Tønsberg som vertskommune. Øvrige
tekniske tjenester løses ved at Re kommune kjøper tjenester fra Tønsberg kommune, og alle
ansatte i Re kommune innen disse ansvarsområdene ble fra 1.1.2018 overført til Tønsberg
kommune. Kommunalsjef for tekniske tjenester i Tønsberg kommune er ansatt i 20 prosent stilling i
Re kommune.
Det er til sammen 12 virksomhetsledere som rapporterer til rådmannens ledergruppe.
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3.1.2 Tønsberg kommune
Den administrative hovedorganiseringen i Tønsberg kommune er slik som illustrert i figur 2-2.

Administrativ organisering – Tønsberg kommune
Rådmann
-

Budsjett
Regnskap
Finansforvaltning
Økonomikontroll
Innkjøp
Eierstyring

-

Økonomi

Personal

Kommunikasjon
og servicetorg

Dokumentsenter

HR-funksjonen
HMS
Organisasjonsutvikling
Lønningsfunksjonen

Rådmannens
stab

Oppvekst, kultur, idrett
og folkehelse
-

Barnehager
Skoler
PPT
Tønsberg læringssenter
Barnevern
Helsestasjoner/skolehelse
Fagenheter skole og barnehager
Bibliotek
Svømmehall
Kulturskole
Idrett og idrettsarenaer
Friluftsliv og rekreasjon
Ungdomsklubber

-

Helse og omsorg

Tekniske tjenester

Sykehjem
Helsehjelp
Miljørettet helsevern
Medisinskfaglig rådgivning
Psykisk helse og rus
Opptrening og rehabilitering
Tjenester til hjemmeboende
Hjelpemidler og ny teknologi
Helse og omsorgstjenester ti
funksjonshemmede
Aktivitet og fritid, dagsenter

-

Plan- og
byggesaksbehandling
Kommuneplaner
7
Oppmåling, deling og
seksjonering
Kommunale eiendommer
Næring
Vann, avløp, renovasjon og
miljø
Vei, parkering og havn

Figur 3-2 Administrativ organisering – Tønsberg kommune

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og tre kommunalsjefer. I tillegg har rådmannen en
utvidet ledergruppe der ledere for økonomi, personal, kommunikasjon og dokumentsenter også
deltar. Det er til sammen 42 virksomhetsledere som rapporterer til rådmannsnivået.

3.2 Sterke og svake sider ved dagens organisering
Rådmennene og rådmennenes ledergrupper i begge kommunene har på kvalitativt grunnlag
vurdert sterke og svake sider ved dagens organisering. Formålet har vært å identifisere styrker
som bør videreføres i ny organisasjon og avdekke behov for forbedringer som kan gjennomføres i
forbindelse med etablering av den nye kommunen.

3.2.1 Re kommune
Sterke sider
Fra Re kommune blir følgende sterke sider ved dagens organisering fremhevet:
► Korte beslutningsveier. Det er lett tilgang til både rådmannen og dem som utfører
tjenestene.
► Det er etablert praksis som fremmer godt tverrfaglig samarbeid.
► Godt forankrede verdier med utgangspunkt i visjonene «ny og varm».
► Kommunen har god økonomistyring.
► En ledergruppe som har vært stabil over lenger tid.
► Gode IKT-støtte har sikret gode løsninger.
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Svake sider
På spørsmål om hvor det kan være behov for forbedringer nevnes:
► Større oppmerksomhet og prioritering av strategi og utvikling av kommunens
tjenesteproduksjon. Det er driftsoppgavene som prioriteres på bekostning av den
overordnet og langsiktig utvikling.
► Den økonomiske situasjonen har ført til at lederoppgavene må ivaretas av en liten.
ledergruppe bestående av rådmann, to kommunalsjefer og leder for økonomi og
fellestjenester. Konsekvensen er at det blir utfordrende for ledergruppen å «svare for»
faglige problemstillinger innenfor alle fagområdene.
► Det er behov for styrking av kommunens stabs- og støttefunksjoner. Pr. i dag er disse
funksjonene «tynt» bemannet, dvs. lav kapasitet.

3.2.2 Tønsberg kommune
Sterke sider
Følgende sterke sider ved dagens organisering blir trukket fram:
► Det er stor grad av klarhet i organisasjonsstrukturen når det gjelder hvor ansvaret for
tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver er lagt.
► God kompetanse innenfor kommunens stabs- og støttetjenester.
► En liten ledergruppe ansees som en fordel når det gjelder å kunne treffe strategiske
beslutninger.
► Kommunen har klart å håndtere situasjonen der man dels har en struktur med to
beslutningsnivåer og dels en struktur med tre beslutningsnivåer.

Svake sider
Det pekes på følgende forbedringsområder:
► En liten ledergruppe – med de fordelene det innebærer – har også en svak side. Modellen
fører til et stort arbeidspress på kommunalsjefene og utfordringer når det gjelder
håndtering av en del tjenestefaglige spørsmål.
► Lav kapasitet innenfor flere administrative funksjoner slik som HR, økonomi og IKT.
► Det er behov for å se nærmere på organiseringen av tjenester til brukere med livslangt
hjelpebehov.

3.3 Kommunenes egenvurdering av kriteriene effektiv styring,
samhandling og innbygger-/brukermedvirkning
Effektiv styring, samhandling og innbygger-/brukermedvirkning blir ofte brukt som kriterier i
forbindelse med evaluering av ulike organisasjonsmodeller. Som innledning til arbeidet med
utredning av modell for administrativ hovedorganisering av nye Tønsberg kommune ba vi våre
informanter om å skåre organisasjonsmodellen i egen kommune etter disse kriteriene. Metodikken
gitt i korthet ut på at man krysser av på en skala fra 1 til 10, der 1 er lavest skåre og 10 er høyeste
skåre. Denne kartleggingen som er basert på svar fra toppledergruppen i begge kommunene, viser
at:
► Begge kommunene skårer seg selv høyt på kriteriet effektiv styring.
► Tønsberg kommune har gitt seg selv lavere karakter enn Re kommune når det gjelder
kostnadseffektivitet og samhandling internt.
► På kriteriet samhandling eksternt skårer kommunene forholdsvis likt.
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► Det samme gjelder målet om innbygger- og brukermedvirkning
Nytteverdien av denne kartleggingen har først og fremst vært at den gir verdifull kunnskap om hva
som kan være viktig å legge vekt på i forbindelse med valg av modell for administrativ
hovedorganisering av nye Tønsberg kommune og ikke minst når det gjelder arbeidsformer i den
nye kommunen.

3.4 Oppsummering
Kartleggingen av sterke og svake sider ved dagens organisering og kommunenes vurdering av
hvordan organisasjonsmodellene ivaretar kriteriene omtalt ovenfor, har gitt nyttig kunnskap for det
videre arbeidet med utredning av aktuelle organisasjonsmodeller. Vi har merket oss følgende:
► Begge kommunene etterlyser økt kapasitet og kompetanse for å ivareta kommunenes
administrative funksjoner.
► Det etterlyses mer ressurser til å ivareta overordnede utviklingsoppgaver i kommunen.
► Dagens ledergrupper ansees å være for små til å ivareta alle ledelsesfunksjonene i den
nye kommunen.
► Dagens praksis, der man har lagt vekt på ansvarliggjorte virksomhetslederne, bør
videreføres.
► Begge kommunene skårer seg høyt på kriteriet for effektiv styring. Suksesskriteriene bak
dette bør ivaretas i den nye kommunen.
► På de andre kriteriene er det større spredning i synet på hvor gode kommunene er. Dette
gjelder kostnadseffektivitet, intern samhandling, samhandling ekstern, samt innbygger- og
brukermedvirkning. Etter vår vurdering er det et potensial for forbedringer innenfor alle
disse områdene. Forbedringene vil nødvendigvis ikke kunne løses bare gjennom valg av
modell for administrativ organisering, men det er viktig at modellen kan bidra til gode
løsninger på disse utfordringene. I tillegg vil ledelse og etablering av nye arbeidsformer
spille en viktig rolle her.
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4 Målsettinger i politisk plattform av
betydning for administrativ
organisering
I politisk plattform for sammenslåing av kommunene Re og Tønsberg er det formulert flere
konkrete mål for den nye kommune. Her heter de blant annet:
«Stortingets mål for kommunereformen er blant annet å styrke lokaldemokratiet og gi større
kommuner flere oppgaver. Videre skal innbyggeren sikres gode og likeverdige tjenester, og
kommunene skal være bærekraftige og økonomisk robuste. Kommunene skal har et helhetlig og
samordnet samfunnsutviklerperspektiv. Konkret betyr dette:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Nye Tønsberg skal preges av åpenhet, tillit, oppriktighet og profesjonalitet.
Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati, åpenhet og gode medvirkerprosesser.
Lokal identitet skal ivaretas ved nærhet til tjenestene.
God dialog og tilrettelegging av samarbeidet med frivilligheten.
Kultur- og idrettstilbudet skal være minst like bra som før kommunesammenslåingen.
Ungdomsråd etableres og gis tilsvarende mandat som råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og eldreråd har for sitt område.
Det skal legges til rette for innbygger- og brukermedvirkning der «samskaping» er det
bærende element.
Vern av dyrket og dyrkbar mark, strandsoner, attraktive natur og rekreasjonsområder og
vår historiske arv.
Videreutvikling av by-, region- og lokalsentra der miljøhensyn og tilrettelegging for grupper
med særskilte behov ivaretas.
God folkehelse skal legges til grunn og være en vesentlig faktor for hvilke valg kommunen
gjør.
Offensiv næringspolitikk i partnerskap med det lokale næringslivet for å øke verdiskapning
og arbeidsplasser.
Likeverdig og høy kvalitet på all tjenesteproduksjon.
Effektiv tjenesteproduksjon hvor stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for
innbyggerne.
God kommunikasjon mellom bysentrum, regionsentra og lokalsentra.
God dekning av gang- og sykkelvei for å knytte sammen nye Tønsberg.
Kommunen skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver hvor ansatte har kompetanse som
samsvarer mede oppgaver kommunen skal løse.
Bærekraftig økonomi med overskudd i driftsregnskapet for å begrense lånefinansiering av
fremtidig investeringsbehov.
Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune.
Nye Tønsberg skal ha en offensiv rolle i arbeidet med arbeidslivskriminalitet».

Partssammensatt faglig rådgivningsgruppe har gjennomført en prosess der man har drøftet seg
fram til hvilke målformuleringer som er særlig viktig å ta hensyn til når alternative modeller for
administrativ organisering av nye Tønsberg kommune skal vurderes og velges.
I dette ligger det ingen prioritering av de vedtatte målsettingene, kun en vurdering av hvilke
målsettinger som synes å gi direkte føringer for selve organiseringen. Det er partssammensatt
faglig rådgivningsgruppes vurdering at følgende målsettinger må adresseres i utarbeidelse av ny
organisasjonsmodell:
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►
►
►
►

Økt demokratisering.
God dialog med innbyggere, samarbeid med frivilligheten, kultur og idrett.
Kommunen som samfunnsutvikler og næringsutvikler.
Kommunes rolle som tilrettelegger for folkehelse.

De øvrige målsettingene i politisk plattform vil ha stor betydning hva den nye kommunen skal
arbeide med og vil gi seg uttrykk i prioritering av innsats og ressurser, valg av tiltak og
arbeidsformer i den nye organisasjonen. Aktuelle målsettinger her er:
► Boligpolitikk som sikrer verdige boforhold til alle og som gjør det lettere for unge i
etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet.
► Gode oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid, og smart oppvekst.
► Matproduksjonen som en sentral del av en helhetlig næringspolitikk.
► Aktiv deltakelse av innbyggere, brukere og frivillige organisasjoner.
► Arbeide aktivt for et bedre busstilbud i hele den nye kommunen.
I arbeidet med vurdering av hovedmodeller for administrativ organisering av nye Tønsberg
kommune er de fire første målene omtalt ovenfor tatt hensyn til.
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5 Modeller for administrativ
hovedorganisering
5.1 Hovedprinsipper lagt til grunn for valg av administrativ
hovedorganisering
Som en innledning til arbeidet med utredning av aktuelle organisasjonsmodeller har
partssammensatt faglig rådgivningsgruppe drøftet to grunnleggende temaer som har stor betydning
for arbeidet med utredning av aktuelle modeller, dette er:
► Bredde og dybde i organisasjonen
► Organisering av kommunens administrative stabsfunksjoner

5.1.1 Bredde og dybde i organisasjonen
I arbeid med utredning og utforming av ulike organisasjonsmodeller står man overfor et prinsipielt
valg knyttet til «bredde og dybde» i organisasjonen. Forhold knyttet til bredde omtales gjerne som
kontrollspenn, mens forhold knyttet til dybde kalles nivåspenn. Dette kan illustreres som vist i figur
4-1 nedenfor.
Kort kontrollspenn og langt nivåspenn

Bredt kontrollspenn og kort
nivåspenn
Rådmann

Rådmann

Stabsdirektør

Kommunaldirektør

Mellomleder

Virksomhetsledere

Mellomleder

Virksomhetsledere

Stabsdirekør

Kommunaldirektør

Mellomleder

Virksomhetsledere

Mellomleder

Virksomhetsledere

Kommunaldirektør

Mellomleder

Virksomhetsledere

Mellomleder

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Virksomhetsleder

Stabsdirektør

Stabsdirektør

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Kommunaldirektør

Virksomhetsleder

Virksomhetsleder

Figur 5-1 To hovedvalg med hensyn til kontrollspenn og nivåspenn

Med hensyn til kontrollspenn vil en modell med kort kontrollspenn innebære at rådmannen har
oppfølgingsansvar for et mindre antall ledere. Velger man kort kontrollspenn i organiseringen av en
kommune medfører det at kommunens tjenesteområder og fellesfunksjoner deles opp i
eksempelvis i tre eller fire kommunalsjefområder. En modell med kort kontrollspenn medfører at
man får relativt små ledergrupper noe som kan legge til rette for god koordinering og samordning
på tvers i organisasjonen samtidig som man kan få små og tette ledergrupper.
For å få ledergrupper til å fungere som team sier forskning at den ideelle størrelsen er mellom tre
og sju medlemmer.
En utfordring knyttet til kort kontrollspenn i en kommune på Tønsbergs størrelse er at
kommunalsjefområdene blir store, omfattende og komplekse, noe som gjør at man innenfor hvert
kommunalsjefområde må etableres flere underliggende beslutningsnivåer for å sikre at
kommunalsjefenes kontrollspenn blir overkommelig og håndterbart. Dette fører til stort nivåspenn
noe som kan være utfordrende i forhold til oppfølging, kontroll og enhetlig praksis nedover i
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organisasjonen.
En modell med bredt kontrollspenn på «toppen av pyramiden» vil redusere behovet for etablering
av mange beslutningsnivåer og føre til et kort nivåspenn, noe som gjør at de ulike nivåene i
organisasjonen vil kunne samhandle tettere
Konsekvensen er imidlertid at man får stort kontrollspenn både i toppledergruppen og innen det
enkelte kommunalsjefområdet. Utfordringene knyttet til stort kontrollspenn handler om å få til god
samhandling og enhetlig praksis på tvers i organisasjonen og om å få store ledergrupper til å
fungere som lederteam
Anbefalingene som kan treffes med bakgrunn i de drøftingene som er gjennomført, er at modell for
administrativ organisering av nye Tønsberg bør kjennetegnes av et relativt kort nivåspenn og
relativt bredt kontrollspenn. På bakgrunn av det som er nevnt over bør imidlertid ikke
kontrollspennet toppnivået bli større enn at rådmannens ledergruppe begrenses til 7-8 medlemmer.
Ut fra styringsmessige og faglige hensyn bør det, med hensyn til nivåspenn åpnes for at det
innenfor enkelte kommunalsjefsområder kan etableres to eller flere beslutningsnivåer under
kommunalsjefen.

5.1.2 Organisering av kommunens stabs- og støttefunksjoner
Viktige spørsmål i forbindelse med organisering av kommunens stabs- og støttefunksjoner er om
stabsfunksjonene skal organiseres i sentrale staber eller om noen av de administrative
stabsoppgavene skal høre inn under de nye kommunalsjefsområdene. Disse spørsmålene er viktig
å få avklart før gjennomføring av neste fase, der det skal vedtas organisasjonsplaner for nivå 2 og
eventuelt nivå 3 for nye Tønsberg kommune.
Begrepet stabs- og støttefunksjoner brukes i vid forstand om fellesfunksjoner i en organisasjon. I
en organisasjonsteoretisk sammenheng defineres gjerne stab som de funksjonene i en
organisasjon som støtter og ivaretar ledelsens oppgaver når det gjelder styring, utvikling,
planlegging, koordinering, analyse, revisjon, rådgivning og rapportering. Stabsoppgavene skal
bidra til overordnet ledelse, samfunns- og tjenesteutvikling, og tilrettelegge for demokratiske
prosesser. Stabsfunksjoner kan knyttes til ulike ledelsesnivå i en organisasjon, og innholdet i
stabsfunksjonene kan variere mellom nivåene.
Støttefunksjonene blir vanligvis definert som driftsrelaterte oppgaver. Støttefunksjonene skal sørge
for effektiv drift av fellesoppgaver, og være en servicefunksjon for alle medarbeidere og ledere i
kommunen. I det praktiske liv kan det være vanskelig å trekke et skarpt skille mellom stabsfunksjoner og støttefunksjoner. I analysesammenheng kan det være fornuftig å trekke et slikt skille.
Spørsmålene til drøfting og avklaring i denne utredningen har derfor vært hvordan stabsoppgavene
i nye Tønsberg kommune skal organiseres, og dette gjelder i særlig grad følgende oppgaver:
►
►
►
►
►
►
►
►

HR
Virksomhetsstyring, økonomi og controllerfunksjon
Strategi og utvikling
Anskaffelser og innkjøp
Digitalisering og IT
Kommunikasjon
Juridisk bistand
Oppfølging av kommunale selskaper og interkommunale samarbeidsløsninger

Vi har lagt til grunn at typiske støtteoppgaver organiseres i fellesavdelinger sentralt, og ikke i
fagstaber innen tjenesteområdene. Dette gjelder bl.a.:
► Lønningsfunksjonen
► Regnskapsfunksjonen
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► Skatteinnkreving og innkreving av kommunale avgifter og gebyrer
► Dokumentforvalting/arkiv og posttjenester
► Resepsjon og servicesenter
Det er vanlig å vurdere tre ulike prinsipper når man skal organisere en kommunes
stabsoppgaver:
1.
2.
3.

Alle stabsoppgavene legges til sentrale staber
Ansvaret deles mellom sentrale staber og de nye kommunalavdelingene
En hybridmodell der ansvaret for stabsoppgavene er plassert sentralt, men medarbeiderne er
plassert lokalt.

Ansvaret for alle stabsoppgavene legges til sentrale staber
I denne modellen vil ansvaret for alle stabsfunksjonene være lagt til sentrale staber. Modellen
åpner imidlertid for at enkelte stillinger øremerkes eller dedikeres til bestemte tjenesteområder, slik
som skole, barnehager, og helse- og omsorg. På denne måten sikrer man at de sentrale stabene
har nødvendig sektor- og fagkompetanse på de områdene de skal understøtte linjelederne.
Nedenfor gjengir vi hvordan de ulike gruppene beskriver fordeler og ulemper ved modellen, og
hvordan modellen bidrar til å oppfylle organisasjonsmålene.
Fordeler
►
►
►
►
►
►
►
►

Mer enhetlig praksis.
Større fagmiljø og faglighet.
Gir bedre helhet og anledning til å prioritere på tvers.
Enhetlig tilnærming, men stabene kan likevel har ansvar for ulike sektorer.
Mindre sårbarhet.
Stordriftsfordeler som vil gi kostnadsbesparelser.
Økt spisskompetanse og profesjonell støtte til organisasjonen.
Modellen kan frigjøre ressurser i stabene, som i neste omgang kan gi økte ressurser til de
faglige stabene i sektorene.
► Kan motvirke at sektorene utvikler «egne liv».
► Modellen kan gi større innsyn og åpenhet om alle sektorene.
Ulemper
►
►
►
►
►

Kan svekke innsikten i de tjenestene/sektoren man skal betjene.
Lang «psykologisk» avstand mellom sentral stab og kommunalavdelingen.
Usikkerhet om sentraliseringen gir de effektene man søker.
Kan innskrenke den enkelte kommunalsjefs handlingsrom.
Risiko for at det utvikler seg en «egenrådig» kultur.

Desentral modell - ansvaret for stabsoppgavene deles mellom sentral stab og de
nye kommunalavdelingene
Ansvaret for administrative stabsoppgaver som berører hele kommunen som organisasjon legges
sentralt: overordnet planlegging, utarbeiding av strategier, sentral økonomifunksjon, HR- strategi,
kommunens digitaliserings- og IT-strategi.
Ansvaret for stabsfunksjoner som gjelder støtte til den enkelte kommunalsjef organiseres
desentralt. Dette vil bl.a. gjelde administrativ støtter innenfor økonomi- og controllerfunksjon, HR,
innkjøp og juridisk bistand.
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Fordeler
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

En ubyråkratisk modell.
Raskere beslutninger.
Sikrer forutsigbarhet for tjenesteområdene.
Stabsfunksjonene kan trekkes tidligere inn i saker, enn det som er tilfelle i en sentral modell.
Nærhet til faget – godt grunnlag til å forstå behovene innenfor sektoren.
Gir god innsikt i kommunalsjefområdet/tjenesteområdet som skal betjenes.
Fører til ansvarliggjøring av kommunalsjefene.
Kort avstand kommunalsjef og virksomhet.
Gir god, lett tilgjengelig støtte for kommunalsjef og virksomhetsledere.
Stabile ressurser på henholdsvis økonomi og HR gir bedre samordning og tettere samordning
mellom disse to funksjonene.

Ulemper
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Manglende helhetstenking.
Mindre anledning til å prioritere på tvers av ansvarsområder.
Kan hindre samhandling på tvers av kommunalsjefområder.
Liten fleksibilitet mellom sektorene.
Det kan utvikle seg ulik praksis og kvalitet på tjenestene.
Ressurspersoner blir brukt til andre oppgaver enn de som de var tiltenkt.
Mer sårbart – enn en sentralisert modell som vil være mer robust.
Sårbare fagmiljøer.
Personavhengig.
Mindre spisskompetanse.
Kan utvikle seg en egen kultur i de ulike tjenesteområdene og hindre enhetlig praksis.
«Snevrere» fagområder.
Utfordringer i samhandlingen mellom lokal og sentral stab pga. ulike ledere.
Mer krevende å rekruttere «de beste» i mindre stab lokalt enn i et større fagmiljø?

Hybridmodell – en kombinasjon av sentral og desentral organisering
I denne modellen vil ansvaret for stabsoppgaver være plassert i sentral stab, men noen av stabsstillingene vil være lokalisert i nær tilknytning til kommunalsjefene og tjenestene som de skal
betjene. Personalansvaret for disse tillingene ligger imidlertid i sentral stab.
Fordeler
►
►
►
►
►
►
►

Bedre samhandling.
Tar opp det beste fra sentral- og desentral modell.
Kommer nærmere tjenestene – og får innsikt i tjenesteområdet.
Potensial for mer effektiv ressursutnyttelse.
Mer spisskompetanse.
Mindre sårbarhet.
Skaper omforent enhetlig praksis innenfor viktige områder som HR og økonomi, samtidig som
man får god innsikt i tjenesteområdet.
► Gir rom for fleksibilitet for behov som endrer seg i de ulike tjenesteområdene. Mindre sårbar
enn en desentralisert modell.
Ulemper
► Man kan bli ensom i faget.
► Sterk avhengighet til sentralenheten.
► Risiko for at det blir for liten dedikasjon til tjenesten.
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► Uklare styringslinjer.

5.1.3 Oppsummering
Anbefalingen til partssammensatt rådgivningsgruppe er at kommunens stabs- og støttefunksjoner
bør organiseres slik at ansvaret for disse oppgavene legges til sentrale staber.
Gruppen har forutsatt at ansvaret for fagstaber ligger til kommunalsjefsnivået, eksempelvis at
fagstab for skole og barnehage skal høre inn under kommunalsjef for oppvekst og læring.

5.2 Kriterier for valg av modell
Vi har i det foregående redegjort for noen hovedprinsipper for utforming av organisasjonsmodeller.
Når man har utviklet en eller flere modeller må man ha en metode for å vurdere de ulike modellene
mot hverandre slik at man kan foreta et valg.
Metodikken som ofte benyttes for sammenligning og analyse av aktuelle modeller, er å definere et
sett med kriterier som det er viktig at modellene tilfredsstiller.

Aktuelle kriterier for vurdering av mulige fremtidige organisasjonsmodeller for nye Tønsberg
kommune er utarbeidet i en prosess med partssammensatt rådgivningsgruppe og arbeidsutvalget.
Etter en grundig diskusjon av mulige kriterier er det enighet om at aktuelle modeller må ivareta
følgende kriterier:
►
►
►
►
►

God tilrettelegging for politisk aktivitet
Innovasjon og tjenesteutvikling
Effektiv styring
Klar og forståelig organisasjon
Ivaretagelse av viktige politiske føringer

Det første kriteriet er vesentlig i forhold til at ny organisasjon må være godt rustet til å betjene det
politiske nivået og være innrettet både på politikkutforming og politikkiverksetting.
For å mestre morgensdagens utfordringer er det helt sentralt at organisasjonen lykkes med
innovasjon og tjenesteutvikling. Nye Tønsberg må være en endringsvillig, omstillingsdyktig og
«fremoverlent» organisasjon.
Effektiv styring handler om kommunens evne til å nå vedtatte mål og dens evne til samordning og
koordinering både horisontalt og vertikalt i organisasjonen (ref det som er nevnt tidligere om
kontrollspenn og nivåspenn).
I diskusjonen var også to andre beslektede kriterier vurdert, kostnadseffektivitet og kommunen som
attraktiv arbeidsgiver. Kostnadseffektivitet ble ikke tatt med som kriterium fordi man mente at dette
hensynet dekkes gjennom kriteriet effektiv styring. Kommunen som attraktiv arbeidsgiver oppleves
som svært viktig, men vurderingen har vært at dette forholdet kan dekkes gjennom kriteriene klar
og forståelig organisasjon (se under) og effektiv styring.
Klar og forståelig organisasjon betyr at organisasjonsmodellen må være intuitiv, oversiktlig og
forståelig. Det må fremstå som logisk hvorfor ulike funksjoner er organisert sammen.
Det siste kriteriet, ivareta politiske føringer, er tatt med for å sikre at det foretas en vurdering av den
enkelte modells evne til å ivareta målsettingene fra politisk plattform. Som nevnt tidligere var det 4
målsettinger partssammensatt faglig rådgivningsgruppe mente var spesielt viktig å hensynta ved
utforming av organisasjonsmodellen:
► Økt demokratisering.
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► God dialog med innbyggere, samarbeid med frivilligheten, kultur og idrett.
► Kommunen som samfunnsutvikler og næringsutvikler.
► Kommunes rolle som tilrettelegger for folkehelse.

Partssammensatt faglig rådgivningsgruppe har vurdert aktuelle modeller etter de fem kriteriene
som er listet opp over. Vurderingen er gjennomført ved at modellene er gitt en karakter på en skala
fra 1 til 10, der 1 betyr at modellen i svært liten grad tilfredsstiller kriteriet og 10 betyr at modellen i
svært stor grad tilfredsstiller kriteriet.

5.3 Tre modeller til vurdering
Partssammensatt faglig rådgivningsgruppe ble innledningsvis presentert tre mulige modeller for
administrativ hovedorganisering. Alle modellene ivaretar prinsippet om bredt kontrollspenn og lavt
nivåspenn, samt at stabsfunksjonene skal organiseres i sentrale staber. Hovedformålet med dette
delprosjektet har vært å komme fram til en anbefaling om hvordan nivå 1 (rådmann og
kommunalsjefsnivået) skal organiseres.
Nedenfor presenteres modellene som ble vurdert. De ble vurdert etter modellenes styrker og
svakhetet, og i hvilken grad de tilfredsstiller kriteriene beskrevet i kap. 4.2.

Modell 1

Rådmann

Oppvekst og
læring

Økonomi og
virksomhetsstyring

Organisasjon

Helse og velferd

Kultur og
folkehelse

Miljø-, tettstedsog byutvikling

Figur 5-2 Modell 1 – forslag til administrativ organisering av Nye Tønsberg kommune
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Modell 2

Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

Oppvekst og
læring

Organisasjon

Samfunnsutvikling

Helse og mestring

Kultur og nærmiljø

Eiendom og
tekniske tjenester

Figur 5-3 Modell 2- forslag til administrativ organisering av nye Tønsberg kommune

Modell 3
Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

HR og
organisasjon

Innovasjon og
tjenesteutvikling

Oppvekst og
læring

Helse og mestring

Samfunns- og
næringsutvikling

Eiendom og
tekniske tjenester

Figur 5-4 Modell 3 – forslag til administrativ organisering av nye Tønsberg kommune

Når det gjelder modell 3 ble partssammensatt faglig rådgivningsgruppe også forelagt en modell 3 b
som skiller seg fra modell 3 ved at det er to i stedet for tre stabsavdelinger. I prosessen fikk
deltagerne også anledning til å skissere flere alternative modeller.
Gruppenes analyser og vurderinger av de aktuelle modellene kan oppsummeres på følgende måte:
► Alle modellene som er vurdert kan være aktuelle for administrativ hovedorganisering av
nye Tønsberg kommune.
► Det er enighet om at rådmannens ledergruppe bør være sammensatt slik at alle
kommunens sentrale oppgaver ivaretas i ledergruppen.
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► Rådmannens ledergruppe bør holdes innenfor en ramme på åtte personer (rådmann og
kommunalsjefer)
► Diskusjonene synliggjorde at valg av hovedmodell for administrativ organisering i stor grad
dreier seg om vurdering av to sentrale problemstillinger:
o Skal tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver organiseres i fire eller fem
avdelinger
o Skal stabs- og støtteoppgavene skal organiseres i to eller tre sentrale enheter.
► Blant modellene som er vurdert, er modell 2 den som alt i alt gir høyest skåre på kriteriene
for administrativ organisering av den nye kommunen
► Modell 3 – justert etter innspill fra en av gruppene – anses å være alternativet til modell 2.

5.4 Beskrivelse av to modeller – sendt på høring
Nedenfor følger forslag til nærmere beskrivelse av de to modellene som fikk høyest skåre i den
innledende analyse og vurdering av aktuelle modeller. Modell A er en bearbeidet versjon av
modell 2, mens modell B bygger på modell 3.
Kommunalsjefområdene i begge modellene er beskrevet så langt det har vært mulig i denne fasen.
1
De «grå boksene » som er tegnet inn i organisasjonskartene gir dermed en oversikt over hvilket
ansvarsområde som er foreslått lagt til de de ulike kommunalsjefområdene. Det kan være behov
for å gjøre noen justeringer og presiseringer i valgt modell, når den skal implementeres.
Vi vil også nevne at proslektleder/rådmann for nye Tønsberg har bedt en egen gruppe å vurdere
hvor ansvaret for tjenester til barn og unge med langvarig hjelpebehov skal ligge. Dersom gruppen
konkluderer med at ansvaret skal deles mellom avdeling for Oppvekst og læring og avdeling for
Mestring, helse og velferd skal det gis en anbefaling om hvilket alderstrinn som skal gjelder for
overføring av tjenesteansvaret mellom avdelingene.

5.4.1 Foreslått modell A
Hovedkjennetegn ved modellen er:
► Stabs- og støtteoppgavene organiseres i to sentrale staber
o Økonomi og virksomhetsstyring
o Organisasjon, innovasjon og utvikling
► Ansvaret for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver legges til fem avdelinger
o Oppvekst og læring
o Mestring, helse og velferd
o Samfunns- og næringsutvikling
o Kultur, folkehelse og nærdemokrati
o Eiendom og tekniske tjenester
Det er forsøkt å ta hensyn til at det skal være en «rimelig balanse» mellom avdelingene når det
gjelder oppgaver og ansvar. Avdeling for oppvekst og læring og avdeling for mestring, helse og
velferd vil imidlertid av naturlige grunner være det største avdelingene.

1

Det har ikke vært et mål å beskrive alle kommunes tjenester i «de grå boksene», men å illustrere hvilke
tjenesteområder som hører til hvor. Listen er således på ingen måte uttømmende
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Figur 5-5 Foreslått modell A – administrativ organisering av nye Tønsberg kommune

Kort om kommunal- og stabsområdene
Oppvekst og læring
I denne modellen er det lagt opp til at kommunalsjefområde for oppvekst og læring har ansvar for
et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge. Det er et mål for nye Tønsberg kommune at barn og
unge har gode og trygge oppvekstsvilkår og at kvaliteten i alle tjenestene skal danne et stabilt
grunnlag for barn og unges utvikling. I nye Tønsberg kommunes politiske plattform er gode
oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid og smart oppvekst særskilte satsningsområder. Det betyr
blant annet at kommunen skal ha fokus på tidlig innsats.
Kommunalsjefområde oppvekst og læring vil i denne modellen ha ansvar for grunnskole,
barnehage, barne- og ungdomstjenester som barnevern, PPT og helsetjenester til barn og unge.
Mestring, helse og velferd
I modell A vil kommunalsjefområde for mestring, helse og velferd ha ansvar for et helhetlig
tjenestetilbud til kommunens voksne innbyggere og kommunalsjefområdet skal sikre gode helse –
og velferdstjenester som gir grunnlag for livsmestring.
Norske kommuner står ovenfor en rekke utfordringer nå når andelen eldre øker. Nye Tønsberg bør
derfor ha et tjenestetilbud som gir pleie- og omsorgstjenester av høy kvalitet til alle innbyggere som
har behov for det. For å håndtere utfordringene vil forebygging og forebyggende aktiviteter også
være i fokus innen dette kommunalsjefområdet.
Kommunalsjefområde mestring, helse og velferd får i denne modellen ansvar for alle helsetjenester
for voksne, forvaltningskontor, hjemmebaserte tjenester, bo- og omsorgssentra, rehabilitering,
psykisk helse og rus. Innenfor dette området er digitalisering også fremtredende gjennom bruk av
ny velferdsteknologi.
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Samfunns- og næringsutvikling
Kommunalsjefområde samfunns- og næringsutvikling vil i modell A ha ansvar for kommuneplaner
og overordnede arealplaner, samt næring- og eiendomsutvikling. Nye Tønsberg kommune skal
være attraktiv både for økt bosetting og for etablering av nye arbeidsplasser.
Kommunalsjefområdet bør ut fra dette ha ansvar for kommunens samfunnsutvikling. I modellen er
det blitt foretatt et skille mellom det strategiske planarbeidet og rene driftsoppgavene for å ivareta
og sikre en bærekraftig utvikling.
Kultur, folkehelse og nærdemokrati
Kommunalsjefområde kultur, folkehelse og nærdemokrati vil i modell A ha ansvar for nye
Tønsbergs satsning på kultur, idrett og fritid som alle er elementer som bidrar til by- og
stedsutvikling. Ansvaret bør utøves i dialog med kommunens innbyggere og i samarbeid med
frivillig sektor.
Innenfor dette kommunalsjefsområdet foreslås det også i denne modellen å legge det
koordinerende ansvaret for folkehelse. Gjennom folkehelseloven er kommunen pålagt å ha
nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen for å sikre en samfunnsutvikling som
fremmer folkehelse, samt utjevner sosiale ulikheter i helse. Det utøvende ansvaret for folkehelse er
sektorovergripende og det vil være ulike tiltak innenfor alle de ulike kommunalsjefområdene som er
knyttet til folkehelse. Planansvaret for folkehelse bør utøves i tett samarbeid med
kommunalsjefområde samfunns- og næringsutvikling.
Kommunalsjefområde kultur, folkehelse og nærdemokrati vil i denne modellen ha ansvar for kultur,
idrett og friluftsliv. Dette innebærer også ansvar for alle de ulike arenaene og utleie, samt
bibliotek, frivilligsentral, nærdemokrati og medvirkningsordninger.
Eiendom og tekniske tjenester
Kommunalsjefområde eiendom og tekniske tjenester vil i modell A ha ansvar for kommunens ulike
driftsoppgaver knyttet til eiendom og «teknisk sektor».
Økonomi og virksomhetsstyring
Dette stabsområdet vil i modell A ha det samlede ansvaret for å sikre en helhetlig
økonomiplanlegging og -oppfølging samt virksomhetsstyring av kommunen.
Organisasjon, innovasjon og digitalisering
Dette stabsområdet vil i modell A ha ansvar for administrative stabsfunksjoner og fellestjenester for
alle kommunens virksomheter når det gjelder HR, organisasjon, dokumentforvaltning, innovasjon,
overordnet tjenesteutvikling mm. Det foreslås også å legge politisk sekretariat til denne
stabsavdelingen. Digitalisering er en viktig del av tjenesteutviklingen, og det vil være avgjørende at
digitalisering blir ivaretatt på et strategisk nivå.
Dette er på denne bakgrunn at navnet på denne stabsavdelingen skal være «Organisasjon,
innovasjon og virksomhetsstyring». Andre aktuelle navn på dette stabsområdet som har vært oppe
i diskusjonen er «HR», «HR og organisasjon» og «Organisasjon»

5.4.2 Foreslått modell B
Hovedkjennetegn ved modellen er:
► Stabs- og støtteoppgavene organiseres i tre sentrale staber
o Økonomi og virksomhetsstyring
o Organisasjon
o Innovasjon og digitalisering
► Ansvaret for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver legges til fire avdelinger
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Figur 5-6 Foreslått modell B – administrativ organisering av nye Tønsberg kommune

Kort om kommunal- og stabsområdene
De tre kommunalsjefområdene Oppvekst og opplæring og Mestring, helse og velferd og Eiendom
og tekniske tjenester er identiske med tilsvarende kommunalsjefområder i modell A.
Kommunalsjefområde Samfunnsutvikling, kultur og nærdemokrati er en sammenslåing av
kommunalsjefområdene Samfunns- og næringsutvikling og Kultur, folkehelse og nærdemokrati
som er beskrevet i modell A.
Stabsområde Økonomi og virksomhetsstyring er identisk med modell A. Det andre stabsområdet i
modell A, Organisasjon, innovasjon og digitalisering er i modell B delt i to stabsavdelinger.
Organisasjon og Innovasjon og digitalisering.

5.4.3 Anbefalt modell – modell A
Etter en samlet vurdering, basert på resultatene fra prosessene som er gjennomført og våre egne
faglige vurderinger, anbefalte Agenda Kaupang at modell A velges som modell for administrativ
organisering av nye Tønsberg kommune. Avgjørende for vår vurdering har vært:
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1

Modell A skårer best på de gitte kriteriene
I den gjennomførte prosessen var det denne modellen som fikk de høyest skårene i vurderingene
av de valgte kriteriene. Se tabell 4-1.
Tabell 5-1

Gruppens skåring av hvordan modellene ivaretar de valgte kriteriene for organisering av
Nye Tønsberg kommune. Skårene er gitt etter en skala fra 1 – 10 der 10 er høyeste skåre.

Modell A

Modell B

God tilrettelegging for politisk aktivitet

6,7

5,3

Legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling

6,7

6,3

Effektiv styring

7,0

4,3

Klar og forståelig organisasjon

8,3

5,0

Ivaretagelse av politiske føringer

8,0

5,0

Dette samsvarer også med våre faglige vurderinger hvor vi har lagt vekt på at de fem kommunalsjefområdene er naturlige politikkområder, noe som gjør at organisasjonen vil kunne speile det
politiske nivået.
Modellen ivaretar politiske føringer i stor grad ved at den synliggjør sentrale områder som
folkehelse, næringspolitikk, kultur og idrett, samt innbygger- og brukermedvirkning. Det er videre
vår vurdering at modellen er oversiktlig, at den legger til rette for effektiv styring gjennom en god
balanse mellom nivåspenn og kontrollspenn. Modellen synliggjør en prioritering av innovasjon og
tjenesteutvikling.
God sammensetning av rådmannens ledergruppe
Vi vurderer at modell A gir en god sammensetning av rådmannens ledergruppe. For det første er
størrelsen ut fra gitte forutsetninger hensiktsmessig. Det bør være gode muligheter for at en
ledergruppe med åtte medlemmer vil kunne utvikle seg til å bli et lederteam som er samstemte,
samkjørte og som sikrer god integrasjon både horisontalt og vertikalt i organisasjonen.
Vi vurderer også at fordelingen mellom tjenester og stabs- og støttefunksjoner er god i denne
modellen. Vi oppfatter at det er et selvstendig poeng at tjenestedelen er tyngst. Vi har også vektlagt
det faktum at alle kommunens sentrale funksjoner er representert i ledergruppen.
Strategisk fokus
Som nevnt over er tjenestedelen godt representert i ledergruppen, men vår vurdering er at
tjenestedelen ikke er mer dominerende enn at ledergruppen vil kunne ivareta sine strategiske
funksjoner uten å bli for mye preget av drift.
Et annet grep som styrker ledergruppens strategiske fokus er at modell A gir et tydelig skille
mellom driftsoppgavene knyttet til eiendom og tekniske tjenenester og oppgavene knyttet til
kommunen som samfunnsutvikler. Dette skillet vil kunne vise seg å være et viktig bidrag til at
ledergruppes diskusjoner får en god balanse mellom drift og utvikling.

