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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

23.01.2019
Kommunehuset, Revetal
18:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

001/19
002/19
003/19
004/19

Godkjenning av møteprotokoll
Stab- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune
Harmonisering av tjenester for nye Tønsberg kommune
Budsjett og økonomiplanprosess 2020-2023 for nye
Tønsberg kommune
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

005/19
006/19

Petter Berg
ordfører

Re kommune

Tønsberg kommune
JournalpostID

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
23.01.2019

Saksnummer
001/19

19/2962

Vedlegg:
Protokoll - Partssammensatt utvalg nye Tønsberg - 04.12.2018
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Tønsberg kommune

Møteprotokoll
for
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

04.12.2018
Bystyresalen, Tønsberg rådhus
18:00

Medlemmer
Bente Bøe
Hege Sørensen Ramberg
Jarle Krokeide
Monica Fjeld
Monika Aafos
Per Martin Aamodt
Trude Viola Antonsen
Bent Moldvær
Frode Hestnes
Petter Berg
Tove Øygarden
Benedicthe Lyngås
Torhild Dehnæs
Kari Proos
Kjell Anders Lier
Steinar Solum
Thorvald Hillestad
Anette Viken
Heming Olaussen
Bent Sørsdal
Britt Lillian Fevang

Parti
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
AP
AP
FRP
FRP
H
H
KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SV
SV
V
V

Forfall
Hilde Sørdalen

Parti
ANS

Møtenotater:
Sandra Halvorstad møtte som vara fra Fagforbundet.

Saksliste
Saksnr.
022/18
023/18
024/18
025/18
026/18

Side 2

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22 Tønsberg kommune - uttalelse fra fellesnemnda
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 - Re kommune uttalelse fra fellesnemnda
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

022/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har partssammensatt utvalg fattet følgende vedtak:

PSU- 022/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

023/18: Budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22 - Tønsberg kommune uttalelse fra fellesnemnda

Rådmannens innstilling
Fellesnemnda uttaler følgende:

04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.
PSU- 023/18 Vedtak:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.

024/18: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 - Re kommune - uttalelse fra fellesnemnda

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Fellesnemnda uttaler følgende:

04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.
PSU- 024/18 Vedtak:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.

025/18: Prosjektleder/rådmann informerer
Side 3

04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmann orienterte om status i sammenslåingsprosjektet:
· virksomhetsorganisering
· tjenesteharmonisering
· innbyggermagasin
· skatteoppkreverkontoret - interkommunalt samarbeid

026/18: Forespørsler

04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Det ble ikke stilt noen spørsmål.
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Tønsberg kommune
JournalpostID

Saksbehandler:
Martine Gran, telefon: 33 34 80 29
Kommunesammenslåing

Stab- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Prosjektleder/rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Møteddato
23.01.2019
23.01.2019

Saksnummer
003/19
002/19

18/97270

Sammendrag:
Stab- og tjenesteområdene i nye Tønsberg kommune skal ledes av hver sin kommunalsjef.
Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmannen kommunens administrative ledergruppe.
I de tre stabsområdene er det stabsledere som rapporterer til kommunalsjefene.
I de fem utadrettede kommunalområdene er det virksomhetsledere som rapporterer til
kommunalsjefene.
Prosessen for arbeidet med stab- og virksomhetsstruktur er gjennomført etter samme mal for alle
kommunalsjefområdene, og har vært koordinert gjennom administrativ rådgivningsgruppe. Det ble
tidlig i prosessen etablert felles overordnede hensyn som gjelder i alle kommunalsjefsområder.
Kommunalsjefområdene er forskjellige i størrelse og oppgaveportefølje, så det har vært behov for
å tilpasse løsningene innenfor hvert enkelt kommunalsjefområde.
Vedlagt ligger en oversikt over de åtte kommunalområdene, med stab- og virksomhetsstruktur.
(Vedlegg 1).
Organiseringen evalueres etter to år, senest i løpet av 2022.

Vedlegg:
Org.kart stab- og virksomhetsstruktur
Rapport Stab- og virksomhetsstruktur for nye Tønsberg kommune

Innledning – hva saken gjelder:
I henhold til prosjektplan for kommunesammenslåingen, vedtatt av fellesnemnda 14.
februar 2018 (sak 004/18) skal kommunens overordnete virksomhetsstruktur vedtas i den
andre fasen av prosjektet.
Arbeidet med stab- og virksomhetsstrukturen har vært ledet av Egil Johansen
(prosjektleder/rådmann), og den partssammensatte «administrative rådgivningsgruppe»
har fungert som prosjektgruppe.
Gruppen består av nye Tønsberg kommune sin ledergruppe, tillitsvalgte og
hovedverneombud: Trond Wifstad (rådmann Re), Unni Bu (kommunalsjef Re), Ivar Jostedt
(kommunalsjef Re), Geir Viksand (rådmann Tønsberg), Mette Vikan Andersen
(kommunaldirektør Tønsberg), Tove Hovland (kommunaldirektør Tønsberg), Jan Eide
(kommunaldirektør Tønsberg), Hege Ramberg (HTV Re), Bente Bøe (HTV Re), Monika
Aafos (HTV Tønsberg), Hilde Sørdalen (HTV Tønsberg), Thomas Rasmussen (HVO Re)
og Henning Nilsen (HVO Tønsberg). I tillegg har Anders Tyvand og Martine Gran fra
prosjektteamet deltatt.
Konsulenter fra PWC har bistått med prosessledelse og har sammen med administrativ
rådgivningsgruppe utarbeidet et forslag til anbefalte modell.
Det vises til vedlagte rapport «Forslag til organisering av nye Tønsberg kommune».
(Vedlegg 2). Arbeidet har pågått i perioden 22. oktober 2018 – 15. januar 2019.
Faktagrunnlag:
I henhold til prosjektplan for kommunesammenslåingen, vedtatt av fellesnemnda 14.
februar 2018 (sak 004/18) punkt 5.2.2 har prosjektleder/rådmann mandat til å drøfte og

utarbeide forslag til:
·

·

«Kommunens overordnete virksomhetsstruktur, men unntak av organisering
internt i virksomhetene, herunder prinsipper knyttet til ansettelse av
virksomhetsledere».
«Organiseringen av administrativt støtteapparat for rådmannsgruppen og
virksomhetsledere».

I prosjektplan punkt 5.2.3 står det at internt virksomhetsorganisering skal være avsluttet 1.
september 2019. Dette har siden blitt justert, slik at også intern virksomhetsorganisering
må være avsluttet 1. februar 2019. Justeringen skyldes IKT-systemene, og at ny
organisasjonsstruktur må være bestemt når man skal bygger den digitale plattformen for
nye Tønsberg kommune.
Det ble gjennomgått et mandat for IKT-prosjektet i administrativt rådgivningsgruppe 13.
august 2018. Målsetting for IKT-prosjektet er at nye Tønsberg kommune skal ha gode
digitale løsninger tilgjengelig i ny kommune fra 1. januar 2020. I mandatet står det blant
annet at vedtatt organisasjonsstruktur (virksomhet/avdeling) pr. 1. februar 2019, må fryses
et stykke ut 2020.
Dette ble fellesnmenda orientert om 16. oktober 2018 (sak 047/18) «Digitalisering av nye
Tønsberg kommune».
Prosessen:
Det ble lagt opp til seks arbeidsmøter i administrativ rådgivningsgruppe i perioden 22.
oktober 2018 – 15. januar 2019 med bistand fra PWC ved prosjektleder Mette Leistad.
(Detaljert fremdriftsplan ligger som vedlegg 1 i rapporten).
I arbeidet med administrativ hovedstruktur (23. august 2018, sak 029/18), samlet
administrativ rådgivningsgruppe seg om fem målsettinger fra den politiske plattformen i
utarbeidelsen av organisasjonsmodell. Arbeidsgruppen hadde da ulike modeller til
vurdering, og den vedtatte modellen, var den modellen som skåret høyest på kriteriene
som arbeidsgruppen anså som viktigst at den nye organisasjonen ivaretok. I startfasen av
arbeidet med stab- og virksomhetsstrukturen, tok administrativ rådgivningsgruppe
utgangspunkt i de fem kriteriene som man la til grunn, og som skåret høyest i arbeidet
med administrativ hovedstruktur. De viktigste prinsippene for valg av modell var:
·
·
·
·
·

God tilrettelegging for politisk aktivitet.
Innovasjon og tjenesteutvikling.
Effektiv styring.
Klar og forståelig organisasjon.
Ivareta viktige politiske føringer fra politiske plattform.

Deretter ble grensesnittet avklart mellom de ulike kommunalsjefområdene. Videre
utarbeidet administrativ rådgivningsgruppe noen overgripende hensyn (designkriterer) som
var de aller viktigste å ta utgangspunkt i når organiseringen av stab- og
virksomhetsstrukturen i nye Tønsberg kommune skulle igangsettes.
De viktigste hensynene var, i prioritert rekkefølge:
·

Tilrettelegge for effektive arbeidsplasser for å sikre god kostnadskontroll og ressursbruk (24
%).

·

Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og

medarbeidere (19 %).
·

Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne (19 %).

·

Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdet (13 %)

·

Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov (9 %).

Etter samråd med administrativ rådgivningsgruppe ble det bestemt at man skulle
gjennomføre bred involvering tidlig i prosessen, da man på bakgrunn av tidspress tidlig så
at man måtte ta et valg på hvorvidt man skulle ha bred involvering tidlig eller sent i
prosessen.
Man inviterte derfor et representativt utvalgt leder, ansatte, verneombud og tillitsvalgte til ni
ulike arbeidsverksteder i uke 47/2018. Til sammen var drøyt 300 ansatte med og definerte
viktige hensyn som burde ligge til grunn for organiseringen innenfor de enkelte
kommunalsjefområdene. I tillegg ble det gitt innspill til hvem man trengte å samarbeide
med, for å løse kommunalsjefområdets arbeidsoppgaver. (Det ble gjennomført ett
arbeidsverksted innenfor hvert kommunalsjefområde, men to innenfor mestring og helse).
Oppsummeringen etter arbeidsverkstedene viste at det var en viss variasjon i oppfattelsen
av hvilke hensyn som var viktig, men noen ting var felles for alle gruppene.
·

Alle var opptatt av tverrfaglig samarbeid for å kunne tilby helhetlige tjenester til brukerne.

·

Alle var opptatt av å ha klar ansvarsdeling og tydelige roller.