5.4.4 Modell B
Modell B kan etter vår vurdering også være en egnet modell for administrativ organisering av nye
Tønsberg kommune. Modellen skårer imidlertid lavere på kriteriene angitt ovenfor. Kommunens
rolle som samfunnsutvikler kan bli noe mer utydelig enn i modell A og kulturområdet vil ikke være
synlig i samme grad.
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Det kan også reises spørsmål om tre stabsavdelinger vil gi stabsfunksjonene for stor plass i
rådmannens ledergruppe.
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6 Hovedprinsipper for delegasjon, og
arbeidsformer
Det vil i forbindelse med implementering av modell for administrativ organisering av nye Tønsberg
kommune måtte tas stilling til spørsmål om rådmannens delegasjon til virksomhetslederne og om
sentrale arbeidsformer i den nye organisasjonen. Sentrale spørsmål rundt delegasjon er:
► Skal rådmannsnivået utgjøre ett eller to myndighetsområder?
► Hvilke fullmakter som skal delegeres til virksomhetslederne?
► Hvilke fullmakter som forutsettes videredelegert fra virksomhetslederne til eventuelle
avdelingsledere.
► Om kommunestyret skal fastsette mål og rammer for hvert kommunalsjefområde eller for
hver virksomhet?
De foreslåtte organisasjonsmodellene legger til rette for at rådmannsnivået skal utgjøre ett
myndighetsnivå. Det betyr at når en kommunalsjef treffer beslutning innenfor sitt ansvarsområde er
dette rådmannens beslutning.
For at rådmannsnivået skal kunne utgjøre ett myndighetsområde forutsetter det at rådmannen og
kommunalsjefene fungerer som et lederteam. Å kunne fungere som et team i praksis krever at
ledergruppen ikke blir for stor. Begge modellene som er beskrevet i kapittel 4.4 har en
toppledergruppe på åtte medlemmer. Dette er et antall som muliggjør lederteam.
I tillegg krever det å fungere som et team også bestemte arbeidsformer i ledergruppen. Sentrale
elementer i teamfungerering er å etablere klare mål og mandat for ledergruppen, dialogbasert
kommunikasjon og fokus på resultater.
Konsekvensen av at toppledergruppen er et myndighetsnivå er at det muliggjør full delegering til
virksomhetslederne. Det betyr at virksomhetslederne i ny organisasjon vil få delegert de samme
fullmaktene i ny organisasjonsmodell som de i har i dagens organisering i både Re og Tønsberg.
Det er ved utforming av de to organisasjonsmodellene åpnet for at man i deler av organisasjonen
kan ha flere enn to myndighetsnivåer. Det betyr at man ved utforming av nivå 2 også må ta stilling
til eventuell videredelegering av fullmakter fra virksomhetsledere (nivå 2) til avdelingsledere (nivå
3).
På spørsmål om kommunestyret skal fastsette mål og rammer for hvert kommunalsjefsområde
2
eller for hver virksomhet er anbefalingen at rammene settes for kommunalsjefsområdene.
En fordeling av en netto budsjettramme på tjenesteområder, f.eks. fem rammeområder gir
rådmannen større fullmakter til driften av kommunen. Videre gir det mulighet for å ha flere
fellesposter på tjenesteområder for kommunalsjefene og dermed større handlingsrom. Det kan
være felles satsinger, reserver eller ufordelte innsparinger som skal fordeles ved kommende
prosesser. Den politiske styringen ivaretas ved at det omtales i budsjettet og at det rapporteres om
strukturelle endringer. En slik styringsmodell gir kommunalsjefene en større "makt" i
organisasjonen og organisasjonen vil virke mer som en linjeorganisasjon.

2

Notat om kommunestyrets vedtak om budsjettrammer – drøfting av detaljeringsnivå utarbeidet av
økonomisjef i Tønsberg og kommunalsjef i Re mai 2018
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Rådmannens forslag til fordeling på virksomheter kan likevel synliggjøres f.eks. i
budsjettprosessen, men da som en veiledende budsjettering, til orientering for kommunestyret.
Ved slik rammebudsjettering i ordets rette forstand, skal prinsippene for ressursbruken på ulike
tjenester legges frem og beskrives. Det bør bygges på objektive kriterier som f.eks. elevtall,
barnetall, tjenestemottakere, faste beløp til materiell, osv. Det kan være ulike tillegg for ulike
tjenester. Det blir da svært viktig med transparens i kriteriene for fordeling f.eks. mellom skoler og
barnehager og andre tjenester. Dette må knyttes mot nøkkeltall i produksjonen på de enkelte
områdene.
Ved en slik rammebudsjettering på tjenesteområder flyttes fokus vekk fra organiseringen av
kommunen til tjenesteproduksjonen som er det primære politiske anliggende. Det vil ofte være
funksjoner som det igjen er mye tilgjengelig statistikk om; slik som grunnskole, barnehage,
pleie/omsorg, kultur, vei osv. Det vil gi en mer hensiktsmessig rapportering på tjenestetyper og ikke
tjenestesteder. Det er på dette nivået mye tilgjengelig statistikk bl.a. i KOSTRA og mulighet for å
sammenligne kommunen med sammenlignbare kommuner i samme kommunegruppe.
Det vil være fullt mulig å presentere budsjettdetaljer på virksomhetsnivå og tjenestenivå til
orientering for kommunestyret. Dette gjøres allerede i dag i Tønsberg.
I tillegg til det som er nevnt vedrørende arbeidsform i toppledergruppen er det også enighet om at
det i tillegg til møter i rådmannens ledergruppe og kommunalsjefenes ledergruppe skal etableres et
utvidet lederforum der kommunalsjefer og alle virksomhetsledere deltar. Lederforumet skal sikre
dialog og informasjonsutveksling på tvers av de ulike tjenesteområdene.
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7 Vurderinger av innspill i
høringsfasen
Agenda Kaupangs anbefalinger om valg av modell for administrativ organisering av nye Tønsberg
kommune, slik som beskrevet tidligere i denne rapporten, ble sendt på høring til rådmennenes
ledergruppe, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Re og Tønsberg
kommune. Det kom inn 41 høringssvar som til sammen representerer 52 høringsinstanser.
Det ble bedt om synspunkter på anbefalingen om valg av modell A, og om plassering av ansvaret
for fire tjenesteområder som hadde vært mye diskutert i prosjektgruppen. Dette gjaldt folkehelse,
kulturskole, NAV og funksjonene til Tønsberg Læringssenter.
I høringsrunden ble det også åpnet for andre innspill.

7.1 Innspill fra høringsrunden
Hovedtyngden av høringsinstansene ga støtte til anbefalingen om valg av modell A. Noen av
høringsinstansene hadde imidlertid forslag om endring av navn på de nye kommunalsjefområdene.
Dette hadde bl.a. sammenheng med at man foreslo endringer i plasseringen av ansvaret for noen
sentrale tjenesteområder. Det kom også inn forslag om at stabsavdeling for Organisasjon,
innovasjon og digitalisering burde inneholde ordet HR.
Agenda Kaupang har med bakgrunn i høringsuttalelsene valgt å gjøre noen justeringer i den
anbefalte modellen. I hovedsak gjelder dette plassering av enkelttjenester og presisering av
tjenestene i «de grå boksene». De foreslåtte endringene gjelder:
Synliggjøring av HR-funksjonen
De hovedtillitsvalgte i begge kommunene har gitt en felles uttalelse hvor de anbefaler at det er en
egen kommunalsjef for HR, slik at HR er direkte representert i rådmannens ledergruppe. De
hovedtillitsvalgte anbefaler ut fra dette modell B som har et stabsområde som heter Organisasjon
og et som heter Innovasjon og digitalisering. Ledergruppen i Re kommune har også anbefalt at det
opprettes et eget kommunalsjefområde for HR.
Agenda Kaupangs vurdering er at det synes å være et vesentlig poeng gitt den politiske
målsettingen om at nye Tønsberg kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver å synliggjøre HR
funksjonen bedre enn det som fremkommer i den anbefalte modellen. Vi ser imidlertid ikke noe i
veien for at en kommunalsjef for HR også kan ha ansvar for organisasjon og digitalisering. Vi
foreslår derfor at dette stabsområdet gis navnet HR, organisasjon og digitalisering
Kulturskole
Plassering av kulturskolen er nevnt i flere høringsuttalelser. I den anbefalte modellen er den lagt
under Kultur, folkehelse og nærdemokrati. Det fremkommer forslag for å flytte tjenesten til
Oppvekst og læring. Argumentene for dette er at kulturskolen er et skoleslag i opplæringsloven, at
lærerne er inkludert i kompetanseløftet og at det er hensiktsmessig at kulturskolerektorer blir
inkludert i rektormøtene.
Agenda Kaupang mener likevel at det er riktig å beholde kulturskolen under kulturområdet da
denne tjenesten bidrar til å styrke dette kommunalsjefområdet.
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Tønsberg Læringssenter
Læringssenteret er også omtalt i flere høringsuttalelser. Flere ønsker at læringssenteret ble knyttet
til kulturområdet, men læringssenteret selv ønsker fortsatt tilknytning til oppvekst.
Etter en samlet vurdering mener Agenda Kaupang at læringssenteret bør legges til kulturområdet.
Argumentet er delvis å styrke dette området, men også at inkluderingsperspektivet passer godt i
dette kommunalsjefområdet som også inneholder satsning på barnefattigdom og inkludering. Vi
mener videre at det kan være hensiktsmessig å ta inkludering med i navnet på
kommunalsjefområdet. (Se under).
Folkehelse
I anbefalt modell var ansvaret for folkehelse foreslått lagt til avdeling for Kultur, folkehelse og
nærdemokrati. Det er flere som har pekt på at folkehelse bør legges sammen med strategiske
funksjoner som er knyttet til kommunens ansvar for samfunnsutvikling, og ikke til et tjenesteytende
område som kultur.
Agenda Kaupang oppfatter at dette er en vesentlig innvendig mot foreslått modell og har i justert
modell lagt ansvaret for folkehelse til kommunalsjefområde for samfunns- og næringsutvikling. Vi
har samtidig foreslått at kommunalsjefområdet endrer navn til Samfunnsutvikling, næringsutvikling
og folkehelse.
NAV
Spørsmålet om plassering av ansvaret for NAV har vært drøftet i høringsrunden. I forslag til
anbefalt modell var NAV lagt inn under avdeling for Mestring, helse og velferd. Noen av
høringsinstansene støtter dette forslaget, men det tas også til orde for at NAV skal legges inn
under kommunalsjefområde for Samfunnsutvikling, næringsutvikling og folkehelse. Argumentene
for å legge ansvaret for NAV til kommunalavdeling for Samfunnsutvikling, næringsutvikling og
folkehelse er at man på denne måten kan styrke «arbeidslinjen» og arbeidet med jobbsøking. Ved
å legge ansvaret til denne avdelingen reduserer man samtidig noe av trykket og ansvaret for
kommunalsjefområde for Mestring, helse og velferd.
Nytt navn på kommunalsjefområde for Kultur, folkehelse og nærdemokrati
Etter flytting av folkehelse fra kultur og læringssenteret til kultur foreslår vi nytt navn på
kommunalsjefområdet til: Kultur, nærdemokrati og inkludering

7.2 Anbefalt modell justert etter innspillene i høringsrunden
Når endringsforslagene omtalt ovenfor blir tatt hensyn til vil anbefalt modell A være slik som vist i
figur 6-1.
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Revidert modell A
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Figur 7-1 Anbefalt modell – revidert etter innspill fra høringsrunden

Det er naturlig at det gjennomføres mindre endringer i ansvarsdelingen mellom de ulike
kommunalsjefområdene når modellen skal implementeres. Dette vil først skje når
kommunalsjefene for de nye avdelingene er på plass og kan starte arbeidet med organisering av
nivå 2 og eventuelt nivå 3. Figuren ovenfor gir ikke en uttømmende opplisting av hvor ansvaret for
alle tjenester og oppgaver skal være i den nye organisasjonen. Etter vår oppfatning er ansvaret for
hovedtyngden av kommunens oppgaver og tjenester er beskrevet.
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Sammendrag:
Prosjektleder/rådmann fikk i henhold til prosjektplanen for kommunesammenslåing
kartleggingsrapporter fra tjenesteområdene:
Helse og omsorg, oppvekst, teknikk, næring og samfunnsutvikling og kultur, frivillighet og
folkehelse og fra stab/støttefunksjonene:
Økonomi, IKT, arkiv, HR/personal og øvrige støttetjenester. 20. juni 2018. Rapporten ligger
vedlagt.
På bakgrunn av kartleggingsrapportene anbefaler prosjektleder/rådmann at man jobber videre med
tjenesteutvikling og harmonisering av tjenestene i nye Tønsberg kommune frem mot
kommunesammenslåingen. Kartleggingsrapporten gir en oversikt over dagens situasjon, og
danner kunnskapsgrunnlag for alle de overnevnte områdene. I denne saken fokuseres det på de
fire store tjenesteområdene:
Helse og omsorg, oppvekst, teknikk, næring og samfunnsutvikling og kultur, frivillighet og
folkehelse.
Det videre arbeidet med tjenesteutvikling og harmonisering av de fire store tjenesteområdene er
en prosess som involverer både ansatte, brukere og politikere i dagens to kommuner.
Saken presenterer en fremdrift for arbeidet.
Vedlegg:
Kartleggingsrapport - august 2018

Innledning – hva saken gjelder:
Den politiske plattformen for sammenslåing av Re og Tønsberg, vedtatt i felles
kommunestyre/bystyremøte 20.06.2017 slår fast noen prinsipper for
sammenslåingsprosessen, det skal blant annet legges vekt på hver av de tidligere
kommunenes tradisjon, fortrinn og sterke sider.
Videre sier plattformen at prosessen med å danne en ny kommune skal være tuftet på
likeverdighet, åpenhet, respekt og raushet mellom kommunene, og den inneholder 22 mål
for den nye kommunene som tjenesteleverandør.
I perioden 1. mars – 20. juni 2018 har 9 kartleggingsgrupper med i alt 78 medlemmer fra
Re og Tønsberg (kommunaldirektører, kommunalsjefer, virksomhetsledere, rådgivere og
tillitsvalgte) utarbeidet kartleggingsrapporter innenfor de ulike tjenesteområdene og
stab/støttefunksjonene (forankret i prosjektplan for kommunesammenslåing (punkt 4.4.4
og 4.4.5)).
Faktagrunnlag:
Det aktuelle i denne saken er delprosjektet «kartlegging av tjenester» (prosjektplan for
kommunesammenslåing punkt 4.4.4), og omhandler følgende 4 delprosjekter
1. Helse og omsorg
2. Oppvekst
3. Teknikk, næring og samfunnsutvikling
4. Kultur, frivillighet og folkehelse

Delprosjektgruppene fikk følgende mandat:
Kartlegging av de respektive tjenesteområdene, herunder organisering.
Vurdering av eksisterende samarbeidsrelasjoner, som avtaler av interkommunal art som
må reforhandles/revurderes med bakgrunn i ny kommunestruktur.
Skissere utfordringer og muligheter på tjenesteområdet i forbindelse med etablering av en
ny kommune, herunder digitalisering og innbyggerdialog der det er aktuelt.
Gi foreløpige innspill til ny virksomhetsstruktur for nye Tønsberg kommune.
Delprosjektgruppene drøfter selv arbeidets organisering og framdrift og det forutsettes at
de ansatte blir involvert i dette arbeidet.
Kartleggingen pågikk i perioden 1. mars – 20. juni 2018. Alle kartleggingsgruppene fikk
egne gruppeledere, og sammensettingen av gruppene var i tråd med
likeverdighetsprinsippet som er gjennomgående i sammenslåingsprosessen. Det vil si at
dersom en gruppeleder for eksempel var fra Re, hadde gruppen valgt en sekretær fra
Tønsberg. Det var også like mange medlemmer fra hver kommune, og begge kommunene
stilte med hver sin tillitsvalgt.
Kartleggingsgruppene fikk utdelt en mal for tilbakemeldingsrapporten, og den skulle ikke
overstige 10 sider, i tillegg kommer eventuelle vedlegg. I løpet av kartleggingsperioden
fikk gruppene utdelt en oversikt over stabs- og tjenesteområdets økonomi og bemanning.
Kartleggingsrapporten
Kartleggingsrapporten gir en god oversikt over tjenestene i de to kommunene, og den
omhandler både likheter og ulikheter. Veldig mye er likt i de to kommune, når man ser bort
fra det som skyldes ulikhet i kommunestørrelse. Men det er også ulikheter innenfor enkelte
områder som man må jobbe videre med i arbeidet mot nye Tønsberg kommune.
Helse og omsorg
Når det gjelder helse og omsorg har Re og Tønsberg forskjellig profil på egenandel for
hjemmehjelp og egenbetaling for trygghetsalarm. Det er også noen ulikheter i
betalingssatser og priser for andre tjenester (se vedlegg i kartleggingsrapporten). I tillegg
viser Kostra at Re og Tønsberg prioriterer pleie og omsorg pr innbygger over 67 år ulikt.
Netto driftsutgifter pr. mottaker i Re kommune er 137.000 og i Tønsberg 116.000. Det er
også ulikheter mellom de to kommunene når det gjelder lege- og fysioterapiårsverk pr.
10 000 innbyggere. Som kjent er også dekningsgraden på heldøgns omsorgsplasser ulik
mellom Re og Tønsberg (se sak: 18/16725 - Avklaring av dekningsgrad og behov for
heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune).
Oppvekst

De fleste tjenestene i oppvekst, med barn og unge er lovpålagte og er dermed regulert i
henholdt til lov og forskrifter, det medfører at det i stor grad er en like tjenester som tilbys i
de to kommunene. På bakgrunn av størrelse er dimensjoneringene ulik og det medfører
blant annet at stab/støttefunksjonene i Tønsberg er større enn i Re.
Ellers er det noen ulike satsningsområder, Re har for eksempel satset noe mer på
forskning og utviklingsarbeid gjennom SMART senter for sosial innovasjon, mens
Tønsberg har satset på tiltaksutvikling spesielt rettet mot områder som psykisk helse, barn
med sammensatte behov og barnevernsbarn med behov for tiltak.
I Re kommune har barnehagene lengre åpningstider samt sommeråpent, i Tønsberg er
barnehagen stengt i fire uker om sommeren. Det er også noen ulikheter på
betalingssatsene barnehage og SFO (se vedlegg i kartleggingsrapporten). Når det gjelder

aktiviteter for barn med funksjonsnedsettelse så har det en egenandel pr. barn pr.
måneden på 150 kroner i Tønsberg, dette er gratis i Re.
Teknikk, næring og samfunnsutvikling

For fagområdene plan, byggesak, kart/oppmåling og landbruk er det opprettet
vertskommunesamarbeid, det er også fra 01.01.2018 fattet vedtak om samarbeid innenfor
de øvrige fagområdene innenfor teknisk sektor. Alle ansatte i Re er overført til Tønsberg.
Innenfor tjenestene til Tønsberg kommunale Eiendom er det flere likheter, men også noen
ulikheter. Blant annet når det gjelder renhold er arbeidstiden mellom de to kommunene
ulik, og det er også noe ulikheter i frekvensen for renhold av klasserom, sykehjem og
idrettshaller. Når det gjelder vaktmestertjenesten er den ulik både i omfang og når det
gjelder betaling.
Innenfor kommuneutvikling har kommunene noe ulik praksis når det gjelder tolkning av
lanbrukslovverket og plan- og bygningsloven. Innenfor bydrift er gebyrregulativet ulikt (se
vedlegg i kartleggingsrapporten).
Kultur, folkehelse og frivillighet

Kartleggingsdokumentet har en tematisk gjennomgang av likheter og ulikheter i de to
kommunene, og det er mange likheter i de to kommunene. Våre 2016 ble det gjennomført
en sammenligning av Telemarkforskning basert på deres kulturindeks, den viste at den
sammenslåtte kommunen ville opprettholde nivået etter en sammenslåing. Tønsberg
kommune har derimot generelt ett bredere tjenestetilbud, og oppgavefeltet har i mange
tilfeller en dypere involvering på drift, prosjekt, utvikling og prosjektgjennomføring.
Tønsberg og Færder bibliotek har som interkommunal virksomhet et bibliotekstyre
(vertskommunemodellen med politisk nemnd), dette har ikke biblioteket i Re.
Ellers er den største ulikheten dekningsgraden og egenandelen mellom de to
kulturskolene. Egenandelen er vesentlig høyere i Tønsberg enn i Re. Utleiesatsene i
Tønsberg på leie av idrettsanlegg ligger over satsene i Re (se vedlegget bakerst i
kartleggingsdokumentet).
Dette var bare noen av punktene fra kartleggingsrapporten som viser at det er flere
ulikheter innenfor tjenestilbudet som den nye kommunen må arbeide videre med. Det er
viktig for å sikre trygge og forutsigbare tjenester til innbyggerne i nye Tønsberg kommune.
Tjenesteutvikling og harmonisering
I arbeidet med tjenesteutvikling foreslås det at man tar utgangspunkt i
kunnskapsgrunnlaget som en ståstedsanalyse. For at dette skal være en god prosess er
det viktig at både ansatte, brukere og politikere får mulighet til å medvirke i prosessen.
Prosjektleder/rådmann anbefaler at man i det videre arbeidet:
·

Utarbeider et forslag til harmonisering av tjenester herunder kvalitet, omfang, betalingssatser,
egenandel og annet innenfor de fire kommunalområdene som nevnt ovenfor.

·

At man planlegger for en effektiv tjenesteproduksjon som gir gevinst av stordriftsfordeler som
skal hentes ut for å gi bedre tjenester til innbyggerne.

Forslag til fremdriftsplan:
Kartleggingsgruppene gjør kartleggingsarbeidet kjent i de ulike virksomhetene
innenfor fagområdet.

1. september 2018 – 15. oktober 2018

Ny ledergruppe utarbeider et første
forslag til strategi for utvikling av
tjenesten og harmonisering innenfor
eget fagområde. Her brukes vedlagte
kartleggingsrapport som
kunnskapsgrunnlag. Dette arbeidet
inkluderer medvirkning av
virksomhetsledere, ansatte og brukere
og skal resultere i et første forslag til:

Arbeides med i perioden 15. oktober – 1.
januar 2019 og behandles i fellesnemnda
januar 2019.
Arbeides med i perioden 15. oktober – 1. mars
2019 og presenteres på arbeidsverkstedene.

Hva bør harmoniseres før 2020? Hva kan
harmoniseres etter 2020?
En faglig begrunnet strategi for tjenesten som
blant annet ivaretar relevante
satsningsområder fra politisk plattform.

Prosjektgruppa arrangerer
arbeidsverksteder med politikere fra de
ulike/aktuelle utvalgene og
fellesnemnda. Her presenteres det
første forslaget til strategi for
tjenesteutvikling.
På bakgrunn av innspill fra
arbeidsverkstedene, drøfting i
fagmiljøene og administrativ ledelse
utarbeides det en foreløpig strategi.
Den foreløpige strategien behandles i
fellesnemnda.
Strategiarbeidet legges til grunn for
arbeid med økonomiplan og forankres i
nytt kommunestyre.

1. mars 2019 – 12. april 2019

april - mai 2019

juni 2019
mars - november 2019

Nærmere om politiske arbeidsverksteder
Prosjektgruppa arrangerer politiske arbeidsverksteder mars 2019. Formålet med
arbeidsverkstedene er å få politikernes innspill i strategiarbeidet. Strategiene vil blant
annet danne grunnlag for arbeid med økonomiplan i nye Tønsberg kommune.
Arbeidsverkstedene vil ha en varighet på ca. 2 – 3 timer og gjennomføres i to deler:

1. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget (kartleggingsgruppene presenterer for politikerne).

Deretter gruppearbeid der politikerne skal:
a. Avklare hvorvidt det er informasjon eller kunnskap man savner, ønsker belyst eller utredet?
b. Diskutere hvilke muligheter som ligger innenfor fagområdet etter en kommunesammenslåing.
(Med større fagmiljøer, bredere kompetanse, tilbud, nærmiljø osv.)
c. Diskutere hvilke suksesskriterier som må legges til grunn for å lykkes. (Her må det
prioriteres).
d. Diskutere hva som er viktigst og gjennomføre og hva som er realistisk.

e. Gi innspill på hvilke eksterne aktører nye Tønsberg kommunen bør samarbeide med for å
sikre en god måloppnåelse.

2. Gjennomgang av kartleggingsgruppa sitt forslag til strategi for tjenesteutvikling.

Deretter gruppearbeid der politikerne skal:
a. Prioritere tre områder/punkter fra det faglige forslaget som bør vektlegges/prioriteres.
b. Foreligger det noen utfordringer eller hindre i forslaget til strategi? Hvis ja, hvilke?

På arbeidsverkestedene er det fellesnemnda og de ulike aktuelle utvalgene fra begge
kommuner som inviteres. De deles inn i fem grupper og prosjektgruppa fungerer som
sekretærer.
Fellesnemndas rolle
Fellesnemnda blir politisk ledelse i dette arbeidet gjennom:
·

Behandling av foreliggende sak.

·

Behandling av planlagt sak «harmonisering» i januar 2019.

·

Deltakelse på arbeidsverksteder mars – april 2019.

·

Behandling av planlagte sak «strategi for tjenesteutvikling» i juni 2019.

Fellesnemnda vil også lede arbeidet gjennom økonomiplan for nye Tønsberg kommune og
dette må ses i sammenheng.
Konklusjon:
Det videre arbeidet med tjenesteutvikling og harmonisering fastlegges som beskrevet i
saken.
Videre behandling:
Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 14.08.2018

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

Kartlegging av tjeneste- og
stabsområder i Re og Tønsberg
kommune

Juni 2018

0

Innhold

Innledning ............................................................................................................ 3
Helse og omsorg .................................................................................................. 4
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike områdene...................................................... 4
Sentrale planer og strategier ...................................................................................................... 9
Eventuelle utfordringer når det gjelder kompetanse .................................................................. 9
Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt ................................................................................. 10
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 11
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 12
Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for dette tjenesteområdet........................................... 13
Sammendrag ............................................................................................................................ 14

Oppvekst ............................................................................................................ 15
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike områdene.................................................... 15
Sentrale planer og strategier .................................................................................................... 19
Eventuelle utfordringer når det gjelder kompetanse ................................................................ 22
Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt ................................................................................. 24
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 25
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 26
Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for dette tjenesteområdet........................................... 29
Sammendrag ............................................................................................................................ 30

Teknikk, næring og samfunnsutvikling ............................................................. 32
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike områdene.................................................... 33
Sentrale planer og strategier .................................................................................................... 33
Eventuelle utfordringer når det gjelder kompetansen .............................................................. 34
Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt ................................................................................. 35
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 37
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 39
Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for dette tjenesteområdet........................................... 41

Kultur, folkehelse og frivillighet ........................................................................ 43
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike tjenesteområdene........................................ 43
Sentrale planer og strategier .................................................................................................... 44
Eventuelle utfordringer når det gjelder kompetansen .............................................................. 44
Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt ................................................................................. 45
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 45
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 48
Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for dette tjenesteområdet........................................... 50
Sammendrag ............................................................................................................................ 51

Økonomi ............................................................................................................ 52
Utfordringer når det gjelder kompetansen ............................................................................... 52
Gjeldende prosedyrer for stabsområdet ................................................................................... 52
Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner ................................................................................ 53
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 53
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 54
Synspunkter til ny virksomhetsstruktur ................................................................................... 60
Sammendrag ............................................................................................................................ 60
1

IKT ..................................................................................................................... 62
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike delområdene ............................................... 62
Utfordringer når det gjelder kompetanse ................................................................................. 62
Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner ................................................................................ 63
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 64
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 64
Sammendrag ............................................................................................................................ 69

Arkiv .................................................................................................................. 71
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike delområdene ............................................... 71
Utfordringer når det gjelder kompetanse ................................................................................. 71
Sentrale systemer/reglement og prosedyrer ............................................................................. 72
Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner ................................................................................ 73
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 73
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 76
Sammendrag ............................................................................................................................ 78

HR/personal ....................................................................................................... 79
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike områdene.................................................... 79
Utfordringer når det gjelder kompetanse ................................................................................. 81
Gjeldende reglementer og prosedyrer innenfor fagområdet .................................................... 83
Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner ................................................................................ 83
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 84
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 85
Sammendrag ............................................................................................................................ 86

Øvrige støttetjenester ......................................................................................... 88
Organisasjonskart, og en beskrivelse av de ulike områdene.................................................... 88
Utfordringer når det gjelder kompetanse ................................................................................. 89
Gjeldende reglementer og prosedyrer innenfor fagområdet .................................................... 90
Interne samarbeidsrelasjoner ................................................................................................... 90
Likheter og ulikheter ............................................................................................................... 95
Muligheter og utfordringer ved utforming av en ny organisasjon ........................................... 96
Sammendrag ............................................................................................................................ 96

Vedlegg Helse og omsorg: ................................................................................. 98
Vedlegg: Oppvekst........................................................................................... 105
Vedlegg: Kultur, frivillighet og folkehelse ...................................................... 106
Vedlegg: Økonomi ........................................................................................... 117
Vedlegg: Arkiv................................................................................................. 124
Vedlegg: HR/personal ...................................................................................... 127
Vedlegg: Teknikk, næring og samfunnsutvikling ............................................ 132

2

Innledning
Ni arbeidsgrupper har i perioden 1. mars 2018 – 20. juni 2018 foretatt en kartlegging innenfor sitt
tjeneste- og stabsområde.
I dette dokumentet er alle kartleggingsrapportene samlet til ett dokument. Oversikt over de ulike
tjenestene som krever betaling/egenandel og eventuelle betalingssatser ligger vedlagt bakerst i
dokumentet. Noen av rapportene hadde vedlegg som ikke er tatt med i dette dokumentet av hensyn
til mengden.
Disse kartleggingsrapportene skal brukes i det videre arbeidet med harmonisering og tjenesteutvikling
i nye Tønsberg kommune, og blir lagt frem for fellesnemnda som en foreløpig orientering.
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Helse og omsorg
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg
Tove Hovland, kommunaldirektør
Laila Mjøs, virksomhetsleder sykehjemmene
Gullik Dokken, virksomhetsleder
hjemmetjenesten
Therese Offerdahl, virksomhetsleder psykisk
helse og miljøarbeid
Sandra Halvorstad, FO

Re
Mette G. Halvorsen, kommunalsjef
Ingerd Saasen Backe, virksomhetsleder
helsehuset
Tommy Gustavsen, virksomhetsleder psykisk
helse
Per Schjelderup, kommuneoverlege
Hege Ramberg, NSF

Lise Gulliksen, NSF

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike områdene
Re kommune
Kommunalsjef for helse, velferd og tekniske tjenester har oppgaver knyttet til kommunens
virksomheter og tjenesteproduksjon innenfor blant annet helse, omsorg og sosiale tjenester. Sammen
med de to virksomhetslederne utgjør hun kommunens faglige og operative ledelse innenfor området.
Kommunalsjefen representerer rådmann for disse områdene i Hovedutvalg for helse, oppvekst og
velferd.
I tillegg deltar leder Nav Re og kommuneoverlegen i kommunalsjefens lederteam. Virksomhetslederne
er tillagt helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi, og utvikling i egen virksomhet. Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinator er organisert i stab under kommunalsjefen.
Helse og omsorg
Både institusjonstjenester, praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet er organisert fra Re helsehus.
Tjenestekontoret for tildelingstjenester er også organisert under virksomhetsleder for helse og
omsorg.
Dagsenteret ved Re helsehus er et lavterskeltilbud for hjemmeboende inkludert personer med
demens. 16 personer har slikt tilbud. Det er tilsatt kreftkoordinator i 50 % stilling. Organisering av
fysioterapi-, ergoterapi- og legetjenesten er lagt til virksomhet Helse og omsorg.
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Re Helsehus har eget vaskeri og kjøkken. Tre rom på helsehuset er tilrettelagt for skjerming. Det er 130
% legedekning ved Re helsehus og 50 % fysioterapi dedikert helsehuset.
Pasienter som har behov for lindring, rehabilitering, skjerming eller forsterket plasser blir ivaretatt
innenfor de eksisterende plassene på helsehuset.
Tildelingspraksis

Re kommune
2016

2017

Søknader inn

516

472

Hjemmebesøk - vurderingsbesøk
Søknader innvilget

Ikke
registrert
806

Ikke
registrert
742

Avslag søknad

14

16

Saksbehandlingstid

28

28

Antall klagesaker

10

3

Klager omgjort fra Fylkesmannen

1

-

Overliggerdøgn

47

109

Psykisk helse og miljøarbeid
Denne virksomheten organiserer alle tjenester til brukere innenfor områdene psykisk helse, rus og
tilbud til funksjonshemmede. Dette gjelder både aktivitetstilbud, arbeidstilbud, dagsenter og
boligtjenester.
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Tønsberg kommune
Kommunaldirektør for området helse og omsorg har ansvar for oppfølging av seks virksomheter og
representerer rådmannen i helse og omsorgsutvalget. Virksomhetslederne er organisert i direkte linje
fra rådmannens ledergruppe og har faglig, forvaltningsmessig, økonomisk og personalmessig ansvar
for sine virksomheter. Rådmannen, virksomheter og fagenhet (stab) utgjør kommunens 2-nivåmodell.
Område helse og omsorg har høyt fokus på systematisk kvalitetsarbeid og er nasjonal pilot for
pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7. (Organisasjonskartet for kvalitetsarbeidet er
vedlagt).
Tildeling helse og omsorgstjenester
Tønsberg kommune har bestiller/utøvermodell. Virksomhet tildeling av helse og omsorgstjenester
(THO) har ansvar for å utforme enkeltvedtak for tjenester til innbyggere over 18 år.
Utøvervirksomhetene er ansvarlige for å gjennomføre vedtakene og evaluere dem ved behov.
Tildelingspraksis

Tønsberg kommune
2016

2017

Hjemmebesøk - vurderingsbesøk

428

505

Søknader innvilget

2637

3862

Avslag søknad

73

85

Saksbehandlingstid

29

18

Antall klagesaker

43

58

Klager omgjort fra Fylkesmannen.
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5

Overliggerdøgn

1185

1457

Sykehjemmene i Tønsberg
Tønsberg kommune har tre institusjoner for heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Kommunen har
også fast avtale om kjøp av sykehjemsplasser fra Attendo Helse. Til sammen disponerer Tønsberg 378
heldøgns pleie- og omsorgsplasser.
Tønsberg
kommune
Nes sykehjem

Kort- Langtid Ledige
tid
plasser
10
66
0

Solgte
plasser
0

Totalt
76

Eik sykehjem

10

74

0

0

84

Træleborg

50

34

0

0

84

*Re helsehus

0

12

0

0

12

**Maribu

0

46

0

0

46

**Marie Treschow 0

38

0

0

38

Bemanna
omsorgsboliger
SUM

0

38

0

0

38

70

308

0

0

378
6

*Vedtak i Bystyremøte 25.aptil 2018 **kontrakt med Attendo Helse
Spesialiserte plasser:
Type plasser
Forsterkete – demens
Skjermet – demens
Rehabilitering
Dagsenter – demens
Lindrende enhet

Antall
4
44
6
20
5

Sykehjemmene har egne vaskeri og kjøkken. Sykehjemmene har 480 % legedekning, inkludert
Attendo. Sykehjemmene får fysioterapi ved behov.
Hjemmetjenester
Helsetjenester i hjemmet er organisert i 8 soner, og praktisk bistand er organisert i egen sone.
Kommunen har i tillegg avtale med tre private tilbydere av praktisk bistand. Alle sonene har tilbud om
hverdagsrehabilitering. Tønsberg kommune har også ansatt:
• 100 % Kreftkoordinator
• 100 % Demenskoordinator
• 30 % Frivillighetskoordinator. Dette er en prosjektstilling for frivillighet til alvorlig syke og
døende.
Mestring og forebyggende tjenester
Tønsberg kommune har valgt å organisere de fleste lavterskeltjenestene i en virksomhet. Det vil si
tjenester som ikke trenger enkeltvedtak. Målet er å sikre at det helsefremmende og forebyggende
arbeidet blir prioritert og ivaretatt på en god måte.

7

Tønsberg interkommunale legevakt og KAD
Organiserer legevaktstjenester for Nye Holmestrand, Re, Færder og Tønsberg kommuner. Denne
virksomheten har også ansvar for samarbeidskommunenes øyeblikkelig hjelp døgnplasser.
Psykisk helse og miljøarbeid
Denne virksomheten organiserer alle tjenester til brukerne innenfor områdene psykisk helse, rus og
tilbud til funksjonshemmede inkludert fengselshelsetjenesten. I tillegg til boligtjenester er det blant
annet tilbud om lavterskel helsetilbud for rusavhengige (feltpleien), drop-in Søvnskole mm.
Funksjonshemmede
Antall brukere utenfor bolig TFF
Avlastning
Antall brukere i heldøgns bemanna boliger
Private leverandører, antall brukere
Antall kap. 9 vedtak pr. 1.1.2018
Antall utviklingshemmede over 16 år
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tønsberg
60
14
268
8
21
179
17

Rus og psykisk helse
Antall ROP tjenestemottakere i bofellesskap
Antall brukere i heldøgns bemanna boliger
Private leverandører (Farmannhjemmet)
Kommunepsykolog (stillingsprosent)
Feltpleien, besøk i 2017
Fengselshelsetjenesten, stillinger

Tønsberg
18
48
23
200
3600
4,3
8

Fagenheten (stab)
I stab er det seks personer. De har oppgaver knyttet til saksbehandling, strategisk utvikling og
tjenesteutvikling. De gir råd innenfor medisinske fag, digitalisering, jus, samt pasientsikkerhet og
kvalitet.
Kommuneoverlegen er organisert her. Kommuneoverlegen er ansvarlig for smittevern og miljørettet
helsevern.

Sentrale planer og strategier
Re kommune
Boligsosial handlingsplan for Re kommune 2017-2020
Strategiplan for velferdsteknologi 2017-2020
Rusplan
Tønsberg kommune
Strategiplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
Strategiplan Aldersvennlig kommune
Strategi og handlingsplan for velferdsteknologi
God kvalitet, trygge helse- og omsorgstjenester Strategi 2016- 2019
Vold i nære relasjoner

Eventuelle utfordringer når det gjelder
kompetanse
Den demografiske utviklingen innebærer at det blir stadig økende behov for kommunale helse- og
omsorgstjenester. Hvor stor økningen vil bli i behovet for arbeidskraft avhenger blant annet av endringer i krav til bemanning og kompetanse, innovasjon i oppgaveløsningen og teknologisk utvikling.
SSBs siste framskrivning for helsesektoren, som riktig nok er fem år gammel, tyder på betydelig
mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere fremover. Trolig vil tilgang på innvandrere med utdanning
som helsepersonell være viktig for å imøtekomme behovene også i årene fremover, slik det har vært
de siste ti årene (NOU 2018: 2, Fremtidige kompetansebehov I).
Hjemmetjenesten i både Tønsberg og Re kommune har gjennom flere år rekruttert utdannet
personell, i hovedsak helsefagarbeidere og sykepleiere. Hjemmetjenesten har en liten andel
ufaglærte utenom de som er ansatt som hjemmehjelp. De fast ansatte assistentene får tilbud om
utdanning til fagarbeider.
Sykehjemmene har en stor andel faglærte. Sykepleier i aldersgruppen 40-59 utgjør 50 % av
sykepleierdekningen på sykehjemmene, det betyr en rekrutteringsutfordring som starter om fem år
og bare vil øke framover. Ved behov for nyrekruttering kan det alt i dag være utfordrende å rekruttere
sykepleiere. Tønsberg kommune er vertskommune for Sykehuset i Vestfold og det er til tider
konkurranse om arbeidstakerne. Det er i tillegg svært utfordrende å rekruttere sykehjemsleger.
Ansatte som jobber med psykisk helse og rus har generelt høy grunnkompetanse og her er andelen
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høyskoleutdannede høy.
Boligtjenestene i begge kommunene har mange ufaglærte i sine virksomheter. I Tønsberg er andelen
ufaglærte på over på over 60 %. (Inkludert BPA ordningen og private avtaler.
Rekruttering av fastleger har til nå gått greit, men vi ser at for såkalte «nullister» kan det være
utfordrende å få søker.
Tønsberg ansetter våren 2018 en e-helse rådgiver som skal ha ansvar for digitalisering og innføring av
velferdsteknologi. Innføring av Cos Doc vil være en sentral oppgave de første årene. I fremtiden vil
det være behov for flere dedikerte superbrukere med digital kompetanse tilknyttet virksomhetene.
Teknologisk kompetanse i forhold til utprøving, drift og vedlikehold av velferdsteknologi er nødvendig
når kommunen bredder velferdsteknologiske løsninger i tjenestene.
Krav om ledelse og kvalitet samt systematisk forbedringsarbeid er hjemlet i lov og forskrift. Det vil
være behov for dedikerte ressurser til dette i ny kommune.
På grunn av modernisering og rask utvikling av faget og den nye pasient/brukerrollen vil det være
kontinuerlig behov for kompetanseheving og trening på nye metoder og verktøy. Samvalg og «Hva er
viktig for deg» er områder som vil stille særlig store krav til endrede holdninger og kultur.
Det er nødvendig at den nye kommunen har en oppdatert strategisk kompetanse- og
rekrutteringsplan som adresserer utfordringene og konkretiserer tiltak for å møte
kompetansebehovet framover.

Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
Eksterne samarbeidsområder

Tønsberg

Re

Hjelpemiddellager

Ansvarlig

Deltaker

Legevakt

Ansvarlig

Deltaker

ØDH

Ansvarlig

Deltaker

Miljørettet helsevern

Deltaker

Ansvarlig

Elektronisk pasientjournal

Felles

Felles

Elektronisk kvalitetssystem

Felles

Felles
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Likheter og ulikheter
NAV er organisert under dette området i Re, ikke i Tønsberg kommune.
Tildelingskontoret er egen virksomhet i Tønsberg mens Tjenestekontoret i Re er organisert i stab
under virksomhetsleder som også har ansvar for utøverne. I Re tildeler de tjenester til alle
innbyggerne, i Tønsberg er tildeling delt og blir organisert i to områder, over og under 18 år. Re og
Tønsberg har begge et overordnet tildelingsutvalg. Her løftes de komplekse sakene som berører
flere virksomheter.
Tønsberg og Re har lik lokal forskrift for ventelister for sykehjem.
Sykehjem og hjemmebaserte tjenester er organisert i samme virksomhet i Re, i ulike virksomheter i
Tønsberg.
Tønsberg har egen virksomhet, Mestring og forebyggende tjenester, som organiserer de fleste
lavterskeltilbudene for alle brukere/pasienter: eldre, rusavhengige, psykisk syke, funksjonshemmede
mm. Dette er i hovedsak tjenester som ikke krever vedtak. I Re er disse tjenestene integrert i de
to virksomhetene.
Kommunalsjef i Re har oppfølging av virksomhet teknikk og næringstjenester og Nav, i tillegg
helse- og omsorgstjenester for innbyggere over 18 år.
Dekningsgrad, 80 år og eldre, for heldøgnsbemannede boliger er ulik. Re har 28 %, Tønsberg
17,6 % dekningsgrad.
Tønsberg er nasjonal pilot for pasientsikkerhetsarbeid, I trygge hender, Tønsberg og har en
gjennomgående struktur for ivaretakelse av kvalitetsforbedringsarbeidet.
Pga. størrelse på kommunen er det selvsagt flere spesialiserte sykehjemsplasser og bredere
tjenestetilbud innenfor alle områder i Tønsberg enn i Re.
Tønsberg og Re har forskjellig profil på egenandel for hjemmehjelp og egenbetaling for
trygghetsalarm. Det også noen ulikheter i betalingssatser og priser for andre tjenester. (Se vedlegg 2).
Kostra viser at Re og Tønsberg kommune prioriterer pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over noe
ulikt. Netto driftsutgifter pr mottaker i Re kommune er 137.000 kroner i Tønsberg 116.000.
Kostra viser videre at Re har 77 mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innbyggere 67-79 år,
Tønsberg har 73. For innbyggere 80 år og over er tilgjengeligheten i Tønsberg høyest med 367
mottakere pr 1000 innbyggere mot Re sine 338.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere er på 9,4 i Re og 10,2 i Tønsberg. Fysioterapiårsverk pr. 10 000
innbyggere er på 4,6 i Re og 6,7 i Tønsberg.
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Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Muligheter
Vi får større og bedre fagmiljøer. Kommunene har mange oppgaver som krever fagkompetanse, og
større fagmiljøer skaper bedre tjenester og gjør kommunen til en mer attraktiv arbeidsplass.
Rekruttering av kompetente medarbeidere kan bli lettere.
Større og bredere fagmiljø gir nye Tønsberg muligheter for mer spesialiserte tjenester der det er
nødvendig. For eksempel inne rehabilitering, demensomsorg, psykisk helse samt læring- og
mestringstjenester.
Både faglig og økonomisk forhold tilsier at nye Tønsberg må legge til rette for omfattende ambulering
og digitalisering (t.d. telemedisin) for å sikre spesialiserte helse og omsorgstjenester til alle
innbyggerne.
I den nye kommunen vil det bli et stort behov for tjenesteutvikling og innføring av digitale
løsninger for å sikre at de ansatte kan jobbe mer effektivt og sikkert.
I en større kommune kan velferdsteknologi inkludert trygghetsskapende teknologier,
mestringsteknologier, utrednings- og behandlingsteknologier og velværeteknologier lettere piloteres
og innføres.
Et større og bredere fagmiljø gir den nye kommunen mulighet for å delta og legge til rette for
både klinisk forskning og tjenesteutvikling.
Et større og bredere fagmiljø gjør oss i stand til å utnytte kapasitet bedre og planlegge for mer
robuste tjenester.
Demografisk framskriving viser at vi får en stor gruppe innbyggere som er mellom 67 og 79 år.
Disse kan bli en viktig frivillig ressurs som kan brukes for å supplere de kommunale tjenestene.
I en større kommune kan det bli lettere å sette frivillig arbeid rettet mot helse og omsorgsområdet i
system.
Utfordringer
Kommunene har noe ulik prioritering når det gjelder dekningsgrad, tilgjengelighet og prising av de
ulike tjenestene. Det kan bli utfordringer og motstand fra innbyggere, politikere og ansatte når
harmonisering og prioritering skal behandles og gjennomføres. Den nye kommunen må sikre
trygge og forutsigbare tjenester uavhengig av hvilke «opprinnelseskommune» man kommer fra.
Å sikre gode og forutsigbare systemer for medvirkning og informasjon til innbyggere, pasienter og
brukere samt pårørende. Denne strukturen må være på plass så snart planlegging av nytt
tjenesteområde starter opp.
Raske og kontinuerlige endringer pga. fag og økonomi vil kreve gode prosesser for å ta i vare
pasienter, pårørende og tilsette. Det kan være utfordrende å legge til rette for strukturert
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partssamarbeid med både VT, TV og brukerrepresentanter så snart planlegging av nytt
tjenesteområde er i gang i oktober.
Å sikre dialog og kommunikasjon med politikere så snart planlegging av nytt tjenesteområde er i
gang i oktober.
Tjenesteområdet kan bli det desidert største området i den nye kommunen, både når det gjelder
antall ansatte og i budsjett. Området vil bestå av store virksomhetsområder og det er nødvendig å
sikre forsvarlige lederspenn på alle ledernivå.
Det kan bli utfordrende å avklare forventet tjenestenivå og å bygge opp realistiske budsjett for
området med basis i dette.

Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for
dette tjenesteområdet
Gruppen har brukt mest tid på å diskutere hva som må sikres ved valg av ny virksomhetsstruktur.
Ny organisasjon må ha en faglig forsvarlig og effektiv bestiller – utførermodell.
«Bestillerkontoret» (tjeneste/tildelingskontoret) organiseres som egen virksomhet under helse- og
omsorgstjenesteområdet.
Effektivt og forsvarlig lederspenn med forsvarlig antall årsverk per leder.
Ny organisasjon må legge til rette for samarbeid på tvers, og virksomhetenes oppgaveportefølje må
være logisk oppbygd for ansatte og innbyggere. Videre må organisasjonen gjøre det mulig med
effektive drift og gode pasient/brukerforløp.
Generalisttjenester må desentraliseres i hele kommunen samtidig som at de spesialiserte
tjenestene som er bygd opp i begge kommunene består og videreutvikles.
Lavterskeltilbudene ønsker vi organisert helhetlig og på tvers av helse og omsorgsområdet.
Det må være tilstrekkelig faglig og administrativ støtte på alle ledernivå. Det er avgjørende at
sentrale staber og støttetjenester har systemer som understøtter linja. Samtidig vil virksomhetene
trenge praktisk lederstøtte for daglig drift.
Det må tilrettelegges for mest mulig ambulerende tjenester til pasientens/brukerens hjem.
Når det gjelder diskusjonen om hvordan tjenesten til mennesker med behov for livslange
tjenesteforløp så mener gruppa at det er bra at disse forløpene blir sett på i et eget prosjekt.
Mennesker med funksjonshemming har krav på et forutsigbart livsløp ikke minst pasienter, brukere
og pårørende som er avhengig av hjelp fra det offentlige hele livet. Kommunenes struktur og
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helhetlige forløp for denne gruppen kan trolig bli bedre. Det bør vurderes hvordan faglig kvalitet,
pasientsikkerhet, medvirkning og effektiv ressursbruk kan best ivaretas for denne pasientgruppen.
Videre mener vi at tildeling av tjenester (0-100 år) og organisering av denne tjeneste bør sees på
samtidig.
Videre mener gruppa at:
Det kan være fordeler med at Nav organiseres i dette området, særlig fordi tjenestetilbudet til
psykisk syke og rusavhengige er avhengig av et tett samarbeid med NAV-sosial. Gruppa ser likevel at
det kan være andre moment som tilsier annen organisering og at dette spørsmålet kunne
utredes videre.
Det er ikke hensiktsmessig å organisere folkehelsearbeidet i sammen område som helse og
omsorgstjenesten. Folkehelsearbeidet er ikke helsetjenester og heller ikke kulturaktiviteter alene. Vi
anbefaler at folkehelse blir organisert i det området som har ansvar for samfunnsplanlegging og
samfunnsutvikling.
Tønsberg kommune deltar i Husbankens by og tettstedsprogram. Det er nedsatt en arbeidsgruppe
som skal se på optimal tildeling av boliger. Vurdering av hvor ansvaret for tildeling av boliger skal
organiseres i den nye kommunen bør bygge på denne gruppens anbefalinger.

Sammendrag
På grunn av størrelse på kommunen er det selvsagt flere spesialiserte tjenester og bredere
tjenestetilbud innenfor alle områder i Tønsberg enn i Re. Likevel er organisering og tjenesteutføring
faglig ståsted likt på mange områder.
Kostra viser at Re og Tønsberg kommune prioriterer pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over noe
ulikt og netto driftsutgifter pr mottaker er 21.000 kroner høyere i Re kommune enn i Tønsberg.
Kommunene har noe ulik prioritering når det gjelder dekningsgrad, tilgjengelighet og prising av de
ulike tjenestene Videre har Tønsberg og Re har forskjellig profil på egenandel for hjemmehjelp og
egenbetaling for trygghetsalarm. Det også noen ulikheter i betalingssatser og priser for andre
tjenester. Dette må samordnes før sammenslåing til en kommune.
Den nye kommunen må sikre trygge, likeverdige og forutsigbare tjenester uavhengig av hvilke
«opprinnelseskommune» man kommer fra.
På grunn av modernisering og rask utvikling av faget og den nye pasient/brukerrollen vil det være
kontinuerlig behov for rekruttering og kompetanseheving. Den nye kommunen må ha en oppdatert
strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan som adresserer utfordringene og konkretiserer tiltak for å
møte behovet framover.
Helse og omsorgsområdet kan bli det desidert største området i den nye kommunen, både når det
gjelder antall ansatte og i budsjett. Området vil bestå av store virksomhetsområder og det er
nødvendig å sikre forsvarlige lederspenn på alle ledernivå.
Det kan bli utfordrende å avklare forventet tjenestenivå og å bygge opp realistiske budsjett for
området med basis i dette.
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Oppvekst
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Mette Vikan Andersen, kommunaldirektør

Unni Bu, kommunalsjef

Lindis Thorkildsen, virksomhetsleder barnehage

Liv Sigstad, virksomhetsleder barnehage i Re

Line T. Børresen, virksomhetsleder Barn og unge

Anne Gry Kaldager, virksomhetsleder/rektor

Steinar Strand Jensen, virksomhetsleder/rektor

Elisabeth Paulsen, virksomhetsleder Barn og unge

Monika Aafos, utdanningsforbundet

Tarjej Grimstad, utdanningsforbundet
Monica H. Fjeld, FO

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike områdene
Det legges til grunn en forståelse av organisering ut fra følgende modell: Tjenesteområdet
Oppvekst, barn og unge er betegnelsen på alle de tjenestene som i dag er underlagt
kommunaldirektør/sjef i de to kommunene. De ulike tjenestene er ikke tatt med i sin helhet i denne
rapporten, men omtales der det er vesentlige ulikheter mellom kommunene. I all hovedsak er
tjenestene i sektoren lovpålagte oppgaver, mens organisering er løst noe ulikt. Denne arbeidsgruppen
har ikke fått i mandat å se på kultur og idrett som i begge kommuner ligger under
kommunaldirektør/kommunalsjef for oppvekst. I Tønsberg ligger folkehelse under kultur.
Organisering oppsummert
På overordnet nivå er begge kommuner organisert likt med en kommunal direktør/sjef med de samme
tjenestene i virksomhetene med noen få unntak. Begge kommuner har knyttet en stabsfunksjon til
øverste ledelse, men med ulik dimensjon ut fra størrelse.
Begge kommuner har organisert neste nivå i virksomheter. Barnehage er samlet i grupper under en
virksomhetsleder, i Tønsberg 6 virksomheter i Re 1 virksomhet. Hver skole har egen
virksomhetsleder/rektor for skolen. Noen skoler i begge kommuner har ansvar for ulike tilrettelagte
tjenester/tiltak, her er det noen ulikheter som omtales under hver kommune. Kulturtjenesten er en
egen virksomhet i begge kommunene, men omtales ikke i denne rapporten. I Re er PPT en egen
virksomhet, mens den er lagt under virksomhet Barn og Unge i Tønsberg. Begge kommuner har
virksomhet Barn og Unge som samler helse og sosialfaglige tjenester til barn og familier. Noen
ulikheter på tjenester og tiltak, som omtales under avsnitt for hver kommune.
Tønsberg er vertskap for 4 interkommunale ordninger under kommunaldirektør for oppvekst.
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Tønsberg kommune
Overordnet ledelse
Kommunaldirektør i Tønsberg har en stab som er delt i to fagenheter; barnehage og skole. Hver
stabsfunksjon er ledet av en virksomhetsleder. Totalt er det er det 24 virksomhetsledere (jf. fig 2)
under kommunaldirektør for Oppvekst. Folkehelse, kultur og idrett er underlagt kommunaldirektør for
oppvekst, men omtales i egen arbeidsgruppe.
Virksomheter
Barnehagesektoren delt inn i 6 områder/virksomheter. Antall barnehager i hver virksomhet varier fra 2
til 5 barnehager, totalt kommunale 21 barnehager. Virksomhetene er inndelt etter geografisk
plassering. I tillegg er det totalt 22 private barnehager og familiebarnehager i Tønsberg kommune.
Antall kommunale plasser utgjør den største andelen.
Skolene er egne virksomheter med rektor som virksomhetsleder. Det er 14 skoler i tillegg til Tønsberg
Læringssenter (voksenopplæringen). Ved 4 av skolene er det knyttet til ulike spesialtilbud barn med
ulike funksjonsnedsettelser som trenger alternative opplæringsarenaer. I tillegg tilbud til flyktninger og
innvandrere på 2 skoler. (vedlegg 4). Det er 4 private skoler i Tønsberg.
Virksomhet Barn og Unge er en stor virksomhet. Virksomheten er ledet av en virksomhetsleder med
en stab bestående av 2 rådgivere. Rådgiverne har ansvar for flere områder som: Samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), Familierådskoordinator, Vold i nære relasjoner, Psykisk helse og
kommunelege for barn og unge. Koordinerende enhet og Individuelle planer (IP). Øvrige tjenester er:
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) logopedtjenester, Forebyggende helse; helsestasjon, jordmor,
skolehelse, legetjenester og Familiehuset (Villa Adler). Tiltak for funksjonshemmede (TFF) som består
av et tildelingskontor og 3 ulike senter med tiltak for målgruppen. Tiltak for enslig mindreårig
asylsøkere og flyktninger (TEMFA) som består av 2 bofelleskap. Barnevern består av 5 team.
Tønsberg er vertskap for Barnevernvakta for alle kommunene i Vestfold.
Koordinerende enhet (KE) består av kommuneoverlegen, kommunelegen i barn og unge og
ledergruppa i virksomhet barn og unge.
Barnefattigdomskoordinator ligger i virksomhet Kultur, idrett og folkehelse. Koordinator mot
Radikalisering er organisert i rådmannens stab.
Interkommunale tjenester/Vertskaps kommune
Tønsberg er vertskapskommune for følgende ordninger: Incestsenteret, Krisesenteret og Støttesenter
for kriminalitetsutsatte.
Forenklet organisasjonskart over Oppvekst og barn og Unge
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kommunaldirektør oppvekst

6 virksomheter barnehage

22 barnehager*

fagenhet barnehage

fagenhet skole

14 skoler og voksenopplæring**

Barn og unge

spesialtilbud og alternative
arenaer for opplæring ved 4
skoler

PPT, helse, barnevernsvakta,
barnevern, TEMFRA, TFF,
interkommunale tiltak

kultur, idrett og folkehelse***

Kulturskolen, ungdomskontoret,
barenfattigdomskoordinator***

Fig. 2
*Det er 22 private barnehager i Tønsberg kommune.
**Det er 4 private skoler i Tønsberg kommune.
***Omtales ikke i denne rapporten.
Re kommune
Overordnet ledelse
Re kommune har som Tønsberg kommune samlet alle tjenester til barn og unge under kommunalsjef
for Oppvekst og kultur. Det er 2 rådgivere i rådmannens stab på saksbehandling barnehage og skole. I
motsetning til Tønsberg så er folkehelse, Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
og Trygge lokalsamfunn (TLS) lagt til stab hos kommunalsjef for Helse og sosial. I tillegg så har Re
etablert et senter for innovasjons, SMART senter for sosial innovasjon i stab hos kommunalsjef for
oppvekst (jf. fig 3).
Virksomheter
Barnehage er organisert som 1 virksomhet med 6 barnehager. I tillegg er det 5 private barnehager.
Skole er egne virksomheter med rektor som virksomhetsleder. Det er 5 skoler hvor av en er et
oppvekstsenter (skole og barnehage). Ved en skole er det en avdeling for forsterket opplæring samt at
tiltak for funksjonshemmede er underlagt den samme skolen – Ressurssenteret som tilbyr avlastning,
veiledning og aktiviteter for barn med funksjonsnedsettelser. Det er innføringsklasser ved en
barneskole og ved ungdomsskolen. Re kommune har en ungdomsskole. Det kjøpes noe tiltak på
alternative læringsarenaer.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er egen virksomhet (tidligere interkommunal PPT for 4
kommuner).
Virksomhet Barn og Unge består av 3 avdelinger; Helsestasjon som består av helsestasjon, smittevern,
skolehelsetjeneste, legetjeneste og jordmor. Re familiesenter, har et barne- og familieteam og et
ungdomsteam som i Re kalles 13-23. Barnevernet er delt i to team, undersøkelse og tiltaksteam og
omsorgsteam. I stab hos virksomhetsleder ligger Fattigdomsarbeid, SMART barnevern tiltak og Bedre
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tidlig innsats.
Koordinerende enhet Individuelle planer (IP) er organisert sammen med Helse. Det samme er
fysioterapi og ergoterapi til barn og unge. Kulturtjenesten omtales ikke i denne rapporten.
Forenklet organisasjonskart over Oppvekst og Kultur

Fig. 3
*Det er 5 private barnehager i Re kommune.
**Det er 1 privat skole i Re kommune.
Oversikt over antall barn i skole og barnehage – Re og Tønsberg
Tabellen viser oversikt over antall barn i barnehage og skole (og antall ansatte i sektoren). Den viser
ikke de barna som ikke går i barnehage slik at totalt antall barn i barnehagealder er høyere enn
tabellen viser.
Tabell 1
Antall barn Antall
Antall
Antall
Barn og
i barnehage ansatte
skolebarn
ansatte
unge antall
ansatte
Tønsberg
1490
383
4741
408
230*
Private
882
239
396
ukjent
Re
362
109
1174
223
39**
Private
140
42
94***
ukjent
*Her er det antall årsverk ikke ansatte inkl. PPT og TFF.
**Totalt antall ansatte uten PPT og TFF.
***Totalt antall elever fra Re i private skoler i Re og utenfor kommunen.
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Oversikt over kostander i barnehage og skole samt egenandeler på aktiviteter ligger vedlagt bak i
dokumentet. Det er noe ulikhet i kostander på kommunene og Re har lenger åpningstid i barnehagene
samt sommeråpent.

Sentrale planer og strategier
Arbeidsgruppen legger til grunn en forståelse av kommunale planer som kort beskrevet under. Det har
vært lagt fokus på å få en oversikt på fag og temaplaner og administrative planer. Kommuneplanen er
kommunens strategiske og langsiktige plan og omfatter samfunnsdel med handlingsdel koblet til
økonomiplanen. Omtales ikke i denne rapporten. Fag- og temaplaner er planer for enkelte tema eller
tjenesteområder og utarbeides for å utdype og konkretisere oppfølgingen av kommuneplanen eller
andre særskilte planbehov i kommunen. Fag- og temaplanene inneholder også ofte en handlingsdel
som legges til grunn for prioriteringer i økonomiplanen. Administrative virksomhetsplaner er planer
som blir utarbeidet innenfor ulike virksomhetsområder i kommunen. Planene kan være et
arbeidsredskap til å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning, grunnlag for tilsyn og for intern
prioritering og
Eksisterende planverk i begge kommuner
De fag og temaplaner arbeidsgruppen har oversikt på er i stor grad like for begge kommuner og gir
mål og føringer for satsingsområder som har fått fokus lokalt og nasjonalt som Vold i nære relasjoner,
radikalisering, rus og kriminalitetsforebyggende. Det avviker noe mellom kommunene på dette
området etter som det er valgt noe ulike satsinger etter behov/politisk satsing og noe ulike lokale
utfordringer.
Når det gjelder administrative og virksomhetsplaner/resultatmål er disse også i stor grad like i begge
kommuner. Planverket regulerer kvalitetsstandarder (felles standarder) på barnehage og skoler. Det
regulerer overganger mellom barnehage og skole for å sikre samordning av tjenestene. Videre så
regulerer og utdyper disse planene ulike satsinger og behov for tiltak for å møte utfordringer som
oppleves i tjenestene i som f.eks. plan og tiltak mot mobbing, planer for barn med stort
læringspotensial og årlige virksomhetsplaner/årshjul.
Oversikten nedenfor viser sentrale fag og temaplaner og virksomhetsplaner fordelt på tjeneste og i
forhold til overordnede planer har vi tatt ut planer som berører tjenesteområdet dirkete eller
indirekte. Tabellen er ikke uttømmende men viser et relevant bilde pr. i dag.
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Tønsberg kommune
Barnehage:
• Vedtekter for kommunale barnehager
• Plan for tilsyn med barnehager
• Handlingsplan for videreutvikling av
tilrettelagte barnehager i Tønsberg
• Handlingsplan mot mobbing i
barnehagen
• Språkplan barnehage

Skole
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Leseplan SOL
Standard for god klasseledelse
Kvalitetsplan for SFO
Kvalitetsutvikling i Tønsbergskolen –
Gjennomføring av kavitetssamtale
barnetrinn og ungdomstrinn
Årshjul for kvalitetsutvikling i
Tønsbergskolen
Kommuneplan og virksomhetsplaner
Felles IKT-regler for elever i
grunnskolen
Felles fag og timefordeling i
Tønsbergskolen.
Kommunal forskrift til
ordensreglement i Tønsbergskolen
Informasjonsbrosjyre om
beredskapsteamet mot mobbing
Rutine og veileder for arbeidet med
overgang, samarbeid og sammenheng
fra Tønsbergbarnehage til
Tønsbergskole.
En rekke felles rutiner og retningslinjer
for skolene.

Re kommune
Barnehage
• Vedtekter kommunale barnehager
• Kvalitetsvurdering i barnehagene
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Virksomhetsplaner
Årsplaner
Kompetanse plan for barnehagene
Plan for Antall, rom og form
IKT for barnehagene
Plan for antall, rom og form
Skole
System for kvalitetsvurdering etter
opplæringsloven i Re kommune
Helhetlig og systematisk plan for
arbeidet med skolemiljø, mobbing og
andre krenkelser.
Forskrift om ordensreglement for
skolene i Re kommune.
Leseplan
Rutiner for samarbeid i forbindelse med
overgangen barneskole-ungdomsskole i
Re kommune.
Felles standard for «Reskolen»
Obligatoriske faglige kartleggingsprøver
og tester for alle elever ved skolene i Re
Skolens prosedyrer for registrering og
oppfølging av elevfravær i grunnskolen
Foreldreplakat
Vedtekter for SFO i Re kommune
Kvalitetsstandarder for skole og SFO
Virksomhetsplaner.
IKT-plan for skoler og barnehager
(under utarbeidelse)
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Felles planer sektor Tønsberg
• Rutiner og veileder for arbeidet med
overgang, samarbeid og sammenheng
fra barnehage til skole.
• Strategiplan for
barnefattigdomsbekjempelse i
Tønsberg kommune.
• Utredning digitalisering
Tønsbergbarnehagene
og Tønsbergskolene.
• Handlingsplan vold i nære relasjoner
• Sammen om barn, samarbeid hjem
skole.
• Radikalisering.
• Veileder for arbeidet med barn med
stort læringspotensial.
• Prosedyrepermen, når vi
bekymrer oss.

Felles planer sektor Re
• Rutiner for samarbeid i forbindelse med
overgangen barnehage – barneskole i
Re kommune.
• Ekstraordinær god kvalitet i
barnehager, skoler og PPT. Overordna
plan.
• Tiltaksplan mot radikalisering og
voldelig ekstremisme i Re.
• Handlingsplan vold nære relasjoner.
• SMART oppvekst div.
• SMART senter for sosial
innovasjon.

Virksomhet Barn og unge
• Ulike tilbud og tiltak til barn, unge og
familier.
• Tilbud organisert etter funksjonsnivå
• Kompetanseplan for helsestasjon og
familiehuset
• Koordinerende enhet og individuelle
planer
• Oversikt over tjenester i Barn og unge

Barn og Unge
• Virksomhetsplan
• Oversikt over tilbud til barn, unge og
familier

Felles planer kommune 0-100
• Smittevernplan
• Folkehelseplan
• Rusplan
• Rehabiliteringsplan

ORGANISERING AV KOORDINERENDE
ENHET/BESKRIVELSE
• Organisering av koordinerende enhet,
beskrivelse
• Individuelle planer
Felles planer kommune 0-100
• Smittevernplan
• Folkehelseplan
• Rusplan
• Rehabiliteringsplan
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Eventuelle utfordringer når det gjelder
kompetanse
For å få oversikt på tjenesteområdets kompetansebehov har arbeidsgruppen sett på nasjonale
utredninger, Stortingsmeldinger og proposisjoner som påvirker tjenesteområdet. Videre så har
gruppen kartlagt nåværende situasjon i kommunene i forhold til kompetansebehov. Bildet synes
veldig likt i begge kommuner og gjenspeiler i stor grad også samfunnsutfordringer på området.
Vår hovedkonklusjon er at alle tjenestene innenfor området er i endringer som påvirker og vil påvirke
fremtidens behov for kompetanse innen de ulike virksomhetene og tjenestene. Til dels er det snakk
om store endringer som påvirker både generell kompetanse, spesial- og dybde kompetanse, tilbud om
tiltak og organisering av disse. Det er også behov for innovasjonskompetanse i form av å skape nye
former for tjenester som løser oppgavene på nye/bedre måter.
Regjeringen har satt ned et utvalg, det såkalte kompetanseutvalget, som har sett på behov for
kompetanse i framtiden. NOU 2018:2 viser til en utfordring innenfor undervisning, og helse og sosial
sektor i forhold til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i framtiden. Økt digitalisering og automatisering
vil sette sitt preg på arbeidslivet, noe som innebærer endring i arbeidsoppgavene i alle yrker på tvers
av utdanningsnivå. Digital omstilling krever ny kompetanse både hos ledere og ansatte. SSBs
framskrivning av forventinger til etterspørsel av arbeidskraft for fremtiden, viser et økt behov for
høyere utdanning. Alt dette påvirker direkte og indirekte måten kommunen produserer sine tjenester
innenfor oppvekstområdet på.
Arbeidsgruppen har sett på de mest sentrale dokumentene som berører sektoren. Kommunereformen
(Prop 91 L) hvor målet bla er å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Samhandlingsreformen (St. melding 47, 2008) i form av mer helsetilbud til innbyggerne lokalt. Barnevernreformen
(Prop.73 L 2016-2017) vil gi kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.
Det såkalte Ludvigsen utvalget (NOU2015:8) som viser til at utdanningssektoren trenger fornyelse for
å møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. Denne er fulgt opp med St. melding
28: 2016 som fokuserer på tre hovedområder: Mer tid til dypdelæring, som bla annet innebærer en
fagfornyelse og behov for nye læreplaner. Det foreslås at tre tverrfaglige områder skal vektlegges:
demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.
En ekspertgruppe er nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2017, ledet av professor Thomas Nordahl,
med mandat å utrede barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Det
foreslås store endringer i dagens ordning med spesialundervisning og organisering av PPT. Dette er for
tiden på høring.
Kompetanseløft i Barnehage ble initiert i 2013 og er siden fulgt opp med fornyede
kompetansestrategier: Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022. Strategien har fokus på fire
områder: barnehagen som pedagogisk virksomhet, inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og
danning, språk og kommunikasjon og barnehagens verdigrunnlag.
Tabell 3 Sentrale punkter knyttet til utfordringer og satsingsområder som medfører behov for
kompetansetilførsel hos ansatte i barnehage, skole og PPT
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Barnehage

Skole

Barnehagen som pedagogisk
virksomhet
Et inkluderende miljø for
omsorg, lek, læring og danning
Språk og kommunikasjon
Barnehagens verdigrunnlag
5. Behov for høyere kompetanse
både i form fra fagbrev men også
høyere kompetanse som
masternivå.

Fagfornyelsen
Læringsstrategier
Kreativitet i alle fag
Dybdelæring
Styrket opplæring i folkehelse
og livsmestring.
Ansatte med kompetanse på
fremmedspråk (tysk og fransk
først og fremst)
Digitalisering.

Spesialpedagogiske
tilrettelegging (PPT)
Det er forslag om større
endringer av dagens ordning med
spesial undervisning, både
organisering og hvordan den
gjennomføres. Dette påvirker
både dagens PPT, barnehage og
skole. Forslaget er til høring.
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Tabell 4 Viser kompetansebehov i forhold til barnevern og helsetjenester
Helse/ psykisk helse
Tiltak funksjonshemmede
Barnevern
Kort liggetid på sykehus etter
Behovet for oppfølging og
Tidlig innsats, med tiltak som er
fødsel medfører behov for mer
veiledning er endret over de
godt tilpasset barnas og
spesialiserte tjenestersenere årene.
familienes behov.
/jordmortjenester i
kommunen.
Metodekunnskap innenfor
utredning og analyse.
Utfordringer psykisk helse barn og Nye former for diagnose krever
unge behov for tiltak i
ny kunnskap og nye typer tiltak. Metoder for endringsarbeid og
barnehage/skole.
foreldreveiledning.
Mange ansatte med lavere
Redusert/overført kommunen
kompetanse behov for økt
Samtaler med barn.
psykisk helse (Bupa) behov for
kompetanse og spisshøyere kompetanse psykisk
kompetanse.
Komplekse problemområder som
helse og rus.
psykisk helse, rus-problemer.
Sikre overganger og gode planer
Behov for å bygge nye
for barn og unge som trenger
Vold.
behandlingstilbud i kommunen. livslang oppfølging.
Undersøkelses og tiltaksarbeid
Ulike former for utenforskap,
rettet mot minoritetsfamilier og
mobbing, livsmestringsinnvandrere.
utfordringer.

Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
Under er det en oversikt på de mest sentrale samarbeidspartnere som er kartlagt i begge kommuner.
Det vil trolig være andre former for samarbeid som er mer tidsavgrenset eller i forhold til enkelte mål
som vi ikke har med i vår oversikt, men oversikten gir et bilde som er dekkende for begge kommuner.
Interkommunale tjenester
Tønsberg er vertskap for følgende interkommunale:
•
•
•

Incestsenteret
Krisesenteret
Senter for kriminalitetsutsatte

(I løpet av 2017 ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert i alle politidistrikter for å styrke
tjenestetilbudet til kriminalitetsutsatte. Støtte-sentrene skal hjelpe en kriminalitetsutsatt med råd og
veiledning. Tilbudet gjelder for hele Vestfold).
Tønsberg kommune leder det interkommunale samarbeidet med Barnevernvakt for kommunene i
hele Vestfold. Etter kommunesammenslåingene de siste årene i Vestfold diskuterer flere kommuner å
ha egen barnevernvakt. Det er lovpålagt å ha en døgnvakt/beredskap i forhold til barnevern.
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Re kjøper ungdoms helsestasjonstjenester av Tønsberg kommune. Det samme gjelder barnevernvakt,
Incestsenter, krisesenter og senter for kriminalitetsutsatte.
Internt samarbeid i kommunene. Begge kommunene har rigget ulike organiseringer som skal sikre
samhandling og tverrfaglig samarbeid i virksomhetene og på tvers av virksomhetene. Målet er å sikre
samhandling og koordinere tjenestene på hensiktsmessige måter. Samarbeidene er litt ulikt
sammensatt men har samme målsettinger.
Samarbeid ut over kommunen. Begge kommuner har et samarbeid med Sykehuset i Vestfold i forhold
til: barneavdelingen (områdepediater), føde/barsel, BUPA (spedbarnsteam og kompetanseteam),
Seksuell overgrepstema (SSO), HFU, Bupa og Glenne (habilitering/rehabilitering. Kompetansemiljøer
som Statsped, Hjelpemiddelsentralen mv.
Samarbeid med forskning og utvikling. Begge kommuner har et samarbeid med Høgskolen i Sørøst
Norge/Universitetet både på å ta imot studenter, barnehagelærer, lærer, sykepleier, helsesøster,
barnevernspedagog/sosionom. Videre er det et samarbeid rundt forskning og utvikling i begge
kommuner. Re har også et samarbeid med Rbup om forskning på SMART og med Vrije universitet i
Belgia og TAOS instituttet i USA.
Ledernivå. Begge kommuner har en struktur med felles ledermøter i sektoren som sikrer samhandling
på ledernivå. På skole og barnehage er det felles lederforum for Vestfold. Barnevernleder forum for
Vestfold i samarbeid med Fylkesmannen.

Likheter og ulikheter
Tjenesteområdet oppvekst, barn og unge er i stor grad likt i begge kommuner. Dimensjonene er ulike
på bakgrunn av størrelse og dette medfører at det er bygd opp mer støttestrukturer rundt
ledelse/stabsfunksjoner i Tønsberg.
Begge kommuner har bygd opp tjenester knyttet til psykisk helse via Familiehuset/senter som
plattform, med spisskompetanse innenfor psykisk helse. Re har organisert som egen avdeling, i
Tønsberg er det organisert under forebyggende helse. Re har et ungdomstilbud i Familiesenteret,
mens Tønsberg har dette i Kultur. Utekontakt og ungdomsklubbene og er mer knyttet opp mot fritid
Tønsberg enn i Re.
Barneverntjenestene er organisert likt, med ulike team som er ulikt dimensjonert. Tønsberg har
utviklet noe mer tiltak i Barneverntjenesten bla Familieråds koordinator og nettverkskonsulent. Re har
utviklet SMART barnevern tiltak.
PPT er del av Barn og Unge i Tønsberg, mens det er en egen virksomhet i Re med bakgrunn av at
denne tjenesten inntil 2018 var en interkommunal ordning.
Begge kommuner har bygd opp en veiledning og avlastningstilbud for barn med ulike
funksjonsnedsettelser, mens Tønsberg har i større utstrekning bygd opp en mer omfattende
tiltakskjede og satset på tiltak til nye målgrupper som barn med ulike utviklingsforstyrrelser.
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Barnehage sektoren er organisert på samme måte, men Tønsberg er inndelt i soner. Tønsberg har
langt flere private barnehager, men de utgjør ikke største andel av antall plasser. Både Tønsberg og Re
har tett samarbeid med private barnehager. Re har et oppvekstsenter, som er barnehage og skole
ledet av rektor.
Skolesektoren er organisert likt, hver skole egen virksomhet. Noen skoler har mer utdypende
spesialtilbud til barn med ekstra behov. Dette er også likt organisert i begge kommuner, men
omfanget av tilbudet er noe ulikt.
Re avviker på et område via sitt utviklingsarbeid med SMART oppvekst som felles verdigrunnlag
understøttet med en rekke verktøy som er fundament for alt arbeid med barn og unge i kommunen. I
tillegg er det bygd et Senter for sosial innovasjon som har ansvar for utviklings- og innovasjonsarbeidet
knyttet til SMART oppvekst som et folkehelsetiltak. Her pågår det også forskningsarbeid (offentlig PhD)
og samarbeid med diverse nasjonale og internasjonale kompetansemiljø.
Tønsberg har også et pågående offentlig PhD arbeid knyttet til Barn og Unge. I Tønsberg er alle
tjenester til Barn og unge som ikke er barnehage og skole lagt til Barn og Unge. I tillegg er det
kompetanse knyttet til stab på Ungdata, SLT, Vold og koordinator Familieråd.
Tønsberg har også satset på å bygge ut tiltak på gamle Husøy skole som dekker flere av de områdene
kommunene sliter med i forhold til tjenester til barn og unge, her alternative læringsarenaer,
alternative barneverntiltak og behandlingstilbud i forhold til psykisk helse barn og unge.

Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
De fleste barn og unge mottar tjenester i kommunen uten at det er behov for spesielt tilrettelegging
eller behov for helse og omsorgstjenester. Det innebærer at kommunens viktigste arenaer for
forebygging av at barn og unge har behov for ekstra tjenester er i barnehagene og skolene. Høy
kompetanse, god kvalitet og godt samarbeid mellom hjemmet, barnehage og skole er den viktigste
forutsetning for dette. Det innebærer at kommunen må være gode på å samarbeide både internt i
kommunen og med barna og deres familier. Kommunens tjenester utfordres ved at det er en økende
grad av spesialisering, og tjenestene har i løpet av de siste 10 årene blitt mer fragmentert og
differensiert. Begge kommuner har forsøkt å løse noen av disse utfordringene ved at alle tjenester til
barn og unge er samlet i en virksomhet i Barn og Unge. Arbeidsgruppen mener at dette er viktig
organisatoriske grep for å sikre at barn, unge og deres foresatte mottar helhetlige og koordinerte
tjenester. Behovet for koordinering å bygge felles forståelse for mål og verdier blir ekstra viktig i en tid
hvor tilbudene er mange og sammensatte. Begge kommuner har erfaring for at barn og unge med
sammensatte behov eller utfordringer som ikke har en klar «adresse» inn i kommunen lett kan bli
kasteballer i systemet, noe Nye Tønsberg må søke å unngå. Samarbeid er nødvendig for å løse
sammensatte utfordringer.
Omsorg, utvikling og læring skjer i en relasjon mellom det enkelte barnet og den ansatte i kommunen.
Tjenesten skapes i en samhandling mellom giver og mottaker. Det fører til at vi må bygge tjenester
som er dialogiske og samskapende med barna og deres foresatte. Det utfordrer oss på gamle
forståelser av hva som er mulig og ikke, og leder mot et behov for utvikling og innovasjon av våre
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tjenester for å skape en kommune for framtida.
Sosial innovasjon
Oslo kommune har laget en egen veileder for sosial innovasjon hvor de innleder med:
«Nye tider skaper nye behov, og nye behov krever nye løsninger.» 1
Innovasjon er et forholdvis nytt begrep i offentlig sektor og store deler av eksisterende innovasjons
teori er basert på økonomiske forståelser. Sosial innovasjon er imidlertid en form for innovasjon som
begynner å få en større plass i offentlig sektor og nevnes som en viktig metode for å møte behovet for
utvikling av tjenestene. Re kommune åpnet 27.4.18 SMART senter for sosial innovasjon.
Vi forstår sosial innovasjon som å finne nye ideer som fungerer som løsning på uløste behov i
samfunnet, og som kan bidra til at folks liv blir bedre.
Når et barn føler seg ensom, gruer seg til skolen eller opplever mobbing så må det ikke være slik. Det
er mulig å omforme de miljøene barn og unge er til daglig til noe bedre.
Arbeidsgruppen fremholder at fokus på innovasjon, forsking og utviklingsarbeid (FOU) er viktig for
tjenesteutviklingen i nye Tønsberg kommune. Kommunesammenslåingen gjør det mulig å fokusere
nettopp på et aktivt FOU arbeid i forhold til barn og unge. Det ligger til rette for at Nye Tønsberg kan
være i front i Norge og internasjonalt når det gjelder å utvikle tjenester til barn og unge som møter
framtidige behov på bedre måter. Begge kommuner har hatt fokus på barn og unge og drevet aktivt
både med tiltaksutvikling, forskning og utvikling de senere årene. SMART senteret har satt dette i
system og er unikt i nasjonal sammenheng. Dette gir den nye kommunen et fortrinn i forhold til
innovasjonsarbeid spesielt rettet mot barn og unge. Ved å utvikle nye måter å gi tjenester på som i
enda større grad kan forebygge at barn og unge trenger omfattende tjenester fra kommunen på sikt
vil ha stor betydning både for innbyggerne og i forhold til samfunnsøkonomien.
Barns beste
Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill mellom offentlige aktører, familie, og nærmiljø.
Å legge til rette for at barn og unge får en god oppvekst er et samfunnsansvar. FNs barnekonvensjon
om barns rettigheter fremhever at Barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger
som angår barn.
1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets
trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger
eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal
treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.
3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller
beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter,
særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert
tilsyn.

1

Veileder for sosial innovasjon Oslo kommune Velferdsetaten
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Det er to lovverk som regulerer tjenesteyting i forhold til aldersinndeling for barn og unge,
Barnevernloven som gjelder for alder 0-23 år og Kommunehelsetjenesteloven som gir barn og unge
rett til tjenester fra 0-20 år. Det innebærer at kommunen er pliktig til å yte helsetjenester til ungdom
fram til 20 år og barnevernsbarn fram til 23 år uavhengig av om man i forhold til hvordan man velger å
sette skille mellom voksen og barn. Begge kommuner har i løpet av de siste årene hatt fokus på at
barn og unge skal ha tilgang på tjenester som er samkjørt og tydelig adresse inn. I forhold til å bruke
alder som tydelig målgruppe har begge kommuner tatt dette inn over seg i form av lovverk som
hjemler oppfølging for barnevernsbarn fram til fylte 23 år og for barn som mottar helsetilbud fram til
20 år. Begge kommuner opplever at det kan være utydelige grenseoppganger mot ungdom som har
behov for tjenester fra kommunen hvor tjenesten er hjemlet i ulikt lovverk, slik at arbeidsgruppen ser
at det uansett vil være behov for en nærmere avklaring mellom kommunens ulike tjenester i forhold
til å sikre overganger og sørge for at riktige tiltak er inne. Vi legger også til grunn at kommunen gir
tjenester til alle barn og unge på noen områder og til noen ut fra indikasjon på behov. Arbeidsgruppen
legger til grunn at de aller fleste barn og unge har behov for ordinære tjenester fra kommunen som
barnehage, skole og forebyggende helsetjenester. I hovedsak bor de fleste unge hjemme til de er
ferdig med videregående skole.
En av hovedgrunnene til å organisere alle tjenestene til barn og unge i samme område er å sørge for at
det tverrfaglige samarbeidet fungerer godt og kvaliteten på tjenesten har fokus på barn og unge. Det
er muliggjort i stor grad via felles ledelse som kan legge til rette for det tverrfaglige samarbeidet på
overordnet nivå, og kan samordne kvalitet og kompetanse i organisasjonen. Ved å gi tjenester til alle
barn og unge fram til fylte 20 år er det en tydelig og oversiktlig organisering som gjør det lettere for
innbyggere å orientere seg. Det gjør det også mulig for innbyggerne å forholde seg til en helhetlig
organisasjon. Organisasjonens kompetanse vil være tverrfaglig og dekker hele fagfeltet fra generelle
forebyggende tiltak til indikerte tiltak for noen. En liten del av barnebefolkningen vil ha behov for mer
langvarige/varige tjenester fra kommunen, men de vil i all hovedsak gjennom oppveksten ha sitt tilbud
i barnehage og skole og bør derfor organiseres sammen med barn og unge. Barn som har mer
omfattende funksjonsnedsettelser vil i perioder kunne ha behov for tjenester som vi i dagens ordning
finner i helsetjenester for voksne, som praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie. Dette skille vil
vi få for en liten gruppe uavhengig av hvilken aldersinndeling vi velger. Her bør ny kommune har fokus
på å sikre samhandling og tydeliggjøre ansvar og økonomi.

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at gode rutiner og avtaler om samarbeid vil sørger for god flyt
28

på levering av tjenester på tvers av områdene. Når det gjelder tjenester som bolig med bistand som en
liten gruppe vil ha behov for etter fylte 20 år, kan dette sikres ved gode rutiner om samhandling som
trer i kraft tidlig slik at overgangen blir sømløs. Områder det bør være fokus på å sikre avtaler rundt er
omfattende helsetjenester, overganger til NAV og videre oppfølging rus og psykisk helse.
Arbeidsgruppen er derfor av den oppfatning at å samle tjenestene til barn og unge 0-20 år under
samme område vil sikre samhandling og kvalitet på tjenestetilbudet overfor denne målgruppen på den
beste måten.
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å
forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i
undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud.
Brukermedvirkning er også et virkemiddel på flere nivå. Blant annet kan brukermedvirkning bidra til
økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle
tilbud.
I tillegg har brukermedvirkning en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med andre,
gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i
kraft av sin grunnleggende verdighet.
Dersom brukeren kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke
selvbildet på en positiv måte og dermed styrke egen motivasjon. Dette vil kunne bidra positivt til ens
bedringsprosess, og således ha en terapeutisk effekt. I motsatt fall kan den hjelpeløsheten mange
opplever bli forsterket.
For å lykkes med dette så er det behov for økt kompetanse innenfor alle våre tjenester og for verktøy
som kan legge til rette for et godt samarbeid. Det finnes flere modeller som kan tas i bruk for å skape
og legge til rette for brukermedvirkning på gode måter.

Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for
dette tjenesteområdet
Arbeidsgruppen fremholder følgende punkter som ny kommune bør ha fokus på:
o Alle tjenester til barn og unge samles under en kommunaldirektør 0-20 år – unntaksvis til 23
år i henhold til lovverk.
o Størrelse på områdene, hensiktsmessig stort nok, men ikke for stort. Samle tjenester som
begge kommuner har gjort i dag under virksomhet Barn og Unge har vært et godt grep i
forhold til tverrfaglig samarbeid og kompetansedeling. Arbeidsgruppen vil advare mot å dele
for mye/spesialisere for mye slik at tjenestene kan utvannes, bli fragmentert og det oppstår
skuving mellom ulike tjenester.
o Tønsberg Læringssenter har få samarbeidsflater inn i foreslåtte struktur og foreslås overført til
samme område som NAV.
o Når det gjelder kulturtjenester til barn og unge har det vært diskutert å legge kulturskolen til
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o

o
o

o

o

sektoren samtidig som noen i arbeidsgruppen er redd for at det kan føre til at kulturtilbudet
blir utvannet og fragmentert. Arbeidsgruppen er enig om at gode kulturtjenester til barn og
unge har vesentlig betydning for barn og unges levekår. Kultur er en viktig brobygger i forhold
til inkludering og fungerer som limet i et samfunn slik at arbeidsgruppa er opptatt av at ny
kommune bygger gode tilbud til barn og unge hvor det er et fokus på barnefattigdom, sikre at
alle har tilgang til noe. Beholde et stort fokus på frivillighet og mobilisering av innbyggere til
aktivitet på fritiden er et viktig forebyggende tiltak.
Ungdomskontorets tjenester bør sees på om skal flyttes til oppvekst da det har en stor
sosialfaglig profil i arbeidet hos spesielt Utekontakten.
Når det gjelder tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelser anbefaler vi at gruppa følger
sektoren fram til 20 år, men at det lages egne rutiner og sikring av overganger og videreføring
av tiltak der det er behov for varige tjenester. Tydelig avtaler på ansvar og økonomi.
Begge kommuner har gode kompetanse på områdene og er langt framme på flere
utviklingsområder. Det er viktig å ta med dette inn i ny kommune.
Sikre at nye kommune driver et aktivt innovasjons, forsknings og utviklingsarbeid og bygger
rundt det arbeidet som er gjort i begge kommuner de siste årene. Det ligger til rette for at nye
Tønsberg kan bli en foregangskommune på området med forskning og utvikling av kommunale
tjenester til barn og unge.
Arbeidsgruppen anbefaler at det legges en tydelig strategi i forhold til systematisk forebygging
og at det sikres støttestrukturer som gjør dette mulig. Flytte fokus fra reparasjon til å
forebygge, her henvises det til SMART og det arbeidet som er gjort i forhold til å bygge en
modell for helhetlig forebyggende arbeid i en kommune og tidlig innsatsprosjektet gjennom
mange år i Tønsberg.
Behov for mer kompetanse på flere områder, kommunen får overført mange oppgaver fra
staten inn i framtiden som vil kreve en kompetanse og tiltaksløft, jf. barnevernsreform, skole
og barnehagesatsing.

Sammendrag
Arbeidsgruppens arbeid viser at begge kommuner har mye av de samme måtene å organisere og yte
tjenester på. De fleste tjenestene er lovpålagte og er regulert i henhold til lov og forskrifter noe som
medfører at mye er likt. Begge kommuner har i dag en organisering som dekker omtrent de samme
tjenestene under kommunaldirektør/sjef for oppvekst. Noe unntak mellom kommunene i forhold til
Folkehelse, SLT/TLS. Re har satset noe mer på forsknings og utviklingsarbeid gjennom SMART senter
for sosial innovasjon, mens Tønsberg har satset på tiltaksutvikling spesielt rettet mot områder som er
sårbare som psykisk helse, barn med sammensatte behov og barnevernsbarn med behov for tiltak.
Dimensjonering og organisering i tjenester og team er noe ulik men følge i all hovedsak samme
struktur. Begge kommuner har sterkt fokus på tverrfaglig samhandling og brukervennlig
tjenesteproduksjon.
Andre vesentlige ting som bør berøre
Tønsberg Læringssenter bør etter arbeidsgruppens anbefaling sees i sammenheng med NAV og
arbeidet med flyktninger og innvandrere. I dag har senteret liten kontaktflate inn til tjenestene i
oppvekst og barn og unge. I all hovedsak gir læringssenteret et skoletilbud for voksne. Det vil være
noen mellom 16 og 20 år som mottar et tilbud i læringssenteret men disse vil ikke utgjøre en større
gruppe tjenestemottakere i senteret.
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Det er viktig at ny kommune greier å ha et systematisk fokus på det forebyggende arbeide med barn
og unge, og sikre at det gis tilstrekkelig handlekraft. God grunnbemanning i tjenestene vil på sikt
kunne hindre mer omfattende og kostnadskrevende tjenester og ikke minst mye strev hos innbyggere.
Fokus bør være på universelle løsninger og legge til rette for inkludering på alle arenaer.
Behovet for innovasjon eller tenke nytt om tjenester til barn og unge bør sikres inn i ny kommune. Det
ligger godt til rette for et slagkraftig Forsknings, utvikling- og innovasjonsarbeid gjennom SMART
senter for sosial innovasjon og forskningsarbeidet som er startet i Tønsberg kommune. Dette bør sees
på i sammenheng. Det er bygd en unik plattform for dette og vil kunne være et viktig tiltak for å sikre
gode tjenester og bærekraftig drift inn i framtiden.
Fokus på å tilrettelegge for gode måter å drive reell brukermedvirkning på i alle tjenester. Her har
begge kommuner fortsatt en del å gå på for å bli gode på dette.
Arbeidsgruppen har samlet inn mye materiale som vi velger og ikke legge ved rapporten. Dette er
materiale som vil være tilgjengelig for neste fase av arbeidet. Vedlegg viser en oversikt på de mest
vesentlige dokumenter for begge kommuner.
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Teknikk, næring og samfunnsutvikling
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Jan Ronald Eide, kommunaldirektør

Mette G. Halvorsen, kommunalsjef

Gro Pettersen, virksomhetsleder TkE

Rolf Lønnum, rådgiver

Anne Beate Hekland, virksomhetsleder KUT

Rune Nordeide, avd.leder landbruk

Rune Gjerden, virksomhetsleder Bydrift

Glenn Dyling, teamleder bygg

Jarle Krokeide, tillitsvalgt Akademikerne

Bente Bøe, tillitsvalgt Delta

I felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg 7.3.2017 ble rådmennene bedt om å fremme forslag til
samarbeidsløsninger eller vertskommuneløsninger på de områder hvor det er hensiktsmessig i tiden
frem til sammenslåingstidspunktet. På bakgrunn av dette vedtaket ble det satt i gang arbeid med å
utrede samarbeidsløsninger innenfor teknisk sektor. Arbeidet skulle avklare samarbeidsløsninger,
organisering, lokalisering, bemanning, økonomiske forhold og komme med forslag til
samarbeidsavtale.
For fagområdene plan, byggesak, kart/oppmåling og landbruk ble det opprettet
vertskommunesamarbeid, vedtatt av kommunestyret i Re i sakene 063/17 (05.09) og 077/17 (24.10) og
Bystyret i Tønsberg i sakene 099/17 (13.09) og 156/17 806.12).
Vedtak om samarbeid for de øvrige fagområdene innenfor teknisk sektor fra 1.1.2018 ble vedtatt av
Bystyret i Tønsberg i sak 157/17 06.12.2017 og av Kommunestyret i Re i sak 092/17 12.12.2017. Det er
inngått en egen samarbeidsavtale mellom kommunene på disse områdene, og alle ansatte i Re er
overført til Tønsberg.
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Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike områdene

Kartet viser faktisk organisering av felles teknisk område i Re/Tønsberg pr. dato, med unntak av NAV.
Framtidig organisering av NAV kartlegges i en egen gruppe, og er ikke omtalt her.
Tønsberg havnevesen er organisert som en egen virksomhet med ansvar for havna og tilhørende
kystled. Virksomheten anses som et spesialområde for Tønsberg, og er ikke behandlet i denne
rapporten.

Sentrale planer og strategier
Re kommune
Kommuneplan, områdeplaner, boligsosial handlingsplan, Klima- og energiplan, Vedlikeholdsplan 2018,
Hovedplan vann/avløp, rutinebeskrivelser i IK-bygg, strategisk næringsplan.
Tønsberg kommune
Kommuneplan, kommunedelplan—Byplanen, geodataplan, landbruksplan, gatebruksplan, byromsstrategi, boligsosial handlingsplan, Klima- og energiplan, Virksomhetsplan, økonomiplan/handlingsplan,
husleieavtaler formålsbygg, strategisk næringsplan.
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Eventuelle utfordringer når det gjelder
kompetansen
Tønsberg kommune
Tønsberg kommunale Eiendom
• Kompetanse/ressurs til ajourhold av digitale bygningstegninger mangler.
• Kompetansen generelt god, evt. behov tilleggskompetanse kan tilføres eksisterende ansatte
eller erstattes ved kjøpte tjenester. Siden tjenestene er mer spesialisert i Tønsberg er også
spisskompetansen antageligvis noe bedre i Tønsberg, særlig på tekniske anlegg. Noe
spisskompetanse vil forsvinne de nærmeste årene med mange arbeidstakere over 60 år og noe
vil antageligvis måtte kjøpes eksternt. Viktig å rekruttere fagarbeidere.
• Ressursen for å behandle startlån er for liten pga. en vesentlig økning i søknader og
utlånsbeløp.
Kommuneutvikling
• Kompetansen innenfor tjenesteområdet er generelt god. Vi har bla. samfunnsgeografer,
jurister, samfunnsvitere, ingeniører, tømrere, arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere,
naturforvaltere, biologer, forstkandidater, jordskiftekandidater, sivil agronomer, agroteknikere,
oppmålingsingeniører og sivilingeniører. Vi har også god kompetanse på skanning.
• Arbeidsstokkens alderssammensetning tilsier at vi i løpet av de neste 5-10 år vil trenge flere
oppmålingsingeniører, jordskiftekandidater, spesialiser på digitale kart og tilrettelegging av
dette. Vi vil også trenge spesialister til matrikkelføring, 3D kompetanse og vedlikehold av info
på hjemmeside. I forhold til planleggingsarbeidet og revisjon av kommuneplan, vil vi ha behov
for digital kompetanse i forhold til utarbeiding av rapporter, statistikk mm. Det vil også være
behov for kompetanse i forhold til klima og oppfølging av klimaplan.
Bydrift
• Kompetansen innenfor tjenesteområdet er generelt god. Vi har bla. merkantilt personell med
økonomi og HR kompetanse, ingeniører/siv. Ing. med forvaltningskompetanse, prosjektledere,
avdelingsleder kompetanse, videre har vi en rekke håndverker grupper med fagbrev og
mesterbrev. Re sitt personell har utført mange oppgaver og har ikke hatt mulighet for å læres
opp/kurses i alt. Tønsberg har ikke kompetanse innenfor renseløsninger og behandlingsanlegg
som Re har.
• Arbeidsstokkens alderssammensetning tilsier at vi i løpet av de neste 5 år vil trenge flere
ingeniører på vei, VA, prosjektledelse, og ulike oppgaver på drift og parkering. Det vil også
være behov i forhold til Miljø, renovasjon, klima og oppfølging av klimaplan.
• Utfordringer innenfor merkantil med økonomi og styring av systemer for selvkostområdet.
Trenger mer kompetanse for Re.
Eiendomsutvikling
• Kompetansen er generelt god, de ansatte har bakgrunn innen ingeniørfag, arkitekt, juridisk og
eiendomsfag. EUT er spisset for rollen innenfor prosjektgjennomføring og eiendomsutvikling.
Siden tjenestene er mer spesialisert i Tønsberg er også spisskompetansen antageligvis bedre i
Tønsberg.
• Alderssammensetning og kapasitet tilsier at om noen år vil vi trenge noen flere ansatte.
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Næring
• Det er ingen direkte kompetanseutfordringer innenfor næring forutsatt et tett samarbeid med
andre avdelinger i organisasjonen som kan tilføre nødvendig fagkunnskap fra sak til sak.
Utfordringen i så måte gjelder tilgangen til disse personene og at det er et samspill rundt
prioriteringene. Kompetansen finnes, det er opp til kommunen(e) å organisere seg slik at vi
fremstår enhetlige, konsise og effektive utad.
Re kommune
• Ingen ressurser til miljø- og klimaspørsmål.
• Ingen ressurser til overordnet plan.

Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
Tønsberg kommunale Eiendom
•

•
•
•

Formålsbygg; Samarbeider med samtlige kommunale virksomheter som utleier av lokaler.
Internt også Eiendomsutvikling og Bydrift. Eksterne leverandører av varer og tjenester, KLP,
idrettslag om drift av anlegg i Re, eksterne leietakere. Div. myndigheter; Arbeidstilsyn,
Miljørettet helsevern, el- kontroll, heis-kontroll, Brannvesen, DSB m.fl.
Boliger; Samarbeid med NAV, Bolig, Helse, Tildeling, Politiet, Linde + beboere/pårørende.
Rammeavtaler med eksterne leverandører er til dels ulike og må gjennomgås før 2020.
Samarbeid med Jarlsberg IKT blir viktig i sammenslåingsprosessen. De må tidlig på banen.

Kommuneutvikling
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

KUT har størst samarbeidsrelasjoner i forhold til rådmannens stab, Bydrift og EUT, men også
næring skoler, barnehager, informasjonsavdelingen, dokumentavdelingen, Jarlsberg IKT og
servicesenteret.
Internt er det store samarbeidsrelasjoner mellom plan, byggesak, geodata og landbruk,
kundemottak og skanning.
Samhandling med eksterne aktører er først og fremst Fylkesmannen, Vestfold
Fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR. Men også noe med NVE samt lag og
foreninger som byggmesterforbund, næringsforening, sentrumsforening, velforeninger,
bondelag, grunneiere og skogeierlag.
Interkommunalt samarbeid geodata og plandialog.
Vestfold kommuner.
Miljørettet helsevern.
Vertskommuneløsning med Re i forhold til plan, byggesak, geodata og landbruk.
Veterinærvakt (Re vertskommune).
Tilknytning til politikere og spesielt UBA.
Det er også naturlig å trekke inn de største aktørene på næringssiden.
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Bydrift
• Bydrift har størst samarbeidsrelasjoner i forhold til rådmannens stab, KUT og EUT, men også
næring, skoler, barnehager, helseforetakene, informasjonsavdelingen, dokumentavdelingen,
Jarlsberg IKT og servicesenteret.
• Internt er det store samarbeidsrelasjoner mellom forvaltning, drift og prosjekt.
Videre med IKS som VIV, TR, VIBR, VESAR, TB, Blålysetater.
• Samhandling med eksterne aktører er først og fremst Fylkesmannen, Vestfold Fylkeskommune,
Statens vegvesen, Tønsberg sentrum, Næringsforeningen, en rekke velforeninger og frivillige
organisasjoner. Andre kommuner, tilknytning til politikere og en rekke av de største aktørene
på næringssiden. Forskjellige faglige fora.
Eiendomsutvikling
Internt:
• EUT samarbeider mest med, rådmannen, KUT, TkE, næringssjefen, Bydrift og brukere (skole,
barnehage og helse) i prosjektgjennomføring.
Eksternt:
• EUT har en stor ekstern kontaktflate, kjøper mye konsulenttjenester (teknisk, juridiske).
• Kontakt mot utbyggere, investorer, entreprenører, næringsforeninger, etc.
• Det er også tett kontakt gjennom myndigheter som Husbank, arbeidstilsyn, IKT Jarlsberg etc.
Næring
Næring opplever en positiv utvikling i samarbeidet med de andre avdelingene i organisasjonen, men vi
kan bli enda tettere/samstemte rundt retning. For næring er det hos plan, areal, eiendomsutvikling,
bydrift og NAV vi har de største og viktigste grensesnittene. Da «Bo» også er et viktig element i
regionens næringsutvikling kunne det med fordel vært noe tettere kontakt med avdelingene som
arbeider med oppvekst. Det samme gjelder kommunens kommunikasjonsavdeling som bør være svært
viktig i omdømmearbeidet.
Eksternt har næringsavdelingen tett og konkret samarbeid med Tønsberg Næringsforening (Re og
Tønsberg), Pulserende Kystperle, Visit Vestfold, Tønsberg Sentrumsutvikling og Gründerhuset HI5.
Dette samarbeidet er helt avgjørende for at kommunens få næringsressurser skal kunne gjennomføre
betydelige aktiviteter innenfor de 3 B’ene. I tillegg samarbeider vi med Færder kommune om
reiselivsutvikling og er i et næringsnettverk med de øvrige Vestfold-kommunene, samt
fylkeskommunen, hvor vi definerer Vestfold som en arbeidsregion. Dette har bl.a. ført til
Verdiskapningsinitiativet. Vi har også definert oss som en del av Osloregionen hvor næringer med
unike konkurransefortrinn vil kunne dra veksel på drahjelp inn i større markeder. Her er Rygg og
konseptet til den Magiske fabrikken et slikt eksempel.
Re kommune
•
•
•
•

Vertskommunesamarbeid på områdene Plan, byggesak, kart/oppmåling, landbruk, miljørettet
helsevern.
Servicekontoret om utleie av skoler, idrettshaller etc.
Kjøp av tjenester fra interkommunale virksomheter, f. eks. VESAR, VIB, Vestfold Vann, Tønsberg
renseanlegg.
Leie av bygninger til kommunal virksomhet (Nav), samt bosetting av flyktninger.
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•
•
•
•
•
•
•

NAV tildeling kommunale boliger
RAK (tidligere ASVO) gressklipping
Avtale med idrettslag om drift av kommunalt idrettsanlegg i Bergsåsen.
Avtale med idrettslag om kostnadsfordeling vedr. inv./ drift av Meny Arena.
Brøyting/strøing av kommunale veier, avtale med lokal entreprenør
Sand camping, avtale om drift
Våle båthavn, avtale om drift

Likheter og ulikheter
Tønsberg kommunale Eiendom
Likheter:
Virksomheten ble slått sammen fra 1.1.2018 og det er generelt store likheter mellom forvaltning, drift
og vedlikehold av bygningsmasse. Tønsberg tar i bruk IK-bygg som drift og vedlikeholdsprogram fra
våren 2018, Re har brukt det en stund.
Ulikheter:
Bolig: Tildeling av kommunale utleieboliger skjer hos NAV i Re, i sentralt tildelingsutvalg hos Tønsberg.
Anbefales at boligforvalter er involvert i tildelingsprosessen for å skape godt bomiljø.
Bostøtte og startlån ligger hos boligforvalter i Tønsberg, hos NAV i Re.
Formålsbygg:
Tønsberg har internleieavtale og intern fakturering, Re har ikke. I Tønsberg betaler virksomhetene
brukerutstyr selv, i Re dekkes det meste av teknisk og føres på byggetjenester.
Teknisk er mer involvert i utbyggingsprosesser i Tønsberg enn i Re.
Renhold:
Rutiner/metoder er nokså like
Arbeidstid er ulik, kl. 06 på skoler i Tønsberg, kl. 07 i Re, gjelder de fleste ansatte
Noen ulikheter ved frekvenser, Re renholder hyppigere i klasserom, men Tønsberg renholder
hyppigere på sykehjem og i helger i idrettshaller som leies ut. Frekvensene bør være like fra 2020. Det
tar tid å planlegge endring i renhold fordi det medfører en bemanningskabal i forhold til
stillingsprosenter som skal gå opp med nye renholdsplaner.
Vaktmestertjeneste/drift/vedlikehold:
Vaktordning må samordnes. Forskjell både i omfang og betaling.
Re har vesentlig mer brukerservice enn Tønsberg. Gjør at tid til teknisk drift av byggene blir
uforutsigbar. Virksomhetene forventer for mye brukerservice som går utover teknisk drift. Dvs. faglige
prioriteringer viker for brukerhensyn.
I Tønsberg holder arbeidsgiver verktøy og bil, mens i Re får vaktmesterne kompensasjon for dette.
I Re har vaktmester ansvar for bygg og uteområde, mens i Tønsberg er det delt mellom TkE og Bydrift.
Jfr. spisskompetanse i pkt. 3.
Kommuneutvikling
Likheter:
Samme versjon av Acos
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Samme programvare for kartforvaltning og kartportal
Klart språk prosjekt
Svar ut
Lik struktur på hjemmeside
Landbruk: søknadsbehandling over statlige portaler
Lik eiendomsoppmålingstjenester
Leveranse av informasjon til eiendomsmeglere
Likt gebyrregulativ
Ulikheter:
Landbrukskontoret i de to kommunene har noe ulik praksis i forhold til tolkning av landbrukslovverket.
Det er også ulike utfordringer i forhold til drift, bosetning mm. Man må forvente litt ulik praksis fram til
det blir et felles kommunestyre.
Plan og byggesak har også noe ulik praksis i forhold til tolkning av plan og bygningsloven. I og med Re
har kjøpt tjenester av Holmestrand tidligere vil nok rutiner fra Tønsberg bli retningsgivende. Foreløpig
er den gode tilbakemelding fra Re sine politikere. Når det blir felles kommuneplan og felles politikere
vil dette bli samkjørt. Forskjeller i kommuneplaner og forskjellige utfordringer gir en ulik politikk i
forhold til areal.
Bydrift
Likheter:
Planer etc.: Samme tankegang omkring planer, veiledere etc. Samarbeid på en del allerede i dag.
Prosjekter for sanering og separering av fellesavløpsanlegg. Prosjekter for sanering av spredt avløp.
Overvannsprosjekter.
Begge kommuner har Visma. Re innfører de moduler som ikke brukes i dag i år 2020.
Samme versjon av Acos, Klart språk prosjekt, Lik struktur på hjemmeside, leveranse av informasjon til
eiendomsmeglere.
Ulikheter:
Re har hatt samme personer på mange oppgaver, Tønsberg mer spesialisert.
Re har egne renseanlegg og høydebasseng, det har ikke Tønsberg.
Re mangler database for veianleggene som viser størrelse og tilstand anleggene. En del rutiner må på
plass/utarbeides
I Re er det økonomikontoret som lager avslutningsregnskap på prosjekter og for selvkost, i Tønsberg
lages de i Bydrift.
I Re behandles faktura i Basware, i Tønsberg i Visma. I Re kan man ikke se fakturaen i fra Visma. I Re er
ikke Fri4 integrert med Visma, I Tønsberg er det integrert
Gebyrregulativet er ulikt.
Eiendomsutvikling
Begge kommuner har likheter gjennom planer og lover. Re er en noe mindre kommune og har drevet
sin eiendomsutvikling, utbygging gjennom ledergruppen. Kommunaldirektører forteller at Re har et
eget reglement for prosjekt-gjennomføring, Tønsberg har gjennom flere år opparbeidet en
spisskompetanse på dette feltet og dette kan justeres/implementeres til Re kommune. Teknisk i
Re/TkE kjenner til EUTs systemer for prosjektgjennomføring. Tønsberg og Re har stort sett de samme
IKT løsninger og dette vil da kunne forenkle prosessen
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Næring
Sett fra et næringsperspektiv er det åpenbare ulikheter mellom Re og Tønsberg. Tønsberg er en
administrasjons- og handelsby med en rik kultur og aktivitetsnivå også sammenlignet med kommuner
på samme størrelse. Re her et svært godt utviklet handelssenter og noen spennende bedrifter, men er
først og fremst en landbrukskommune.
Mer spennende er det å drøfte/fokusere på likhetene mellom kommunene og med den også
fremtidige mulighet.
Matproduksjon og næringsmiddelindustri er et slikt område og vil få høy prioritet i årene som kommer
og vi har blant landets beste forutsetninger til å lykkes med en vekst her. En kombinasjon av noen av
de tyngste aktørene innenfor dette segmentet i kombinasjon med de mindre og mest innovative gir et
spennende grensesnitt. I tillegg bør samspillet mellom denne næringen og Rygg miljøpark kunne gi en
økonomisk-, miljø- og omdømmeeffekt
Nærheten til Oslo og E18 samt tilgang til næringsarealer åpner opp for et rikt tilbud til arealkrevende
virksomheter som ønsker å etablere seg i vår kommune.
Tønsberg kommunes stjernestrategi hvor det klart defineres hvordan sentrum skal utvikle seg og
hvordan tettstedene rundt skal se ut harmoniserer ikke med hvordan Revetal ser ut. Dette må vi ta
hensyn til i videre arbeid
Re kommune
Re hadde hele teknisk sektor organisert som en virksomhet.
Oppgavene er i hovedsak de samme, men de er driftsmessige ulikheter blant annet pga. geografi og
innbyggertall.
Re har få egne maskiner, driften er i all hovedsak basert på innleie.
I Re er tildeling av kommunale boliger lagt til NAV.

Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Tønsberg kommunale Eiendom
Muligheter:
• Mulighet til mer rendyrking av tjenester og prioritering av tekniske tjenester.
• Utvikle det som er bra i begge kommuner.
• Gjennomgang av oppgave/ansvarsfordeling og mulighet for å tenke nytt.
Utfordringer:
• Å samordne og effektivisere tjenestene uten at brukerne vil mene at de får en redusert
kvalitet, men økonomisk er det rom for effektivisering/bedre tekniske tjenester.
IK-bygg er under implementering og utvidet bruk for Re og Tønsberg. Har også en brukermeldings-app.
Kommuneutvikling
Muligheter:
• Tydeliggjøre struktur, og dele opp i flere avdelinger og underavdelinger (seksjoner).
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•
•
•
•

Lage en enhet som driver med utviklingsoppgaver og oppfølging av planer og strategier.
Lage en enhet for analyse og kartlegging av kommunens fagområder. Vil kunne utnytte
kompetanse og ressurser bedre og gi synergieffekter, eks. skole – og boligprogram
Skanning av arkivene planarkiv, landbruksarkiv, eiendomsarkiv, byggesaksarkiv
Elektroniske søknader

Utfordringer:
• Størrelsen på avdelingene øker i forhold til at vi får flere innbyggere å betjene.
• Store avdelinger er en utfordring i forhold til oppfølging, faglig ansvar og personalansvar.
• For lite ressurser til oppfølging av vedtatte planer. Eks Sem, Kilen, byroms- strategi
(Farmannstorget mm), Klima og energiplan.
• Utviklingsprosjekter ligger fordelt på mange ulike virksomheter (svømmehall - kultur, P-anlegg
Haugar - bydrift, Lindalsplan mm) – utfordrende med samhandling.
• Flere virksomheter som jobber med analysearbeid og kartleggingsarbeid – utfordrende med
samhandling, lite kjennskap på tvers av virksomhetene kan gi dobbeltarbeid.
• Samhandlinger mellom avdelingene og virksomhetene.
Bydrift:
Muligheter:
• Større fagmiljø i den nye kommunen gjør at det nok blir enda mer attraktivt å jobbe her med
VA. Flere ressurser samlet sett gir bedre total kompetanse. Etablere ny struktur på
utviklingsoppgaver og oppfølging av planer og strategier.
• Større muligheter for spesialisering innen prosjektfaget. Bedre utnyttelse av
prosjekteringsverktøy og mannskap.
• Elektroniske søknader, digitale arkiv og generell digitalisering.
• Dele kunnskap med hverandre på tvers av kommuner. Kunnskap som finnes i enten i Re eller
Tønsberg kommer den nye kommunen til gode.
• Større fagmiljø, det blir flere å spille på, noe som gir økt fleksibilitet, og bedre kundeservice.
Utfordringer:
• Avdelingenes størrelse øker i omfang slik at det blir for stort å ha faglig ansvar og
personalansvar med dagens struktur.
• Flere personer fra Re tilsier også en større total organisasjon og mer belastning på IT-personell.
Denne bør styrkes for å være i samsvar med oppgavene og utfordringene.
• Tilstrekkelig økonomiske bevilgninger til en tilfredsstillende drift, og til gjennomføring av
nye/utbedring av veianlegg.
• Re har hatt en svært liten prosjektavdeling ift. folketallet. Tønsberg har heller ikke stor
prosjektavdeling ift sammenlignbare kommuner. Dette fører til at behovet for personell til å
følge opp nødvendige prosjekter er forholdsmessig stort. Det er et stort etterslep på sanering
av spredt avløp i Re.
• Alle data skal samordnes i et felles system. Mye data i Re kommune er ikke digitalisert, det vil
derfor være ressurskrevende å få inn alle data, både i forhold til personell og økonomi.
• Større område i areal, større kundebase, større budsjett, medfører at det blir mer å sette sett
inn i.
• Lokalkunnskap kan bli en utfordring.
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Eiendomsutvikling
Muligheter:
• Mer rendyrking av tjenester og prioritering av tekniske tjenester.
• Utvikle det som er bra i begge kommuner.
• Mulighet for å tenke nytt.
Utfordringer:
• Økonomi
• Ulike kulturer
• Organisere feil
Næring
Det er en reell fare for at avstanden mellom kommunen og næringslivet øker da vi i første omgang skal
fusjonere/omstille og i neste omgang bli en større organisasjon. Dette vil kunne påvirke dialogen og
saksgangen negativt. Noe som igjen påvirker omdømmet vårt, holdningene til politikere og
administrasjon og dernest hele aktivitetsnivået hvor vi er så avhengig av at kontinuiteten minst
opprettholdes.
Utvikling og vekst vil være sentralt og uten at det arbeides godt og riktig med alle 3 B’ene, med god
samhandling sentralt i organisasjonen vil dette bli en betydelig utfordring.
Hvis vi skal følge retningslinjene i RPBA står vi foran en formidabel sentrumsutvikling de neste årene.
Dette vil også kreve organisasjonens fulle oppmerksomhet, noe som også vil bli utfordret nå som vi får
flere fokusområder.
Arbeidsplassutfordringen i årene som kommer vil kanskje være en av kommunens aller tøffeste
oppgaver. Men det er kanskje i Tønsberg kommune som har hatt en svakere næringsutvikling, hvor det
vil kreve ekstra hard innsats fra alle hold for å nå de målene vi har satt oss. Men utfordringen gjelder
selvsagt hele den nye kommunen.
Nye Tønsberg må være villig til å investere i enda bedre dialog med ulike eksterne aktører og plassere
arbeidsplassutfordringene sentralt i organisasjonen
Re kommune
Skanning av kommunens arkiv vil være tidsbesparende og lette framtidig saksbehandling.

Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for
dette tjenesteområdet
Kartleggingsgruppa mener det er ønskelig å videreføre dagens to-nivåmodell, hvor virksomhetene har
fullt budsjett/økonomi/personalansvar. For å sikre en effektiv tjenesteproduksjon, bør det fortsatt
legges opp til stor grad av delegasjon knyttet til behandling av kurante saker.
Teknisk område i Tønsberg og Re er allerede samordnet fra nyttår, og alle ansatte er overført til
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Tønsberg kommune. Oppgavene er fordelt på de fem virksomhetene vist i organisasjonskartet under
pkt. 1. Kartleggingsgruppa er av den oppfatning at denne organiseringen fungerer tilfredsstillende. Det
vil uansett være viktig at arbeidet med valg av virksomhetsstruktur forankres i en god prosess med stor
grad av medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.
Tjenesteområdet i Tønsberg omfatter i dag også NAV, og gruppa mener det må foretas en vurdering av
om det er den mest hensiktsmessige plasseringen i nye Tønsberg kommune.
Det er også noen ulikheter mellom kommunene når det gjelder organisering av boligtildeling, bostøtte
og startlån som bør vurderes samtidig.
Nye Tønsberg kommune har satt seg som mål å være en næringsoffensiv kommune, og med tanke på
hvor krevende verdiskapning er og vil være, er det viktig at næring får en sentral plass i en ny
organisering. Utvikling vil i stor grad være prosjektbasert, og skal vi få en slagkraftig organisering, bør vi
se på hva som er de betydeligste prosjektene fremover og organisere oss deretter.
Kommuneutvikling består i dag av plan, byggesak, geodata og landbruk. Dette er områder som fletter i
hverandre og som det er hensiktsmessig å ha liggende samlet. Virksomheten driver både med
samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon.
Kommuneplanen er et viktig styringsorgan for kommunen, og det kan være nyttig at samfunnsdelen og
kommuneplanprosessen kjøres mer sentralt slik det ble gjort tidligere. En sentral styring av
kommuneplanen hvor man trekker store veksler på aktuelle virksomheter vil gi en mer helhetlig
prosess og et større eierskap til kommuneplanen. Det er en fordel med større fokus på samfunnsdelen.
Nye Tønsberg vil måtte gjennom strategisk planlegging være i forkant for å møte kommende utvikling.
Eiendomsutvikling er organisert for å ivareta kommunens eierskap, prosjektgjennomføring og
strategisk utvikling av kommunens grunneiendommer på kort og lang sikt. Virksomheten har spisset
kompetanse til utvikling gjennom det å blande kompetanse innenfor grunneiendom,
prosjektgjennomføring, plan og bygningslov og juridisk kompetanse. Dette er kunnskapselementer som
må til for å lykkes sett i et utviklingsperspektiv.
Høsten 2017 ble det gjennomført en gjennomgang av organisering og modell i forbindelse med
overtakelse av de tekniske tjenester for Re kommune. Alle fagavdelinger innenfor Bydrifts
ansvarsområde fra Re og Tønsberg konkluderte med at dagens organisering i Tønsberg var rasjonell og
kostnadseffektiv. Våre erfaringer så langt i 2018 er at organiseringen fungerer godt og at de ansatte er
godt fornøyde.
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Kultur, folkehelse og frivillighet
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Tone E. Moseid, virksomhetsleder biblioteket

Ida C. Johre virksomhetsleder kultur

Sigmund Skei, kommuneoverlege

Ole Grejs, folkehelsekoordinator

Magnus C. Martin, virksomhetsleder

Per Schjeldrup, kommuneoverlege

Grethe Johnsen, virksomhetsleder

Torild Rosenvinge, kulturskolerektor

Lise Gulliksen, tillitsvalgt

Anne Martine Ouff, tillitsvalgt

Kartlegging av kultur, folkehelse og frivillighet har utfordret gruppen i forhold til avgrensning. Når det
gjelder folkehelse har det vært en særlig utfordring med tanke på organisatorisk plassering.
Frivilligsentral og organisatorisk plassering har også vært diskutert. Gruppen har ellers konsentrert
arbeidet om de oppgaver som pr i dag hører inn under kulturvirksomheten i kommunene.
Begge kulturvirksomhetene har fagfelt med stor spennvidde, det er derfor ikke gått inn i hvert enkelt
fagfelt i denne kartleggingen. De er i stedet listet opp i tabellen for likheter og ulikheter, i prosessen
med å bygge nye Tønsberg er det naturlig å tenke seg en ytterligere gjennomgang av dette fagfeltet.

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike tjenesteområdene
Tønsberg kommune
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Re kommune
Virksomhetsle
der Ida C.
Johre

Kulturskole
Torhild
Rosenvinge

Bibliotek
Rita Cicconi

Kulturkontor

Sentrale planer og strategier
Beskrivelse

Re

Tønsberg

Kommuneplan og handlingsplan
Anleggsplan idrett og friluftsliv
Strategi for å motvirke barnefattigdom
Kunnskaps og oversiktsdokument folkehelse
10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling
Bibliotekplan Vestfold
Strategisk plan Tønsberg og Færder bibliotek
Nasjonal rammeplan kulturskolen
Strategisk kultur og idrettsplan (VFK)
Samarbeidsplan DKS
Strategiplan for aktiv aldring

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Eventuelle utfordringer når det gjelder
kompetansen
Nye Tønsberg ansees å være stor og attraktiv nok til å ha gode muligheter for å rekruttere riktig
kompetanse innen kulturfeltet. Det gjelder også muligheten for å følge opp det lovpålagte kravet om
fagutdannet biblioteksjef. Det er likevel på mange områder sårbart ved sykdom og skifte av jobb at det
i mange funksjoner bare er rom for å ha en person med fagkompetanse. Det er også en generell
utfordring med å ha ressurser til å opprettholde og videreutvikle oppdatert kompetanse på staben.
Det er også en vurdering om hvor stor grad av digital kompetanse de ulike virksomheter skal ha i egen
avdeling vs. hva som er av kapasitet i Jarlsberg IKT.
Det er i dag ikke noen i de to kommunene med spesifikk kulturvernkompetanse, med tanke på målet i
den politiske plattformen: Nye Tønsberg skal aktivt jobbe for å ivareta og formidle sin kulturarv,
herunder vikingarven, og skal bli landets ledende middelalderkommune. På den annen side er det et
godt samarbeid med fylkeskommunen og Riksantikvar på dette feltet.
I noen tilfeller er det meget små stillingsprosenter i kulturskolen, og det kan i disse stillingene være
utfordrende å finne godt kompetent arbeidskraft. Dette gjelder hovedsakelig innenfor korpsdireksjon.
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I øyeblikket er ikke dette et stort problem, men problemet kan fort oppstå igjen når man trenger å
knytte til seg ny arbeidskraft.
I tillegg ønsker man å peke på den samfunnsmedisinske kompetansen som finnes i kommunene, og
vektlegge at denne kompetansen skal benyttes i tilstrekkelig grad til folkehelsearbeidet, herunder
alkoholpolitikken. Bortsett fra dette meldes det ikke om spesielle områder der det er mangler på
kompetanse innen kultur, folkehelse og frivillighet pr nå.

Samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
Samarbeidspart
Internt:
Teknisk avdeling
Skoler og Barnehager
Helsehus/helseinstitusjoner
Kirkekontor
Servicesenter
Landbruk
Kommunelege
Eksternt:
Festivaler i nordisk nettverk
Frivilligheten
Helsedirektoratet
BUFDIR
Vestfold fylkeskommune
Vestfoldmuseene
Vestfoldbibliotekene
Kulturdepartementet
Nabokommuner
Wang
Oseberg
Universitetet i sør-øst Norge
Vestfold idrettskrets
Norsk kulturskoleråd

Re

Tønsberg

Stor
Stor
middels
Middels
Middels
Middels
Lite

Stor
Stor
Lite
Lite
Stor
Lite
Middels

Middels
Stor
Lite
Lite
Stor
Middels
Stor
Lite
Stor
Ingen
Ingen
Lite
Lite
Middels

Middels
Stor
Middels
Middels
Stor
Stor
stor
Middels
Stor
Middels
Middels
middels
Lite
Lite

Likheter og ulikheter
Tema

Re

Folkehelse
Folkehelseforum

Rådmannens stab
Har ikke dette i Re

Barnefattigdom

Tønsberg

Virksomhet Kultur idrett og folkehelse
Tversektorielt forum med 10 deltakere,
org. av folkehelserådgiver
Ligger ikke til kultur, men
Rådgiver plassert i Virksomhet Kultur
samarbeider med virksomhet Barn og idrett og folkehelse
unge
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Integrering
Frivillighet
Veteranplan
Rådsorgan

Arrangørungdom

Jobbet noe med NAV og frivilligheten, Egen tilskuddsordning gjennom IMDI, ellers
men ikke eget
ikke noe overordnet ansvar
ansvar
Har ansvar for
Ansvarlig for frivilligheten innen feltet.
tilskuddsordninger og generell
Ikke tilordnet noe overordnet ansvar
kontakt
Ikke etablert
Samarbeid mellom kultur og
kommuneoverlege
Barne og ungdomsråd – organisert av Ungdomsråd – organisert av
folkehelserådgiver i Rådmannens
ungdomskontoret – avdeling i Virksomhet
stab.
kultur idrett og folkehelse
Ungdommens kulturråd organisert av
kulturvirksomheten
Ungdommens kulturråd

Egen gruppe i hhv Ungdomskontoret og UKM

Utekontakt/unginfo Ikke tilbudt
Fritids/ungdomsklubb Ikke tilbudt
Gratis ferie og
fritidstilbud
Bibliotek
Kulturskole

Haugarock –
fremføring og
øvingsanlegg ungdom

Egen tjeneste i Ungdomskontoret
3 klubber organisert under
ungdomskontoret
Sommeraktiviteter arrangeres
En rekke tilbud gjennom mange
av kultur gjennom Aktiv i Re
avdelinger
Avdeling i Virksomhet kultur
Egen virksomhet – interkommunalt
samarbeid Færder kommune. Filial på Tjøme
og to fengselsbibliotek
Avdeling i Virksomhet kultur.
Egen Virksomhet. Stor forskjell i
Dekning under
elevdekning – Tønsberg lavest, men
landsgjennomsnittet, ca. 50 %
har mange tilbud i andre kommunale
høyere dekning enn Tønsberg. Pris pr avd. og gjennom private tilbydere
plass moderat i fht
sammenlignbare kommuner.
Har ikke dette tilbudet
Tjeneste organisert i Virksomhet kultur
idrett og folkehelse.

DKS og DKSS
(Den kulturelle
skolesekken og
den kulturelle
spaserstokken)

Organisert under kulturkontoret

Organisert under virksomheten kulturskole

Friluftsliv

Oppfølging av Sandsletta og
Oslofjordens friluftsråd, bistand ved
opparbeiding og merking av stier og
løyper.
Spillemidler, fast utleie av haller
og gymsaler, tilskuddsordninger,
anleggsutvikling
Sekretær fra kommunen

Oppfølgning av skjærgårdstjenesten,
Oslofjorden friluftsråd, sti og anleggsutvikling.
Publikumshenvendelser etter friluftsloven.

Idrett og fysisk akt.
Idrettsråd

Spillemidler, utleie av kommunale
anlegg, tilskuddsordninger, anleggsutvikling
Mottar økonomisk tilskudd.
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Svømmehall

Basseng org. utenfor kultur

Overnatting i
kommunale bygg
ved større
arrangementer
Arrangementskoordinering
Middelalderfestival
UKM

Ligger ikke til kultur

Kulturhus/scener

Annen kultur
Kunst i offentlig rom
Pilegrimsled
Frivilligsentral
Partnerskap for
folkehelse

Ikke et arbeidsområde i Re
Re Middelalderdager
Ikke eget tilbud og involvering,
tilbys deltakelse i Tønsberg
Har ingen egne scener som
administreres. Våle samfunnshus
benyttes som fremføringsscene.