Resultatene fra arbeidsverkstedene ble presentert på felles virksomhetsledersamling 29.
november 2018. (Hvordan de ulike arbeidsverkstedene har prioritert hensyn ligger som
vedlegg 2 i rapporten).
På bakgrunn av innspill fra arbeidsverkstedene skulle kommunalsjefene komme med sine
første utkast til organisasjonsmodeller på sine respektive områder til administrativ
rådgivningsgruppe 4. desember 2018. De skulle i møte presentere minst to forslag, og
redegjøre for sterke og svake sider ved de ulike alternativene.
Disse utkastene ble gjort kjent i organisasjonen på ulike måter i løpet av en
fjortendagersperiode. For en nærmere beskrivelse henvises til vedlagte rapport, der det
står hvordan prosessen har vært innenfor de ulike kommunalsjefområdene.
Da administrativ rådgivningsgruppe hadde møte 18. desember 2018, hadde
kommunalsjefene tatt med seg tilbakemeldinger og innspill rund organisasjonsmodellene,
og presenterte en foretrukket modell. Alle modellene ble presentert i en felles mal, med
begrunnelse for valg av modell.
Involvering og forankring
·

Hele prosessen er lagt opp i nært samråd med administrativ rådgivningsgruppe.

·

Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud har hatt mulighet til å komme med innspill
underveis i prosessen.

·

Alt arbeid og vurderinger fra administrativ rådgivningsgruppe har vært gjort kjent underveis i
prosessen.

·

Prosjektleder/rådmann gjennomførte informasjonsmøte med tillitsvalgte 19. desember 2018.

·

Det har vært åpne informasjonsmøter for alle ansatte 7. januar 2019. (Ett i Re og ett i

Tønsberg på dagtid, og ett i Tønsberg på ettermiddagen).
·

Prosjektleder/rådmann gjennomførte informasjonsmøte med tillitsvalgte 14. januar 2019.

·

Drøftingsmøte med tillitsvalgte 21. januar 2019. (Referat ettersendes).

·

De utadrettede kommunalsjefområdene hadde egne informasjonsmøter der detaljene rundt
avdelingsstrukturen ble gjennomgått (Se vedlagte rapport, der det står hvordan prosessen
har vært innenfor de ulike kommunalsjefområdene).

Overordnet beskrivelse av roller, ansvar og prinsipper
Nye Tønsberg kommune har inntil fire ledernivåer. Et overordnet prinsipp er at alle ledere
har fag, personal samt helt eller delvis økonomiansvar.
I tillegg vil det i enkelte deler av organisasjonen være behov for fag/teamkoordinatorer
som kun har et faglig ansvar. Disse betegnes ikke som ledere.
Det gjøres et skille mellom ledere innen de tjenesteytende kommunalsjefområdene og
ledere i staben. Betegnelsen virksomhetsleder forbeholdes ledere i de tjenesteytende
kommunalsjefområdene som leder andre ledere og som har sin hovedfunksjon i å levere
tjenester til innbyggere/brukere. Ledere i stab leder ikke andre ledere og har som
hovedoppgave og administrative interne fellessaker, utvikle og forvalte systemer,
retningslinjer, rutiner mv. innenfor budsjett, regnskap, styring og analyse, HR,
organisasjonsutvikling, kompetanse, IKT og arkiv.
I nye Tønsberg kommune vil det være 68 som rapporterer til rådmann/kommunalsjef.
Dette er åtte færre enn tilsvarende tall for Re og Tønsberg i dagens kommuner. I tillegg er
det allerede tatt ut en effekt av antall ledere ved allerede sammenslåtte tjenester (skatt,
tekniske tjenester og næring).

Leder- myndighetsnivåer
Nivå 1: Rådmann/kommunalsjef
Rådmann og de åtte kommunalsjefene har et felles ansvar for den helhetlige og
strategiske ledelsen av kommunen.
Nivå 2: Virksomhetsleder
De fem tjenesteytende kommunalsjefområdene inndeles i virksomheter, med hver sin
leder: Virksomhetsleder. Har fag-, personal- og økonomiansvar.
Nivå 3:Tjenesteleder
Alle ledere i de tjenesteytende kommunalsjefområdene som rapporterer til
virksomhetsleder. Har fag-, og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar.
Nivå 4: Avdelingsleder
Under tjenesteledere i enkelte av de fem tjenesteytende kommunalsjefområdene vil det
være behov for avdelingsledere i flere enheter for å sikre stedlig ledelse og faglig forsvarlig
lederspenn. Har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar.
Stabsledere innenfor de fem tjenesteytende kommunalsjefområdene rapporterer til
kommunalsjef og har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar.

Stabsledere innenfor de tre kommunalsjefområdene i stab rapporterer til kommunalsjef
og har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar. Her kan titler som
gjenspeiler funksjon og ansvarsområde benyttes.
I lederforum møtes rådmannens ledergruppe, kommunalsjefenes ledergruppe, tillitsvalgte
og hovedverneombud.
Delegasjonsreglementet er ikke på plass, men skal utarbeides våren 2019. målet er at det
ferdigstilles i løpet av andre kvartal 2019.
Generelt prinsipp:
Delegerende administrativt nivå kan på et hvert tidspunkt:
·
·
·
·

tilbakekalle fullmakten/oppheve delegeringsvedtaket,
gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan underordnet nivå skal avgjøre saker,
selv å beslutte at det vil treffe avgjørelse i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av
et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning også for underordnede nivå, eller
ta et vedtak i underordnet nivå opp til ny vurdering og omgjøre det i samme omfang som
det kunne omgjort sitt eget vedtak (der kommunen ikke er bundet i forhold til 3. part).

Rådmann:
Øverste administrative leder av kommunen, jfr. kommuneloven § 23. (Kap. 13 i ny
kommunelov).
Kommunalsjef:
·
·
·
·
·

Er rådmann på sitt område og i aktuelt hovedutvalg, bistår rådmannen i formannskapet og
kommunestyret.
Egen lederavtale inngås.
Samordningsansvar innen sitt kommunalsjefområde..
Leder ledere.
Medlem av rådmannens ledergruppe.

Virksomhetsledere:
·
·
·
·
·

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi innenfor eget ansvarsområde, jfr. dog
kommunalsjefenes samordningsansvar.
Egen lederavtale inngås
Rapporterer til kommunalsjef og er medlem av kommunalsjefens ledergruppe
Leder som hovedregel ledere
Deltar på lederforum i regi av rådmannen

Tjenesteledere:
·
·
·
·

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi (helt eller delvis) innenfor sitt område.
Rapporterer til virksomhetsleder og medlem av virksomhetsleders ledergruppe.
Deltar på utvidet ledermøte for hele kommunen.
Leder ledere/ansatte.

Avdelingsledere:
·
·

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi (helt eller delvis) innenfor sitt område.
Rapporterer til tjenesteleder og er medlem av tjenesteleders ledergruppe.

·

Leder ansatte.

Stabsledere:
·
·
·
·

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi (helt eller delvis) innenfor sitt område.
Rapporterer til kommunalsjef og er medlem av kommunalsjefens ledergruppe.
Deltar på lederforum i regi av rådmannen.
Leder ansatte.

Vurderinger:
Det er lagt ned et omfattende arbeid på kort tid for å få stab- og virksomhetsstrukturen for
nye Tønsberg kommune på plass. Arbeidet startet i det de nye kommunalsjefene ble
ansatt i midten av oktober 2018. Oppgaven har vært ekstra krevende fordi nivået under
virksomhetene også måtte fastsettes før 1. februar av hensyn til IKT- systemene som skal
harmoniseres inn i nye Tønsberg kommune. Opprinnelig var denne understrukturen
planlagt fastsatt pr. 1. september 2019.
Virksomhetsledere ansattes 1. april 2019, og de vil da ha mulighet til å bruke tid på å
gjennomgå avdelingsstrukturen innenfor egen virksomhet. Organisasjonsstrukturen vil
være gjennomgang for en fullstendig revisjon 2022. Dersom det viser seg at noen
virksomheter er uhensiktsmessig organisert vil dette kunne vurderes endret i løpet av
2020.
Det har vært lagt vekt på åpenhet og involvering i prosessen, så langt tiden har strukket til.
Framgangsmåten er drøftet og lagt opp i samråd med den partssammensatte
administrative rådgivningsgruppen som er beskrevet foran i saken. Hele prosessen er
grundig beskrevet i den rapporten som følger saken.
Kommunalsjefsområdene er forskjellige i størrelse og oppgaveportefølje.
Virksomhetsstrukturen er derfor tilpasset forholdene i det enkelte område, og
kommunalsjefene har ledet organiseringsprosessen på eget ansvarsområde. Men
prosessen er kjørt etter samme mal i alle områdene og har vært koordinert gjennom
administrativ rådgivningsgruppe. Det er også etablert felles overordnede hensyn som
gjelder i alle kommunalsjefsområder.
Gjennom prosessen har det kommet fram ulike syn på flere ulike sider av den modellen
som nå legges fram. Det er ikke full enighet om alt. Men det er prosjektleder/rådmanns
vurdering at den samlede modellen som legges fram er godt tilpasset de utfordringene
kommunen står overfor, og gir grunnlag for god tjenesteyting til innbyggerne og effektiv
drift.
Det er lagt opp til evaluering av den samlede organiseringen etter to års drift. Det er et
viktig grep, fordi det gjøres mange valg nå som vi først ser de praktiske resultatene av
etter en tids praksis i sammenslåtte nye Tønsberg.
Umiddelbart etter behandling i fellesnemnda vil stab- og virksomhetsstrukturen for nye
Tønsberg bli fastsatt. Etter dette vil lederne på nivået under kommunalsjef bli
innplassert/ansatt i tråd med omstillingsavtalen. Denne prosessen skal være sluttført innen
1. april.