Svømmehall i sentrum egen avdeling i
Virksomhet kultur idrett og folkehelse.
Administrerer også to mindre basseng på Eik
og Ringshaug
Administreres av virksomhet kultur idrett og
folkehelse
Ansvarsområde i Virksomhet kultur idrett og
folkehelse
Tønsberg Middelalderfestival
Interkommunalt samarbeid med
Færder, deltakere fra Re har fått delta.
Støperiet driftes av Virksomhet kultur
idrett og folkehelse. Oseberg kulturhus driftes
privat – Virksomhet kultur idrett og folkehelse
har sekretærfunksjon for kulturhusstyret.

Diverse prosjekter.

Div. samfunnssaler, øvingsrom og
tilskuddsordninger.
Kultur deltar i arbeidsgrupper der slik Administreres av virksomhet kultur idrett og
kunst skal velges og kjøpes inn.
folkehelse.
Ansvar kultur, samarbeid kulturarv V Ansvar kultur, samarbeid kulturarv V
fylkeskommune og kirken.
fylkeskommune.
Re har ikke frivilligsentral.
Organisert under virksomhet Mestring og
forebyggende tjenester.
Fast deltagelse i det regionale
Fast deltagelse i det regionale
folkehelsenetteverket, organisert
folkehelsenetteverket, organisert av
av fylkeskommunen.
fylkeskommunen.

Trygge
lokalsamfunn

Fast deltagelse i det
Fast deltagelse i det
skadeforebyggende arbeidet gjennom skadeforebyggende arbeidet gjennom det
det regionale og nasjonale
regionale og nasjonale
Tryggelokalsamfunns-arbeidet.
Tryggelokalsamfunnsarbeidet. Organisert av
Organisert av fylkeskommunen, og fylkeskommunen, og Skadeforebyggende
Skadeforebyggende forum.
forum.

SLT (Samordning
av det lokale rus og
kriminalitetsforebyggende
arbeidet)

Fast deltagelse i regionalt
nettverk for SLT.

Fast deltagelse i regionalt nettverk for
SLT.

Tønsberg og Re har mange likheter innen Kultur, frivillighet og folkehelse. Ovenfor er det en
overordnet liste med angivelse av likheter og ulikheter. Det ble våren 2016 utført en sammenligning
av Re og Tønsberg av Telemarksforskning basert på deres kulturindeks. Den viste at den sammenslåtte
kommunen ville opprettholde nivået om den ble slått sammen.
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Ulikhetene kan oppsummeres på følgende måte:
•

•
•
•
•

•
•
•

Ansvaret for strategisk og overordnet folkehelsearbeid er hos Re i Rådmannens stab, men er i
Tønsberg lagt inn under Virksomhet kultur, idrett og folkehelse sammen med et
tverrsektorielt folkehelseforum.
Basert på størrelsesforholdet mellom kommunene, er Tønsberg betydelig større
Tønsberg har et bredere tjenestetilbud og oppgavefelt og har i mange tilfeller en dypere
involvering på drift, prosjekt utvikling og prosjektgjennomføring.
Tønsberg har tre sidestilte virksomheter, men kulturfeltet er i Re organisert i en virksomhet.
Re Middelalderdager produseres av kultur, teknisk, Re videregående skole og med
Vestfoldmuseene som samarbeidspartner. Tønsberg Middelalderfestival produseres av kultur,
frivillige og med Vestfoldmuseene som samarbeidspartner.
Tønsberg og Færder bibliotek har som interkommunal virksomhet et bibliotekstyre
(vertskommunemodellen med politisk nemnd), men Re bibliotek ikke har det.
Kulturskolen i Tønsberg har Dks (Den kulturelle skolesekken) og Dkss (Den kulturelle
spaserstokken) som en del av sine oppgaver, mens Dks og Dkss ligger under kultur i Re.
Stor forskjell på dekningsgrad i kulturskolene.

Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Vi er bedt om å drøfte muligheter og utfordringer ved utforming av ny organisasjon for kultur,
frivillighet og folkehelse. Utgangspunktet for kartleggingsgruppen har vært å foreslå en struktur på ny
organisering som gir innbyggerne i nye Tønsberg best mulig tjenester innenfor dette fagfeltet.
Gjennom disse tjenestene skal vi legge grunnlaget for at alle innbyggerne som ønsker det, skal utvikle
seg og sine evner, de skal tilbys arenaer der de kan lære, diskutere og være aktive borgere. Gjennom
kunst og kultur skal innbyggerne gis kulturell kompetanse og gode opplevelser. Undring og nye
inntrykk kan være med på å gi innbyggere ny kunnskap. Gjennom godt folkehelsearbeid, planlegging
av boområder og god kontakt med frivillige organisasjoner, kan man legges grunnlaget for en fortsatt
god kommune å vokse opp i, leve i og komme som ny innbygger til. Dette fagfeltet spenner vidt og er i
ytterste konsekvens begrenset kun av hva kommunen prioriterer i sin økonomiske planlegging og
gjeldene lovgivning. Mulighetene er mange, men kartleggingsgruppen har valgt å konsentrere seg om
de tjenester som i dag hører inn under fagfeltene i de to kommunene i dette kartleggingsarbeidet.
Kartleggingsgruppen har brukt mye tid på å diskutere begrepet folkehelse og hvor de med overordnet
ansvar for folkehelse bør organiseres i nye Tønsberg kommune. Det vil være viktig å være
oppmerksomme på forskjellen mellom strategisk og overordnet folkehelsearbeid og folkehelsetiltak.
Det utøvende overordnede arbeidet vil ofte i stor grad være lagt til kommuneoverlege og
folkehelserådgiver/koordinator. Begge kommuner har god erfaring med egen organisering, men ser
også utfordringer. I Tønsberg trekker man frem fordelen med å ha knyttet denne stillingen til
«linjen». Erfaring fra Re er at man vil ha større tilgjengelighet på helheten dersom man sitter i stab.
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Det ansees som en styrke at folkehelserådgiver har en nært organisatorisk felleskap med frivillighet og
nærdemokrati – og at ansvarsområdet folkehelse er tydelig definert og til stede i rådmannens
ledergruppe. Det poengteres at folkehelse og miljørettet helsevern bør ligge nært opp til
samfunnsplanlegging og alkoholpolitikk for å sørge for god samfunnsplanlegging.
Frivillighet er et begrep som er mye brukt fra både politisk og administrativt hold. Arbeidsgruppen
poengterer at frivillighet er et stort område med svært mange ulikheter. Det eksisterer ikke en
ensartet frivillighet. Man har dimensjoner som den organiserte frivillighet, en til en frivillighet, adhoc
frivillighet, Semiprofesjonelle organisasjoner under en frivillighetsparaply. Videre må man ikke
glemme at deltakelse i frivillighet er for mange et gode i seg selv for den som deltar, og resultatet av
det frivillige arbeidet er underordnet. På samme måte som folkehelse, vil frivillighet være delt mellom
det strategisk overordnede i hvordan kommunen forholder seg til frivilligheten, og hvordan de ulike
virksomheter og avdelinger forholder seg til ulike spesifikke frivillighetsområder og organisasjoner. I
det norske samfunn har også frivilligheten en viktig demokratisk funksjon gjennom ulikt
medvirkningsarbeid på vegne av medlemmene. Frivilligheten er en stor ressurs og kan være med på å
utvikle kommunen positivt, men den må forbli fri og et supplement til kommunens tilbud, ikke til
erstatning for kommunalt ansvar.
Når det gjelder Frivilligsentralen i Tønsberg, er denne organisert under virksomhet for Mestring og
forebyggende tjenester. Per i dag opplever leder for denne virksomheten at dette tilbudet
samstemmer med andre tjenester som tilbys i denne virksomheten. På den annen side, i arbeidet med
å se nye muligheter i ny organisering, ville en organisering knyttet til kultur kunne gi en bredere
dekningsflate ut mot samfunnet. Vi ser utfordringer i forhold til integrering, barnefattigdom og en
aldrende befolkning. En frivilligsentral er en spennende og relevant samarbeidspartner organisert
sammen med virksomhet med ansvar for frivilligheten.
Biblioteket er i Tønsberg en egen virksomhet med en avdeling i Færder og to fengselsavdelinger på
Sem og Berg. I Re er biblioteket en tjeneste under kulturvirksomheten. Det er stor enighet om at
biblioteket i nye Tønsberg kommune skal fortsette å være en virksomhet med det nye Re bibliotek
som en avdeling i virksomheten. Dette er i tråd med retningslinjene i Lov om folkebibliotek. Biblioteket
som virksomhet og tjenesteområde har mange tangeringspunkter eller overlapp mot andre
kommunale innsatsområder: by- og tettstedsutvikling, integrering og inkludering, kvalifisering,
kunnskapsformidling i bred forstand, kulturformidling, folkehelse, frivillighet, styrke den digitale
kompetansen i befolkningen, bekjempelse av barnefattigdom, m.m. I tillegg er biblioteket en arena
som både frivilligheten og kommunale virksomheter kan bruke til aktiviteter, arrangementer, og for å
møte innbyggerne. Biblioteket har et organisert samarbeid med skolene i begge kommuner.
Utfordringen blir å ha en helhetlig tilnærming til utviklingen av det samlede folkebibliotektilbudet i
den nye interkommunale virksomheten.
Kulturskolen er også en egen virksomhet i Tønsberg, mens den i Re ligger som en avdeling under
kulturvirksomheten. Også her er arbeidsgruppen enige om at det naturlig at kulturskolen blir en egen
virksomhet i nye Tønsberg kommune. Det har også vært diskutert hvorvidt kulturskolene skal ligge
som virksomhet i kultur eller oppvekst. Det står i nasjonalrammeplan at kulturskolen skal samarbeide
med skoleverket for å bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge. Det står
også i rammeplanen at kulturskolen skal fungere som et lokalt ressurssenter og medvirke til å styrke
kulturell kompetanse og utfoldelse. Kulturskolen skal også samarbeide med kulturlivet om å tilby
kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele samfunnet. Basert på ønske om at
kulturskolen skal ha en viktig rolle i utviklingen av det lokale kulturliv og at kultur er markert i politisk
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plattform som et viktig satsningsområde, anbefaler gruppen at kulturskolen organiseres sammen med
det øvrige kulturfeltet, men en eventuell plassering av kulturskolen under oppvekst vil være mer
formålstjenlig under administrativ hovedmodell B enn A.
Det har vært diskusjon om hvor DKS og DKSS bør plasseres i og med at det er forskjellig praksis i Re og
Tønsberg. Fordelen med at den plasseres på kulturskolen, er at kulturskolen allerede er meget nært
knyttet til skolene og at lærerne i kulturskolen er høyt kompetente til å legge et program. Faren kan
være at man mister uavhengigheten og også bruker de kunstneriske ressursene i kulturskolen til å
være utøvende. Re og mange nabokommuner har meget god erfaring med at dette ligger til
kulturkontoret. Videre vil det med en slik organisering være enklere å flytte kulturskolen over til
oppvekst om det skulle være ønskelig. Kartleggingsgruppen anbefaler DKS og DKSS organisert etter
modell fra Re.
Helse i Tønsberg har samlet mye av det forebyggende feltet i egen virksomhet. Dette ansees som en
god videre praktisering, men at det litt senere i prosessen vurderes om hvorvidt tilbud som
frivillighetssentral og andre deltilbud bør organiseres nærmere frivillighet og folkehelserådgiver.
Når det gjelder idrett og friluftsliv vil dette fagområdet etter sammenslåingen være meget stort. Både
Re og Tønsberg har mange anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og i tillegg har
mange og meget aktive idrettslag. Hvorvidt dette fagfeltet skal fungere i egen virksomhet, bør sees på
når det er bestemt hvilke fagområder som legges til kultur.
Digitalisering
Når det gjelder innbyggerdialog, foreligger det et stort potensiale med tanke på digitalisering. Det er
avhengig av digital kompetanse i organisasjonen for å kunne utvikle dette tilbudet videre. Det er også
avhengig av at ansatte er fremoverlent i forhold til ny teknologi, og ser fordelen med slik utvikling.
Digitalisering av tjenester krever også at kommunens systemer er så nye at ny teknologi virker.

Synspunkter til ny virksomhetsstruktur for
dette tjenesteområdet
Kartleggingsgruppen for kultur, folkehelse og frivillighet forslår slik hovedmodell innen kultur,
frivillighet og folkehelse:
• Interkommunalt bibliotek mellom Nye Tønsberg og Færder med avdelinger, samles i egen
virksomhet.
• Kulturskolen organiseres i egen virksomhet.
• Kultur, idrett og friluftsliv samles i en virksomhet, med ungdomskontor og svømmehall som
egne tjenesteområder.
o Det vurderes om svømmehallen blir egen virksomhet når nytt anlegg står ferdig i
2023.
o Det vurderes om fagområdene/overordnet arbeid med folkehelse, nærdemokrati
barnefattigdom, (evt. inkludering) og frivillighet samles i en stab hos kommunalsjefen
i administrativ modell A. Beholdes i virksomheten under administrativ modell B.
o Avhengig av størrelse og oppgaveomfang vurderes det å dele virksomheten i to.
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Sammendrag
Arbeidet med å kartlegge kultur, folkehelse og frivillighet har trukket opp mange spennende og
utfordrende diskusjoner. Det er stor enighet om at kulturskolen skal fortsette som egen virksomhet
som det allerede er i Tønsberg i dag. Likeså er det enighet om at Den kulturelle skolesekken og Den
kulturelle spaserstokken bør videreføres etter modell fra Re og ikke som en del av kulturskolens drift.
Dekningsgraden har vært et tema og det poengteres at det vil være viktig at kulturskolen i nye
Tønsberg bør ha en dekningsgrad som er et sted mellom Re og Tønsberg.
Det er også enighet om at bibliotekene etter sammenslåingen av kommunene, bør fortsette som egen
virksomhet etter modell fra Tønsberg. Man ser da for seg Tønsberg og Færder bibliotek med
avdelingene Tjøme, Re og fengselsbibliotekene.
Diskusjonene rundt folkehelse har vært mange og spennende. Organisatorisk plassering samt
ansvarsområdene har vært sentrale. Det er viktig å peke på samfunnsmedisinsk kompetanse som
kommunene har, og som det poengteres at bør rettes i tilstrekkelig grad mot folkehelsearbeidet. Det
anbefales også at folkehelse og alkoholpolitikk bør organiseres under samme virksomhet for best å
kunne ivareta dette aspektet av folkehelse. Det vil være viktig å knytte folkehelsearbeidet opp mot
planarbeidet i nye Tønsberg. Det er mange temaer som kommer inn under folkehelse som ikke er
diskutert, og alle planer som innvirker på folkehelsearbeidet er heller ikke nevnt i kap. 2. Dette
Gjelder bl. a trafikksikkerhet, skadeforebyggende arbeid og ruspolitikk. Området folkehelse er en
overbygging på store deler av kommunens tjenester og det var nødvendig med en avgrensning.
Frivilligheten har alltid vært en del av kulturlivet og vil fortsette å være det. Som tidligere diskutert i
kartleggingen, vil frivillighet være et supplement til en kulturvirksomhet. Det bør utarbeides gode
rutiner på hvordan frivillighet skal møtes fra nye Tønsberg kommune. For oversikt og gode støtte- og
koordineringsfunksjoner, kan det være en løsning å bruke en stillingshjemmel som har dette som en
særskilt oppgave. Ved å organisere Frivilligsentralen under kultur kan det gi en utvikling i retning av
økt arbeid mot hele befolkningen.
Kulturfeltet ellers spenner over store fagfelt og Tønsberg har jevnt over et bredere tilbud enn Re. Re
jobber med de fleste fagområdene som Tønsberg, men med stor forskjell i antall ansatte er det
naturlig at man kommer dypere ned i materien i Tønsberg. Avhengig av hvor mange fagfelt som legges
til kultur, foreslåes det at man ser på hvorvidt en kulturvirksomhet skal deles opp når dette er
bestemt. I og med at det er store spenn i fagene innenfor kultur kan dette være produktivt og til det
beste for tjenestene ut til publikum.

51

Økonomi
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Jørn Erik Borge, økonomisjef

Ivar Jostedt, kommunalsjef

Mona Herland, regnskapssjef

Vigdis Bommen, regnskapssjef

Lars Petter Farsund, innkjøpsrådgiver

Mona E. Larsen, virksomhetsleder/rektor

Sandra Halvorstad, tillitsvalgt FO

Hege Ramberg, tillitsvalgt NSF

Organisasjonskart ligger som vedlegg bak i rapporten.

Utfordringer når det gjelder kompetansen
Dagens kompetanse- og ressursnivå vurderes i hovedsak å være tilstrekkelig for å utføre de
oppgavene som skal utføres både i forberedelsesfasen og i en ny kommune. Men det forutsettes at
det innenfor dagens antall årsverk skjer en omstilling fra rutinearbeid/registrering til analyse,
internkontroll, kvalitetssikring og opplæring/bistand. Unntakene er på områdene overordnede planer
og kommunikasjon, hvor det er behov for bistand fra andre både internt og eksternt. For å prioritere
regnskaps-, budsjett- og økonomiplanarbeid vil det være nødvendig å nedprioritere oppgaver som kan
vente til ny kommune er i drift.

Gjeldende prosedyrer for stabsområdet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet planlegging, analyse og utredning
Beslutningsstøtte og ressursstyring for ledernivåene
Årshjulet; årsbudsjett og økonomiplan og årsregnskap/-beretning
Kommunikasjon av økonomisk informasjon mot ulike målgrupper
Budsjettkontroll og kvalitetssikring av saksbehandling
Finans, likviditet, anskaffelser, forsikring, pensjon mm
Regnskap og innkreving av kommunale krav
Økonomisk internkontroll/revisjon
Lønn og fravær (kun Re)
Skatteoppkreverfunksjonen
Eierskapsforvaltning

Ekstraordinært arbeid i 2018-19 med
• Budsjett 2020/økonomiplan 2020-23 og klargjøring for økonomi/lønn
• Forberede IKT-systemer for økonomi/lønn til ny kommune
• Innkjøpsavtaler
• Reglement /nye rutiner
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Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
Internt:
• Rådmann/kommunaldirektører/-sjefer
• Samarbeid budsjett, regnskap, lønn og personal og sentrale stabsrådgivere
• Servicesenter
• Virksomhetene med budsjett, styring, regnskapsføring, attestasjon/anvisning/tilgangsstyring
• Vertskommunesamarbeid Skatt
Eksternt:
• Leverandører og kunder/innbyggere
• Banker og finansinstitusjoner
• Pensjonsleverandører (KLP og SPK)
• Forsikringsleverandører (KLP)
• SSB
• Jarlsberg IKT
• Visma
• Revisjon
• Kontrollutvalgssekretariat
• Fylkesmannen
• Diverse IKS og vertskommuneløsninger

Likheter og ulikheter
Skanning/tolking innkommende fakturaer:
Tønsberg gjør selv, Re kjøper ekstern tjeneste.
Lønnsfunksjon plassert i organisasjonen:
Tønsberg: under HR/Personal, skilt fra regnskap. Re: sammen med regnskap under økonomiavdeling.
Innfordring kommunens krav:
Tønsberg gjør hovedsakelig selv, Re kjøper eksternt.
Organisering økonomirådgivere:
Tønsberg har samlet sentralt, Re har egen økonomirådgiver i helse og omsorg.
Fellesfunksjoner (servicetorg, post/arkiv):
Tønsberg: organisert som egne virksomheter. Re: de utgjør avd. Fellesfunksjoner.
Øverste ledernivå økonomi forskjellig plassert i organisasjonen:
Tønsberg: virksomhetsleder, Re: kommunalsjef.
For øvrig utføres i hovedsak de samme oppgavene i begge kommuner, men med ulikt omfang tilpasset
ressursene.
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Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Område

Utfordringer

Muligheter i nye Tønsberg kommune

Overordnet
planlegging

Utarbeidelse av langsiktige mål
og strategier slik at alt planverk
henger sammen.
Plassering av økonomifunksjonen for perifert i
organisasjonen kan resultere i
mangelfull medvirkning/info.
Sikre gode prosesser og bred
involvering.

Se planprosessene og ressursene samlet, fra
overordnet kommuneplan, områdeplaner til
økonomiplan, årsbudsjett, prosjektbudsjetter.
Forankre økonomifunksjonen i toppledelsen.
Planlegging av bruk av ressurser bør være forankret på
kommunalsjef/direktør nivå.

Økonomisk risiko og
sårbarhetsanalyse.

Ansvar og fullmakter, roller og
delegasjoner. Økonomireglementer. Behov for jevnlig
evaluering/revisjoner
Tilgang og fullmakt i IKT
løsninger.

Dokumentasjon av
arbeidsområdets prosedyrer.
Tilgjengelig for ansatte ved
utførelse av arbeidet og for
innsyn og ved tilsyn.
Datafangst/statistikk
bearbeiding. Omfattende
materiale er tilgjengelig.

Beslutnings-

Formulere målbare mål til
økonomiplan/årsbudsjett.
Systematisk arbeid med utvalg
av mulige nøkkeltall, utvikle nye
måltall.
Ledere på ulike nivå skal ha lett

Bred og grundig medvirkning for utvikling av de ulike
planprosesser; kommuneplan, økonomiplan,
årsbudsjett m.fl.
Kartlegge risikofaktorer for avvik/svikt/hendelser.
Designe prosesser for hvem som kartlegger og
vurderer risiko, sannsynligheter og mulige økonomiske
konsekvenser. Viktig å involvere virksomheter i
prosessen.
Tydelige ansvar og fullmakter, prosesser, rutiner for
endringer. Sikre jevnlige revisjoner.
Sikre god forvaltning av midler /kontroll fra flere ved
utbetalinger, innkjøp, økonomiske beslutninger.
Tilgang IKT gis ved registrering i personalsystem.
Økonomi/HR system tildeler rettigheter bl.a. for ulike
godkjenninger av endring i stillinger og utbetalinger.
Utvikle reglementer slik at alle får eierskap og bruker
reglementet aktivt.
Kvalitetssystemet Compilo; Rutiner som sikrer kvalitet i
arbeidet ved skifte av ansatte/ved fravær. Sikre lik
behandling av like saker. Trygg forvaltning av
kommunale midler. Rettssikkerhet for innbyggere og
den kommunen samhandler med.
Grundige prosesser for å velge hvilken
styringsinformasjon som er hensiktsmessig for ulike
ledernivåer og folkevalgte. Samarbeid mellom
økonomi og fagpersoner på tjenesteområdene.
Bevisste beslutninger bak valg av nøkkeltall som
brukes i kommunale dokumenter og i styringsdialog
med virksomhetene. Knytte nøkkeltall og indikatorer til
mål for å lage målbare mål som egner seg for
rapportering i årsmeldinger osv.
Rollestyrt tilgang til relevant og utvalgt
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Område
støtte og
styring for
ledere.
Økonomiplan for
4-årlig
rullering.

Utfordringer

tilgjengelig og relevant utvalgt
informasjon til støtte for sin
ledelse
Kompleks prosess og
informasjonsinnsamling,
Usikkerheter og varierende
kvalitet på innspill og
prioriteringer.
Økonomiplan Felles planprosess for ny
kommune med oppstart i 2019.

Muligheter i nye Tønsberg kommune
ledelsesinformasjon, bl.a. fra fagsystemer.
Utnytte ny modul BI (Business Intelligence) og andre
støttesystemer
Synliggjøre hvordan satsinger i 4 års perioden er
forankret i visjonen for kommunen.
Sikre bred medvirkning, kvalitetssikring av innspill og
tilrettelegge for debatt om prioriteringer.

Muligheten er en god planprosess til tross for at det
fortsatt er to organisasjoner. Samordne prosessen i de
to kommunene. Sikre størst mulig likhet i
forutsetninger, medvirkning. Utvikle felles maler og
rutiner.
Konsekvensjustert
Systematisk/grundig innhenting av endrede
driftsbudsjett.
forutsetninger for videreføring av dagens driftsnivå i
begge kommuner og konsekvenser av politiske vedtak.
Konsekvenser av statlige pålegg/føringer.
Økonomisk analyse og
Kartlegge og vekte positive og negative økonomiske
risikovurdering.
risikofaktorer i 4-årsperioden. Mulige konsekvenser og
hvilke tiltak kan iverksettes for å øke handlefriheten?
Statlige pålegg og føringer for tjenestene.
Hvilke rammer for økonomisk handlingsfrihet i 4årsperioden foreligger iht. analysen.
Periodemål- aktivitetsmål
Hvilke mål fra langsiktig kommuneplan skal ha
Utvalg blant tilgjengelige måltall, periodemål? Hvilke nøkkeltall/indikatorer beskriver
nøkkeltall eller indikatorer.
måloppnåelsen best? Kvalitet kan være måling av
brukernes opplevde kvalitet eller av forhold som
indikerer kvalitet, som f.eks. andelen fagutdannet
personell.
Rammetildeling- omfordeling av Prosess for å evaluere hvilke tjenester som har for
ressurser mellom virksomheter. trange eller for romslige rammer.
Nye driftstiltak.
God prosess for innhenting av forslag til nye tiltak.
Kvalitetssikring av innspillene til nye drifts- og
investeringstiltak fra berørte virksomheter /ekstern
kompetanse. Gruppering av tiltak (maler); lovpålagt,
bør, kan? Utnytte IKT verktøyene i prosessene.
Investeringer med vurdering av
Investeringer – overslag skal formelt foreligge fra
nødvendige og sannsynlige
kompetent virksomhet, evt. fra eksterne. Hvilke
driftskonsekvenser.
driftskonsekvenser utløses som «må» og «bør» som
følge av investeringen?
Kommentardel.
Beskrive konsekvenser for tjenestene som følge av
forslagene til nye mål /tiltak. Beskrive hvordan det kan
bekreftes om mål oppnås. Gi realistisk vurdering av
risiko for avvik.
Dokumentet må legge til rette
Synliggjøre konsekvenser av:
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Område

Årsbudsjett

Utfordringer

Muligheter i nye Tønsberg kommune

for debatt om prioriteringer.
Gi en omforent
virkelighetsoppfatning, aksept
av rammene å fokusere på
målene og prioriteringene.

- prioriterte nye tiltak innen drift og investering.
- nye inntekts-/sparetiltak for å øke handlefriheten
- hvilke forslag som ikke ble prioritert
- tildele økonomiske rammer fra kommunestyret til et
valgt antall rammeområder basert på
konsekvensjustert drift og nye prioriteringer.
Synliggjøre kommunens satsing kommende år
forankret i økonomiplanen eller som første år i
økonomiplanen. Sette målbare mål som skal oppnås i
året.
Synliggjøre mulighetene innenfor årets budsjett

Bevilgning til iverksettelse av
drift og investeringer. Endringer
i driften.
Forankre prioriteringene i
handlefriheten for 4årsperioden.
Synliggjøre hva som skal oppnås
i budsjettåret
Fokus på nye tiltak
Og investeringer.

Regnskap

Politiske vedtak av budsjett for
de valgte rammeområder, for
felles inntekter/utgifter, bruk av
lån og låneopptak.
Avlegge årsregnskap med noter
og årsberetning i rett tid iht. til
god regnskapsskikk og med ren
revisjonsberetning.
Følge lov og forskrift
Rett art og funksjon iht forskrift
Merverdiavgift og
kompensasjon for merverdiavgift. Avstemminger
Rapportering SSB/ KOSTRA
Systemkunnskap Visma og
tilhørende systemer
Årsregnskap med noter/analyse.
Skanning faktura, tolking,
distribusjon, e Faktura
(inngående og utgående), ulik
rutine i Re og Tønsberg.
Internkontroll i henhold til
delegert myndighet/fullmakt.

Fokusere på hva som er nytt/endres og hva det betyr
for tjenestene og samfunnet.
Hvilke nye mål skal nås? Hvordan vites om målet nås?
Brukernes opplevelse av endringene. Begrunne og
beskrive nødvendige tiltak for å øke den økonomiske
handlefriheten. Konsekvenser av dette for samfunnet.
Rammevedtak for netto budsjettramme for
kommunens valgte rammeområder. Vurdere
systemene for administrativ viderefordeling av
budsjettrammene.
Årsregnskapet skal gi god informasjon om kommunens
økonomiske situasjon og disponeringer siste år. Gi et
godt grunnlag for analyser og avviksvurderinger.
Gi opplæring og støtte til ansatte på reglene og
kommunal kontoplan.
Sikre riktig bruk ved hjelp av tekniske sperrer.
Gjøre støtteverktøy tilgjengelige.
Ha en plan for å sikre god kompetanse til enhver tid
Revisjonspliktig del utarbeides etter gjeldende forskrift
og god regnskapsskikk innen gitte frister.
Utrede fordeler, ulemper og kostnader med eget
fakturamottak for papirfaktura med skanning og
tolking kontra eksternt kjøpte tjenester.
Tiltak for og ytterligere å øke andelen mottatte og
sendte elektroniske fakturaer i godkjent format (EHF
og e Faktura).
Sikre betaling i tide, redusere morarenter
Sikring mot misligheter ved hjelp av rollestyring og
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Område

Utfordringer

Årsmelding

Synliggjøre verdien av utførte
tjenester og velferdseffekter,
beskrive hendelser og tiltak.
Viktige hendelser i året,
planlagte og ikke planlagte.
Mål-/aktivitetsoppnåelse.
Avviksforklaringer i relasjon til
risikoanalysen.
KOSTRA analyse
Budsjettavvik.

Kommunikasjon

Viktige erfaringer fra hendelser,
måloppnåelse og avvik til videre
analyse.
Merkevarebygging av nye
Tønsberg. Bygge opp innhold i
vedtatt visjon.

Dokumentene må være
tilgjengelige/forståelige for
brukerne og mottakerne.
Årsmeldingen og kommunens
mål og visjon.
Kontroll og
kvalitetssikring.

Sikre drift i tråd med de politisk
valgte prioriteringer/rammer.
Økonomiavdelingens rolle og
oppgaver.
Sikre kvalitet i rapporter og
prognoser.
Tidlige varsler om avvik slik at
tiltak kan vurderes.
Øke kunnskapsnivået blant
ledere om budsjettstyring.
Bistand til budsjettansvarlige.

Muligheter i nye Tønsberg kommune
systematiske stikkprøver.
Dokumentasjon, analyse og profilering av hva
kommunen har oppnådd siste år.
Hva kan læres av dette i det videre arbeid?
Betydningen for tjenestene, brukerne, samfunnet.
Læringsmuligheter, endringer i risikovurderingen og
mulige tiltak.
Måloppnåelse i forhold til fastsatte budsjettmål.
Årsaker til oppnådde/ikke oppnådde mål.
Sammenheng mellom årsaker til at mål ikke nås og
faktorer påvist i risikoanalysen eller nye faktorer.
Vurdere hvilke nøkkeltall som er hensiktsmessig å
bruke i samarbeid med fagpersoner i tjenestene.
Hvilke politiske og administrative budsjettrammer fikk
mer-/mindre forbruk. Årsaker. Sammenhenger med
risikoanalysen.
Grundig analyse og en rullering av risikoanalysen.
Vurdering av tiltak for å redusere risiko for avvik.
Kommunikasjon tilpasset og rettet mot ulike
målgrupper fra økonomiplan, budsjett og årsmelding.
Gjøre kjent kommunens vurderinger/beslutninger tilgjengelig på ulike plattformer og sosiale medier og
andre måter, f.eks. med kortversjoner, film, fakta ark,
lysarkserier, o.a. tilpasset ulike målgrupper.
Design av dokumenter i samarbeid med
kommunikasjonsavdelingen. Kortversjoner. Klart språk.
F.eks. evalueringer fra virksomheter, folkevalgte, ulike
bruker- og innbyggergrupper.
Hva er oppnådd som oppfyller visjonen og andre mål?
Forbedringspotensialer. Kommunen som åpen og
lærende organisasjon - nye tiltak basert på erfaringer
og risikovurderinger.
Øke kommunens evne til å følge politiske vedtak.
Fange opp endringer i rettigheter og behov som
grunnlag for å endre vedtak og omfordele midler.
Kontrollerfunksjonen må være organisert samlet
sentralt i økonomi for å sikre uavhengige vurderinger.
Funksjonen må omfatte:
Bistand/opplæring av budsjettansvarlige
Kvalitetssikring av rapporter, tall, prognoser som
brukes
Egne avviksprognoser som grunnlag for varsling iht.
ulike alvorlighetsgrader
Dokumentere prosesser og dialog.
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Område

Saksbehandling

Utfordringer

Muligheter i nye Tønsberg kommune

Store budsjettavvik eller
prognoser om store avvik.

Utarbeide rutine for ekstra tiltak, spisset innsats,
ekstra ressursinnsats fra økonomi i dialog med
ledelsen.
Sikre at kommunen får sine rettmessige inntekter som
refusjoner, tilskudd, mm.
Sikre god budsjettstyring og saksbehandling vedr.
investeringer.
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen med
budsjettrevisjoner gjennom året.
Rutinebeskrivelse for saksbehandlingen som krever
dokumentert kvalitetssikring fra økonomifunksjonen.
Definere kontrollpunkter; risikovurdering av tall,
driftskonsekvenser.
En velfungerende internrevisjon med jevnlige
rapporter til ledelsen.
Rutinebeskrivelse for avviksbehandlingen, inkl.
beskrivelse av tiltak/ konsekvenser. Samarbeid med
revisjonen.

Oppfølging av kommunens
forventede inntekter.
Oppfølging/sikring av
investeringsprosjekter.
Budsjettrevisjoner - form og
innhold.
Kvalitetssikre økonomi i all
saksbehandling til folkevalgte.

Økonomisk
internkontroll.

Økonomisk internrevisjon.

Finans

Finansiere investeringer, sikre
midler til drift, håndtere risiko.

Anskaffelser

Finansreglement - fullmakter
Låneforvaltning; rentenivå,
rentesikring, rentebytteavtaler,
lånekilder
Langsiktige plasseringer
Likviditetsstyring/
overskuddsplassering.
Anskaffe varer/tjenester i tråd
med reglene for offentlige
anskaffelser og foreta gode
innkjøp for kommunen.
Anskaffelsesrutinene skal sikre
at reglene følges, at inngåtte
avtaler benyttes og at behov for
nye rammeavtaler fanges opp.
VOIS - Felles innkjøpsavtaler.
Sikre at kommunens samlede
innkjøp av en vare/tjeneste skjer
etter forskriftene.
Avtaleoversikt – fornyelser utvikling nye områder

Finansstrategi som er bærekraftig gjennom skiftende
økonomiske tider og takler kartlagt risiko på en
akseptabel måte.
Optimale netto finanskostnader med akseptabel risiko:
Renterisiko
Kursrisiko
Refinansieringsrisiko
Kredittrisiko
Sikre likviditet til rett tid, optimalisere renteinntekter.
Sikre god kvalitet på varer/tjenester iht fastsatte mål.
Sikre kostnadseffektive innkjøp og gode priser på rett
kvalitet. Kostnaden skal være lav pr år over levetiden
på varige driftsmidler.
Rutinene (Compilo) skal sikre etterlevelse av forskrift.
KGV (Konkurransegjennomføringsverktøy) skal sikre
god kvalitet i prosessene og oversikt over avtaler.
Kommunen skal delta med representanter i VOISavtalenes brukerutvalg for å sikre gode avtaler.
Innkjøpsavtaler skal utarbeides i samspill mellom
virksomhetene og en sentral anskaffelsesfunksjon.
Styrke sentral anskaffelsesfunksjon for å sikre
avtalekvalitet og riktige anbud iht. terskelverdier.
Vedlagt følger oversikt over dagens avtaler og hva som
må foretas før 2020. Stort arbeid med fornyelser/valg
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Område

Utfordringer

Muligheter i nye Tønsberg kommune

av avtaler må skje i 2018-19.
Innføre «sertifisering» av innkjøpere i virksomhetene
gjennom å tilby/kreve deltakelse i opplæring.
Kontroll av at reglene etterleves. Utvikle rutiner for
stikkprøver, avvik og varsling.
E-handel.
Innkjøpere sikres de anbefalte produkter i avtalene til
gunstige priser. Forhåndsutfylt e Faktura til rett
mottaker.
Forsikre ansatte og
Lav skadestatistikk vil gi lav premie.
fysiske verdier.
Rett terskel for egenandel mm.
Avtalefornyelser. Endringer.
Gode rutiner for ut- og innmeldinger av objekter/
Informasjon i organisasjonen.
personer i forsikringsordningene. Rutiner for
virksomhetene.
Håndtere hendelser.
Utarbeide rutiner ved hendelser og skader.
Stor og økende kostnad,
Sikre ansattes rettigheter, gi gode prognoser og søke å
kompliserte regler og prognoser. redusere pensjonskostnaden.
Ansattes rettigheter
Gode rutiner for innmeldinger og endringer for å sikre
Pensjonskostnad.
rettigheter og rett kostnad.
Økt avkastning på pensjonsUtrede det økonomiske potensiale ved ulike
midler kan redusere
investeringsvalg. Vurdere egen pensjonskasse.
nettokostnaden.
Kommunen kan få tap på sine
Utrede fordeler, ulemper og kostnadsforskjeller
krav fordi skyldnere prioriterer
mellom innkreving med egne ansatte kontra helt eller
ned kommunen. Krav kan bli
delvis kjøp av eksterne tjenester. Skatteoppkrever har
foreldet. Arbeidet er
særnamsmannskompetanse som kan benyttes for de
tidkrevende. Fagmiljø med eget kommunaltekniske krav med legalpant, dersom
fagsystem er etablert i
oppgaven organisatorisk tillegges skatteoppkrever.
Tønsberg.
Rett lønn i rett tid.
Lønn er en stor og viktig integrert del av det
kommunale regnskapet.
Lønn produserer ca. 2/3 av
Regnskap og lønn bør være samlokalisert for å sikre
ressursbruken i regnskapet.
kvalitet i regnskapet, for å kunne gi samlet økonomisk
Sikre rett lønnsinnberetning ved informasjon til ledere og støtte til budsjett- og
utbetalinger/ytelser.
analysearbeid. Rolle og tilgangsstyring er styrt av
systemer som må samordnes/vedlikeholdes i de to
modulene økonomi og personal.
Registrering flyttes ut til
Personalmelding/Digital sykemelding. Min side for
virksomhetene
ansatte. Vektlegge opplæring av brukere og
Kvalitet, veiledning og kontroll
sluttkontroll.
Opprettholde et høyt nivå på
Sikre og utvide grunnlaget for kommunens
kommunens hovedinntekt.
skatteinntekt.
Innkreve skatt.
Øke innfordret skatt og derved kommunens inntekter.
Sikre god rettsikkerhet for skattytere og gi bistand til
personer med store restanser og betalingsvansker.
Kamp mot
Arbeidsgiverkontroller målrettet for dette.
Opplæring og økt kompetanse
for innkjøp.
Internkontroll innkjøp.

Forsikring

Pensjon

Innkreving av
fakturerte
krav.

Lønn og
fravær.
Regnskap og
lønn.

Digitalisering
Skatteoppkrever
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Område

Eierskap

Utfordringer

Muligheter i nye Tønsberg kommune

arbeidslivskriminalitet/svart
arbeid.

Aktiv deltakelse i A-krimsenter sammen med andre
offentlige etater.
Aktiv utveksling av informasjon internt og eksternt.
Gode prognoser til kommunal planlegging/styring.
Krav ved kommunale innkjøpsprosesser og ved
skjenkebevillinger.
Eierskapsmelding med gode rutiner for etablering og
oppfølging av selskaper.
Aktivt eierskap gir mulighet til å sikre god kvalitet på
ekstern drift.
Aktivt eierskap gir mulighet til tidlig handling i
utfordrende situasjoner.
Kommunestyret gis mulighet til og direkte å påvirke
driften av selskapene.

Prognoser på skatt/utjevning.
Utstede skatteattester og
uttalelser til skjenkebevillinger.
Dialog med selskaper (IKS og
interkomm. samarbeid).
Kontakt/oppfølging ved
selskapskontroller.
Innhenting og vurdering av
årsregnskap, beretninger.
Årlig rapportering til
kommunestyret iht
eierskapsmelding.

Synspunkter til ny virksomhetsstruktur
Økonomiområdet bør være forankret på kommunaldirektør/-sjef nivå for å sikre god samordnet
økonomisk planlegging og styring. Det anbefales en sentralisert kontrollerfunksjon med personer
dedikert til ett eller flere tjenesteområder for å sikre kompetanseoppbygging.
Økonomi/regnskap og lønn bør være samlokalisert og ha et tett samarbeid for å sikre samspill om
kvalitet på regnskap, lønn, budsjettarbeid og analyser. Fordeler og ulemper ved samorganisering bør
utredes.
Det må utredes fordeler, ulemper og kostnadsforskjeller ved eget fakturamottak for papirfaktura med
skanning og tolking kontra eksternt kjøpte tjenester. Samtidig må det iverksettes tiltak for og
ytterligere øke andelen mottatte og sendte elektroniske fakturaer.
Det må utredes fordeler, ulemper og kostnadsforskjeller mellom innkreving av kommunens krav med
egne ansatte kontra helt eller delvis kjøp av eksterne tjenester. Det omfatter rettslig og ikke-rettslig
innkreving av alle typer krav. Skatteoppkrever er særnamsmann og har fullmakt som kan benyttes for
de kommunal-tekniske krav med legalpant, dersom oppgaven organisatorisk tillegges
skatteoppkrever.

Sammendrag
En styrket økonomifunksjon forankret med en leder i rådmannens ledergruppe sikrer muligheten for
en god samordnet økonomisk planlegging og styring. Prosessene vil da skje med bred medvirkning i
organisasjonen og være forankret i valgt visjon for kommunen.
Økonomiplanprosessen 2020-23 med årsbudsjett med bevilgninger for 2020 må utarbeides i 2019 når
det fortsatt er to kommuner. Dette krever en samordnet prosess med størst mulig likhet i vurderinger
av forutsetninger, graden av medvirkning og bruken av maler.
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Det ligger muligheter i et mer systematisk arbeid med analyse og bearbeiding av tilgjengelig statistikk.
Bruken av statistikk kan bli bedre forankret hos fagavdelingene med aksept i organisasjonen. Dette vil
gi bedre grunnlag for den administrative og politiske drøftingen om risiko, handlefrihet og
prioriteringer. Det vil gi bedre beslutninger administrativt og politisk.
Ledere vil få enklere tilgang til bedre og mer styringsrelevant informasjon med bedre verktøy og
tilrettelegging. Nye IKT verktøy må tilpasses og innføres. Innkjøpt ledelsesinformasjonssystem BI, en
modul fra Visma, skal utnyttes fullt ut.
Ved styrket internkontroll får kommunen bedre kontroll på sin gjennomføring av politiske vedtak og
en bedre etterlevelse av lover og forskrifter. Bedre budsjettstyring vil kunne gi tidligere korrigerende
tiltak. Økt internkontroll vil gi økt kvalitet på den økonomiske delen av saksbehandlingen og dermed gi
bedre beslutningsgrunnlag.
En styrket innfordring av kommunens krav vil redusere kommunens tap.
En styrket sentral anskaffelsesfunksjon med fellesinnkjøp for hele kommunen vil redusere
dobbeltarbeid og sikre etterlevelse av reglene for terskelverdier for anbud. Dette vil gi bedre kvalitet
på anskaffelsene til lavere kostnader. Rammeavtaler og E-handel vil være virkemidler for å oppnå
dette.
Det er effektiviseringsmuligheter ved en heldigital administrasjon av ansatte. Rutinearbeid og manuell
registrering bør reduseres/ fjernes. Frigjorte ressurser kan settes inn i opplæring/ bistand og til
internkontroll, kvalitetssikring, grundigere analysearbeid og bredere medvirkningsprosesser.
En optimal finansforvaltning og plassering av pensjonsmidler kan øke den økonomiske handlefriheten
over tid.
Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet vil kunne øke kommunens inntekter på sikt.
Bedre forvaltning av eierskap i interkommunale selskaper kan gi bedre kvalitet og effektivitet på
tjenestene.
Mye av arbeidet må skje i 2018-2019. Reglementer og nye rutiner må på plass. Det skal utarbeides
økonomiplan/budsjett for årene 2020-23 fra medio 2019. Det skal klargjøres for lønn og regnskap i et
nytt organisasjonsnummer fra 2020. Det medfører store IKT endringer. Nye innkjøps- og
rammeavtaler skal på plass. Nødvendige oppsigelser av gamle avtaler og samarbeid for de to
eksisterende kommunene må gjennomføres. Til en del av dette arbeidet kan det i en overgangsfase bli
behov for å tilføre ressurser og/eller ekstern kompetanse. De foreslåtte nye satsingsområdene vil
kreve økt samarbeid og helhetstenkning i kommunen.
Kommunens hoveddokumenter og øvrige beslutninger med økonomiske konsekvenser kan bli mer
tilgjengelige og kommuniseres bedre. Kommunikasjonsarbeidet kan spisses mot ulike målgrupper og
tilpasses spesielt på bestemte tema eller tjenester. Det åpner for bedre kommunikasjon med og
involvering av innbyggere og ulike aktører i samfunnet. Samlet vil dette kunne styrke merkevaren Nye
Tønsberg kommune og skape bedre forståelse for kommunale prioriteringer.
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IKT
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Ketil Mastberg, digitaliseringsleder

Ivar Jostedt, kommunalsjef

Trond Frøyen, stab HO

Kristoffer Aas, inspektør ungdomsskole/IKT

Thor Erik Rødland, IKT-skole

Merete Humstad, rådgiver helsehuset

Esben Sveistrup, tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Tarjej Grimstad, tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike delområdene
Kommunene har lagt ut all drift av IKT til det interkommunale samarbeidet Jarlsberg IKT. Alle tidligere
IKT medarbeidere er flyttet over. Kommunene har ingen rene IKT medarbeider.
Re kommune
Kommunalsjef økonomi/fellestjenester har som en del av stillingen å være IKT og digitaliseringsleder.
En del av arbeidsoppgavene er IKT strategi, porteføljestyre prosjekter, kontakt Jarlsberg IKT, risiko og
sårbarhet.
Skole – IKT karer.
Tønsberg kommune
Sentral stab – en digitaliseringsleder. En del av arbeidsoppgavene er strategier, porteføljestyre
prosjekter, kontakt Jarlsberg IKT, risiko og sårbarhet.
Dokumentsenter – en konsulent. Blant annet ansvar for Acos websak.
Fagenheten oppvekst – en pedagogisk IKT veileder blant annet ansvar for fagsystemer innenfor
oppvekst.
Bydrift – en GIS/IKT ingeniør. Blant annet ansvar for fagsystemer innenfor bydrift.
Helse område – Har ansatt e-helserådgiver for området som blant annet skal være systemansvarlig for
pasientjournalsystemet. Tiltrer i august 2018.
Skole, IKT karer- digitale pedagoger.

Utfordringer når det gjelder kompetanse
Jarlsberg IKT er kommunens driftsselskap. De har det overordnede ansvar for drift og sikkerhet av
infrastruktur og systemer til deltagende kommuner. Den største utfordringen til kommunene er nok
digital kompetanse i alle ledd, og innenfor alle områder. Skal kommunen nå og i fremtiden å bruke
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digitalisering som effektivisering og kvalitetsøkning og innovasjon må den digitale ferdigheten økes.
Dette gjelder på alle nivåer i organisasjonen. En av suksesskriteriene for å lykkes med et digitalt løft er
å øke den digitale kompetansen i hele organisasjonen og øke forståelsen for informasjonssikkerhet.
De mest sentrale IKT/fagsystemene
Pasientjournalsystemet – Cosdoc er blitt valgt etter anbud og implementering vil starte opp til høsten.
Dette erstatter Visma Profil (Tønsberg) og Gerica (Re).
Økonomi/HRM - Visma Enterprise er valgt etter anbud og er ferdig implementert i løpet av 2018 for
Tønsberg. Re flyttes inn i dette i løpet av 2019.
Skoleadministrative systemer – Visma Flyt er valgt etter anbud, skole og PPT er ferdig implementert i
Tønsberg, barnehage og voksenopplæring gjenstår. Re tar i bruk PPT i løpet av 2018 og skole i løpet av
2019.
Sak/- arkivsystem – Acos Websak arkiv videreføres. Ny versjon innføres 2018 for begge kommuner,
integreres med nytt rekrutteringsverktøy Easycruit og HR personal. Dette driftes felles for alle J-IKT
kommunene.
Tekniske systemer videreføres – dette er allerede stort sett likt i begge kommuner. Det omfatter
matrikkel, systemer for styring vann og avløp, fakturering, bygningsdrift mm.
Systemer for NAV. Re har i dag Socio og Tønsberg har Visma Velferd. Det er besluttet anbudsutlysning
som starter umiddelbart. Kommunen i J-IKT inviteres med.
De andre systemene utover disse som er nevnt her er stort sett like i begge kommuner og kan slås
sammen. Det må tas en bestemmelse og starte planlegging.
Fullstendig oversikt ligger vedlagt.
Det anbefales og allerede nå å slå sammen de systemer som er mulig å slå sammen før 2020. Dette er
blant annet telefonisystemet. Kommunene har 2 forskjellige systemer. Det avgjørende her bør være
blant annet være kostnad ved siden av funksjonalitet. Det er rimeligst å gjenbruke Tønsberg sitt
eksisterende system. Dette krever eventuelt telefonbytte for Re.
Nytt intranett og internett jobbes det med i arbeidsgruppe Kommunikasjon og det er avsatt midler (kr
600’) fra KMD til dette arbeidet.
Kvalitetssystemet Compilo kan med fordel harmoniseres så tidlig som mulig.

Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
Internt:
Mot ledere på mange nivå, fra sektorleder, virksomhets-/avdelingsledere. Kontakt med systemeiere
og systemansvarlige, superbrukere.
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Eksterne:
Samarbeid med Jarlsberg IKT, andre kommuners IKT-/ og fagpersoner, systemleverandører som
Visma, Acos, m.fl. DIFI, Datatilsynet, SSB, Kommunenes Sentralforbund, Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet.

Likheter og ulikheter
Siden kommunene har flyttet IKT ut i eget driftsselskap sitter begge kommuner med et minimum av
kompetanse på området. Den gjenværende kompetansen er fragmentert og spredt rundt i
organisasjonen under ulike ledere. Tønsberg har markert flere kompetanseressurser i organisasjonen
å spille på. Kommunene kjører mange av de samme systemene slik at disse er godt kjent. Begge
bruker modellen systemeier/systemansvarlig, en modell som bør rendyrkes mer. Kommunene har
forskjellig lisensieringsmodell innenfor Microsoft. Der Tønsberg normalt kjøper seg opp på lisenser,
leier Re sine lisenser. Dvs. at Tønsberg bruker investeringsmidler ved kjøp, mens Re leier over
driftsbudsjettet. Kommunene ligger derfor også på forskjellige versjon. Det må en harmonisering til
innen utgangen av 2019. Lisenser er kostbart og vil utgjøre en stor utgift i forbindelse med
sammenslåingen. Et forsiktig anslag vil være ca. 10-12 mill. kr på Microsoft lisenser. Begge kommuner
kjører det samme trådløse nettet i regi av Gigafib. Dette fungerer bra. Men det er fortsatt
virksomheter som bør dekkes opp med trådløst nett i begge kommuner og det er enkelte som har lav
kapasitet. Det kablede nettet må også vurderes å byttes ut, stedvis er det dårlig kapasitet og sprengte
nett, sammen med aldrende kabling vil dette by på utfordringer fremover. Dette må prioriteres før
maskinparken. Dette går utover kvaliteten i utført arbeid. J-IKT sammen TKE (som har ansvaret for
bygningsmasse og dermed også kabling) bør kartlegge tilstanden. På bakgrunn av denne bør det
utarbeides en prioriteringsplan. Her er det vanskelig å anslå noen summer. Maskinparken til
kommunene er nok også forskjellige, både med hensyn til modeller og alder. En fornying av
maskinparken bør prioriteres. I serviceleveringsavtalen med J-IKT anbefales det det 4 år som levetid
på PC. Med en maksalder på 4 år vil det sannsynligvis være behov for å skifte ut nærmere 40 % av
maskinparken de kommende årene. Med en gjennomsnittspris på ca. 4500 pr maskin vil kommunene
Re og Tønsberg ha et investeringsbehov på ca. 15 mill. (da er skoler og barnehager utelatt, siden disse
kjører et eget løp). Det er viktig å bemerke at tallene er anslagsvise.

Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Utfordringer

Muligheter

Kommunens strategiske digitale utvikling:
Toppledelse – fragmentert strategisk digital
ledelse og kompetanse.
Virksomhetsleder/ledere generelt – fragmentert
og for lavt nivå på digital ledelse.
Medarbeidere – for lav digital kompetanse.

Digitalisering med innovasjon/
tjenesteutvikling bør være forankret i en
egen lederstilling i rådmannens ledergruppe.
Digitalisering griper og vil gripe inn enda mer i
de fleste arbeidsprosesser og
tjenesteinovasjon i fremtiden. God strategisk
digital kompetanse vil være en viktig brikke i
utviklingen av en ny kommune.
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Økt digital kompetanse på alle plan vil gi en
god og fremtidsrettet organisasjon som kan
bruke digitalisering som effektivisering,
kvalitetsøkning og innovasjon.
Fagsystemer:
Nyeste og mest komplett løsninger i
Vedtak om valg av fagsystem for nye Tønsberg må markedet blir tilgjengelige. Dette gir økt
skje i rett tid for å gi en god innføring og overgang. effektivisering, innovasjon og økt kvalitet.
Det er igangsatt prosesser for å få identiske
system på alle fagområder.
Avtaler pr kommune må erstattes av felles
driftsavtaler i Jarlsberg IKT.
Økonomiske besparelser kan oppnås.
Matrikkelprosjekt– kartverket og nytt org.nr- Er
Blir premiss for andre IKT-system. Nytt
eget prosjekt ledet av Kåre Conradsen.
kommunenummer og organisasjons-nummer
blir nøkkel i systemene.
Utvikle ny Digitaliseringsstrategi med tiltaksplan
Nye Tønsberg bør ha digitalisering som helt
for nye Tønsberg kommune.
sentralt element i sitt nye omdømme og sin
Nasjonale krav. Utnytte ressursene i samarbeidet merkevarebygging.
med Færder, Holmestrand og Jarlsberg IKT.
IKT vil være strategiske valg, innovasjon og
Formulere nye målsettinger med tiltak
tjenesteutvikling og beslutninger må tas ut
Definere standarder
fra helhetsperspektiv.
Personvernregler – økte krav, EU regler 2018
Det er i dag personvernombud i begge
Følge opp nye krav, regler og prosedyrer,
kommuner. Ny må utpekes i den nye kommunen. revidere, sikre etterlevelse
Kompetanse og en rolle i organiseringen. Har som Beskytte individer/innbyggere
hovedoppgave å sørge for at kommunen
Økt rettsikkerhet innbyggere
etterlever EUs personvernsforordning.
Sikre opplysninger mot å være på avveie
Godkjente rutiner i Kvalitetssystemet
Databehandleravtaler med Jarlsberg IKT og
Sensitive opplysninger skal skjermes
med de ulike systemleverandører
Registrerte i IKT systemer har økte rettigheter
Økt sikkerhetsnivå- dokumenteres
Krav om dokumentasjon av rutiner
Krav om databehandleravtaler med ulike parter
som får innsyn ved arbeid
Jarlsberg IKT er kommunenes databehandler,
God datasikkerhet i nye Tønsberg kommune.
dette krever at de har rutiner og
Muligheten for kompetanseheving og økt
informasjonssikkerhet på plass.
bevisstgjøring og eierskap.
Selskapet må inngå databehandleravtaler med
nye Tønsberg kommune. Selskapet må
dokumentere datasikkerheten på mange plan, inkl
databehandleravtaler med underleverandører
Tilsyn om reglene følges
Iverksette forbedringer
Innføre de valgte IKT løsninger (pr 03/18):
Heldigitale løsninger på alle nivå
Helse og omsorg, innfører nytt system (CosDoc)
Øke brukernes digitale kompetanse
for alle ansatte i sektoren i begge kommuner.
Økt kvaliteten i tjenesten ved at:
God dokumentasjon frigjør tid til bruker
Lav digital kompetanse i helse omsorg –
Rett behandling til rett tid for bruker
opplæringsbehovet er stort
Økt effektivitet og frigjort tid
Lite samlede årsverk til superbrukere og
systemansvarlige. Stort vikarbehov i tjenestene
Økt digital kompetanse.
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ved opplæring

Økt pasient og brukersikkerhet.

Visma økonomi HR- moduler regnskap, lønn,
økonomiplan, budsjett, budsjettstyring,
ledelsesinformasjonssystem, eHandel.
EasyCruit rekrutteringssystem (nytt)
Kjent system for begge kommuner, men det er
mange nye moduler som samlet gir store
endringer i rutiner og flytting av oppgaver.
Behov for aksept av endringer og opplæring

Heldigitale styringsprosesser for budsjett,
budsjettkontroll og ledelsesinformasjon.
Heldigital personalforvaltning med timelister,
personalmeldinger, reiseregning, fravær,
mm.
Heldigital rekruttering, ansettelse og lønn.
Ressurser til opplæring og årsverk til
superbrukere/systemansvarlige. Moduler
innført i Tønsberg ila 2018.
Økt kvaliteten i tjenesten ved at:
God dokumentasjon frigjør tid til arbeid med
barn, unge og foresatte og bedre
samhandling virksomhet/hjem.
Økt effektivitet.
Økt digital kompetanse.
Økt brukersikkerhet.
Bedre system og mer brukervennlig for
saksbehandlere og møtesekretærer og
folkevalgte.
Websak fokus gir mulighet for
saksbehandling fra Outlook (epostsystem)
Ny eiendomsmodul- byggesaker.
Digital post fra alle fagsystem, Acos Websak
er sentralt. Stor effektivitets-gevinst for
saksbehandlere, bortfall utsending
post/skanning av mottatt post, frankering og
papirkost. Gir sikker levering fra/til
saksbehandler.

Visma Flyt, IKT system for skole/barnehage/PPT/
voksenopplæring,
Nytt system for ansatte i Re kommune, PPT delen
er ny for Tønsberg.
Ressurser til opplæring og årsverk til
superbrukere/systemansvarlige.
Sak/arkiv system Acos-oppgradert til ny versjon 7.
Opplæringsbehov ansatte i begge kommuner.

KS SvarUt SvarInn- nasjonal komponent
Opplæringsbehov og endring av rutiner. Berører
etter hvert saksbehandlere i alle fagsystemer

Samspill med Jarlsberg IKT:
Jarlsberg IKT(J-IKT) er databehandler

Vedtatt serviceleveringsavtale fra Jarlsberg IKT
(SLA)i styremøte 16.1.18 har bl.a.:
Samarbeidsråd J-IKT og kommunene for
prioritering koordinering mellom kommuner og
selskapet
Systemkontakter i J-IKT pr fagsystem utpekes av
selskapet og gjøres kjent og tilgjengelige
Systemeiere/systemansvarlige må utpekes i ny
kommune- overgangsordning for Re/Tønsberg

Databehandleravtalen med kommunene må
utarbeides så sikkerheten og personvern
dokumenteres. Omfatter
Gigafib AS som er underleverandør.
Følges opp i samarbeidet med selskapet
Samarbeidsråd Etableres. Utpeke
medlemmer fra kommunene for å styre
samspillet og koordinere faggruppene og
bringe innspill videre til styret for vedtak
Hver virksomhet i kommunen kjenner
kontaktpersonen for sine fagsystemer
Systemansvarlige skal delta i interkommunale
faggrupper sammen med systemkontakt i JIKT-, for drøfting av behov, løsninger og
utvikling
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Bestillerfunksjonen utvikles i samspill mellom
systemansvarlige pr fagsystem, systemkontakter i
J-IKT og besluttes av styret i J-IKT for større
innkjøp og strategiske valg.
Felles organisering med Færder, Holmestrand og
nye Tønsberg kommune.

Lisensiering- J-IKT skal sørge for optimal
lisenspolitikk for alle kommuner på felles
systemer.
Bl.a. Microsoft lisenser for Office er ulike, Re leier
og Tønsberg har kjøpt Office lisenser.
IKT kompetanse i kommunen generelt:
Den digitale kompetansen generelt er i dag lav og
dette er og blir en økende utfordring i
organisasjonen
Mange må lære seg nye system/ rutiner
Opplæringskostnader øker til eksterne kurs.
Behov for interne ressurser (superbrukere) som
driver kontinuerlig internkursing
Mange rutiner blir endret og blir digitale.
Opplæringsbehovet er stort, trenger støtte, tar
tid, feilsituasjoner vil oppstå.

Administrative systemer /fellesløsninger

Definere hensiktsmessige sektorfaggrupper,
antall medlemmer og regler for å utpeke
representanter i disse.
Oppvekst, Helse omsorg, Teknisk,
administrasjon/fellessystem o.l. pluss evt.
mer spesifikke faggrupper som Pedagogisk
IKT skole og barnehage osv.
Sikre innovasjon av gode løsninger for
tjenestemottakere og ansatte på best
tilgjengelig teknologi.
Sees samlet for mest kostnadseffektiv
samordning for nye Tønsberg og i en
overgang.
Korrekt og optimal lisensiering. Valg i en
overgangsfase frem til lik løsning må velges.
Leie innebærer en større årlig driftskostnad.
Lisenskost er lavere for oppvekstområdet.
For å øke den digitale kompetansen bør man
rendyrke systemeier/systemansvarlig rollen
fullt ut. Kommunen må ha de rette
medarbeidere i systemansvarlig rollen. I dag
blir superbruker rollen i mange tilfeller lagt
oppe en annen stilling uten egentlig å
reflektere over tidsbruk og kvalifikasjoner.
Det er ikke lenger slik at superbruker rollen er
noe man får ved siden av sin opprinnelige
jobb/ansettelse. Kommunen må være bevisst
på å sette av tilstrekkelig med ressurser. I den
nye kommunen bør
systemansvarlig/superbruker ha rett
kompetanse og ha tilstrekkelig avsatt tid. Ikke
bare bør de ha ansvar for opplæring innenfor
fagsystemet, men de bør også kunne gi råd,
veiledning og kurs innenfor generell digital
kompetanse til sluttbrukere. På den måten
kan kommunen ikke bare øke den digitale
kompetansen men også vedlikeholde den og
lettere ta i bruk ny teknologi.
På oppvekstsiden har normalt skolene satt av
en liten stillingsprosent til IKT-veiledere. Med
dagens satsning på digitale hjelpemidler
innenfor oppvekstområdet må det også følge
med ressurser til opplæring og vedlikehold av
kunnskap. Det bør være egne digitale
pedagoger ved alle skoler. Disse må få avsatt
nok tid og ha den rette kompetansen.
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Hjemmeside /intranett
Designes og utvikles.
Innspill i dialog med innbyggere
Kvalitetssystem- avviksoppfølging
Videre utvikling på sektoren
Innbyggernes behov for døgnåpen kommune
Oppvekst, skole og barnehage
Pedagogisk programvare for barnehage og skole.
Digitale støttesystemer for lærernes undervisning
og vurderingsarbeid
Kartlegge digital kompetanse hos ansatte for
målrettet opplæring
IKT ansvarlige på skoler trenger rolleavklaring og
standardisering av rollen, økt ressursnivå. Samspill
med øvrige IKT ressurser/ansatte.
Digitalpedagoger utpekes.
Samspillet med J-IKT må avklares.
Interkommunale faggrupper med
systemkontakter i J-IKT skal sammen definere
behov og muligheter.
Helse omsorg
Digitalisering av helse og omsorgstjenesten

Interkommunale faggrupper med
systemkontakter i J-IKT sammen å definere behov
og muligheter.
Teknikk miljø næring
Digitalisering av Teknisk område

Bygninger, anlegg, renhold, miljø, vann, avløp, vei
Interkommunale faggrupper med systemkontakt i

Tilrettelegge for toveisdialog med
innbyggere, brukere, ansatte og andre
grupper. Profilering
Fange opp innspill og gi informasjon
Utvikle system for innbyggerdialog fra mobile
enheter
Rutiner, reglement, prosesser, osv.
Interkommunale faggruppe med
systemkontakter i J-IKT skal sammen definere
behov og muligheter.
Automatiserte svartjenester- «Kari»
Økt læringsutbytte og digital kompetanse hos
barn og unge
Økt digital kompetanse hos ansatte muliggjør
bedre læring hos barn og unge
Økt digital bruk og tilgjengelighet gir økt
læringsutbytte.
Muliggjør optimal bistand fra Jarlsberg IKT
Videre utvikling og innovasjon i
oppvekstsektoren
Økt digital kompetanse hos ansatte.
Effektiv ressursutnyttelse og økt kvalitet i
tjenestene.
Utnytte velferdsteknologi på områdene:
Trygghet og egenmestring
Helse og avstandsmåling av helseparametere
Pasient og brukersikkerhet
Videre utvikling og innovasjon på helse og
omsorgsområdet
Økt digital kompetanse hos ansatte.
Effektiv ressursutnyttelse og økt kvalitet i
tjenestene.
Utnytte sensorteknologi til det beste for
kommunen, smart by prinsippet.
Tilgjengeliggjøring av «stor data» for
offentligheten slik at nye bedre tjenester kan
utvikles
Videre utvikling og innovasjon på det tekniske
68

J-IKT sammen å definere behov og muligheter.
Elektronisk utstyr for sluttbrukere
Sluttbrukerutstyr er delvis foreldet og på ulikt nivå
i virksomhetene
Har svært ulik standard i ulike virksomheter.
Særlig når det må prioriteres innenfor
virksomhetens eget budsjett.

Sluttbrukerutstyr for elever og barn i barnehage
Vurdere leasing helt/delvis. Erstatningsutstyr ved
skade.
Kapasitet i kablet og trådløst nett ved kommunale
tjenestesteder
Stedvis for dårlig kapasitet og dekning.
Definere minstekrav til hastigheter for ulike nett
på ulike typer tjenestesteder ut fra tjenestens
behov.
Tiltaksplan for oppgradering/vedlikehold av alle
ledd i de digitale nettene.
Trådløst gjestenett publikum

området
Definere standarder og levetid før utskifting
for ulike brukergrupper; storbrukere,
moderat bruk, av og til bruk.
Felles sentralt budsjett til gjennomføring av
strategien for sluttbrukerutstyr som skjermer,
pc, skrivere mm.
Mer stabil drift og høyere opptid. Og lik
standard på tvers av områdene.
Definere type, levetid og erstatningsutstyr
ved skade. Storinnkjøp via J-Ikt. Det anbefales
i SLA ca. 4 års levetid.
Opplevd hastighet skal være god
Bestandig god tilgjengeligheten og tjenester.
Vil øke oppetiden og kvaliteten på leverte
tjenester.

Innbyggere og besøkende bør ha tilgang til
gratis gjestenett for informasjon og service.
Definere områder og behov.
Sentrumsområder, torg, havneområde.
EU midler søkbare. Dette bidrar til et positivt
omdømme og en mer attraktiv kommune

Sammendrag
Kommunene Re og Tønsberg har relativt like systemer, lik modell med systemeier/systemansvarlige.
Prosessene mot identiske systemer er godt i gang. Det er like utfordringer og muligheter innenfor
dette området. Den største utfordringen, men også den største muligheten i den nye kommunen vil
være digital kompetanse. Ved å øke kompetansen vil medarbeiderne bli mer produktive og motiverte.
Digital vegring og usikkerhet vil bli minimert.
I dag er organiseringen fragmentert, med et driftsselskap utenfor organisasjonen samt intern
kompetanse spredt ut i virksomhetene. Den nye kommunen må få til et tverrsektorielt samarbeid
innenfor digitalisering og innovasjon. Derfor bør digitalisering med innovasjon/tjenesteutvikling bør
være forankret i en egen lederstilling i rådmannens ledergruppe. På den måten vil man kunne dra
nytte av både kompetanse, innovasjon, tjenesteutvikling og digitale teknologi på tvers av virksomheter
og områder. Dette vil gi en stor gevinstrealisering og en økt forståelse for digitale prosesser og
tjenesteyting.
Systemeier/systemansvarlig modellen må styrkes og brukes aktiv for å øke kompetansen innen
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digitalisering. Det må være en samlet styring og rapportering på hele prosjektporteføljen av
innføringsprosjekter på hvert fagsystem. Det må utpekes en prosjektleder felles for Re og Tønsberg pr
fagsystem som rapporterer til leder i rådmannens ledergruppe.
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Arkiv
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Grete Vallumrød, virksomhetsleder

Lise Brit Haugen, nye Tønsberg kommune

Nils Morten Enstad, dokumentsenter

Irene Bøhle, saksbehandler ungdomsskole

Irene Rønning, tillitsvalgt

Hanne Gundersen, tillitsvalgt

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike delområdene

Utfordringer når det gjelder kompetanse
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Re kommune
I post/arkiv er det 3 medarbeider med noe formalkompetanse (arkivskole) på arkiv, samt
realkompetanse i form av flere års erfaring fra arbeid med arkiv og ulike arkiv-kurs.
Det er ingen med særskilt IKT-kompetanse.
Tønsberg kommune
På dokumentsenteret er det noen medarbeidere med formalkompetanse (høyskole, arkivakademiet,
arkivskole) og noen medarbeidere med lang realkompetanse og ulike arkiv-kurs.
Det er i tillegg 1 medarbeider med IKT-kompetanse.
I virksomhetene er det noe kompetanse på forvaltning av aktivt elektronisk arkiv (føring av post,
kvalitetssikring, avslutting av saker osv.), og trolig liten eller ingen kompetanse på oppgaver mot
elektronisk arkiv utover dette. Dette gjelder i begge kommunene.
Når det gjelder elektroniske arkiv i fagsystemer, ligger superbruker-funksjonen i virksomhetene.
Superbrukerne innehar god kompetanse på sine respektive fagsystemer.
Samlet sett er det i de to kommunene god kompetanse på forvaltning av aktivt elektronisk arkiv,
inkludert mottak/sending av post fra/til ulike digitale kanaler. Etter hvert som alle arkiver flyttes fra
papir over til elektronisk kjerne, og flere og flere systemer trolig vil få integrasjoner mot sentralt sak/arkivsystem og andre arkivkjerner, vil det bli behov for økt IKT-kompetanse.
I tillegg er det en utfordring å følge opp virksomhetene med tanke på nødvendig generell
arkivkompetanse. Virksomhetene tar løpende avgjørelser som får konsekvenser for om all arkivverdig
dokumentasjon blir bevart.

Sentrale systemer/reglement og prosedyrer
Systemer
Oversikt av fagsystemer i begge kommuner er utarbeidet og ligger vedlagt.
I oversikten fremgår det hvilke systemer det allerede finnes felles planer om å bytte ut, eller hvor en
av kommunene skal over på det systemet den andre kommunen benytter. I noen tilfeller er nye felles
systemer allerede anskaffet.
Oversikten viser også hvor det fortsatt er knyttet papirarkiv til systemene. Disse arkivene må avsluttes
og overføres til elektroniske systemer med arkivkjerne før 1.1.2020.
Reglementer og prosedyrer
Arkivloven og arkivforskriften er førende for alt arkivarbeid i kommunene.
Ellers er følgende reglementer og prosedyrer gjeldende for arkiv:
• Delegasjonsreglement
• Reglement for politiske/folkevalgte organer
• Etiske retningslinjer
• Rutiner for sentralt mottak, fordeling og registrering av post
• Kontroll- og kvalitetssikringsrutiner
• Periodiske rutiner for arkivtjenesten
• Spesialrutiner for ulike virksomheter og situasjoner
• Saksbehandlingsrutiner
Rutinene er i noen grad ulike i de to kommunene. Dette er nærmere beskrevet under ulikheter.
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Felles arkivrutiner knyttet til registrering i sentralt saksbehandlings- og arkivsystem Acos Websak ble
utarbeidet i forbindelse med oppgraderingen av systemet våren 2018.
Rutiner knyttet til fagsystemene er i noen tilfeller ulike i de to kommunene. Disse må gjennomgås og
harmoniseres. Dette er et arbeid med må gjøres opp mot de systemer som skal være gjeldende fra
1.1.2020. Arbeidsgruppen har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å se nærmere på rutiner knyttet
til systemer som skal fases ut og ikke videreføres i ny kommune.
Når det foreligger beslutning/oversikt over hvilke systemer som blir gjeldende i ny kommune, vil nye
felles rutiner måtte utarbeides:
• registreringsrutiner for arkivet
• saksbehandlingsrutiner for virksomhetene

Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
Interne samarbeidsrelasjoner:
Dokumentsenteret/arkivfunksjonene har et utstrakt samarbeid med hele organisasjonen, både ledere
og saksbehandlere. Samarbeidet omfatter blant annet mottak, skanning og registrering av
innkommet post, kvalitetssikring av virksomhetenes elektroniske arkiv, bistand ifm gamle papirarkiv,
opplæring, support og bistand i arkivspørsmål og sentrale sak-/arkivsystem, integrasjoner,
arkivrutiner.
Eksterne samarbeidsrelasjoner:
IKA Kongsberg er en viktig samarbeidspartner, både når det gjelder depot og kompetanse. Det
deponeres både papirarkiv og elektroniske arkiv. IKA Kongsberg holder kurs og samlinger for
arkivpersonell, bistår med arkivrutiner og bidrar som konsulenter i både generelle spørsmål og ved
f.eks. kommunesammenslåinger.
Jarlsberg IKT (J-IKT) er en annen viktig samarbeidspartner. J-IKT er leverandør av teknisk infrastruktur
og drift, og er en viktig part i arbeidet med implementering av systemer, integrasjoner,
oppgraderinger osv.
Andre kommuner i Vestfold er nyttige samarbeidspartnere. Det er etablert fagnettverk for sak/arkivsystemet.

Likheter og ulikheter
Arbeidsfordelingen mellom sentral post-/arkivfunksjon og virksomhetene, er noe forskjellig i de to
kommunene.
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Overordnet er den følgende likhet og ulikheter:
Likheter
• Sentralt postmottak som mottar kommunens post og fordeler
• Kvalitetssikring av data i sak-/arkivsystem gjøres sentralt av arkivpersonalet, med enkelte
unntak (se kvalitetskontroll)
o Avslutting av saker
o Restansekontroll
o Kontroll av postlister
o Kontroll av innsynsløsning
• Personal- og elevmapper og notater publiseres ikke. Heller ikke journaler og dokumenter i
fagsystemer.
• I løpet av perioden frem mot sammenslåingen, vil det på flere områder bli innført nye felles
systemer, og i den forbindelse vil også arkivrutinene bli harmonisert.
• Nye felles rutiner er i april 2018 utarbeidet for det sentrale sak-/arkivsystemet Websak.
Ulikheter
• Føring av post:
o Tønsberg registrerer all post i alle fagsystemer, med unntak av HS-Pro (HS-Pro også i
løpet av høsten 2018)
o Re registrerer ikke post i fagsystemer, og åpner heller ikke post til barn og unge.
• Kvalitetskontroll i sentralt saks-/arkivsystem (Websak), blant annet journalføring:
o Tønsberg: Enkelte virksomheter utfører dette selv
o Re: Alt utføres sentralt
• Publisering av inn- og utgående brev fra sentralt arkivsystem (Websak)
o Tønsberg: Publiserer kun utgående brev, med unntak av bygge- og plansaker, her
ligger alle dokumenter tilgjengelige.
o Re: Publiserer inn – og utgående brev.
• Papirarkiv
o Re har flere fagsystemer hvor arkivene er på papir, i tillegg til at man har elektroniske
systemer. Disse vil bli oppgradert, eller nye systemer vil bli innført, før 2020. Dette
innebærer at rutiner må gjennomgås og lages felles for den nye kommunen.
Eventuelt
Politisk sekretariat er pr i dag administrativt organisert sammen med
dokumentsenter/arkivfunksjonene i begge kommunene.
Likheter
• Acos Møte benyttes til produksjon av sakskart og protokoller, samt til oversikt over utvalg og
medlemmer
• Møteplan og sakspapirer/protokoller publiseres på kommunenes nettsider via Acos Innsyn
• Aventia benyttes til streaming av politiske møter
Ulikheter
• Distribusjon av politiske saker til de folkevalgte gjøres forskjellig:
o Tønsberg: Acos Politikerportal og iAnnotate
o Re: Fluix
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Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Registrering av post
Begge kommunene har sentralt postmottak. I Tønsberg fører dokumentsenteret post for alle
virksomhetene, også i fagsystemer.
I virksomhetene for barnevern, spesielt i Re, er det noe skepsis mot å sentralisere føring av post som
gjelder klienter. Fra et arkivfaglig synspunkt er det imidlertid viktig å vektlegge redusert sårbarhet og
arkivkompetanse. Innsyn i informasjon kan begrenses til få personer, og tilgang til øvrig informasjon i
systemene kan settes svært begrenset.
Med økt digitalisering i samfunnet, mottar kommunen post via stadig flere digitale kanaler. En stadig
større andel av mottatt post kommer også via disse kanalene. Dette setter nye krav til datasikkerhet
og teknisk kompetanse.
Samtidig er det viktig med solid arkivfaglig kompetanse, slik at kommunens informasjon blir
tilgjengeliggjort for saksbehandling og ivaretatt for ettertiden.
På bakgrunn av dette, anbefaler vi at det sentrale postmottaket i den nye kommunen fører all post for
alle virksomheter, både i sentralt saks-/arkivsystem og i fagsystemene.
Dette vil gi et godt miljø for kompetansedeling/-utvikling og redusere sårbarheten.
En slik sentral løsning vil fordre et godt samarbeid mellom dokumentsenteret og de enkelte
virksomhetene, slik at gode rutiner må utarbeides.
Kvalitetskontroll
Kvalitetskontrollen i det sentrale saks-/arkivsystem er organisert ulikt i de 2 kommunene. I Re er dette
sentralisert, mens det i Tønsberg er delvis desentralisert.
Vi anbefaler at oppgaven bør være sentralisert til dokumentsenteret, med bakgrunn i de
kompetansekrav som er nevnt under «registrering av post».
Rutiner
Dagens rutiner er til en viss grad bygd opp rundt tradisjonelle papirarkiv. Ved etablering av et nytt
dokumentsenter/arkivtjeneste i en ny kommune, bør anledningen benyttes til å gjennomgå alle
rutiner og få disse optimalt tilpasset vår elektroniske hverdag.
Nye kanaler for mottak av post/dokumenter, som Altinn, KS SvarInn, skjemamottak, epost, mv er
digitale, og står for en stadig større del av mengden post som kommer inn til kommunen.
Samtidig blir det i nye Tønsberg trolig ingen aktive papirarkiver igjen. Målet er at alle arkiver lagres i
digitale arkivkjerner.
Publisering av fulltekstdokumenter
Tønsberg kommune publiserer i dag kun utgående dokumenter i fulltekst, mens man i Re publiserer
både inn- og utgående. I Tønsberg har dette bakgrunn i manglende kontrollressurser.
I nye Tønsberg kommune bør det tilstrebes meroffentlighet. Vi foreslår derfor at både inn- og
utgående dokumenter publiseres i fulltekst.
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Jo flere dokumenter man publiserer, jo mer øker imidlertid risikoen for at sensitivt innhold feilaktig
blir publisert. En slik løsning fordrer derfor grundig opplæring, og noe økt ressursbruk for
kvalitetssikring.
Papirarkiv
Det bør være et uttalt mål at alle digitale systemer i nye Tønsberg skal ha elektronisk arkivkjerne, slik
at det ikke er behov for å arkivere papir.
Arbeidet er igangsatt, og bør sluttføres før 1.1.2020.
Samspill med andre virksomheter
For å etterkomme arkivloven og arkivforskriftens bestemmelser, samt sikre god kvalitet på
dokumentbehandling og arkivering, må det legges opp til klare rutiner for samhandling og
informasjonsdeling mellom virksomhetene og sentralt arkiv. Dette er like viktig med tanke på sentralt
saks-/arkivsystem, som i fagsystemene.
Ressurskartlegging
Kartleggingsgruppa har igangsatt et arbeid for å kartlegge hvor mye ressurser som brukes på
arkivarbeid sentralt og i virksomhetene, på felles sak-/arkivsystem og i fagsystemer. Dette er viktig for
å kunne anslå behovet for ressurser sentralt og ute i virksomhetene, alt etter hvordan man fordeler
oppgavene. Kartleggingen er ikke ferdigstilt, men vil bli nyttig når man skal organisere et nytt
dokumentsenter.
Økt digitalisering
Det stilles helt andre og høyere krav til kompetanse i dagens «arkiv-verden», med den økte
digitaliseringen vi ser på flere områder, enn hva tilfellet var for å forvalte et papirarkiv.
Digitaliseringen kommer på alle områder; kanaler inn, integrasjoner, ulike formater, bevaring av
elektroniske arkiv osv.
Digitaliseringen bidrar til økt effektivitet, lettere gjenfinning og enklere løsninger for saksbehandlere,
men kan også gjøre det lettere å generere arkiver som ikke nødvendigvis lar seg bevare på en
hensiktsmessig måte. Det må derfor utarbeides rutiner og stilles klare krav til innføring og forvaltning
av elektroniske systemer som inneholder arkivverdig materiale.
Eventuelt - Politisk sekretariat
I både Tønsberg og Re er politisk sekretariat organisert sammen med andre funksjoner. I Tønsberg er
oppgavene lagt til Dokumentsenteret, mens det i Re er i samme avdeling som arkiv og servicekontor.
Det er både fordeler og ulemper knyttet til å organisere dette i en felles enhet, kontra å ha det som
egen enhet.
Ved å legge oppgavene til for eksempel dokumentsenteret, vil hver enkelt ansatt få en større variasjon
i oppgavene, og man vil ha flere personer å spille på. Ulempen kan være at man ikke får opparbeidet
like god kompetanse som hvis man har et mindre spenn i oppgaver. Det vil også kunne være et
alternativ å organisere sekretariatet i en større enhet, men la enkeltpersoner i enheten være dedikert
til disse oppgavene.
Kartleggingsgruppa har ikke konkludert på hvordan man mener dette skal organiseres, men ønsker å
gjøre oppmerksom på punktene over.
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Sammendrag
I hovedtrekk er dokument/arkiv-funksjonene i Tønsberg og Re organisert ganske likt, med mange like
rutiner og oppgaver. Man jobber med det samme, og har like holdninger til det meste.
De ulikhetene som finnes ligger i detaljene, som for eksempel at Dokumentsenteret i Tønsberg fører
post i fagsystemer, noe post/arkiv i Re ikke gjør.
Dette gir gode forutsetninger for arbeidet med å lage en ny felles enhet. Oppdaterte eller nye rutiner
vil komme på plass etter hvert som disse gjennomgås frem mot sammenslåingen.
Samarbeidet mellom enhetene har startet, og felles rutiner knyttet til sentralt sak-/arkivsystem
allerede er utarbeidet.
Arkivrutiner er ikke noe et dokumentsenter/arkiv driver med alene. Alle virksomheter og alle
saksbehandlere berøres og må forholde seg til dette. En suksessfaktor er derfor et tett og godt
samarbeid mellom sentral enhet og virksomhetene i utarbeiding av gode rutiner, med avklarte
ansvarsforhold og grundig opplæring.
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HR/personal
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Aase Helland Volle, HR/personalsjef

Hanne Krokerud, avd. leder personal

Elin Bruserød, HR-rådgiver

Anne-Karin Klausen rådgiver barnehage

Elisabeth Borgen, tjenesteleder lønn

Maj Liss Lodes, avd. leder helsehuset

Hilde Wirgenes, tillitsvalgt Delta

Anne Martine Ouff, tillitsvalgt Fagforbundet

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike områdene
Tønsberg kommune

HR- enheten er direkte underlagt rådmannen, og jobber dels strategisk, dels operativt.
Flere av rådmannens fullmakter er i dag delegert til HR-sjef. Dette innbefatter blant annet
oppsigelsesmyndighet, representant i retten ved stevninger i personalsaker, forhandlingsleder,
rådmannens representant i ADU, utvalgsleder i AMU når arbeidsgiver har utvalgslederrollen, samt
arbeidsgiveransvaret for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
HR-sjef har virksomhetsfullmakter innen personal-, økonomi og fag.
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HR-rådgiverne er førstelinjekontakt til egne virksomheter i tillegg til at de har spesialkompetanse
innenfor ulike HR-faglige områder. Arbeidsgiveransvaret for lærlinger ligger til HR-enheten og kontakt
mellom veiledere i virksomhetene og lærlingene koordineres fra HR. Gat er et viktig
ressursstyringssystem med egen HR-/gat-rådgiver som gir lederstøtte til alle virksomhetene i
kommunen som benytter Gat ressursstyringssystem.
Styringsdata framkommer gjennom både Gat og Visma/HRM og HR-enheten bistår lederstøtte og
rådgivning innenfor dette området.
Lønn er en egen avdeling med egen tjenesteleder og konsulenter med svært god lønnsfaglig
kompetanse. Lønn har hele spennet med lønn fra A – Å inkludert overføring til bank, avstemming og
overføring til økonomisystem. Veiledning til ledere ute i virksomhetene inngår i konsulentenes arbeid
som etter overgang til helelektronisk system får en større kontrollerfunksjon. Sykepengehåndtering
fra A – Å inneholder bl.a. refusjonskrav for å få inn sykepenger til Tønsberg kommune.
Skjæringspunktene og viktige samarbeidsområder gjør at det er svært viktig at HR-team, gat og lønn er
organisert i samme enhet. Eksempler kan nevnes: pensjon, sykelønn, tariff, ansiennitet,
lønnsfastsettelse og forhandlinger. I tillegg kreves samarbeid og en del felles prosedyrer innenfor
fagområdet.
HR har påtatt seg arbeidsgiveransvaret for Kystverkets depotstyrke 1, Horten. Dette arbeidet gir
enheten en økonomisk kompensasjon som er benyttet til å øke en stillingsandel på lønn.
Virksomhetsledere har delegert personalansvaret i linja tilsvarende som de har delegert budsjett og
fagansvar.
Re kommune

Rådmannen er personalmyndigheten i Re kommune. Personalavdelingen består av 1 avdelingsleder og
en HR-rådgiver. Personalavdelingen er direkte underlagt rådmannen. I forhold til oppgaver tilsvarer
dette Tønsberg kommune, med unntak av Gat og lønn.
Personalansvar er delegert i linja. Det vil si til virksomhetsleder, og i noen avdelinger videre til
avdelingsleder. Dette henger sammen med størrelse på virksomheten.
Tillitsvalgttjeneste og vernetjeneste
I Tønsberg kommune er det totalt et frikjøp per 1.5.2018 på 7,7 årsverk. Av dette er 1 årsverk knyttet
til ekstra frikjøp i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen (40 % til Fagforbundet, 40 % til
Utdanningsforbundet og 20 % til Akademikersamarbeidet).
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Det ordinære frikjøpet er på 6,7, og er fordelt mellom Fagforbundet (260 %), Utdanningsforbundet
(160 %), Delta (140 %), NSF (90 %), FO (20 %). Akademikersamarbeidet har fått (20 %) frikjøp i
forbindelse med nye Tønsberg.
Det er en egen særavtale som regulerer noe tidsressurs/frikjøp for plasstillitsvalgte ut fra antall
medlemmer. I tillegg er det for virksomhet psykisk helse og miljøarbeid fremforhandlet egen avtale
om frikjøp, 20 % til Fagforbundet og 20 % Delta da virksomhetene har boliger med stor geografisk
spredning.
Hovedverneombudet har frikjøp på 1 årsverk. Det er totalt 84 plassverneombud i Tønsberg
kommune.
I Re kommune er det totalt et frikjøp per 1.5.2018 på 3,75 årsverk. Av dette er 1 årsverk knyttet til
ekstra frikjøp i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen.
Det ordinære frikjøpet er på 2,75, og er fordelt på hovedsammenslutningene: 70 % YS, 100 % LO-K, og
105 % UNIO.
Plasstillitsvalgte har ikke eget frikjøp, men følger Hovedavtalens regler. Hvis det ikke er
plasstillitsvalgte knyttet til arbeidsplassen, møter Hovedtillitsvalgt på medbestemmelsesmøtene.
Hovedverneombudet har frikjøp på 25 %. Det er fra 01.08.18 innvilget et ytterligere frikjøp på 15 %
knyttet til sammenslåingsprosessen. Det er per dato 20 verneområder i Re kommune, med eget
plassverneombud.