Konklusjon:

Stab- og virksomhetsstrukturen fastlegges som beskrevet i saken.
Videre behandling:
Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 15.01.19

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

BF
Forslag til stabs- og virksomhetsstruktur i nye
Tønsberg kommune
Tønsberg, 15 januar 2019

OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING
Rådmann

Økonomi og
virksomhetsstyring

HR

Digitalisering,
kommunikasjon og
administrative støtte

Oppvekst og læring

Mestring og helse

Samfunns- og
næringsutvikling

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

Kultur,
nærdemokrati og
inkludering

Eiendom og tekniske
tjenester

ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING

Kommunalsjef

Økonomi

Regnskap

Kvalitet og
internkontroll

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

Skatteoppkrever

HR

Kommunalsjef

Lønn

Kompetanse og
utvikling

Nye Tønsberg kommune 01.01.2020

Tariff og HMS

DIGITALISERING, KOMMUNIKASJON OG ADMINSTRATIV STØTTE

Kommunalsjef

Dokumentsenter og
politisk sekretariat
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FORSLAG TIL ORGANISERING
AV NYE TØNSBERG KOMMUNE
VIRKSOMHETS- OG STABSORGANISERING
16. JANUAR 2019

TØNSBERG KOMMUNE

Forord
I denne rapporten presenteres rådmann/prosjektleders forslag til organisering av nye Tønsberg
kommune. Det presenteres en modell for hvert kommunalsjefområde med tilhørende vurdering av
i hvilken grad modellen ivaretar de viktigste hensynene og utviklingstrekkene innenfor området.
Forslaget som presenteres er et resultat av en prosess med bred involvering.
Rådmann/prosjektleder og administrativ rådgivningsgruppe har utgjort arbeidsutvalget og over
300 ansatte har vært involvert i arbeidet.
Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC), ved Mette Leistad, Christian Opsal og Vegard
Berg, har bistått i prosessen med å organisere virksomhetsnivået i nye Tønsberg kommune. Som
eksterne konsulenter har de fungert som sparringspartner og bistått rådmann/prosjektleder i
utforming og gjennomføring av prosessen, gjennomføring av arbeidsverksteder og utarbeidelse
av denne oppsummerende sluttrapporten.
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Innledning
Bakgrunn
Tønsberg og Re kommuner slås sammen og etablerer en felles kommune fra 01.01.2020. Nye
Tønsberg kommune vil ha over 55 000 innbyggere og blir blant Norges 15 største kommuner. Per
01.01.2017 ville kommunen hatt ca. 4 100 ansatte fordelt på 3 200 årsverk. Økonomisk ville
kommunen hatt et driftsbudsjett på 3,8 milliarder kroner.
Befolkningsframskriving fra SSB tilsier at kommunen vil ha nærmere 70 000 innbyggere i 2040.
Antall innbyggere over 80 år vil fordoble seg i denne perioden.
Som en del av arbeidet med etablering av nye Tønsberg kommune er det høsten og vinteren
2018/2019 gjennomført et prosjekt for å organisere stabs- og virksomhetsnivået i kommunen.
Prosjektleder/rådmann vil legge frem sitt forslag til stabs- og virksomhetsstruktur for fellesnemnda
som en orientering 23. januar 2019. Etter behandling i fellesnemnda tas endelig beslutning.

Politisk plattform
Politisk plattform danner grunnlaget for målsetninger og prioriteringer i nye Tønsberg. Det er
etablert følgende overordnede mål for hhv den nye kommunen og for sammenslåingsprosessen:
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
Mål for sammenslåingsprosessen:
 Likeverdighet, åpenhet, respekt og raushet mellom kommunene
 Kommunenes tradisjoner, fortrinn og sterke sider skal vektlegges
 Ny felles organisasjonskultur
 God ivaretakelse av ansatte i begge kommuner
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Overordnet administrativ hovedstruktur
Overordnet administrativ hovedstruktur ble fastsatt i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda
for nye Tønsberg kommune 23. august 2018.

Figur 1. Overordnet administrativ organisering i nye Tønsberg kommune.
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Prosess og metode
Prosjektleder/rådmann Egil Johansen for nye Tønsberg kommune har ledet arbeidet.
Prosjektleder og administrativ rådgivningsgruppe har vært arbeidsutvalg med ansvar for
planlegging og gjennomføring av prosessen. Arbeidsutvalget har vært samlet seks ganger i løpet
av prosessen. For prosess og fremdrift se Vedlegg 1 – Prosess og fremdrift.
Deltakere i Administrativ rådgivningsgruppe har inkludert
















Ivar Jostedt, kommunalsjef Økonomi og virksomhetsstyring
Trond Wifstad, kommunalsjef HR
Mette Vikan Andersen, kommunalsjef Oppvekst og læring
Tove Hovland, kommunalsjef Mestring og helse
Geir Viksand, kommunalsjef Samfunns- og næringsutvikling
Unni Bu, kommunalsjef Kultur, nærdemokrati og inkludering
Jan Eide, kommunalsjef Eiendom og tekniske tjenester
Monika Aafos, hovedtillitsvalgt i Tønsberg
Hilde Sørdalen, hovedtillitsvalgt i Tønsberg
Bente Bø, hovedtillitsvalgt i Re
Hege Ramberg, hovedtillitsvalgt i Re
Henning Nilsen, hovedverneombud i Tønsberg
Thomas Rasmussen, hovedverneombud i Re
Anders Tyvand, prosjektteamet
Martine Gran, prosjektteamet

Med bakgrunn i tidsrammen for prosjektet var det nødvendig å prioritere mellom en felles
strukturert involvering tidlig i prosessen eller mot slutten av prosessen. Administrativ
rådgivningsgruppe besluttet det førstnevnte. Bakgrunnen for dette var å sikre organisasjonens
innspill på hva som burde vektlegges ved valg av organisasjonsmodell. I november ble derfor
arrangert ni arbeidsverksteder med til sammen over 300 deltakere.
I arbeidsverkstedene har et representativt utvalg ledere, ansatte og tillitsvalgte fått komme med
innspill til hva som er viktig å ta hensyn til når man skal organisere de ulike
kommunalsjefområdene og hvem man trenger å samarbeide med for å løse områdenes
arbeidsoppgaver på en best mulig måte. I tillegg kom det en rekke innspill på arbeidsverkstedene
som gir verdifulle bidrag i det videre arbeidet med etablering av nye Tønsberg.
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Følgende arbeidsverksteder har vært gjennomført:
Dato

Område/stab

19.11.18 Mestring og helse
19.11.18 Mestring og helse
20.11.18 Økonomi og virksomhetsstyring
20.11.18 Eiendom og tekniske tjenester
21.11.18 HR
21.11.18 Samfunns- og næringsutvikling
22.11.18 Kultur, nærdemokrati og inkludering
22.11.18 Oppvekst og læring
23.11.18 Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte
Det er utarbeidet omfattende referat fra arbeidsverkstedene per kommunalsjefområde som er
tilgjengeliggjort på prosjektets hjemmeside. Oppsummering av innspill fra arbeidsverkstedene
ligger i Vedlegg 2 – Prioritering av hensyn og omtales under hvert kommunalsjefområde videre i
rapporten. Resultatene fra arbeidsverkstedene ble presentert på en felles
virksomhetsledersamling 29. november 2018.
Det ble i starten av prosessen drøftet oppgaver, og hvilke virksomheter som skal løse hvilke
oppgaver. Oppgaver blir presentert under hver virksomhet i kapitlene som følger, med dette er
ikke endelig fastsatt. Det kan derfor bli endringer i tiden som kommer.
Hver enkelt kommunalsjef har hatt ansvar for utarbeidelse av utkast til organisasjonsmodeller for
sitt område og har valgt noe ulike prosesser basert på omfanget av området. Felles for alle er at
det har vært stor grad av forankring og involvering av ledere og tillitsvalgte. Der det har vært
mulig og hensiktsmessig har samtlige ansatte vært involvert. Informasjon om prosessene hos
hver enkelt kommunalsjef finnes under kapitelet for hvert enkelt kommunalsjefområde.
Gjennom prosessen har det kommet fram ulike syn på enkeltløsninger i de foreslåtte
organisasjonsmodellene. Alle synspunkter har blitt lest og vurdert. Det er ikke full enighet om alt,
noe som heller ikke er å forvente ved en så omfattende organisasjonsendring. De valgene som
etter beste skjønn er gjort i prosessen vil bli gjenstand for en evaluering i 2022 etter to års drift i
ny kommune.
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Utover dette har involvering og forankring i organisasjonen vært sikret gjennom;






Informasjonsmøte med samtlige tillitsvalgte 19. desember 2018 om foreslåtte
organisasjonsmodeller
Arbeid og vurderinger fra administrativ rådgivningsgruppe tilgjengeliggjort underveis
Informasjonsmøter for samtlige ansatte – fellesmøte 7. januar 2018 og per
kommunalsjefområde (etter behov) i uke 2 og 3
Informasjonsmøte med tillitsvalgte 14. januar 2019
Drøftingsmøte med tillitsvalgte 21. januar 2019

Overordnede hensyn ved organisering
Administrativ rådgivningsgruppe etablerte primo november overgripende hensyn som skal
vektlegges i organiseringen av nye Tønsberg kommune. Disse omfatter følgende;







Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene

I de enkelte arbeidsverkstedene er disse hensynene prioritert med tanke på deres relevans for
det enkelte kommunalsjefområde. Der dette har vært hensiktsmessig ut i fra
kommunalsjefområdets oppgaver og ansvar er det etablert et skille mellom myndighetsutøvelse
og driftsoppgaver.

Lederroller
Nye Tønsberg kommune har inntil fire ledernivåer. Et overordnet prinsipp er at alle ledere har fag,
personal samt helt eller delvis økonomiansvar. I tillegg vil det i enkelte deler av organisasjonen
være behov for fag/teamkoordinatorer som kun har et faglig ansvar. Disse betegnes ikke ledere
Det gjøres et skille mellom ledere innen de tjenesteytende kommunalsjefområdene og ledere i
staben. Betegnelsen virksomhetsleder forbeholdes ledere i de tjenesteytende
kommunalsjefområdene som leder andre ledere og som har sin hovedfunksjon i å levere
tjenester til innbyggere/brukere. Ledere i stab leder ikke andre ledere og har som hovedoppgave
å administrative interne fellessaker, utvikle og forvalte systemer, retningslinjer, rutiner mv.
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innenfor budsjett, regnskap, styring og analyse, HR, organisasjonsutvikling, kompetanse, IKT og
arkiv.

Leder og myndighetsnivåer
Nivå 1:

Rådmann og de åtte kommunalsjefene har et felles ansvar for den helhetlige og
strategiske ledelsen av kommunen.

Nivå 2:

Virksomhetsledere. De fem tjenesteytende kommunalsjefområdene inndeles i
virksomheter med hver sin leder; virksomhetsleder. Har fag-, personal- og
økonomiansvar.

Nivå 3:

Tjenesteledere, alle ledere i de tjenesteytende kommunalsjefområdene som
rapporterer til virksomhetsleder. Har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis
økonomiansvar.

Nivå 4:

Avdelingsledere. Under tjenesteledere i enkelte av de fem tjenesteytende
kommunalsjefområdene vil det være behov for avdelingsledere i flere enheter for
å sikre stedlig ledelse og faglig forsvarlig lederspenn. Har fag- og personalansvar,
samt helt eller delvis økonomiansvar.