Utfordringer når det gjelder kompetanse
Tønsberg kommune
HR-team består av høyt kvalifiserte rådgivere som gir lederopplæring og lederstøtte til ledere på alle
nivåer i organisasjonen. HR har bygd opp solid og bred formell og realkompetanse med stor grad av
tverrfaglighet i de ansattes grunnkompetanse. HR Tønsberg har solid kompetanse, blant annet innen:
• HR
• Ledelse
• Rekruttering
• Organisasjonsutvikling
• Lov og avtaleverk
• Personalprosesser
• Krevende personalsaker
• Oppsigelser
• Konflikter
• Veiledning og coaching
• Sykefraværsoppfølging og IA arbeid
• Omstilling
• Nedbemanning
• Ressursstyring /Gat
• HMS arbeid og risikovurdering
• Pensjon
• Lønn fra A – Å
• Systemkompetanse innenfor HRM
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Ansatte deltar på nødvendige kurs/samlinger for å oppdateres innen HR-faget, HMS-området og
system, tariff- og avtaleverk. Det er lagt til rette for ansatte som har ønsket å ta videreutdanning bl.a.
arbeidsrett, prosjektledelse og master i ledelse.
Lederopplæring tilbys innenfor HR-området, dels gjennom virksomhetsledersamlinger, dels gjennom
HR-samlinger for merkantile og ledere, samt fagopplæringskurs som tilbys gjennom intranett. I tillegg
har HR gjennomført mellomlederopplæring og flere virksomheter deltatt på lederutdanning i regi av
Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Universitetet i Sør-Øst Norge.
Dersom fagområdene splittes, svekkes HR faget og kommunens strategiske arbeid innenfor HRområdet. Mulighetene til å støtte virksomhetene og organisasjonen som helhet vil dermed svekkes.
Re kommune
Avdelingen har kvalifiserte ansatte som ivaretar oppgavene på HR/personalområdet i kommunen.
Ansatte deltar på nødvendige kurs/samlinger for å oppdateres i tariff- og avtaleverk. Ideelt sett kunne
det vært behov for noe mer kursing, men dette blir et spørsmål om tid og prioritering.
Det er et kontinuerlig behov for opplæring i organisasjonen. Både når det gjelder virksomhetsledere
og avdelingsledere. Dette både på bakgrunn av turnover, men også fordi det skjer en stadig og hurtig
utvikling.
Det har tidligere vært mer opplæring i kommunen, særlig knyttet til sykefravær og oppfølging av
vanskelige personalsaker. De siste to årene har det på grunn av ressurssituasjonen vært lite
opplæring. Fra juni er personalavdelingen igjen fulltallig, og det vil fra høsten 2018 igjen bli
gjennomført mer opplæring i organisasjonen.
Felles utfordringer
• Det er jevnlig turnover av ledere
• Det er kontinuerlige endringer i tariff, lov og avtaleverk
• De som ansettes i lederstillinger har ulik fag- og erfaringsbakgrunn
• Ulik lederpraksis gir liten forutsigbarhet og skaper noe frustrasjon blant ansatte og
tillitsvalgte.
• Lederrollen er sammensatt og krevende, med stadig nye oppgaver og problemstillinger
• Etablere en heltidskultur i nye Tønsberg
Verktøy/mulige løsninger
• Obligatorisk, systematisk og jevnlig lederopplæring
• «Onboarding» av nye ledere gjennom felles lederopplæring. Bygge nettverk rundt nye
ledere
• Bruke E-læring/ KS-læring som en systematisk del av opplæringen
• Bruke kvalitetssystemet (Compilo) systematisk i strategisk HR-arbeid og erfaringslæring.
For å oppnå dette må det være både teknisk og faglig opplæring i modulene.
Strukturert og systematisk lederopplæring vil kunne bidra til større profesjonalitet og mer likhet i
organisasjonen. God, forutsigbar arbeidsgiverpolitikk i nye Tønsberg kommune vil gi bedre tjenester
og godt omdømme.
Vedlagt følger opplæringsplan for Tønsberg kommune 2018, og opplæringsplan for Re kommune,
revidert januar 2017.
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Gjeldende reglementer og prosedyrer innenfor
fagområdet
Begge kommuner har tatt i bruk det helhetlige kvalitetssystemet Compilo. Våre reglementer,
særavtaler og prosedyrer ligger i hovedsak innenfor området HR og HMS. Noen overordnede
reglementer ligger under ledelsesprosesser.
Vedlagte regneark viser sentrale reglementer, særavtaler. Dette er ikke uttømmende. Prosedyrene
fremgår i Compilo. Kommunene har mye de samme dokumentene, men det er innholdsmessige
forskjeller på flere områder.
For å få en god start for ansatte i nye Tønsberg er det hensiktsmessig at særavtaler og reglementer
innenfor HR området er utarbeidet og kjent for de medarbeidere det gjelder. Det kan bli en
ressurslekkasje hvis mye tid skal brukes til å snakke om det som ikke er på plass eller som ikke
fungerer i nye Tønsberg. Dette arbeidet kan bli omfattende, det er derfor viktig at dette arbeidet ikke
utsettes. I tillegg er Re og Tønsberg enige om å samarbeide, så langt det lar seg gjøre, når nye
prosedyrer utarbeides, eller når vi reviderer gamle. Kommunene har tilgang til hverandres
kvalitetssystem.
Anbefalt prioriteringsrekkefølge fra HR:
• Felles strategisk arbeidsgiverpolitikk (HR- og kompetansestrategi)
• Arbeidsreglementer /Ansettelsesreglementet
• Arbeidstid (fleksitid, arbeidstid, spisepauser o.l.)
• Permisjonsreglement (med tilhørende prosedyrer)
• Omstillings/nedbemanningsreglement

Interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
Internt:
Politikere
Kommunens toppledelse
Virksomhetsledere
Mellomledere
Hovedtillitsvalgte inkludert organisasjonenes
samarbeidsutvalg
Hovedverneombud
Nøkkelstillinger innenfor både virksomheter og
stabsområder
Enkeltansatte

Eksternt:
Bedriftshelsetjenestene
NAV Arbeidslivssenter
NAV lokalt
Pensjonsleverandører; KLP og SPK
Revisjon
KS; advokater, medlemsservice, tariff
BTV-nettverk & andre fagnettverk
Kompetansesentrene til de ulike organisasjonene
Eksterne fagorganisasjoner (uten t.v. i
kommunen) som forhandler for medlemmer i
kommunene
Systemleverandører; Visma & Gat
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HR- avdelinger i andre kommuner
Fønix og andre tiltaksarrangører
Infotjenester
Brønnøysundregisteret
Spesielt for Tønsberg
• kjører lønn for to eksterne IKS; Tønsberg renseanlegg og Færder nasjonalparksenter
• Arbeidsgiveransvaret for Kystverkets depotstyrke, avd. Horten
Faste møter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virksomhetsledermøter
Egne stabsledermøter der HR-leder deltar
Medbestemmelsesmøter
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Samarbeidsmøter NAV og BHT,
IA-utvalg
AKAN-utvalg
Årlig samarbeidsmøte mellom HTV, HVO, BHT, NAV, HR
SUH - samarbeidsutvalget for Hovedtillitsvalgte

Likheter og ulikheter
Kartlegging viser at kommunene har mye likt, men at det er størrelsen på kommunene som først og
fremst gir ulikhetene.
Reglementer, særavtaler og prosedyrer: Dette må kartlegges videre. Kartleggingsskjemaet gir en
oversikt fra begge kommuner, men dette er ikke uttømmende.
Lønn er organisert under HR-enheten i Tønsberg kommune. Lønn har alt lønnsarbeid fra A – Å, dvs
inkludert overføring til bank, avstemminger og kontakt med revisjon. I Re kommune er lønn organisert
under økonomi.
Lønnsharmonisering: Det er lønnsforskjeller i de to kommunene på gruppenivå. Blant annet har Re
kommune egne lønnstabeller i kapittel 4. Ulikhetene må kartlegges videre, og kostnadsberegnes. I
omstillingsavtalen mellom partene er det lagt opp til at det skal utarbeides en lønnspolitisk plan med
tanke på harmonisering av lønnsnivå.
Visma: Det er samme systemet, men Tønsberg har en nyere funksjon med flere moduler. Re
kommune skal ta i bruk denne modulen også i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Gat: Tønsberg har en HR-rådgiver med systemansvaret for GAT. Dette inkluderer også opplæring i
systemet. I Re kommune ligger systemansvar og opplæringsansvar til Helse og velferd.
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Personvernombud: I Tønsberg kommune er ombudet organisert i rådmannens stab. I Re kommune er
ombudet organisert i personalavdelingen.
Lærlinger er organisert under HR-enheten i Tønsberg kommune som tilsetter, sørger for å fordele
lærlingene ut til virksomhetene og koordinerer arbeidet med å finne veiledere. HR er også
kontaktleddet til Opplæringskontoret for lærlinger. I tillegg har noen virksomheter prioritert å ta inn
lærlinger på eget budsjett. I Re kommune er lærlinger organisert under den virksomheten de arbeider.
Det er en ansvarlig saksbehandler på HO og Oppvekst som organiserer ansettelsene av lærlinger.
Fullmaktsnivå: HR-sjef i Tønsberg har rådmanns- og virksomhetslederfullmakter.
Kystverkets depotstyrke, avdeling Horten, har inngått en avtale med HR-enheten om
arbeidsgiveransvaret for depotstyrken.

Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
HR er et eget fagområde. Strategisk HR må forankres i toppledelsen for å profesjonalisere
arbeidsgiverfunksjonen og kunne bidra til effektiv bruk av ressurser og kvalitet i alle ledd. Begge
kommuner har HR/personal organisert direkte underlagt rådmannen – dette bør fortsette i nye
Tønsberg kommune.
Muligheter
• Etablere en målrettet HR- og kompetansestrategi forankret i kommunens målsetning
• Bidra til kompetanseutvikling.
• Være støtte for ledere og bidra til god og jevn kvalitet på personalledelse i kommunen.
• Levere gode styringsdata til ledere innenfor HR-området.
• Sørge for at systemer, Visma, Gat og kvalitetssystemet (Compilo), utnyttes optimalt og bidrar
til ytterligere effektivisering og digitalisering.
Utfordringer
Kartleggingsgruppen mener det er viktig at HR/personal, også i nye Tønsberg kommune, er delegert
tilstrekkelig fullmakter og myndighet direkte fra rådmannen til og:
• Foreta omplasseringer som loven krever på tvers av virksomheter. Dette gjelder blant annet ved
nedbemanninger og ved omplassering av helsemessige årsaker.
• foreta oppsigelser
• møte HTV/ andre parter med tilstrekkelig myndighet ved drøftinger og i forhandlinger
Det er HR/personal som tradisjonelt har hatt overordnet samarbeid med hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud. I dette ligger fokus på tariff- og avtaleverket for kommunene. Tariff- og
avtaleverket reforhandles annet hvert år, og det er stadige endringer som skal følges opp. Det er
sentralt at HR/ personalsjef har en posisjon, og innehar rådmannsfullmakter for fortsatt å kunne
opprettholde et godt og tillitsfullt samarbeid til beste for nye Tønsberg.
De ansatte er organisasjonens viktigste ressurs. Det er viktig at HR/personal har en rolle som gjør at
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kommunen er i forkant i forhold til endringer m.m som kontinuerlig skjer i en stor kommune, og som
har innvirkning på våre ansatte. Ved å involvere HR/personal alt i planleggingsfasen vil man unngå
mange fallgruver, og mye frustrasjon fra ansatte og tillitsvalgte. Skal man klare å involvere
HR/personal tidlig nok må avdelingen delta i det forum der beslutninger diskuteres og tas, det vil si i
rådmannens ledergruppe.
Kvalitetssystem, internkontroll og risikovurdering er en naturlig del av HR og HR-faget.
Fordeler med at lønn er organisert under HR/personal
•
•
•
•
•
•

Lønn, herunder rettferdig, forutsigbar og fremtidsrettet lønnspolitikk er et viktig HR- tiltak.
Visma HRM er både lønns- og personalsystem. Systemets webmoduler griper i hverandre slik
at lønnskonsulentene i større grad får en Controller- og rådgiverfunksjon. Dette innebærer
opplæring og bistand ut til lederne i samarbeid med rådgiverne i HR/personal.
Samarbeid ibm tariff, forhandlinger lov- og avtaleverk m.m.
Tett samarbeid ibm pensjon, digitale sykemeldinger og sykefraværsoppfølging i
organisasjonen.
Viktig å ha nær kontakt mellom personal – lønn gjennom et helt «ansettelsesliv».
Nye Tønsberg kommune sin størrelse gjør at samordning er viktigere enn noen gang.

Selv om vi mener at lønn organisatorisk bør ligge under HR/personal, vil det er en selvfølge med et
godt samarbeid mellom HR og økonomi.

Sammendrag
Kartleggingen har vist at mye er felles mellom Tønsberg kommune og Re kommune. Det er i hovedsak
størrelsen på avdelingene, og innhold i en del av de reglementene som er gir ulikheter.
I etterkant av kartleggingen må det igangsettes arbeid med nye Tønsberg sin arbeidsgiverpolitikk,
utarbeidelse av nye reglement og særavtaler, og videre kartlegging av lønnsforskjeller. I tillegg må
man se på organiseringen av en felles HR-funksjonen med tanke på å utnytte de ressursene vi har best
mulig.
•
•
•
•
•
•

HR- enheten bør være direkte underlagt rådmannen, og ha myndighet på tvers av kommunen
når det gjelder utarbeidelse av arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitikk osv.
Lønnsavdelingen bør organiseres sammen med HR for å bidra til effektivitet innen et
sammenfallende fagfelt. Tariff- og lønnspolitikk er viktige HR-tiltak hvor en samorganisering
styrker kommunen.
Kommunen vil ha effekt av å organisere strukturert lederopplæring i alle lederledd. HRenheten kan være premissleverandør for i samarbeid med den øvrige toppledelsen.
Effektiv bruk av HRM-system (Visma og Gat) å ta i bruk alle mulighetene i systemene. Visma
HRM og GAT er et felles integrert ressursstyring-, personal- og lønnssystem.
Lønnskonsulentene får gjennom det helelektroniske systemet en kontrollerfunksjon med stor
grad av veiledning
Effektiv bruk av kvalitetssystemet både prosedyrer, avvikssystem og risikovurderingsmodul
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Annet
Velferdstiltak
Tønsberg kommune
• Bedriftsidrettslag
• Velferdshytte, Kommunen eier en hytte i Karlsvika. Det er ansatte som er medlemmer i
bedriftsidrettslaget som kan leie hytta.
Re kommune
• Velferdsutvalget i Re kommune får 100 000 til å bruke på velferdstiltak for kommunens ansatte.
Dette brukes blant annet til teatertur (med egenandel), dekke diverse deltakeravgifter (eksempel
Re-mila).
• Velferdshytte, kommunen eier en hytte i Nore- og Uvdal. Denne kan alle ansatte leie. Fordeling
skjer ved at alle kan søke på et ønsket tidspunkt. Er det flere som ønsker på samme tidspunkt blir
det en trekning mellom disse.
• Kystledshytta på Sandsletta, hytta eies av Re kommune.
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Øvrige støttetjenester
Kartleggingsgruppen har bestått av:
Tønsberg

Re

Geir Viksand, rådmann

Kristian Øvretveit, avd. leder fellesfunksjoner

Vibeke Steen, virksomhetsleder

Trond Wifstad, rådmann

Lise Gulliksen, tillitsvalgt

Kristine M. Nilsen, tillitsvalgt Delta

Organisasjonskart, og en beskrivelse av de
ulike områdene
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Andre sentrale støttetjenester:
Tønsberg
Rådmannens stab:
• Kvalitetsrådgiver (Internkontroll/kvalitetssystem/personvernombud)
• Digitaliseringsleder
• Rådgiver tekniske tjenester
• Rådgiver generelt, herunder årsmelding og handlingsplan
Dokumentsenter (unntatt arkivarbeid som beskrives i egen arbeidsgruppe)
• Politisk sekretariat
• Skjenke- og tobakksbevilgninger
Re
Andre sentrale støttetjenester er integrert i andre avdelinger.

Utfordringer når det gjelder kompetanse
Samlet sett har vi kompetanse til å ivareta alle spesialoppgavene på kommunikasjon og
servicesenter/torg. Dagens organisering er derimot ikke fullt ut tilrettelagt for å kunne utnytte all
kapasiteten, både med hensyn til kompetanse og effektivitet.
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Spesielt har vi en sårbarhet knyttet til de mest konsentrasjons- og kompetansekrevende oppgavene.
Det gjelder utvikling av digitale skjema, nettsider og strategisk kommunikasjonsarbeid. Dette arbeidet
krever planlagt tid og samarbeid. Skal de samme ressursene også brukes til vaktordninger i
servicesenter/torg, vil det gå ut over nødvendig prioritering, forutsigbarhet og kvalitet.
Digitale skjemaer og nettsidene krever høy beredskap for oppretting og vedlikehold av informasjon.
Tilgang til digitale tjenester er viktig for kommunens innbyggere og kommunes omdømme.
Vi har i dag mye å gå på når det gjelder spesialisering på viktige kommunikasjonsområder som
strategisk omdømmebygging, klarspråk, og mediehåndtering.
Det er også behov for teknisk utstyr/programvare for å kunne anvende fullt ut den fagkompetansen vi
har hos våre nåværende medarbeidere.

Gjeldende reglementer og prosedyrer innenfor
fagområdet
Fagsystemer
• TRIO (telefon Tønsberg)
• Business Connect (telefon Re)
• Acos websak (begge)
• Acos infolink (begge)
• Compilio (begge)
Prosedyrer og reglementer
• Kommunikasjonsstrategier
• Prosedyrer for tjenester i Servicesenteret

Interne samarbeidsrelasjoner
Oppgaver
Nettside – teknisk

Kompetanse i
dag
1 ansatt

Nettside – redaksjon

3 ansatte +
Web forfattere i
alle
virksomheter

Nettside –

Ingen i

Kompetanseutfordringer
Sårbarhet og mangel på
formell kompetanse
Desentralisert modell:
Opplæring og
vedlikehold av
kompetanse/ansvar
Brukervennlighet
Klarspråk
Oppfølging ledelse
Internkommunikasjon
Ingen i kommunikasjon

Fagsystem

Samarbeid

Acos InfoLink

JIKT
Acos
Virksomheten
e

Acos InfoLink

Acos

Virksomheten
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Oppgaver
skjemadesign

Sosiale medier

Kompetanse i
dag
kommunikasjon
1 ansatt i
dokumentsente
r
3 ansatte +
Facebookredaksjonen

Kommunikasjonsveiledning /
rådgivning:
- Mediehåndtering
- Klarspråk
- Strategi og
kanalvalg
- Omdømme

2 ansatte

Krise-kommunikasjon

2–3 ansatte

Bildebank

1 ansatt

Annonser

2 ansatte

Informasjonstavler/JC
Decaux (plakater)

1 ansatt

Tønsberg-guiden

1 ansatt

Brosjyremateriell –
stor etterspørsel

1 ansatt

Nyhetsbrev

1 ansatt

Kompetanseutfordringer
Stort behov for
ressurser og opplæring
God kompetanse på
Facebook, men mangler
kompetanse på andre
sosiale medier for å nå
alle målgrupper.
Strategikompetanse
Godt grunnlag for
utvikling, men krever
mer opplæring og bevist
satsing.
Denne typen
kompetanse krever god
forståelse for læring i
team.
Bevissthet om
kompetansen i
organisasjonen
Behov for opplæring og
vedlikehold/øvelser
Under utarbeidelse
Behov for kompetanse:
- Ta bilder og film
- Bruk og lagring
Behov for kompetanse:
- Strategisk
planlegging
mht. bruk av
informasjonska
naler, økonomi
m.m.
- Layout
Sårbart med mangel på
tvilling kompetanse /
tilgang
Sårbart
Mangler programvare
og teknisk utstyr
Utviklingspotensial
Mangler programvare
og teknisk utstyr
Utviklingspotensial

Fagsystem

Samarbeid

skjemadesig
n

e
JIKT
Facebook-stab

Klarspråk

KS
Virksomheten
e

TRIO / CIM

Kriseledelse

Flickr

Virksomheten
e
Tønsbergs
Blad

JC Decaux
bookingsystem
Adobe

JC Decaux

Adobe

Virksomheten
e

Make

Virksomheten

Visit Vestfold
BK Grafisk
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Oppgaver
-

Kompetanse i
dag

Noe veiledning
Økt
etterspørsel
Servicesenter i Tønsberg
Oppgaver
Kompetanse i
dag
Sentralbord
2 ansatte
1. linje / mottak
El-biler – utlån og
administrasjon
El-sykler – utlån og
administrasjon
Krykkeutleie
Rett kopi
Salg av søplesekker
Utdeling av
matavfallsposer og
plastavfallsposer
Utdeling av
matavfallsposer og
plastavfallsposer
Utleie av stand og
salgsplasser
Kjøretillatelser i
gågatene
Betalingsmottak for
Tønsberg parkering
Forhåndsstemming ved
valg
Mottak ved vielser
Utsalg for
Manus/Akantus
Mottak for pakker til
rådhuset
Fordeling av aviser
Turistinformasjon
Nøkkeladministrasjon
for Karlsvika feriested
Møteromreservasjon
Veiledning på digitale
områder

1 ansatt

5 ansatte i
vaktordning

Kompetanseutfordringer
Mangler programvare
og teknisk utstyr

Fagsystem

Kompetanseutfordringer
God kompetanse
Organisert vikarordning
internt
God kompetanse
Organisert vikarordning
internt

Fagsystem

Samarbeid
e

Samarbeid

Trio

God kompetanse
Organisert vikarordning
internt

5 ansatte i
vaktordning
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Oppgaver
Hjelp ved
besøksregistrering
Vedlikehold Trio
Visittkort

Kompetanse i
dag

Kompetanseutfordringer

Fagsystem

1 ansatt

Sårbart med mangel på
tvilling
kompetanse/tilgang
God kompetanse

Business-card
creator

Adgangskort/ID-kort

4 ansatte

Ledsagerbevis

1 ansatt

Informasjon til
besøkende/turister

En ansatt med
spesialkompetanse

Etterspørselen er stor.

Kommunikasjonsoppgaver i Re
Oppgaver
Kompetanse i
dag
Nettsidene - teknisk
1 ansatt i
fellesf.

Nettside - redaksjon

2 ansatte

Nettside -Skjemadesign

Ingen,
endringer i
skjema gjøres
av ACOS
2 ansatte

Sosiale medier

Kommunikasjonsveiledning:
- Media

1 ansatte

Noe sårbart da det kun
er 1 ansatt med
kunnskap
Servicesenteret har stor
pågang av
besøkende/turister som
etterspør informasjon.
Det er viktig at vi
opprettholder
kompetanse for å
imøtekomme dette.

Samarbeid

Asure
ID/Entro
Worddokument
Nettsider

Visit
Tønsberg
Visit Vestfold

Kompetanse-utfordringer

Fag-system

Samarbeid

Sårbarhet og mangel på
formell kompetanse

Acos
infolink
(eldre
versjon enn
Tønsberg.)

JIKT/ACOS

Sentralisert modell:
Internkommunikasjon
sårbarhet
Behov for ny modul
«skjemadesigner» og
opplæring.
God kompetanse på
Facebook, men mangler
kompetanse på andre
sosiale medier for å nå
alle målgrupper.
Strategikompetanse
Godt grunnlag for
utvikling, men krever mer
opplæring og kurs av

93

Oppgaver
-

Klartspråk
Strategi og
kanalvalg
Omdømme

Kompetanse i
dag

Krisekommunikasjon

2 ansatte

Bildebank

1 ansatt

Annonser

1 ansatt

Servicesenter i Re
Oppgaver
Sentralbord

Kompetanse i
dag
2-3 ansatte

Kundebehandling
Salgs- og
skjenkebevillinger

2-3 ansatte
2-3 ansatte

Politisk sekretariat
Innbyggerdialog / undersøkelser /
demokratiutvikling /
veiledning i bruk av
digitale løsninger
Valg

3 ansatte
1 ansatt

TV-aksjonen
ID-kort, nøkler,
visittkort
Vigsler
TT-Kort
Parkeringskort for
funksjonshemmede

1 ansatt
2 ansatte

2 ansatte

Kompetanse-utfordringer

Fag-system

flere.
Denne typen kompetanse
krever et godt utviklet
team.
Bevissthet om
kompetansen i
organisasjonen.
Behov for opplæring og
BCT/CIM
vedlikehold/øvelser.
Under utarbeidelse
Behov for kompetanse:
- Ta bilder og film
Bruk og lagring
Behov for kompetanse:
Strategisk planlegging
Kompetanseutfordringer
Ikke god nok
informasjon i digitale
systemer – avhengig
av «lokal» kunnskap
om organisasjonen.

Fagsystem

Få saker pr. år fører
til at kompetansen
ikke blir veldig høyt
på dette området.

Websak

Lite ressurser,
sårbarhet.

Samarbeid

Kriseledelse

Samarbeid

Business
Connect

ACOS Møte

Tønsberg
kommune og
Johnsrud
etterforskning

Hovedansvarlig for
valgavvikling i Re har
gått inn i ny rolle
Noe desentralisert på
virksomhetene

Tønsberg
kommune

1 ansatt
1 ansatt
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Oppgaver
Booking av lokaler

Kompetanse i
dag
2 ansatte

Kompetanseutfordringer

Fagsystem

Samarbeid

Likheter og ulikheter
Likheter
Organiseringen av tjenester og bemanning er relativt lik på sentralbord og servicesenter/torg. Begge
kommunene har en overlapping i bruken av kompetanse både til å betjene servicesenter og til
spesielle kommunikasjonsoppgaver.
Vi bruker samme:
• nettleverandør (Acos)
• facebook
• Compilo (internkontroll)
Ulikheter
Tønsberg kommune har konsentrert kommunikasjonsarbeidet. Nettsideredaksjonen er derimot mer
desentralisert i Tønsberg kommune med egne webredaktører ute i virksomhetene. Tønsberg
kommune har mer systematisk satsning på Facebook som kommunikasjonskanal med egen
facebookredaksjon.
Servicetorget og dokumentsenter er samlet i en avdeling i Re. Her er blant annet politisk sekretariat,
valg, m.m. ivaretatt.
Juridisk bistand kjøpes eksternt i Re, i Tønsberg er det jurister ansatt i virksomhetene: 1 årsverk i helse
og omsorg stab, 1 årsverk i eiendomsutvikling, 2 årsverk i byggesak, 3 årsverk i barnevernstjenesten, 1
årsverk i tildeling helse og omsorgstjenester. Ingen i sentral stab (kommuneadvokat). Noe brukes til
generelle oppgaver.
Internkontroll / kvalitetssystem – Tønsberg har 1 årsverk knyttet til dette, Re har egne ansatte til
dette.
Personvernombud – Tønsberg samme person er personvernombud, i Re ligger dette hos personal – vil
benytte samme prosedyrer som Tønsberg.
Rådmannens stab i Tønsberg – består av 4 årsverk. Kvalitetsrådgiver, digitaliseringssjef, generell
støtte, støttetjenester teknisk. Re ingen slike funksjoner.
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Muligheter og utfordringer ved utforming av
en ny organisasjon
Kommunikasjon og servicetorg vil fungere best og mest effektivt som to atskilte enheter og organisert
under samme ledelse. Det stilles forskjellige kompetansekrav til tjenesteleveransene i en
kommunikasjonsenhet og i et servicetorg.
Kommunikasjonsenheten har kompetanse på:
• Strategisk kommunikasjon og omdømmebygging
• Kommunikasjonsveiledning (krise, mediehåndtering, ledelse)
• Nett og sosiale medier
• Grafiske tjenester
• IT og digital utvikling
• Kurs og opplæring
• Klarspråk
• Internkommunikasjon
Serviceenheten har kompetanse på:
• God kundebehandling
• Veiledning (Outlook, leiebiler, digitale tjenester, møterom)
• 1. linje for de mest etterspurte tjenesteområdene
• Sentralbord
• Overordnet kunnskap om organisering og tjenester
For å levere gode tjenester er det viktig å utvikle sterke fagmiljøer. Ved å anvende kompetansen på
riktige områder, får vi utnyttet ressursene maksimalt.
Øvrige støttefunksjoner
Dokumentsenteret bør opprettholdes som en egen enhet, adskilt fra kommunikasjon. Det bør være en
sentral stab som blant annet inneholder digitalisering, kvalitets-/internkontroll, personvernombud,
m.m.
Juridisk kompetanse
Det anbefales ikke å opprette et eget kommuneadvokatkontor, men virksomheter som har behov for
det bør ha ansatte med juridisk kompetanse. Det bør også være juridisk kompetanse i rådmannens
stab.

Sammendrag
Ser man på Re og Tønsbergs kommunikasjonsstrategier er det betydelige samsvar. De overordnede
målsettingene er som følger:
Mål for kommunikasjon
1. Omdømme
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2.
3.
4.
5.
6.

Utvikle demokratiet og skape verdier sammen
Service, tilgjengelighet og kunnskap om tjenester
Digitalisering
God internkommunikasjon
Klart språk – tydelig og forståelig

Disse målene følges i varierende grad opp i organisasjonen i dag. Det er naturlig å tenke at disse
målene i stor grad videreføres i ny kommunikasjonsstrategi.
Hva må til for å oppnå målene i Nye Tønsberg kommune?
Her er anbefalinger for at disse målene i større grad skal oppnås i Nye Tønsberg kommune.
1. Organisering som foreslått.
2. Omdømmebygging
a. Servicesenteret skal være et godt knutepunkt mellom kommunen og
brukere/innbyggere.
b. Styrke kommunikasjonsenhetens rolle som støtte til virksomheter i kommunikasjon
og omdømmebygging (kanalvalg, mediehåndtering, digital innholdsproduksjon,
grafisk utforming, m.m).
3. Utvikle demokratiet og skape verdier sammen
a. Legge til rette for innbyggerdialog og medvirkning, blant annet gjennom
innbyggerdialog (APP).
4. Service, tilgjengelighet og kunnskap om tjenester
a. Servicetorget/sentralbordet må være en reell støtte og avlastning for virksomhetene,
for eksempel ved hjelp av tettere samarbeid med virksomhetene og mer kunnskap
om tjenestene.
5. Digitalisering
a. Styrking av innbyggernes digitale kompetanse gjennom veiledningstilbud i
servicesenteret.
b. Videreutvikle digitale skjemaer og andre digitale tjenester.
c. Styrke kommunikasjonsenhetens digitale kompetanse, for å kunne bistå
virksomhetene i sin digitale utvikling.
6. God internkommunikasjon
a. Utarbeide/videreutvikle gode intranettløsninger og rutiner for internkommunikasjon.
7. Klart språk
a. Styrke språkkompetanse i kommunikasjonsenhetene og i virksomhetene. Klart språk
støtter opp under oppnåelse av de andre kommunikasjonsmålene.
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Vedlegg Helse og omsorg:
ORGANISASJONSKART
Tønsberg kommune:
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Kvalitetsarbeid HO, Tønsberg kommune:

Re kommune:
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Betaling for tjenester i Helse og omsorg (Re og Tønsberg)
Notat fra Trine Lislebø Inglis, seniorrådgiver, Helse og omsorg, Re kommune
1. Tønsberg og Re har forskjellig profil på egenandel for hjemmehjelp. Tønsberg har satser som er
basert på timepriser gradert etter grunnbeløpene i folketrygden, mens Re har
abonnementsordning hvor satsene er basert på månedsbeløp. Egenandelen skal ikke overstige
selvkost. En enkel beregning viser at Tønsberg kommune har høyere egenbetalingssatser for
personer med vedtak over 8 timer i måneden, mens Re kommune har høyere satser for personer med
standardvedtak som i begge kommuner er 1,5 timer hver 3. uke.
2. Tønsberg og Re har forskjellig profil på egenbetaling for trygghetsalarm. Tønsberg har satser som er
gradert etter grunnbeløpene i folketrygden, mens Re har en fast pris pr måned. I tillegg har Re en fast
pris på direkte brannvarsling. Fastpris på Re tilsvarer inntektsgrense på 5G og oppover
sammenlignet med satsene i Tønsberg
3. Tønsberg og Re har noenlunde sammenfallende husleiepriser på sammenlignbare omsorgsboliger
for eldre. Heldøgnsbemannede omsorgsboliger i Re helsehus har rengjøring av fellesarealer, og i
den enkeltes leilighet, inkludert i husleieprisen. Det fattes ikke enkeltvedtak på hjelp i hjemmet for
disse tjenestene. Utover husleie betales det kr 3.780 i kostpenger og kr 853 for vask av tøy pr
måned. På sammenlignbare boliger i Tønsberg fattes det derimot enkeltvedtak på praktisk hjelp for
all rengjøring og vask av tøy. Betalingssatsene følger satser for egenandel for hjemmehjelp.
Kostpenger i Tønsberg er kr 2.565 pr måned.
4. Tønsberg og Re har sammenfallende betalingspraksis i Boliger for personer med nedsatt
funksjonsevne og for personer med psykisk sykdom. Brukere er hjemmeboende og betaler selv
husleie og praktisk hjelp etter vedtak og vedtatte satser for hjemmehjelp. Brukere kjøper mat selv.
I Re betales det ikke for kost på dagsenter da brukere har med matpakke. I Tønsberg er det forskjellig
praksis på betaling for kost avhengig av dagsentertilbudet og brukergrupper. Transport i Re skjer
ved bruk av egne biler eller fordeling av kostnader ved leasede biler mens brukere i Tønsberg
betaler kr 45 tur/retur arbeid og dagsenter. Avlastning i bolig for denne gruppen er definert som
institusjon. Tjenesten er gratis og reguleres av forskrift om vederlag for opphold ved institusjon.
5. Betalingssatser for langtidsopphold, korttidsopphold og enkelte dag/nattopphold på institusjon
fastsettes etter forskrift om vederlag for opphold ved institusjon og er sammenfallende i begge
kommuner. Avlastning er gratis og reguleres av samme forskrift.
6. Dagsenter rehabilitering/demente: I Re betales det en dagsats på kr 140 som inkluderer kost og
transport. I Tønsberg er prisen delt med hhv kr 70 for mat (middag inkludert dessert/suppe) og en
abonnementsordning på transport (egenbetaling for skyss inntil 3 ganger pr uke kr 75 tur/retur og kr
45 tur/retur for skyss over 3 dager i uken)
7. Kantinesalg eldresenter: Re kommune ligger noe over Tønsberg i pris for middag/dessert/suppe
både for pensjonistpriser og ordinære priser. Tønsberg har derimot noe høyere pris for lunsj.

100

HJEMMETJENESTER: Tønsberg

2017

2018

Økning %

Praktisk bistand, hjemmehjelp:
Inntekt inntil 2G (pris pr. mnd.)
Inntekt 2G - 3G (pris pr. time)
Inntekt 3G - 4G (pris pr. time)
Inntekt 4G - 5G (pris pr. time)
Inntekt 5G og høyere (pris pr. time)

200
135
211
298
355

*
139
216
306
364

26
2,6
2,6
2,6

332
359
414
451
467

341
368
425
463
479

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

* Satsen fastsettes av Staten og er ikke fastsatt p.t.
T
h inntil
t l 2G (pris pr. mnd.)
Inntekt
Inntekt 2G - 3G (pris pr. mnd.)
Inntekt 3G - 4G (pris pr. mnd.)
Inntekt 4G - 5G (pris pr. mnd.)
Inntekt 5G og høyere (pris pr. mnd.)
Medlemskontingent seniorsenter, Tønsberg

400 kr pr år

Transporttjeneste

Mellom 45 kr og 75 kr

Aktiv på dagtid

800 kr pr år

Frisklivssentralen - grupper etter henvisning

Gratis

Frisklivssentralen - vedlikeholdstrening

1600 kr pr år

Frisklivssentralen - terapiridning

2000 kr pr år

Utviklingshemmede - Trio fritidsklubb

750 kr pr år

Utviklingshemmede - div idrettsforeninger

Vi betaler årskontingent til foreningen

Frokost seniorsenter

25 kr

Kostpenger tilrettelagt arbeid
Medlemskontingent seniorsenter

30 kr pr dag
400 kr pr år

Tønsberg HELSE OG OMSORG

2017

2018

Dagsenter for
rehabilitering
Dagsenter for
demente
Seniorsentrene

70,00

70,00

21,50

70,00

70,00
25,00
76,00 –
90,00

75,00
25,00
78,00 –
92,00

45,00

46,00

Middag
inkl dessert og suppe
Middag
inkl dessert og suppe
Middag
Dessert/suppe
Træleborg og Nes Kantinesalg til
ansatte
og besøk, middag
Avhengig av
Eik
Kantinesalg til
ansatte
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Hjemmetjenester Re kommune

2017

2018

Praktisk bistand
Inntekt inntil 2G (pris pr.mnd.)
Inntekt inntil 2G- 3 G (pris pr.mnd.)
Inntekt inntil 3-4 G (pris pr.mnd.)
Inntekt over 4 G (pris pr.mnd.)

200
697
1210
2192

205
716
1243
2252

Trygghetsalarm (pris pr.mnd.)

420

432

Direkte brannvarsling

32

32

Re kommune
Kafe, Re helsehus

2017

Middag og dessert. Pensjonistpris. 118
Middag og dessert. Ordinær pris. 144
Lunsj
41
Re kommune Omsorgsplass
Leie av lintøy (pris pr.mnd.)
Fullpensjon (pris pr.mnd.)

2018
121
148
42

2018
853
126

Tildelingspraksis Re og Tønsberg kommune
Tildelingspraksis
Tønsberg kommune
2016

Re kommune
2017

2016

2017

516

472

Søknader inn

2427

1407

Hjemmebesøk vurderingsbesøk

428

505

Søknader innvilget

2637

3868

806

742

Avslag søknad

73

85

14

16

Saksbehandlingstid

29

18

28

28

Antall klagesaker

43

58

10

3

Klager omgjort fra
Fylkesmann

3

5

1

Overliggerdøgn*

1185

1356

47

109

*Tall for 2017 er noe usikre
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Lavterskeltilbud Re og Tønsberg kommune
Lavterskeltilbud Re og Tønsberg

Re

Tønsberg

Årsverk som jobber med Friskliv

0,75

1,7

Årsverk Læring og mestring

0,8

1

Årsverk Kreftkoordinator

0,50

1

Årsverk Demenskoordinator

1

Årsak Erfaringskonsulent

1

Årsverk Frivilligsentral

1

Årsverk Kulturkoordinator

0,50

Årsverk Transporttjenesten

5

Årsverk Administrer støttekontaktordningen

1

Årsverk Kommunepsykolog

1

2

Hjelpemiddeltjenesten, 2017. Vedtak

1577

5211

Brukere av Friskliv. 2017

66

390

Brukere av Frivilligsentral, 2017
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Brukere dag-/aktivitetstilbud.
Rus/psyk/funksjonshemma

36

510

Brukere Ergoterapi

290

775

Brukere Fysioterapi

72

417

Forebyggende hjemmebesøk, 2017

50

Brukere Transport tjenesten

20

170

Medlemmer seniorsenter

700

Støttekontaktjenesten (aktive vedtak)

11

Funksjonshemmede Re og Tønsberg kommune
Funksjonshemmede Re og Tønsberg

Re

150

Tønsberg

Antall brukere utenfor bolig TFF *

13

60

Avlastning**

2

14

Antall brukere i heldøgns bemanna boliger

31

268

Antall kap. 9 vedtak pr 1.1.2018

7

21

Antall utviklingshemmede over 16 år

50

179

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

8

17

Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

16

144
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Rus og psykisk helse Re og Tønsberg kommune
Rus og psykisk helse Re og Tønsberg

Re

Tønsberg

Antall ROP tjenestemottakere i bofellesskap

1

18

Antall psykiatri tjenestemottakere i omsorgsboliger

8

48

Private leverandører (Farmannhjemmet)

0

23

Antall mottakere av ambulerende tjenester

90

600

Kommunepsykolog (stillingsprosent)

25

100
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Vedlegg: Oppvekst
Oversikt på ressurskrevende brukere
Tønsberg
Enkeltvedtak barnehage: 2017: 60 (2,5 %)

Re
Barnehage: Pr 15.12.2017 er det 19 barn som har
enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i
barnehage i Re 3,78 %.

Enkeltvedtak Skole: 2017: 373 (7,9 %).

Enkeltvedtak Skole: Hele grunnskolen 9 % (8,2 i 2016)
1.-4. trinn: 6,7 %
5.-7. trinn: 10,1 %
8.-10.trinn: 11,2 %
Barn fra Re på forsterket enhet på Kirkevoll: 7.
Barn fra Re på forsterket enhet på Revetal u. Skole
(O21): 4.
Kjøper skoletilbud for enkeltelever på Roberg gård
og Nedre Bakstevold gård.
Barn i barnebolig: 1 (+ en under opprettelse)
Antall barn med IP: 14

For mer rundt spesialenheter å se org kart skole
vedlegg 4.

Barn i barnebolig: 7
Antall med IP: 67

Kostander barnehage og SFO, med og uten mat. Andre egenandeler på tjenester
Tønsberg
Barnehage
Pr 01.01.18 er den følgende prise for
barnehageplass
100% 2 910,80%
2 619,60%
2 037,50%
1 746,Priser for kost i kommunale barnehager varierer
fra 120,- til 200,- for 100 % plass (alt etter
serveringstilbudet).

Re
Barnehage
Pr 01.01.18 er den følgende prise for
barnehageplass + kost
100% 2.910,- + 247,80%
2.570,- + 198,60%
1.921,- + 149,Søskenmoderasjon:
30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn

Søskenmoderasjon:
30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn
SFO
Fra 1. januar 2018 koster opphold i SFO
100% 3 024,- + 220,80%
2 662,- + 176,60%
2 056,- +132,50%
1 663,- + 110,40%
1 450,- + 88,-

SFO
Hel plass kr. 2670
Halv plass: kr. 1364,Dagsats : kr. 180,Morgentilbud pr. mnd.: kr. 447,Morgentilbud pr. gang. : kr. 62,Mattilbud pr. mnd. :
kr. 219,-.

Søskenmoderasjon:
30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn
Egenandel aktiviteter Kr. 150,- TFF

Søskenmoderasjon:
30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn
Re er gratis
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Vedlegg: Kultur, frivillighet og folkehelse
Priser biblioteket i Re
Re bibliotek har ansvar for utleie av biblioteket til barnebursdager. Pris for utleie er kr. 500,-.
Purregebyr voksne:
1. purring kr 50,2. purring kr 100,3. purring kr 150,Purregebyr barn:
1. purring kr 25,2. purring kr 50,3. purring kr 75,Barnehager og skoler betaler ikke purregebyr.
Erstatningskrav
Vi beregner kravet basert på materialets verdi, har ikke faste satser for privatpersoner. Barnehager og
skoler betaler kr 200,- per medium.
Priser kulturskolen i Re
Prisliste pr. semester (halvår):
Elevplass: (Musikk, drama/teater og visuell kunst) kr. 1513,Materialavgift for visuell kunst og drama/teater er inkludert i prisen.
Søskenmoderasjon 30 % (Gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen, og dersom flere barn fra
samme familie går i kulturskolen. Moderasjon gjelder fra barn nr 2 og gis på den yngste eleven.)
Instrumentleie: kr. 282,Ensemble: kr. 503,Fordypning halv plass: kr. 756,50
Fordypning hel plass: kr. 1513,-

106

RE KOMMUNE
Ny og varm

Priser for leie av kommunale bygg og lokaler
Utleie av kommunale bygg og lokaler. Leiesatser for 2018. Redigert pr. 1.1.2018. Utleiepriser
utenbygds er dobbelt av innenbygdspriser, med enkelte unntak.
1. Alle skoler, barnehager og administrasjonsbygg til trening/møte
Rom

Innenbygds kr. Utenbygds kr.

Merknad

Gymsal inkl. garderobe
77,154,Pr. time
Alle klasserom
154,308,Pr. gang/dag
Personalrom
295,590,Pr. gang/dag
Kantina
443,886,Pr. gang/dag
Møtelokaler
295,590,Pr. gang/dag
Svømmehall inkl. garderobe
295,590,Pr. time
Skolekjøkken
206,412,Pr. gang
Datarom - Revetal ungdomsskole
295,590,Pr. gang/dag
Auditorium - Revetal ungdomsskole
295,590,Pr. gang/dag
Gymsalområdet (toaletter, garderobe og 868,1 736,Pr. gang/dag
vestibyle) møter, Revetal ungdomsskole
Gymsalområdet (toaletter, garderobe og 1 155,2 310,Pr. gang/dag
vestibyle) for loppemarkeder og lignende
Toaletter- Revetal ungdomsskole
36,72,Pr. stk/gang
Base - Røråstoppen skole
295,590,Pr. gang/dag
SFO m/kjøkken - Røråstoppen skole
295,590,Pr. gang/dag
Allrom - Røråstoppen skole
154,308,Pr. gang/dag
Allrom m/kjøkken - Røråstoppen skole
295,590,Pr. gang/dag
Tillegg for bruk av vaktmester
590,590,Pr. time
Alle skolene administrerer selv utleievirksomheten med avtaler og utlevering av
nøkler, med visse unntak, se reglementet sitt punkt 4.1
Ved bestilling må det oppgis om vaktmester ønskes til rigging og rydding. Musikkorps betaler ikke for leie i disse bygninger. Kommunen betaler ikke leie for intern møtevirksomhet.
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2. Ramneshallen
a) Trening
Rom

b) Arrangement

1/3 hall inkl. garderobe
2/3 hall inkl. garderobe
Hele hallen inkl. garderobe
1/3 hall inkl. garderobe
2/3 hall inkl. garderobe
Hele hallen inkl. gard/
kjøkken og vestibyle
Kjøkken
*) Garderober pr sett
Kommersiell bruk, messer,
konserter mv. hele hallen
inkl. alle rom
Gulv ferdig lagt og tatt opp
igjen, med vask av
beskyttelsesgulv,
m/transport
Veiledning ved utlegging
og opprulling, 2 pers inntil 3
timer
Overnatting

Innenbygds kr. Utenbygds kr. Merknad
77,154,218,113,184,295,-

154,308,436,226,368,590,-

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time

154,77,590,-

308,154,590,-

Pr. gang/dag
Pr. time
Pr. time

8 427,-

8 427,-

Pr. gang/dag

2 114,-

2 114,-

Pr. gang/dag

915,-

1 830,-

Pr. gang/natt

Tillegg for bruk av
590,590,Pr. time
vaktmester
Leietaker får utlevert nødvendige nøkler på Servicetorget.
Ved bestilling må det oppgis om vaktmester ønskes til rigging og rydding.
*) Leies ikke ut til utefotball.
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3.
Våle hallen
a) Trening
Rom

b) Arrangement

c) Annet

Innenbygds kr. Utenbygds kr. Merknad

1/3 hall
2/3 hall
Hele hallen
Flerbrukshallen
Garderober
1/3 hall
2/3 hall
Hele hallen inkl. gard.
Flerbrukshallen
Klatrevegg uten bruk av
garderober
Garderober
Kommersiell bruk, messer,
konserter mv. hele hallen
inkl. alle rom
Gulv ferdig lagt og tatt opp
igjen, m/vask av
beskyttelsesgulv
Veiledning v/utlegging og
opprulling, 2 pers inntil 3 t
Tillegg for bruk av
vaktmester
Kontorlokaler

77,154,218,113,36,113,184,295,154,118,-

154,308436,226,72,226,368,590,308,236,-

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time/gard
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time

36,590,-

72,590,-

6 738,-

6 738,-

Pr. time/gard
Pr. time.
Tillegg for event.
rigg.
Pr. gang/dag

2 114,-

2 114,-

Pr. gang/dag

590,-

590,-

Pr. time

Overnatting

915,-

7 234,-

Pr. rom og år
1 830,-

Pr. gang/natt

Leietaker får utlevert nødvendige nøkler på Servicetorget
Ved bestilling må det oppgis om vaktmester ønskes til rigging og rydding.
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4.
Våle samfunnshus
a) Møter Rom
Alle møterom inkl. amfi
Alle møterom u/amfi
Møterom A
Møterom B
Møterom C
Forsamling m/amfi
Forsamling u/amfi
Tillegg for vaktmester

Innenbygds kr. Utenbygds kr.

Merknad

2 950,2 350,662,218,308,1 765,1 175,590,-

Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. time

5 900,4 700,1 324,436,616,3 530,2 350,590,-

b) Utleie til Alle møterom inkl. amfi 3 670,7 340,Pr. gang/dag
Alle møterom u/amfi
3 085,6 170,Pr. gang/dag
fester
Møterom A
1 027,2 054Pr. gang/dag
Møterom B
265,530,Pr. gang/dag
Møterom C
395,790,Pr. gang/dag
Forsamling m/amfi
2 207,4 414,Pr. gang/dag
Forsamling u/amfi
1 616,3 232,Pr. gang/dag
Storkjøkken m/driver
590,590,Pr. gang/dag
Tekjøkken
154,154,Pr. gang/dag
Tillegg for vaktmester
590,590,Pr. time
Leietaker får utlevert nødvendige nøkler på Servicetorget.
Ved bestilling må det oppgis om vaktmester ønskes til rigging og rydding.

7.
Rom

Dalheim samfunnshus

Storsal m/kjøkken til møter
Storsal m/kjøkken til fest
Komiterom
Kjellerstue (maks 40 pers.)
Kjellerstue selskap
Stor sal uten kjøkken
Storsal til trening

Innenbygds kr.

Utenbygds kr.

Merknad

868,1 170,72,190,366,726,118,-

1 736,2 340,144,380,732,1 452,236,-

Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag
Pr. gang/dag

Garderobe + toalett (maks 2)
77,154,Pr. stk/gang
Tillegg for bruk av vaktmester
590,590,Pr. time
Leietaker får utlevert nødvendige nøkler på Solerød oppvekstsenter i skolens
åpningstider, ev. i Servicetorget. Ved bestilling må det oppgis om vaktmester ønskes til
rigging og rydding.
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11. Andre arealer
Hvor
Revetalparken
Hytte Fon
Årestue Fon
Toalett Hytte Fon
Overnatting

Innenbygds kr.
1 215,113.113,36,916,-

Utenbygds kr.
2 430,226,226,72,1 832,-

12. Meny Arena*

Vintersesong
01. november15. april

Sommersesong
15. april31. oktober:
.

Trening/kamp
Mandag- fredag kl. 15.00-22.30 lørdag
- søndag kl. 00.00-22.30

Pris
Pr. dag
Pr.time
Pr. time
Pr. time
Pr. gang

Innenbygds lag pr. Utenbygds lag
time
pr. time
355,1004,-

Turneringer på helg

473,-

1 180,-

B.I.L, bedrifter, kommersiell bruk,
messer, utstillinger og lignende
Trening/kamp (kl. 15.00-22.30)
alle dager (kl. 08.00-22.30 i tiden
01.07-15.08)
Turneringer på helg
B.I.L, bedrifter, kommersiell bruk,
messer, utstillinger og lignende

1003,-

1 417,-

149,-

364,-

178,355,-

413,531,-

*Ved inngåelse av langsiktige leieavtaler for treningstider reduseres prisen med 10 %.
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UTLEIEPRISER TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK
Vedtatt av bibliotekstyret 23. mai 2018. Erstatter reglement av 10. september 2015.
Pris
mandag-fredag

Pris
lørdag-søndag

Teknikk
Lydanlegg med mikrofoner, projektor og
lerret (lyd fra egen pc)

Blackboxen - Opptil 80 personer

Kr. 2000

Kr. 3000

Kr. 500

Ruinene - Opptil 250 personer

Kr.3000

Kr. 4000

Inkludert i leieprisen.

Event og kommersielle arrangører:
Blackboxen eller Ruinene

Kr. 12 000

Kr. 16 000

Kr. 2000

Tønsberg og Færder bibliotek - Priser 2018
Lokale lag, foreninger, privatpersoner (ikke-kommersiell),
kulturskoler, studieorganisasjoner og intern leie Tønsberg og
Nøtterøy kommuner:

Ordinær pris inkluderer 3 timer for bibliotekets personale til opp- og nedrigging og arrangementsavvikling, bruk av projektor og lerret (uten lyd
fra pc), samt lite trådløst taleanlegg med to trådløse hodebøylemikrofoner og en trådløs håndholdt mikrofon.
For arrangementer som varer utover 3 timer, inklusive opprigging og nedrigging, faktureres kr 500 per påbegynt time.
Timepris personell: kr 500, - 50 % tillegg fra kl. 00-06.

With bok & kaffe har skjenkeløyve, og eneretten til all salgsservering i biblioteket.
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Utleietakster idrett- og kulturanlegg i Tønsberg kommune - 2018
Økning i pris fra 2017-2018 = 2,6 % der annet ikke fremkommer.
Utleietakster for idrettsanlegg iTønsberg kommune 2018
Utleietakstene i Tønsberg kommune er delt inn i 4 nivåer:
1. lnnenbys organisasjoner
2. Utenbys organisasjoner
3. Bedrifter/ offentlige institusjoner/skoler/private skoler
4. Kommersielle arrangementer

Fasilitet
1
ldrettshall
40x20m
2
Idrettshall
35x20m
3
Idrettshall
24x16m
Basishall turn
Ishall 60x26m
Utendørs
skøytearena
Fotball kunstgressbane
11er (trening)
Friidrettsanlegg
utendørs

1.
lnnenbys

2. Utenbys

Utleietakst
3. Bedrifter

4.
Kommersielle

355

541

940

1 032

286

449

767

854

237

470

711

973

355

541

550

893

940
1535

1 032
1 707

162

246

429

472

162

246

429

472

162

246

429

472

Innendørs
sprintbane m.
hoppegrop

237

449

577

641

Kampsportssal

237

449

577

641

Innendørs
klatreanlegg

237

449

577

641

Samfunnssal

577

641

237

449

Gy_msal

155

309

Basseng 25m
Basseng,
opplæring

385

800

210

434

1

2

435
1334
614

475
1 467
676

Idrettshall 40x20m =Tønsberg idrettshall, Semsbyen idrettshall, Slagenhallen (gjelder 1/ 3 hall.
hall).
Idrettshall 35x20m = Eik idrettshall (gjelder 1

3 Idrettshall 24x16m = Bark åker idrettshall, Sandåsen idrettsh all , :VIessehall A - idrettshall.
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Ungdomsklubb
Kiosk/ kafe
Møterom/kl. rom

607

274
144

424
206

527
338

378

90

141

238

259

Generelt ved leie av idrettsanlegg i Tønsberg:
Prisene er itidsrommet kl. 06:00-23:00, ved utleie itiden kl. 23.00- kl. 06.00,
samt på høytidsdager, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften, økes alle satser med 100 %.

•

All trening/møter/øvelser i kommunens haller på hverdager (mandag-fredag) for barn og unge under 19 år er
gratis for innenbys foreninger.

•
•
•
•
•
•
•

Tid til fast trening/møter/øvelse i helger vurderes i hvert tilfelle.
Forenings aktivitet for grupper over 19 år betaler 50 % av innenbystakst på ukedager.
Bedriftsidrettslag betaler lavest takst for trening på ukedager.
Arrangementer i helger og høytidsdager skal alle betale for.
Ved utleie til messer, konserter, utstillinger etc. har administrasjonen fullmakt til å inngå spesielle leiekontrakter.
All overnatting i kommunale bygg, faktureres etter faktiske utgifter. Det signeres egen kontrakt. Veiledende sats
for overnattingshelg på skoler for lokale lag og foreninger er kr 6 533
Kostnader ved utrykninger av vaktpersonell ved "falsk alarm" eller ikke låste/lukkede vinduer/dører, belastes leietaker.

Prisene er oppgitt per time dette inkluderer også oppringing av evt. nødvendig utstyr. Tønsberg ishall er en time inkl. kjøring av isen med
mindre annet er avtalt. Leietaker er selv ansvarlig for å kjøre isen etter økta, hvis ikke annet er avtalt. Det er forventet 15 min kjøring av
isen. Det er kun lov til å kjøre is hvis du har kompetansebevis og kjørt opp med Bydrift
Utleietakster for Maier Arena (utendørs skøytebane), Tønsberg Gressbane (Fotball kunstgress 11er)og Greveskogen friidrettsanlegg (Friidrettsanlegg
utendørs) erfraog med2017tilpasset utleie av øvrige anlegg i kommunen. Dette medfører lite endring i totale leiepriser for disse anleggene.
Utleie av Tønsberg Gressbane ved kamper
Landskamper e.l.
Tippeliga/ Toppserien
OBOS -ligaen (1.div)

egne avtaler
35 479
14 580

2.divisjon

5 373

3.-S.divisjon og bedriftsidrettslag

1 512

Aldersbestemte lag
Private/bedrifter/kommersielt

324
1512
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Støperiet-Priser2018

Pris inkl bar/kafe pr
dag

Teknikk lys og lyd pr dag
utstyret eribruk. Pris uten teknikker

Event/Fest/Russekro

22160

5 640

Riggedag

3 490

Apne kultarrangementer
Eventuelt 20% av billettsalg.
Må avtales på forhånd.

8 300

3490

Riggedag og øvelser hvis ledig

3 490

1 740

Seminar/møter/arrangementer på dagtid

6 630

3 490

Riggedag hvis ledig

1 740

lnternleie i Tønsberg kommune

3 490

1 740

Lokale lag, foreninger og kulturskoler

1 740

1 740

Preproduksjoner

5 640

Timepris personell: kr 477,- 50 % tillegg kl. 24-06. Kr 715,Mellom 09.00- 15.00: Minimum 2 timer .
Utenfor disse tidene: Minimum 3 timer.

Reklamerettigheter Tønsberg Gressbane 2017 - kr 52 922,-.

Utleietakster for kulturanlegg i Tønsberg kommune 2018
Generelt for bruk av Støperiet
• Arrangør må selv ha nødvendig kvalifisert personell til stede.
• Ved bruk av Støperiets tekniske utstyr må det være en kvalifisert tekniker som kan
betjene anlegget til stede.
• Arrangør er selv ansvarlig for skjenking og nødvendig vakthold.
• Andel omsetning er basert på billettinntekter fratrukket billettavgift, og må vurderes i
hvert tilfelle.
•

Alle arrangører som bruker Støperiet må akseptere ledsagerbevis.

Haugarock - priser 2018
For medlemmer
1 050

Medlemkontingent pr. person

600

Etter nyttår
For ikkemedlemmer:

Haugarock

Teknikk

Leie Haugarock til ekstern arrangement

3 500

1 800

Leie Haugarock lag og foreninger
Øving i konsertsal

1 050

1 050

1 050

1 050

backline

1 050

Øvingsrom pr. time

158

Leie av sanganlegg

262

Timepris personell: Kr. 477,-. Minimum 2 timer.

Økning på Haugarock er 5% pga. år tidligere uten justering.
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Tønsberg
svømmehall
Billettpriser
Inngang bad voksen/pensjonist
Inngang bad barn u/ 16 og uføre
Klippekort 10 bad voksne/pensjonist
Klippekort 20 bad barn u/ 16 og uføre

2018

2017

Økning%

70

70

0,0

45

45

0,0

575

590

2,6

Hel-sesongkort voksen/ pensjonist

2 300

2 400

4,3

Halv-sesongkort voksen / pensjonist

l 255

1 300

3,6

Hel-sesongkort barn u/ 16 og uføre

1 255

1 300
700

3,6

Halv-sesongkort barn u/16 og uføre
Inngang bad voksen bedriftsavtale
Inngang bad barn u/16bedriftsavtaler
Klippekort 1O bad voksen bedrift

680

2,9

57

3,6

40

42

5,0

550

565

2,7

55

Tønsberg svømmebasseng har noe varierende endring, dette sett opp i mot
avrunding og tidligere års justering.

BIBLIOTEKET

2017

2018

Overdagspenger:

Økning %

1. Purrebrev

50

50

o

2. Purrebrev

100

100

o

Nytt lånekort

10

10

o

KULTURSKOLEN
Egenandel pr. skoleår:

2017

201
8

Økning%

4 020

4125

1 095

1123

2,6

603

619

2,6

1 609

1 651

2,6

Moderasjon 3 søsken

2011

2 063

2,6

Moderasjon 4 søsken

2 412

2 475

2,6

Korps elever p
.r.60 min.
Inntektsgraderte satser ved foresattes samlede bruttoinntekt:

7 813

8 016

2,6

Over 300 000 (100% plass)

4 020

4125

2,6

150 000 -300 000

3175

3 258

2,6

Under 150 000

783

803

2,6

Elevplass
lnstrumentleie
Moderasjon 1 søsken
Moderasjon 2 søsken

2,6
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Vedlegg: Økonomi
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Kommune

Avtalepart

Re/TBG
Re
Re

Re kommune
BTV
BTV

Re/TBG
Re
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg

Re kommune
Re kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune

Virksomhet

Avtaleområde
Offentlig tjenestepensjon
Arbeidstøy - Øvrige yrkesgrupper
Arbeidstøy - tekniske etater

Adm
Personal
Adm
Adm
Adm
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift

Sekretariatstjenester for revisjon og kontrollutvalg
Bedriftshelsetjenester
Bedriftshelsetjenester
Annonsering
Arbeidstøy - Helsesektor
Arbeidstøy - Bydrift
Asfaltreprasjoner
Betongmatriell
Rammeavtale Betongmatriell
Rammeavtale Brøyting 12 avtaler
Entreprenøroppdrag VA 5 avtaler
Gartnertjenester
Gartnertjenester
JCDecaux gatemøbler
Rådgivningstjenester for Kommunalteknikk 3 avtaler
Rørinspeksjon av avløpsledninger
Sjøarbeider
Skilt, Botneskilt AS, Brødr. Dahl AS
Sommerblomster
Spyling av Komm. avløpsledninger
Strømperenovering
Transporttjenester

Kommentar
Kontrakt ila 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Kontrakt ila 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Lyses ut i 2019 OJBL og LPF
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
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Tønsberg
Tønsberg
Re
Re
Re
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg

Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Re kommune
Re kommune
Re kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune

Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
Bydrift
TKE
TKE
TKE
TKE

Tønsberg

Tønsberg kommune

TKE

Tønsberg
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG

BTV
BTV
BTV
BTV
BTV
BTV
BTV

Re/TBG

Re/TBG

Re/TBG
Re/TBG
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg

Re/TBG
Re/TBG
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
VOIS

Re/TBG

Re/TBG

Adm

Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG

VIOS
VOIS
VOIS

Bydrift

Adm
Helse

Tømming av Septik
VA materiell
Snekkertjenester
Elektrikertjenester
Rørleggertjenester
Rådgivning RIB (Rådgivende ingeniør Bygg)
Rådgivning RIBr (Brannkonsulenttjenester)
Rådgivning RIE (Rådgivende ingeniør Elektronikk)
Rådgivning RIV (Rådgivende ingeniør VVS)
Rådgivning UK) Rådgivning, uavhengig kontroll av
prosjektering og utførelse)
Vikarer til Pleie- og omsorgssektoren 4 avtaler
Drivstoff fra stasjon
Drivstoff fra stasjon
Formingsmateriell til barnehager, skoler, SFO
Telefoni - fast og mobil
Programvare
Programvare

Bydrift fornyer fortløpende
Bydrift fornyer fortløpende
TKE ila 2019
TKE ila 2019
TKE ila 2019

Vikarbyrå - barnehager

ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg

Skjenkekontroll
Tolketjenester
Kjøp og lagring av dekk - utrykkningsavtale
e-læring legemiddelhåndtering
Pukk og Grus

TKE ila 2019
TKE ila 2019
TKE ila 2019
TKE ila 2019
TKE ila 2019
Ivaretas av VOIS
Ivaretas av VOIS
Ivaretas av VOIS
Ivaretas av VOIS
Ivaretas av VOIS
Ivaretas av VOIS
Ivaretas av VOIS

ok for nye Tønsberg

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon

ok for nye Tønsberg

KGV KAV
Asfalt og asfaltlegging
Bøker og media til bibliotek

ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
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Re/TBG

VOIS

Diverse forbruksvarer

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Farmasøytiske tjenester

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Filter til ventilasjonsanlegg

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Forsikringer, tingskade

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Forsikringer - person

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Fyringsolje og drifstoff i bulk

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Heiser - Service og vedlikehold

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

IKT-utstyr

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Kontor- og skolerekvisita

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Laboratorietjenester

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Legemidler

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Læremidler til grunnskolen

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Medisinske artikler og medisinskteknisk utstyr

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Multifunksjonelle kopimaskiner

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Møbler, barnehage

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Møbler, institusjoner

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Møbler, kontor, kantine og konferanse

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Møbler, skole

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Næringsavfall

ok for nye Tønsberg

Re/TBG

VOIS

Næringsmidler, Bakervarer - ferske (gruppe 1)

ok for nye Tønsberg

Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG

VOIS
VOIS
VOIS
VOIS
VOIS

Næringsmidler, Bryggeriprodukter mv. (gruppe 2)
Næringsmidler, Ferske bær, frukt og grønnsaker
Næringsmidler, Fiskeprodukter - bearbeidede/ferske (gr. 4 )
Næringsmidler, Kjøttprodukter (gruppe 6)
Næringsmidler, Kolonialvarer

ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg

Bydrift
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Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG
Re/TBG

VOIS
VOIS
VOIS
VOIS
VOIS
VOIS
VOIS
VOIS
BTV

TKE

Næringsmidler, Meieriprodukter (gruppe 8)
Strøm
Tjenestebiler - nye - kjøp og leasing
Responssentertjenester for velferdsteknologi
Trygghetsalarmer og alarmtjenester, kjøp
Trygghetsalarmer og alarmtjenester, leie
Veilys
Service og vedlikehold av heiser
Banktjenester - avtale for BTV-samarbeidet

ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
ok for nye Tønsberg
Begge tiltrer 1.1.20 (må utløse opsjon)
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Notat til avtaleoversikt pr mai 2018.
•

•
•
•
•
•
•
•

Arbeidet med avtalene er i gang og mange avtaler er allerede ivaretatt og er merket «ok for
nye Tønsberg». Nye Tønsberg kommune tiltrer ny bankavtale, fremforhandlet av BTV, med
samme leverandør som i dag.
Anskaffelsesenheten i Re og Tønsberg arbeider i dag med og synligjøre nye områder der det
vil være behov for rammeavtaler. Disse fremgår ikke av denne oversikten.
Innkjøp av felles KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) sikrer at fremtidige anskaffelser
gjøres i samarbeid
Fra 1.7.2018 er det forskriftsfestet at alle anskaffelsene (utlysninger og mottatte tilbud)
sender elektronisk i et KGV
Der Tønsberg og Re har parallelle avtaler på samme varer/tjenester vil disse sies opp og bli
utlyst på nytt, f.eks. arbeidstøy
Hovedvekten av avtalefornyelsene blir foretatt hos bydrift Tønsberg og TKE. Dette jobbes det
med allerede.
Det er usikkerhet knyttet til BTV-samarbeidet. Disse avtalene vil bli ivaretatt av VOIS.
Anskaffelsesenheten i Re og Tønsberg ivaretar avtalene for arbeidstøy, offentlig
tjenestepensjon, sekretariatstjenester for kontrollutvalg, bedriftshelsetjeneste og
annonsering.

31. mai 2018.
Lars Petter Farsund
Ole Jørgen Bruun-Lie.
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Vedlegg: Arkiv
Oversikt over sak-/arkivsystemer og fagsystemer for Tønsberg og Re kommune

Nr System
Sentrale adm.
systemer
Acos Websak, Sak
1 arkiv

Arkiv
Tøn
Likt
sbe
verdi /
rg
Re g
ulikt

Plan
lagt
felle Nytt
s?
felles

System i nye
Tønsberg
Merknad

x

x

Ja

Likt

Acos
Websak

2

Acos Møte

x

x

Ja

Likt

Acos Møte

Arkivverdig informasjon
lagres i Websak

3

Acos InfoLink

x

x

Ja

Likt

Acos
InfoLink

Arkivverdig informasjon må
lagres - gjøres ikke i dag

4
5
6

7

8

9

Acos Intralink

x

Acos skjemamottak x
Acos politiker
portal
Personal / lønn /
økonomi

x

Visma HRM
(personal, lønn)(del
av Enterprise)
x

Visma Easycruit
Helse, omsorg,
velferd
Visma profil (pleie
og omsorg)

x

x

x

x

x

Ja

Ulikt Ja

Nei

Likt

Nei

Ulikt

Ja

Ja

Ja

Likt

Acos
Intralin Acos
k
Intralink
Acos
skjemamott
ak
Ikke avklart

Visma
HRM

Visma
Easycruit

Likt

Ulikt Ja

Visma HRM

Acos

Arkivverdig informasjon må
lagres - gjøres ikke i dag
Arkivverdig informasjon
lagres i Websak
Publiseringsverktøy.
Arkivverdige dokumenter
hentes fra Websak.
Personalmeldinger,
dokumentasjon med
bakgrunn skal lagres i
Websak. Ulike rutiner i
kommunene - må
gjennomgås.
Nytt felles system for
rekruttering innført vår
2018. Integreres med sak
arkiv, Websak.

Anbud gjennomført elektronisk pr i dag
Acos CosDoc m/arkivkjerne
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Gerica Tieto (pleie
10 og omsorg)
Visma Velferd
11 (NAV)
12 Socio Tieto (NAV)
Startskudd (statlig
13 søknader) (NAV)
Visma HSPro
14 (helsestasjon)
Visma familia
15 (barnevern)
Visma flyt PP
16 tjenesten

x

Ja

Ulikt Ja

Ja

Ulikt

x

Ja

Ulikt

Acos
Vurder
es
Vurder
es

x

x

Ja

Likt

Statlig

x

x

Ja

Likt

x

x

Ja

Likt

x

x

Ja

Likt

Ja

Visma

x

Ja

Ulikt Ja

Visma

x

Ja

Likt

x

17 PPI (PP-tjenesten)
18 Visma flyktning

x

20 Acos IP

x

Ja

Ulikt

20 Visma vaktdata
Teknisk
Komtek Miljørettet
21 helsevern

x

Ja

Likt

x

Ja

Anbud gjennomført Acos CosDoc papir/elektronisk pr i dag
Ikke avklart

Arkivkjerne pr i dag

Ikke avklart

Papir/elektronisk
Kopier legges i Websak Startskudd notater blir ikke overført
Papir/elektronisk (får
Visma HSPro arkivkjerne i Tønsberg nå)
Visma
Elektronisk i Tønsberg,
familia
papir/elektronisk i Re
Papir/elektronisk pr i dag Visma Flyt
Re på vei over til Visma
Anbud gjennomført - Re på
vei over til Visma Visma Flyt
papir/elektronisk pr i dag
Elektronisk (blir likt i begge
Visma
kommuner) Re overført
Flyktning
Tønsberg nå.
Arkivet ligger i Websak og
Ikke avklart Profil
Papirarkiv, mapper pr barn.
Tønsberg er vertskommune i
interkommunalt
Visma
akuttberedskap for
vaktdata
kommuner i Vestfold.
Komtek
Miljørettet
helsevern

Uavklart arkivproblematikk
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Skole, barnehage
Visma flyt skole,
22 inkl. SFO

x

Ja

23 Visma barnehage

x

Ja

24 Sats barnehage

x

Ja

Ulikt Ja

Visma

Visma Flyt
skole
Visma Flyt
barnehage
Visma Flyt
barnehage

25 IST SFO

x

Ja

Ulikt Ja

Visma

Visma Flyt
skole

Ja

Ulikt Ja

Visma Visma
Sampro Sampro

Ja

Ulikt Ja

Visma

26 Acos IOP

x

IST
skoleadministrasjo
27 n
Kultur
Anleggsregisteret.n
28 o (spillemidler)
x
Diverse
Compilo
29 kvalitetssystem
x

x

x

Ja

Likt

x

Ja

Likt

Visma skole

Arkivverdig lagres i Websak
Arkivverdig lagres i Websak
Anbud gjennomført papir/elektronisk pr i dag
Innmelding og oppsigelse av
plass bør lagres i
samlesaker. Re har IST og
det blir ikke arkivert i Acos
Websak. Nytt felles system
under innføring.
4K oppvekst-prosjekt
Anbud gjennomført papir/elektronisk pr i dag
(IOP, klasselister til
Websak?)
Arkiveres i Websak inkludert alle
vurderinger/info

Compilo
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Vedlegg: HR/personal
Dette er ikke uttømmende, må jobbes videre med
SAMMENLIGNING LØNN I GRUPPER, per april 2018
Tallene vil bli oppdatert når protokoller er signert.
Tønsberg
kap 3.4.1
Rådmann
1.415
Kommunaldirektører
1.072
Virksomhetsledere kap 3.4.2
Rektorer
Barnehage
BoU
Helsevirksomhetene
Teknisk
Kultur
Administrasjon

Ledernivå 3 (Direkte underlagt VL) kap
3.4.3
Skoler (inspektører)
BHG (styrere)

755-824
746-755
837
766-860
813-880
785-816
740-896

Re
1.220
865-905

700-775
731
748
735-762
0
720
680

KAP 5
Rådgivere teknisk
Seniorrådgivere teknisk

Tønsberg
534-664
598-761

Re
0
0

Helsevirksomhetene
SiT,Hj.tj og HOB rådgivere
Seniorrådgiver
Tildelingskontoret
Fagenhet helse rådgiver
Fagenhet helse seniorrådgiver

488-588
599
470-540
567
839-861

0
0
548-527*
567-619*
630

Rådgivere BoU
Seniorrådgivere BoU

530-579
635

0
0

600
512

0
0

Voksenopplæring

613-655 (752-768)
569

604-640*
521-548

Læringssenteret
En skole
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BoU
Barnevernsleder
Helsevirksomhetene
Teknisk
Kultur
Administrasjon (regnskap og lønn,
skatt)
Ledernivå 4 , (underlagt en
tjenesteleder/store virksomheter) kap
3.4.3
BoU
Helsevirksomhetene
Teknisk (Bydrift og TKE)

585-623
745
552-667
552-729 (749)
549-559

580-610*
658*
535-615
0
0

656

702; 545-655*

549-587, flest 550556
540-591, flest 546568
516-557

Rådgiver kultur
Seniorrådgiver kultur

549-600
650

530 (1)
0

Administrasjon
Fagenhet oppvekst/skole

604-850 (6)

640 (1)

Fagenhet oppvekst/barnehage
Fagenhet rådmannens stab

540 (3)
634-740 (3)

697 (1)
0

Seniorrådgiver

827-880 (2)

0

557 (1)

545 (1)

500-660 (11)
630-776 (2)
585-620 (5)

486 (1)
0

0

Fagenhet Dokumentsenter

0
0

Rådgivere økonomienheten
Seniorrådgiver økonomienheten
Rådgivere HR

* ikke i kap 3.4.3

* ikke i kap 5

Det er ulikheter i HTV-lønn mellom kommunene.
Dette vil også spesifiseres nærmere.
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Kapittel 4
Re kommune har egne lønnsstiger

Stillingsgrupper

Stillinger uten særskilt krav om utdanning (Identisk
med sentral garantilønn)

Garanti-lønn

Garanti-lønn

0 år

2 år

Garanti- Garanti- GarantiGaranti- Garantilønn
lønn
lønn
4 år
6 år
8 år
lønn
lønn
10 år

16 år

288.500

294.000

296.800

299.800

307.900

354.200

391.200

Sentral garantilønn

333 300

339 700

342 900

346 400

357 800

396 200

401 200

Fagarbeiderstillinger/

342 000

348 400

351 600

355 100

366 500

404 900

409 900

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

352 000

358 400

361 600

365 100

376 500

414 900

419 900

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

353 300

359 700

362 900

366 400

377 800

416 200

421 200

tilsvarende fagarbeiderstillinger

Spesialhjelpepleier i PLO

Sentral garantilønn
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Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig
fagskoleutdanning
(fordypning)

362 000

368 400

371 600

375 100

386 500

424 900

429 900

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

8 700

Sentral garantilønn

376 200

383 700

391 200

396 200

418 100

438 300

456 500

Lærer og Stillinger med krav om

396 500

404 000

411 500

416 500

438 400

458 600

476 800

20 300

20 300

20 300

20 300

20 300

20 300

20 300

403 700

411 200

418 700

423 700

445 600

465 800

484 000

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

27 500

402 300

409 800

417 300

422 300

444 200

464 400

482 600

26 100

26 100

26 100

26 100

26 100

26 100

26 100

408 500

416 000

423 500

428 500

450 400

470 600

488 800

32 300

32 300

32 300

32300

32 300

32 300

32 300

415 800

424 200

432 500

438 100

447 200

469 400

487 000

3 –årig høyskoleutdanning

Pedagogiske ledere

Sykepleiere i PLO

Sykepleiere - NATT

Sentral garantilønn
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Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H
utdanning
(inkl. spesialsykepleier)

442 800

451 200

459 500

465 100

474 200

496 400

514 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Sentral garantilønn

466 200

475 600

480 200

484 400

494 600

511 000

548 700

Adjunkt med tilleggsutdanning

473 200

482 600

487 200

491.400

501 600

518 000

555 700

7 000

7 000

7 000

7000

7 000

7 000

7 000

489.800

499.500

505.100

509.900

514.900

541.700

592.200

505.900

516.000

521.600

526.400

534.200

559.000

618.700

Lektor og stillinger med krav om mastergrad
(Identisk med sentral garantilønn)
Lektor med tilleggsutdanning
(Identisk med sentral garantilønn)

I Tønsberg er det en særavtale for sykepleiere som gjør at startlønn tilsvarer 8-års ansiennitet
I tillegg får de ordinære ansiennitetsopprykk. Dette er et rekrutteringstiltak.
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Vedlegg: Teknikk, næring og samfunnsutvikling
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Re kommune

Tønsberg kommune
JournalpostID

18/65989

Saksbehandler:
Aase Helland Volle, telefon:
HR / Personal

Økt frikjøp for hovedverneombudet i Re kommune og hovedtillitsvalgte i Tønsberg
kommune
Utvalg
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
23.08.2018
23.08.2018

Saksnummer
014/18
031/18

Ptosjektleder/rådmannens innstilling
1. Økt frikjøp for hovedverneombud, Re, og for hovedtillitsvalgte, Tønsberg, tas til orientering.
2. Kostnadsdekning tas innenfor budsjettet til prosjekt nye Tønsberg.

Sammendrag:
Hovedverneombudet i Re har fått innvilget økt frikjøp for å kunne ivareta funksjonen og delta på
nødvendige arenaer fram til kommunesammenslåing. Re har hatt et hovedverneombud i 25%
stilling. Hovedverneombudet i Re fikk økt frikjøp f.o.m. 01.08.18 med ytterligere 15%, slik at
frikjøpet utgjør totalt 40%.
Hovedtillitsvalgte fikk innvilget frikjøp av ett årsverk i hver kommune, ref vedtak i Fellesnemda, sak
5/17, 09.10.17. Dette fordelte organisasjonene seg i mellom og i Tønsberg kommune fikk
Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Akademikersamarbeidet denne ressursen.
Hovedtillitsvalgte i Delta, NSF og FO,Tønsberg kommune, har søkt om økt frikjøp etter at prosjekt
nye Tønsberg ble igangsatt for å ivareta oppgaver som forventes i prosjektet.
Vedlegg:
Drøft-referat - frikjøp - Delta-NSF-FO 010218 - SIGN ref
Drøft-referat - frikjøp - Delta-NSF-FO 260618 SIGN
Frikjøp HVO - RE

Innledning – hva saken gjelder:
Økt frikjøp til hovedverneombud i Re ble drøftet og innvilget våren-18, med iverksettelse
fra 01.08.18.
Når det gjelder frikjøp for hovedtillitsvalgte i Delta, NSF og FO, Tønsberg kommune, så
har partene i prosjektet drøftet frikjøp i to møter etter at henvendelsen kom. Første
drøftingsmøte ble gjennomført 01.02.18, da prosjektet var helt i startfasen. Det ble enighet
om at søknadene skulle bli vurdert på nytt i løpet av våren og nytt drøftingsmøte ble
gjennomført 26.06.18.
Faktagrunnlag:
Hovedverneombudet i Re hadde i utgangspunktet 25% frikjøp. Tønsberg kommune har
hovedverneombud i 100% stilling.
Hovedtillitsvalgte i Tønsberg fordelte ressursen på ett årsverk etter representasjonen i
Partsammensatt utvalg, PSU, for nye Tønsberg kommune. Ressursen ble fordelt med
henholdsvis 40% til Fagforbundet, 40% til Utdanningsforbundet og 20% til
Akademikersamarbeidet.
Delta, NSF og FO søkte om økt ressurs til hovedtillitsvalgte i sine organisasjoner for å
ivareta sine medlemmers interesser i kommunesammenslåingsprosjektet.
Rettslig grunnlag:
Hovedavtalen del B, §1-3 og §3-3 a, b og j
Arbeidsmiljøloven §4-3 (3)
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Prosjektleder/rådmann har i samråd med rådmennene og HR i begge kommuner, vurdert
søknader om økt frikjøp både fra hovedverneombud i Re og hovedtillitsvalgte i Tønsberg.
Begrunnelsene er vurdert opp mot arbeidsmiljølovens- og hovedavtalens krav til
medvirkning, hensyn til de ansatte, prosjektdeltagelse og budsjettmessigekonsekvenser.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Budsjettmessig dekning tas innenfor prosjektmidler. For 2018 er kostnadsøkningen
begrenset, da virkningstidspunktet for hovedtillitsvalgte, Tønsberg, først får økt frikjøp fra
01.10.18.
Lønnskostnadene er ulike avhengig av hvilke personer som gis økt frikjøp. For 2019 vil
lønnskostnadene for hovedverneombud, Re, 15% stilling, og økt frikjøp til HTV, Tønsberg,
40%, på årsbasis beløpe seg til ca 320 – 350’. Det gjøres oppmerksom på at sosiale
utgifter kommer i tillegg.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Partssamarbeidet styrkes ved mulighet til deltagelse i ulike arbeidsgrupper og ivaretagelse
av ansatte gjennom både hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.
Konklusjon:
Etter drøftinger og en samlet vurdering, har hovedverneombudet i Re fått økt sitt frikjøp
med 15% fra 01.08.18.
Hovedtillitsvalgte i Tønsberg har fått en økning på 40% slik at Delta har fått innvilget 20%
økt frikjøp, mens NSFog FO har fått økt frikjøp med 10% hver fra 01.10.18.

Videre behandling
Ingen

Tønsberg,10. august 2018

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann
Aase Helland Volle
HR/personalsjef,
Tønsberg
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