Stabsledere innenfor de fem tjenesteytende kommunalsjefområdene rapporterer til
kommunalsjef og har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar.
Stabsledere innenfor de tre kommunalsjefområdene i stab rapporterer til kommunalsjef og har
fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar. Her kan titler som gjenspeiler
funksjon og ansvarsområde benyttes.
I lederforum møtes rådmannens ledergruppe, kommunalsjefenes ledergrupper, tillitsvalgte og
hovedverneombud.
Delegasjonsreglement er ikke på plass, men skal utarbeides våren 2019. Målet er ferdigstillelse i
andre kvartal.
For fullstendig beskrivelse av roller og ansvar se Vedlegg 3 – Overordnet beskrivelse av roller,
ansvar.

Etablering av lederfora
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.
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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, kommunalsjefenes ledergrupper, 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.
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Organisasjonsstruktur
I de påfølgende kapitlene beskrives forslag til struktur under hvert enkelt kommunalsjefområde,
samt identifisert behov for samhandling for å sikre tverrfaglig samarbeid. Det understrekes at fora
for samarbeid ikke er endelig, og at dette vil det arbeides videre med fremover når de neste
ledernivåene er besatt. Oppgaver som er beskrevet under de enkelte områdene vil kunne bli
justert noe dersom dette vurderes som hensiktsmessig i den videre prosessen frem mot
kommunesammenslåing.
I løpet av høsten 2018 har det kommet frem at tjeneste- og avdelingsstruktur har måttet
fastlegges innen 1. februar 2019. Opprinnelig skulle denne prosessen skje i regi av den enkelte
virksomhetsleder innen 1. september 2019. Denne forutsetningen har gjort at prosessen knyttet til
etablering av struktur under virksomhetsledere har hatt en begrenset prosess og forankring.
Virksomhetsledere som ansattes bør i løpet av 2019 se gjennom organiseringen og vurdere
eventuelle justeringer i 2020. Dette er grunnlaget for at ikke alle tjenesteområder og avdelinger
per nå ikke er ferdig navngitt, eller oppgaver endelig fastsatt.
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Økonomi og virksomhetsstyring
Økonomi og virksomhetsstyring vil ha det samlede ansvaret for å sikre en helhetlig
økonomiplanlegging og virksomhetsstyring av kommunen.
Sentrale utviklingstrekk og fremtidige fokusområder for dette kommunalsjefområde omfatter;
 Økt krav om internkontroll og dokumentasjon av dette
 Vektlegging av kvalitetsarbeid og rutinebeskrivelser
 Anskaffelse- og innkjøpsområdet får økt fokus
 Personvernlovgivningen skjerpes (GDPR)
 Strammere økonomiske rammer gir krav om bedre tilrettelagt styringsinformasjon for
ledelsen
 Krav om bedre statistikk og analyse
 Heldigitale prosesser for å effektivisere manuelt arbeid

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 20. november
2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samlokalisering av økonomifunksjoner
Tilrettelegge for tverrfaglig samhandling internt og med linjeorganisasjonen
Tydelige roller og ansvarsområder i forhold til øvrig organisasjon
Sentralisering av anskaffelse og økonomifunksjoner
Legge til rette for god virksomhetsstyring
Legge til rette for nytenkning og faglig utvikling gjennom blant annet å dele kompetanse
Legge til rette for god kvalitetsstyring og internkontroll, med effektive arbeidsprosesser og
god ressursutnyttelse
8. Hensiktsmessig lederspenn på økonomiområdet
9. Legge til rette for at man leder basert på fagtilhørighet
10. Nærhet til tjenestene
Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
2. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
3. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
4. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
5. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene
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6. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov

Beskrivelse av prosess
Valg av organisasjonsmodell har vært presentert og drøftet i møter med dagens ledere, i ulike
avdelingsmøter og i individuelle samtaler. Forslagene til administrativ rådgivningsgruppe med
alternative modeller og begrunnelser for anbefalt modell har vært utsendt elektronisk til samtlige
ansatte, samt tillitsvalgte og verneombud som deltok på arbeidsverkstedet i november. Endelig
oppgavefordeling til stabsenhetene gjenstår på noen områder.

Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 2. Foreslått organisering av Økonomi og virksomhetsstyring.

Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som vil ligge i det enkelte
tjenesteområde.

Økonomi






Økonomiplan, budsjettprosess, budsjettkontroll, revisjoner
Årsberetning
Økonomisk analyse og saksbehandling
Finans og pensjon
Beslutningsstøtte

Regnskap





Regnskap drift og investering
Årsregnskap med noter
MVA-regnskap
Likviditet
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Samarbeid med HR
Fakturering
Systemansvar fagsystem

Kvalitet og internkontroll








Økonomireglementer
Internkontroll og internrevisjon
Kvalitetssystemet Compilo
Eierskapsforvaltning
Anskaffelser
Elektronisk Handel
Forsikringer

Skatteoppkrever






Skatteoppkreverfunksjonen
Arbeidsgiverkontroll
Arbeidslivskriminalitet
Skatteprognoser
Skatteattester

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for å ivareta både de områdespesifikke
og de overordnede hensynene;








Strukturen gir mulighet for samhandling med virksomhetene ved at benevnelsene på
enhetene signaliserer tjenester og fagområder
Det er inndelt i enheter som er kjente og gjenkjennelige for virksomhetene og som
dermed gir mulighet for god virksomhetsstyring
Gir tydelige roller og ledelse av tjenestene og fagområdene
Relativt store tjenesteområder gir mulighet for samarbeid, nytenking og faglig utvikling
Relativt like store enheter gir et balansert lederspenn
Kommunalsjef får en hensiktsmessig størrelse på ledergruppen
Organiseringen synliggjør kvalitetsarbeid og internkontroll som et område som skal
prioriteres opp og muliggjør god kvalitetsstyring og internkontroll
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Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområder og avdelinger og på
tvers av kommunalsjefområder, samt de viktigste grensesnittene for dette samarbeid.

Interne samarbeidspartnere











Rådmann, kommunalsjefer og virksomhetsledere
Mellomledere i alle virksomheter
Fagpersoner/tjenesteleder
Interne fagteam, f.eks. budsjetteam, e-handel og anskaffelse
Andre stabsfunksjoner
Støttefunksjoner
Merkantile
HR og lønn
AS og IKS selskaper
Område for digitalisering og kommunikasjon

Viktige grensesnitt for samarbeid







Kommunalsjef ivaretar samarbeidet med rådmann og øvrige kommunalsjefer
Regnskap samarbeider med virksomhetsledere og merkantile vedrørende bokføring og
betalingsstrømmer
Økonomi, med planlegging og styring, samarbeider med alle ledernivåer/merkantile
vedrørende budsjett, styring, anskaffelser, finans og forsikring (dedikerte medarbeidere
per virksomhet)
Kvalitet og internkontroll samarbeider med alle ledernivåer og merkantile
Egne samarbeidsmøter arrangeres etter behov
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HR
HR vil ha ansvar for HR-strategi, og organisasjonsutvikling. I tillegg vil blant annet
lønningsfunksjonen, leder- og medarbeiderutvikling, HMS og øvrige personalfaglig støtte være
plassert der.
Sentrale utviklingstrekk og fremtidige fokusområder for dette kommunalsjefområdet omfatter;





Strammere økonomiske utsikter vil kreve mer av ledere på ulike nivåer, og det bør derfor
satses hardere på lederutvikling
Digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver krever omstilling og vil gi større
utfordringer med tanke på omskolering og nedbemanning
Det skal etableres en ny organisasjonskultur for den nye kommunen
Både Re og Tønsberg kommuner opplever i dag høyt sykefravær

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 21. november
2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tydelig mandat, klare roller og ansvarsområder internt og eksternt
HRs rolle innenfor grunnleggende og strategisk kompetanseutvikling
Legge til rette for tverrfaglig samarbeid internt i HR
Legge til rette for god dialog og samhandling med linjeorganisasjonen
Effektive arbeidsprosesser og ressursbruk av de ressursene som finnes i HR
Legge til rette for at HR tar en strategisk rolle i organisasjonen
Avklare virksomhetenes behov når det kommer til bruk av HR
Hensiktsmessig lederspenn
Sørge for fleksibilitet i egen organisasjon
God organisasjonskultur

Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
2. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
3. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
4. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene
5. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
6. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
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Beskrivelse av prosess
Det har vært gjennomført en samtale med hver enkelt ansatt innen HR/Personal og lønn i begge
kommuner. Hensikten var blant annet å bli kjent, men samtidig få et første innblikk i
arbeidsoppgavene til den enkelte. Disse samtalene ble gjennomført i månedsskifte
oktober/november 2018.
21. november 2018 ble det avholdt et arbeidsverksted hvor alle ansatte var invitert. Her ble
viktige hensyn ved valg av organisering av HR ble drøftet. På bakgrunn av disse hensynene ble
det utarbeidet fire alternative modeller for organisering av HR i nye Tønsberg kommune. Et av
alternativene var tilnærmet lik dagens modell i Tønsberg.
Alle ansatte ble invitert til et nytt arbeidsverksted 12. desember 2018, hvor modellene ble
gjennomgått. Modellene var sendt ut til de ansatte en uke i forveien.
Ansatte ble inndelt i fire grupper som fikk følgende oppgaver:
 Drøft fordeler og ulemper ved de alternative modellene
 Hvilken modell vil gruppa anbefale (med eventuelle justeringer)?
Tilbakemeldingene fra gruppearbeidet viste at modellen tilnærmet lik dagens organisering i
Tønsberg eller den foreslåtte modellen (se Figur 3) var de mest aktuelle. Tilbakemeldingene gikk
også på at personalansvaret for HR-rådgiverne burde ligge til kommunalsjef.

Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 3. Foreslått organisering av HR.

I den foreslåtte organiseringen deles HR-rådgiverne i to tjenesteområder med hver sin stabsleder
med fag-, personal- og delvis økonomiansvar. Dette sørger for en definert ledergruppe.
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Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
tjenesteområde. Det understrekes at oppgaven med å fordele oppgaver ikke er ferdigstilt. Denne
prosessen vil fortsette utover vinteren 2019 for å finne hva som er mest hensiktsmessig og som
sikrer at fagområder som henger tettest sammen er i samme tjenesteområde. Dette gir tydelighet
i arbeids- og ansvarsområder og utnytter den enkeltes kompetanse og interesse.
HR skal ha arbeidsgiveransvar for hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Totalt for de to
kommunene utgjør dette i dag 1,25 årsverk for hovedverneombud og 10,45 årsverk for
hovedtillitsvalgte. I tillegg tilfaller oppfølging av lærlinger, som i dag utgjør omtrent 40 personer.

Lønn







Lønn
Sykepengerefusjon
Foreldrepenger
Pensjon
Opplæring, praktisk systembruk
HR-kontakter for lønn mot tjenesteområdene

Kompetanse og utvikling










Lederutvikling
Organisasjonsutvikling
Rekruttering
10-faktor
KS-læring
Lærlinger
Trainee-ordninger
Lederstøtte
HR-kontakter mot tjenesteområdene

Tariff og HMS












Arbeidsrett
Forhandlinger
Omstilling og nedbemanning
Medbestemmelse
Arbeidstidssystemer
Sykefravær
IA
AMU
AKAN
Avvik/kvalitetssystem
Arbeidsgiveransvar HTV/HVO
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Lederstøtte
Personvernombud
HR-kontakter mot tjenesteområdene

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for å ivareta både de områdespesifikke
og de overordnede hensynene;






Tydelig fokus på strategisk kompetanseutvikling
Tydelige roller
Tydelige ansvars- og tjenesteområder
Effektivt lederspenn
Økt fokus på lederutvikling

Øvrige hensyn må ivaretas gjennom blant annet fordeling av arbeidsoppgaver internt i HR og
samarbeid mellom virksomhetene uavhengig av organisering.

Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområdene og avdelingene
og på tvers av kommunalsjefområder, samt fora for dette samarbeidet.

Identifisert behov for samhandling






Sikre at alle ledere har en klar kontakt inn mot HR, for å ivareta lik praksis i
organisasjonen
Samhandling mellom lønn og økonomi
Samhandling med JIKT for å løse tekniske utfordringer
Samhandling med økonomi rundt internkontroll (Compilo)
Rive dagens «skott» mellom HR- og lønnsrådgivere

Forslag til samhandlingsfora





Faste ledermøter mellom kommunalsjef og de tre stabslederne
Månedlige fellesmøter for alle ansatte i HR
Fast fora for lønn og økonomi
Egen gruppe rundt kvalitetssystemet, hvor HR også deltar
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Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte
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 organisasjonen som sikrer tilstrekkelig i hele
organisasjonen.
Sentrale utviklingstrekk og fremtidige fokusområder for dette kommunalsjefområde omfatter;






Digitalisering
Økte krav til åpenhet og medvirkning
Økte krav til kommunikasjon
Sårbart i forhold til politisk sekretariat
Økte krav til administrativ støtte (til ordfører)

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 23. november
2018:
1. Tydelige roller og ansvarsområder
2. Legge til rette for tverrfaglig samarbeid, både i egen virksomhet og på tvers av
organisasjonen
3. Legge til rette for løpende og digital utvikling
4. Robusthet for å redusere sårbarhet med tanke på kompetanse og leveranse
5. Medvirkning fra ansatte
6. Hensiktsmessig lederspenn
7. Legge til rette for bruker- og innbyggerinvolvering
Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
2. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
3. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
4. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
5. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
6. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene
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Beskrivelse av prosess
Prosjektleder/rådmann har vært ansvarlig for denne prosessen, og vil være ansvarlig frem til ny
kommunalsjef er ansatt.

Dato

Hva

Hvorfor

23.11.18

Arbeidsverksted

Utarbeide hensyn som skal
vektlegges ved valg av
organisasjonsmodell

30.11.18

Møte

Diskutere organisering av
kommunalsjefområdet

12.12.18

Arbeidsmøte

Diskutere organiseringen slik
den ble presentert i
administrativ
rådgivningsgruppe
18. desember 2018

Hvem
21 personer fra
dokumentsenter, arkiv,
politisk sekretariat,
kommunikasjon,
digitalisering, virksomhetene
Tillitsvalgte og verneombud
Virksomhetsledere,
avdelingsleder og
digitaliseringsleder
Virksomhetsledere,
avdelingsleder og
digitaliseringsleder

Prosessansvarlig
PwC

Prosjektleder/
rådmann
Prosjektleder/
rådmann

Foreslått organisasjonsmodell
Ny kommunalsjef for dette området kommer i 2019, og det er derfor ikke hensiktsmessig å gjøre
store endringer i organisering per 01.02.2019. Tønsberg kommunes organisering legges derfor til
grunn, da lederspennet i Re kommune vurderes å være for stort. Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 4. Foreslått organisering av Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte.
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Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
tjenesteområde.

Dokumentsenter





Postmottak, -fordeling og arkivvurdering
Registrering og kontroll, sentralt saks-/arkivsystem og fagsystemer
Dokumentflyt – digitale integrasjoner
Rådgivning, support og kurs

Politisk sekretariat







Møteforberedelser og –gjennomføring
Fritak, suppleringsvalg
Tjenester til ordfører og andre folkevalgte
Folkevalgtopplæring
Kommunestyre- og Stortingsvalg
Vigsler

Kommunikasjon





Nettsider og sosiale medier
Servicesenter/sentralbord
Internservice
Lederveiledning

Digitalisering




Tverrsektorielt samarbeid
Oppfølging av SLA-avtalen med JIKT
Prosjektledelse

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for de hensynene som ble stemt frem i
arbeidsverkstedet:



Det legges til rette for digital utvikling gjennom egen funksjon på området
Organiseringen legger grunnlaget for en robust organisasjon og muliggjør fleksibilitet

Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger også godt til rette for de overordnede hensynene
etablert i administrativ rådgivningsgruppe:


Modellen legger til rette for tverrfaglig samarbeid, men det forutsetter utvikling av et godt
fungerende lederteam
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Modellen sørger for tydelige roller og ansvar

Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområdene og avdelingene
og på tvers av kommunalsjefområder, samt fora for dette samarbeidet.

Interne samarbeidspartnere



Kommunikasjon og Politisk sekretariat: Politisk og administrativ ledelse
Digitalisering: Digitaliseringskoordinatorene innenfor de øvrige kommunalsjefområdene

Forslag til samhandlingsfora



Ledergruppe for kommunalsjefområdet
Tverrsektoriell samarbeidsfora for både kommunikasjon og digitalisering
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Oppvekst og læring
Oppvekst og læring 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 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. 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
slik 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.
Sentrale utviklingstrekk og fremtidige fokusområder for dette kommunalsjefområde omfatter;









Barnevernreformen (Prop.73 L 2016-2017) vil gi kommunene et større ansvar for
barnevernet, både faglig og økonomisk
Ludvigsen-utvalget (NOU2015:8) viser til at utdanningssektoren trenger fornyelse for å
møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. Dette ble fulgt opp med
Stortingsmelding 28: 2016, som fokuserer på tre hovedområder: Mer tid til dybdelæring,
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.
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.
Pakkeforløp psykisk helse og rus innebærer økt brukermedvirkning, sammenhengende
og koordinerte pasientforløp, unngåelse av faglig ugrunnet ventetid for utredning,
behandling og oppfølging, likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor
de bor og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 22. november
2018:
1. Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og utnyttelse av ressurser, både på tvers av
tjenesteområder og i eget tjenesteområde
2. Gode stabs- og støttefunksjoner
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tydelige roller og ansvarsområder, med klar beslutningsmyndighet
Legge til rette for effektiv styring gjennom fornuftig lederspenn og organisering
Legge til rette for innovasjon, nytenkning og utvikling
Robuste enheter som sikrer faglig dybde og gjennomføringsevne
Nærhet til brukere og innbyggere
Tilrettelegge for bruker- og innbyggerinvolvering
Legge til rette for effektive arbeidsprosesser

Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
2. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
3. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
4. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
5. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene
6. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk

Beskrivelse av prosess
Dato

Hva

Hvorfor

22.11.18

Arbeidsverksted

Utarbeide hensyn som skal
vektlegges ved valg av
organisasjonsmodell

05.12.18

Modeller til ny
struktur ut på
høring

6.12.18 14.12.18

Innspillsmøter

Involvere de ansatte i
prosessen, sikre
medbestemmelse. Sikre
faglige fundamenterte
tilbakemeldinger på
fordeler og ulemper ved
de ulike modellene.
Involvere de ansatte i
prosessen, sikre
medbestemmelse. Sikre
faglige fundamenterte
tilbakemeldinger på
fordeler og ulemper ved
de ulike modellene.

Hvem

Prosessansvarlig

Ansatte fra
virksomhetene
Tillitsvalgte
Vernetjenesten
Alle ansatte
Tillitsvalgte

PwC

Ledere i Barn og
Unge

Virksomhetsleder Barn og
Unge

Kommunalsjef
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12.12.18

Innspillsmøte

14.12.18

Innspillsmøte

14.12.18

Frist for
innsending av
høringssvar

10.01.19

Orienteringsmøte i Re om
foretrukket
virksomhetsstruktur med
avdelingsorganisering
(i arbeidstiden)
Orienteringsmøte i Tønsberg
om foretrukket
virksomhetsstruktur med
avdelingsorganisering
(etter arbeidstid)
Workshop

10.01.19

14.01.19

Involvere de ansatte i
prosessen, sikre
medbestemmelse. Sikre
faglige fundamenterte
tilbakemeldinger på
fordeler og ulemper ved
de ulike modellene.
Involvere de ansatte i
prosessen, sikre
medbestemmelse. Sikre
faglige fundamenterte
tilbakemeldinger på
fordeler og ulemper ved
de ulike modellene.
Involvere de ansatte i
prosessen, sikre
medbestemmelse. Sikre
faglige fundamenterte
tilbakemeldinger på
fordeler og ulemper ved
de ulike modellene.
Gi de ansatte en
tilbakemelding i forhold til
innspillene som kom inn
(over 30) samt gi de
mulighet til å stille
spørsmål de lurer på rundt
organiseringen samt
videre prosess.
Gi de ansatte en
tilbakemelding i forhold til
innspillene som kom inn
(over 30) samt gi de
mulighet til å stille
spørsmål de lurer på rundt
organiseringen samt
videre prosess.
Diskutere inndelingen av
barnehagene i de tre
virksomhetene. Avgjøres
med anonym avstemning
av virksomhetsledere og
styrere.

Virksomhetsledere
barnehage
Styrere
Fagenheten og
rådgivere
oppvekst
Tillitsvalgte
Rektorene
Fagenheten og
rådgivere
oppvekst
Tillitsvalgte

Kommunalsjef

Alle ansatte
Tillitsvalgte
Verneombud

Kommunalsjef

Alle ansatte i Re
og Tønsberg
kommune
Tillitsvalgte
Verneombud

Kommunalsjef

Alle ansatte i Re
og Tønsberg
kommune
Tillitsvalgte
Verneombud

Kommunalsjef

Virksomhetsledere
barnehage
Styrere
Fagenheten og
rådgivere
oppvekst
Tillitsvalgte

Kommunalsjef

Kommunalsjef
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Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 5. Foreslått organisering av Oppvekst og læring.

Barnehager
Virksomhetenes struktur på barnehagene blir som vist på organisasjonskartet. Hver enkelt
barnehage forblir en avdeling som i dag, men det må tas en gjennomgang av styrerressursen –
der man bør se på muligheten for å sette inn ekstra ressurser i noen av de store barnehagene.
Merkantile oppgaver vil da kunne bli en del av lederoppgavene i den enkelte barnehage. Det vil
også være behov for å sentralisere noe merkantile oppgaver for de mindre barnehagene.
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Barnehagene er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 6. Foreslått organisering av barnehagene.

Det ble i prosessen fremlagt fem forskjellige modeller til avdelingsstruktur etter at alle styrere og
virksomhetsledere hadde fått komme med forslag. Ved en gjennomarbeidelse av alle fem
modeller med fordeler og ulemper ble modell fem vedtatt ved anonym avstemning. Modellen
integrerer Re og Tønsbergs barnehager ved at man får barnehager fra begge kommuner i alle
virksomheter. Dette sikrer et godt mangfold i forhold til små og store barnehager, samt at antall
barn og ansatte blir jevnt fordelt i virksomhetene.

Skoler
Skolene består slik de gjør i dag, med unntak av Solerød oppvekstsenter (som deles i skole og
barnehage). Skolene har noe ulik organisering basert på størrelse og ulike oppgaver (som SFO,
alternative læringsarenaer mv.).

Barn og unge
I virksomhet Barn og unge inngår følgende tjenesteområder:



Barnevern
Barnevernvakta
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Forebyggende helsetjenester
Tjenester til enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
Psykisk helse
Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 7. Foreslått organisering av virksomhet Barn og unge.

Virksomhetene er fastsatt med avdelingsstruktur. Innholdet i de ulike avdelingene vil imidlertid i
stor grad være opp til de nye virksomhetslederne innenfor dette kommunalsjefområdet å
fastsette.

Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
tjenesteområde. På stabsområdene er ikke oppgaver og ansvar ferdig utfylt ved rapportens
ferdigstillelse. Det samme gjelder fordelingene mellom en del avdelinger på noen
tjenesteområder i Barn og Unge.

Kompetansesenter








Tilby veiledning og støtte til profesjonell utvikling av praksis
Fasilitere møteplasser for felles kompetansebygging
Tilby relevante og kompetansebaserte tjenester som styrker kommunalsjefområdets og
virksomhetenes læringsoppdrag
Utviklingsrådgivere med hovedfokus på fagfornyelse, Ungdata, språkløyper, vold i nære
relasjoner, kompetanseplan barnehage, oppfølging av ulike veiledere, mangfold og
integrering mm.
Holde i og følge opp virksomhetsovergripende prosjekter, planer og strategier
Oppvekstpsykolog (det frigjøres psykologressurs fra dagens BOU)
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Stab/støtte







Saksbehandling
IKT
Ressursfordeling skoler
Opptak barnehage
Sentralisere ulike oppgaver for kommunalsjefområdet (f.eks. utlysning av stillinger)
Koordinering og forberedelse av politiske saker

PPT



Skal være tett på skole- og barnehageeier
Systemarbeid, individsaker og veiledning

Myndighet og internkontroll
















Barnehagemyndighet og skoleeier
Godkjenning av barnehager
Kvalitetssystem og rutiner
Internkontroll
Oppfølging av Incestsenteret (gjøres av BOU i dag)
Oppfølging av krisesenteret (gjøres av BOU i dag)
Juridisk kompetanse
Statlige føringer kompetansetiltak
Tilskuddsordninger
Tilsyn, barnehager
Oppfølging/samarbeid med miljørettet helsevern
Rapportering (GSI/Basil)
Kontakt med Fylkesmann og Utdanningsdirektoratet
Bistå ved nasjonale tilsyn, skoler
Reflex – egenvurdering av lov etterlevelse, barnehage og skole

Barnevern



Jobbe etter lov om barneverntjenester
Forebyggende arbeid ute i skoler og barnehager

Barnevernvakta


Jobbe etter lov om barneverntjenester etter ordinær arbeidstid for barnevernstjenestene i
Vestfold

Forebyggende helsetjenester




Jordmor
Helsestasjon
Ungdomshelsestasjon
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Fysioterapitjeneste til barn
Ergoterapitjenester til barn
Skolehelsetjenesten
Legetjeneste

Tjenester til enslige mindreårige flyktninger



Bosetter og følger opp enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
Forventet avvikling av tjenesten i løpet av 2021

Psykisk helse






Husøy senter, avdeling psykisk helse
Familiehuset i Tønsberg
Forløpskoordinatorer
Familiesenteret i Re
Oppgaver på universelt, selektert og indikert nivå

Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne






Tildelingskontor opp til 20 år
Senter for forebygging
Husøy senter, avdeling aktivitetsgrupper og avlastning
Årfuglveien ressurssenter
Ressurssenteret i Re

Virksomhet Barn og Unge vil ha ansvar for koordinerende enhet for barn.

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for de hensynene som ble lagt frem i
arbeidsverkstedet:







Opprettholdelse av virksomhet Barn og unge for støttetjenester sørger for tydelige roller
og ansvarsområder, samt legger til rette for tverrfaglighet. Det samme gjør PPT, som er
trukket ut i stab for å knyttes tettere opp mot kommunalsjef, kompetansesenteret samt
skole og barnehage.
Et eget kompetansesenter sikrer god veiledning og støtte til utvikling av praksis,
virksomhetsovergripende prosjekter og felles kompetansebygging i kommunalsjefområdet
Egen stabs-/støttefunksjoner og egen stab for myndighet og internkontroll gir et klart skille
fra driftsoppgaver/utviklingsoppgaver/fagutvikling og myndighetsutøvelse.
Barnehage får også et klart skille mellom driftsoppgaver på den ene siden og
myndighetsoppgaver på den andre
Skillet blir tydeligere for både skolene og barnehagene i forhold til hvor de skal ta kontakt
til hvilke oppgaver ved et slikt skille. Enklere for rådgiverne som blir ansatt i stab i forhold
til om de er myndighetsutøvere eller rådgivere/veiledere når henvendelsene kommer inn.
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Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger også godt til rette for de overordnede hensynene
etablert i administrativ rådgivningsgruppe:










Opprettholdelse av virksomhet Barn og unge for organisering av støttetjenester
PPT er trukket ut i stab for å knyttes tettere opp mot kommunalsjef, kompetansesenter
samt skole, barnehage og BOU
Det opprettes et kompetansesenter for å støtte virksomhetene i utviklingsarbeid, samt
koordinere felles prosjekter innenfor oppvekstområdet
Det opprettes en stabsenhet med myndighet og internkontroll, som gir et klart skille fra
utviklingsoppgaver/fagutvikling
Barnehagene organiseres fra syv til tre virksomheter, men med en styrking av
styrerressurs i de største barnehagene. Dette gir et tydeligere skille på ansvarsforholdet
mellom virksomhetsledere og styrere samt legger til rette for effektiv styring gjennom et
fornuftig lederspenn.
Solerød oppvekstsenter deles ved at skole blir en egen virksomhet og barnehagen går
inn i en av de tre virksomhetene for barnehager, som gir en bedre tilknytning til
fagmiljøene i kommualsjefområdet
Koordinerende enhet for barn organiseres i virksomhet Barn og unge

Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområder og avdelinger og på
tvers av kommunalsjefområder, samt fora for dette samarbeidet.

Interne samarbeidspartnere






Barnehagene:
o Fagenheten skole og barnehage
o Barn og unge
o Andre barnehager
o Tverrfaglig team
Skolene:
o Fagenhet skole og barnehage
o Barn og unge
o Andre skoler
o Tverrfaglig team
Fagenhet skole og barnehage:
o Skole
o Barnehage
o Kommunalsjef
o Barn og unge

Generelt vil alle tjenesteområder i Barn og unge måtte samarbeide med hverandre, fagenheten
og andre skoler og barnehager. Oppsummert viser det seg at det er mye samarbeid på tvers av
avdelinger, tjenesteområder og virksomheter. Nesten alle samarbeider med hverandre i en eller
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annen form og hyppighet. Det er mye samarbeid også med andre virksomheter i kommunen og
eksterne samarbeidspartnere.
Fagenheten og Temfa er de to som skiller seg ut med noe mindre kontaktflate mot hverandre og
mot Barn og unge.

Forslag til samhandlingsfora
Det må jobbes grundig med å definere samhandlingsflater i tiden som kommer fremover. De nye
virksomhetslederne vil sammen med kommunalsjefen ha ansvaret for dette, fra april 2019.
Eksempler på møter kan være:








Rektormøter
Virksomhetsleder-/styremøter
Ulike nettverksmøter for skole og barnehage (f.eks. ungdomstrinnsnettverk,
barnetrinnsnettverk, SFO-ledernettverk, ressursbarnehagenettverk mv.)
Tverrfaglige team i alle barnehager og på alle skoler
Koordinerende enhet
Stabsledermøter
Ledermøter i virksomhet Barn og unge
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Mestring og helse
Mestring og helse 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 overfor når behov for helsetjenester og
andelen eldre øker i samfunnet. Nye Tønsberg kommune må derfor ha et tjenestetilbud som gir
helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet til alle innbyggere som har behov for det. Innenfor
dette kommunalsjefområdet vil egenmestring og forebygging og forebyggende aktiviteter også ha
stor fokus.
Når det gjelder Mestring og helse finnes det flere tydelige utviklingstrekk og utfordringer som
medfører konsekvenser for organiseringen:
•

•

•

•

Kommunen må levere bedre tjenester til flere innbyggere med strammere økonomiske
rammer. Dette krever at det jobbes annerledes enn i dag. E-helse og velferdsteknologi vil
spille en vesentlig rolle for å jobbe mer effektivt, samtidig som man blir nødt til å se på
hvordan eksisterende ressursene kan utnyttes mest mulig effektivt for å møte
innbyggernes behov.
Befolkningen blir stadig mer kresne til hvordan de ønsker å motta tjenester fra
kommunen. De ønsker å møtes på digitale plattformer og bo hjemme så lenge som mulig.
Generelt går utviklingen av brukernes behov raskt. Dette krever at brukere og pårørende
må involveres i større grad samtidig som det må tenkes strategisk for å rigge
kommunalsjefområdet for fremtiden. Nøkkelen ligger i fleksibilitet og tilpasning.
Stadig flere tjenestemottakere gir et behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren.
For å sikre de riktige ressursene må det skapes en attraktiv arbeidsplass som sikrer
tilstrømming av kompetente mennesker i årene som kommer.
Styrken til den kommunal helse- og omsorgstjenesten er at man ivaretar alle innbyggere
uavhengig av diagnose, med fokus på funksjon, mestring og omsorg. Det er derfor en
styrke å organisere tjenestene rundt funksjon og ikke rundt profesjoner eller diagnoser.

Like viktig som hvordan man velger å organiserer seg vil være hvordan det arbeides i hverdagen.
I den sammenheng er det utformet noen punkter som beskriver arbeidsformen som skal
gjennomsyre dette kommunalsjefområdet:







Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal stilles alle pasienter, brukere og
tjenestemottakere – hver dag!
Systematisk forbedringsarbeid skal ligge til grunn som metode for å sikre, forbedre og
videreutvikle tjenestene
Nærledelse
Utvikle metoder slik at innbyggerne opplever mestring. For eksempel hvordan å jobbe
med hverdagsmestring i hjemmetjenesten og innen psykisk helse og miljøarbeid.
Fagnettverk opprettes for ulike kompetanseområder, som for eksempel demens, psykisk
helse og kols
Helsehuset i Re og Bo- og servicesentrene i Tønsberg må videreføres og legge til rette
for lavterskeltilbud åpent for alle innbyggere i kommunen
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Lavterskeltilbudene blir organisert slik at de er tilgjengelige for alle innbyggere som
ønsker det, uten fokus på diagnose
Det må utvikles gode og forutsigbare forløp for innbyggere med ulike
funksjonsnedsettelser

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Grunnet størrelsen på kommunalsjefområdet ble det for Mestring og helse gjennomført to
arbeidsverksteder den 19. november 2018. Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble
utarbeidet i det første arbeidsverkstedet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klare, tydelige roller og kompetente/robuste fagmiljøer
Funksjonelt lederspenn med gode støttefunksjoner og fokus på nærledelse
Effektive tjenester i forhold til brukerbehovet, pasientsikkerhet og kvalitet
Attraktiv arbeidsgiver – heltidskultur, rekrutteringsprogram og omdømmebygging
Organisasjonen må være fleksibel og hensynta de utviklingstrekk vi ser på
tjenesteområdet
Tverrfaglig samarbeid og organisering med tett dialog rundt pasientforløpet
Brukertilpassede tjenester som ivaretar brukermedvirkning og nærhet til brukerne
Legge til rette for å bruke kompetanse tverrfaglig
Profesjonell tildeling som ivaretar lovkravet
Organisering uavhengig av nåværende roller, kultur og person
Kostnadseffektive tjenester

I det andre arbeidsverkstedet ble følgende hensyn prioritert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Legge til rette for tverrfaglig samarbeid
Legge til rette for en utviklende organisasjon
Nærhet til ledelse/avdelingsleder (på huset) og tilstedeværelse
Tydelige roller og ansvar
Legge til rette for brukermedvirkning
Effektivt lederspenn
En dør inn til tjenestene for brukere/pasienter
Samlokalisering av spesialisttjenester
Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser
Legge til rette for en delingskultur
Flat struktur
Fleksibel organisering

Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte (aggregert for begge verkstedene):
1. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
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2. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
3. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
4. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
5. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
6. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene

Beskrivelse av prosess
I tabellen følger en beskrivelse av prosessen som er kjørt for dette kommunalsjefområdet
spesifikt, fra utarbeidelse av hensyn til valgt organisasjonsmodell. Det har vært fokus på en
grundig prosess med involvering i flere ledd.

Dato
19.11.18

03.12.18

10.12.18

Hva
Arbeidsverksted

Arbeidsmøte

Arbeidsmøte

04.01.19

Informasjonsmøte

10.01.19

Informasjonsmøte

10.01.19

Informasjonsmøte

Hvorfor

Hvem

Utarbeide hensyn som skal
vektlegges ved valg av
organisasjonsmodell

74 personer fra HOvirksomhetene i Re og
Tønsberg

Vurdere styrker og svakheter
ved dagens organisering i Re
og Tønsberg

Tillitsvalgte
Vernetjenesten
Virksomhetslederne
fra HO-virksomhetene
i Re og Tønsberg

Dialog om element og
hensyn ved valg av
organisasjonsmodell
Vurdering av styrker og
svakheter ved ulike
organisasjonsmodeller

Informasjon for alle
tillitsvalgte om prosess,
hvorfor og hvilken modell
kommunalsjef anbefaler
Informasjonsmøte for alle
ansatte i Re - prosess,
hvorfor og hvilken modell
kommunalsjef anbefaler
Informasjonsmøte for alle
ansatte i Tønsberg - prosess,
hvorfor og hvilken modell
kommunalsjef anbefaler

Prosessansvarlig
PwC

PwC
Kommunalsjef

Kommunelegen
Kommunalsjefene
Virksomhetslederne
fra HO-virksomhetene
i Re og Tønsberg
Kommunelegen
Kommunalsjefene
15 personer
(alle tillitsvalgte i Re og
Tønsberg var inviterte)

PwC
Kommunalsjef

Kommunalsjef

Ansatte i helse og
omsorgsområdet, Re
kommune

Kommunalsjef

Ansatte i helse og
omsorgsområdet,
Tønsberg kommune

Kommunalsjef
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Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 8. Foreslått organisering av Mestring og helse.

Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
tjenesteområde.

Sykehjemmene








Langtid
Korttid
Dagsenter somatikk
Dagsenter demens
Legetjeneste
Kjøkken/kafé
Vaskeri
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Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 9. Foreslått organisering av virksomhet Sykehjemmene.

Hjemmetjenesten




Hjemmesykepleie
Praktisk bistand
Omsorgsboliger

Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 10. Foreslått organisering av virksomhet Hjemmetjenesten.

Mestring og forebyggende tjenester








Tilrettelagt arbeid og aktivitet
Kjøpte plasser
Seniorsenter
Re helsehus
Dagaktivitet
Transport
Frisklivssentralen
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Rehabilitering
Hverdagsrehabilitering
Tilrettelegging for hjemmeboende
Hjelpemiddellageret
Aktivitetstilbud til alle grupper over 20 år (inkl. Sidebygningen)
Støttekontakttjenesten

Virksomheten foreslås organisert på følgende måte:

Figur 11. Foreslått organisering av virksomhet Mestring og forebyggende tjenester.

Tildeling helse og omsorgstjenester








Avklare mestringsnivå
Tildeling o/ 20 år
Koordinerende enhet / IP
Samhandling med sykehuset, overliggedøgn
Omsorgslønn
Kreftkoordinator
Demenskoordinator

Virksomheten foreslås organisert på følgende måte:

Figur 12. Foreslått organisering av virksomhet Tildeling helse og omsorgstjenester.
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Psykisk helse og miljøarbeid










Omsorgsboliger
Ambulering
Praktisk bistand og opplæring
Fengselshelsetjenesten
Feltpleien
BPA
Helsetjenester
Ressurssenter
OFA, kap. 9A

Virksomheten foreslås organisert på følgende måte*:

Figur 13. Foreslått organisering av virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid.

*Avdelingsstrukturen i tjenesteområde Miljøarbeid Psykisk helse og avhengighet skal arbeides
mer med. Kommunalsjef har fått innvilget ny frist til 22. januar 2019 av rådmann/prosjektleder for
å bestemme avdelingsstruktur og hvem som skal løse hvilke oppgaver i denne virksomheten.
Antall avdelinger totalt skal ikke økes, og det skal sikres at organisering, lederspenn og oppgaver
ivaretar innbyggernes behov.

Legevakt og allmennmedisinske tjenester







TRLKAD
Fastlegekontor
Fastlegene
Smittevern
Leger i spesialisering (LIS 1)
Allmennlege i spesialisering (A-LIS)
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Virksomheten foreslås organisert på følgende måte:

Figur 14. Foreslått organisering av virksomhet Legevakt og allmennmedisinske tjenester.

Stab/støtte







Medisinskfaglig rådgivning
Juridisk rådgivning
Plan og analyse
Kvalitet og forbedringsarbeid
Kompetanse
E-helse

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for de hensynene som ble lagt frem i
arbeidsverkstedet:







Organisering rundt fag og funksjon gir tydelige roller og ansvarsområder, og bygger
kompetente og robuste fagmiljøer. Dette minsker sårbarhet ved fravær samtidig som det
sikrer kvalitet på tjenestene.
En tydelig hierarkisk modell sikrer et funksjonelt lederspenn. Nærledelse skal ivaretas
gjennom lederprinsipper og kultur, noe det skal jobbes med utover våren.
Modellen er avhengig av forum og møteplasser for å sikre tverrfaglig samhandling, da
den i mindre grad enn andre organisasjonsmodeller legger til rette for tverrfaglig
samarbeid.
Gjennom robuste fagmiljøer, tydelige roller og en strategisk ledergruppe legger modellen
til rette for utvikling.
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Robuste fagmiljøer bestående av spesialister sørger for effektive tjenester, kvalitet på
tjenestene og pasientsikkerhet. Samtidig blir brukermedvirkning stadig viktigere for å takle
fremtidens utfordringer, og skal ivaretas gjennom andre tiltak enn organisering.

Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger også godt til rette for de overordnede hensynene
etablert i administrativ rådgivningsgruppe:









Den foreslåtte modellen er organisert rundt fag og funksjon. Dette sikrer tydelige roller
både for ledere og medarbeidere, og gir naturlige avgrensede tjenesteområder.
Tydelige roller gjør det enklere å sikre effektive arbeidsprosesser og hensiktsmessig
ressursbruk. Dette legger til rette for god kostnadskontroll.
Mestring og helse blir et stort kommunalsjefområde. Gjennom en tydelig hierarkisk
struktur leggers det til rette for effektiv styring og et fornuftig lederspenn nedover i
organisasjonen. Kommunalsjefens ledergruppe består i dette tilfellet av 6+1 medlemmer,
og kan drive strategisk utvikling av virksomhetene.
Det krever mer enn bare organisering for å sikre tverrfaglig samarbeid. I den foreslåtte
modellen kreves det et antall forum og møteplasser for å legge til rette for tverrfaglig
samarbeid innad i området så vel som mot resten av organisasjonen – da den i mindre
grad enn andre organisasjonsmodeller legger til rette for tverrfaglig samarbeid.
Brukermedvirkning må sikres gjennom andre tiltak, ved for eksempel å stille spørsmålet
«Hva er viktig for deg?» til alle pasienter og brukere
Robuste og kompetente fagmiljøer, tydelige roller, effektiv ressursbruk, god
kostnadskontroll og en strategisk ledergruppe er alle aspekter som ivaretas i
organisasjonsmodellen for å møte de utviklingstrekk man ser innenfor helse- og
omsorgssektoren. Særlig utfordrende vil det bli å levere bedre tjenester til flere
innbyggere med strammere økonomiske rammer.

Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområder og avdelinger og på
tvers av kommunalsjefområder, samt fora for dette samarbeidet.

Interne samarbeidspartnere
Det kom rundt 150 innspill på hvem som samarbeider, både på daglig, ukentlig, månedlig og årlig
basis – i tillegg til ved behov. Alle innspillene tas med videre i arbeidet med å definere
samarbeidsflater på nyåret.
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Det er mange grunner til samarbeidet mellom ulike enheter og virksomheter, men noen trekk er
likevel tydelige:





Mange skrev at de i stor grad samarbeid for å skape best mulige tjenester til brukerne
o Tildeling
o Flere vedtak på tjenester
o Sikre rett behandling
o Forebygging
o Pasientflyt og –sikkerhet
Andre har pekt på utvikling av tjenestetilbudet som grunn til samarbeid
Alle samarbeider, i ulik grad, med støttefunksjoner (som økonomi, HR og IT)

Forslag til samhandlingsfora
Det må jobbes grundig med å definere samhandlingsflater både internt i området, med andre
områder og med eksterne samarbeidspartnere som for eksempel spesialisthelsetjenesten. De
nye virksomhetslederne vil sammen med kommunalsjefen ha ansvaret for dette, fra april 2019.
Eksempler på forum å videreføre og/eller opprette kan være:









EPJ-forum
Folkehelseforum
Koordinerende enhet
Forum for velferdsteknologi
Forum for læring og mestring
Frivillighetsforum
Pårørendeforum
Mellomlederforum
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Samfunns- og næringsutvikling
Samfunns- og næringsutvikling vil ha ansvaret for kommuneplaner og overordnede arealplaner,
samt nærings- og eiendomsutvikling. Nye Tønsberg kommune skal være attraktiv både for økt
bosetting og for etablering av nye arbeidsplasser.
Kommunen skal sikre en bærekraftig utvikling ved å bidra til at regjeringens klimamål realiseres.
Kommunalsjefområdet har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av klima- og miljøplan. Området
skal sikre bærekraftig og variert boligutbygging.
Innenfor dette tjenesteområdet ligger 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
sektovergripende og vil ha ulike tiltak innenfor alle de ulike kommunalsjefområdene, og vil
samarbeide tett med samfunns- og næringsutvikling i planarbeidet.
Kommunalsjefområdet 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.
Det er flere utviklingstrekk og noen utfordringer som dette kommunalsjefområdet må løse i årene
som kommer. Skal kommunen være en relevant utviklingsaktør og legge premisser for samfunnsog næringsutviklingen må den kunne forstå og takle kompliserte og gjenstridige problemer. Dette
fordrer bred kompetanse på de fleste fagområder og at denne kompetansen ses i sammenheng.
Utfordringer må løses tverrfaglig. Videre må enheten kunne samhandle med øvrige områder i
kommunen og med aktører utenfor kommunen.
Dagens store samfunnsutfordringer krever samhandling med et bredt omfang av sektorer.

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 21. november
2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legge til rette for tverrfaglig samarbeid
Tydelige og naturlige roller og ansvarsområder
Legge til rette for langsiktig samfunnsutvikling
Nødvendig kompetanse og faglig utvikling
Gjennomføringsevne
Legge til rette for at man ivaretar kommunalsjefområdets oppgaver
Hensiktsmessig lederspenn og organisering
Bruker- og innbyggerinvolvering
Samlokalisering
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Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
2. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
3. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
4. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene
5. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
6. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov

Beskrivelse av prosess
Det har blitt avholdt to møter og ett arbeidsverksted med ledere i NAV og samtlige ansatte fra
andre av dagens virksomhetsområder som skal arbeide i nye Samfunns- og næringsutvikling. I
første møte var tema identitet, hvor fokuset var å finne ut hva kommunalsjefområdet Samfunnsog næringsutvikling skal være. I arbeidsverkstedet ble hensyn for organisering utarbeidet og
prioritert, se kapittel om Prosess og metode. I siste møte ble alternative organisasjonsmodeller
gjennomgått. Kommunalsjef sendte i forkant ut et notat med oppsummering av hensynene og
ulike forslag til organisering basert på disse.

Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 15. Foreslått organisering av Samfunns- og næringsutvikling.
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Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
tjenesteområde.

Næringsutvikling






Strategisk næringsplan
Næringsutvikling generelt
Samarbeid med
o Start
o Gründerhus
o Ungt Entreprenørskap
Skjenke-, tobakks- og serveringsbevilling

Eiendomsutvikling





Festekontrakter
Kjøp og salg av eiendommer
Forvaltning av grunneiendommer
Utvikling og prosjektledelse, nye bygg

Samfunnsutvikling










Overordnet arealplan (kommuneplan, områdeplan)
Kommuneplanens samfunnsdel
Boligplan
Andre sektorplaner
Overordnet folkehelsearbeid og oversiktsdokument folkehelse
Trygge lokalsamfunn
Trafikksikker kommune
Klima og miljø (inkl. plan)
Smarte byer

Miljørettet helsevern









Uttalelser til arealplaner og andre kommunale planer
Godkjenning og tilsyn, barnehager og skoler
Tilsyn og veiledning
o Badebassenger
o Solstudioer
o Frisør- og hudpleiesalonger
o Tatovering- og hulltakingsvirksomheter
Klage og saksbehandling ift. miljømessige forhold som påvirker helsen
Rådgivning vedrørende radon og inneklima
Overvåkning av vannkvalitet og hygieniske forhold ved offentlige badeplasser
Forebygging av legionellasmitte
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NAV




Sosialhjelp
Midlertidig bolig
KVP (Kvalifiseringsprogram)

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
De fleste hensynene som kom fram i arbeidsverkstedene har stor betydning for hvordan området
organiseres med hensyn til tverrfaglig samarbeid, møtestruktur og organisasjonskultur. Av de
hensynene som får en direkte implikasjon for valg av organisasjonsmodell er samhandling og
tydelige roller og ansvarsområder. Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for
de områdespesifikke og overordnede hensynene etablert i administrativ rådgivningsgruppe:








Når det gjelder tydelige roller skiller modellen i hovedsak mellom myndighetsoppgaver og
utviklingsoppgaver, med noen unntak: Behandling av skjenkesaker ligger i
næringsutvikling, som kan svekke legitimiteten. På den andre siden er kommunens
alkoholpolitikk basert på et omfattende samarbeid med næringen for å sikre en optimal
skjenkekultur. Ansvar for alkoholpolitikk og skjenkekontroll legges til kommunalsjef.
Overordnet arealplan er tett knyttet opp mot viktige utviklingsoppgaver, men holdes
separat fra nærings- og eiendomsutvikling. Eiendomsutvikling og næringsutvikling kan ha
motstridende interesser, og holdes derfor separat i to virksomheter.
En oversiktlig virksomhetsstruktur legger til rette for effektive arbeidsprosesser, men
mange virksomheter kan samtidig hindre bruk av ressurser på tvers
Det er få ansatte (med unntak av NAV) og fem virksomheter gir da et lite lederspenn og
vil sikre effektiv styring
Flere ulike utviklingsoppgaver er samlet i samme virksomhet. Tverrfaglig samarbeid
fordrer derimot et godt samarbeid mellom de fem virksomhetene.
Modellen hverken fremmer eller hemmer god brukermedvirkning
For å møte de utviklingstrekkene området står overfor er kompetanse viktig. Dette har lite
betydning for valg av organisasjonsmodell for Samfunns- og næringsutvikling.

Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområder og avdelinger og på
tvers av kommunalsjefområder, samt fora for dette samarbeidet.

Interne samarbeidspartnere
Skal Samfunns- og næringsutvikling lykkes i en verden med gjenstridige problemer, er
virksomhetene i området helt avhengig av samhandling med andre virksomheter både internt i
området, i kommunen og utenfor kommunen.
De tre utviklingsvirksomhetene må ha et tett samarbeid, men det er også viktig å ivareta deres
separate ansvarsområder.
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Det er ofte andre virksomheter som har ansvar og ressurser for å gjennomføre tiltak som er
nødvendig for ønsket samfunnsutvikling. Koordinering og prioritering av ressurser som fremmer
samfunnsutvikling må bli gjenstand for diskusjon i rådmannens ledergruppe

Forslag til samhandlingsfora




Ukentlige ledermøter med fire virksomhetsledere og leder for NAV
Månedlige fagmøter med samtlige ansatte (avdelingsledere og andre fra NAV)
Prosjekt- og nettverksorganisering
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Kultur, nærdemokrati og inkludering
Kultur, nærdemokrati og inkludering vil blant annet ha ansvaret for nye Tønsberg kommunes
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 samarbeid med frivillig sektor.
Til grunn for dette kommunalsjefområdet ligger et ønske om at alle grupper skal oppleve å være
en del av sitt lokalsamfunn og samtidig være med å si sin mening om hvordan lokalsamfunnet
skal «bygges». Samtidig blir frivilligheten mer og mer viktig for at alle grupper skal kunne oppleve
å bli sett og ha gode møteplasser. Et annet utviklingstrekk er at fler og fler unge sliter psykisk og
opplever utenforskap.
Disse utviklingstrekkene hensyntas i forslaget til organisering. Tilbud til ungdom legges i en egen
virksomhet. Nærdemokrati og inkludering løftes opp i en stabsfunksjon under kommunalsjef, men
vil være viktige satsingsområder for alt arbeid i dette kommunalsjefområdet – i tillegg til at det må
løftes frem som tverrfaglige satsingsområder for hele kommunen.

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 22. november
2018:
1. Legge til rette for tverrfaglig samarbeid med andre kommunalsjefområder
2. Robuste enheter som sikrer faglig tyngde og gjennomføringsevne
3. Legge til rette for tverrfaglig samarbeid gjennom gode strukturer og rutiner innenfor eget
kommunalsjefområde
4. Legge til rette for bruker- og innbyggerinvolvering
5. Fokus på innovasjon og nyskaping
6. Fleksibilitet i måten vi organiserer oss på
7. Tydelig definerte roller og ansvarsområder
8. Hensiktsmessig geografisk lokalisering
9. Effektive arbeidsprosesser og god ressursutnyttelse
Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
2. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
3. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
4. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene
5. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
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6. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk

Beskrivelse av prosess
Under følger en beskrivelse av de møtene som har blitt gjennomført for dette
kommunalsjefområdet spesielt.

Dato

Hva

22.11.18

Arbeidsverksted

30.11.18

Informasjonsmøte

10.12.18

Oppfølgingsmøte

07.01.19

Dialogmøte

08.01.19

Dialogmøte

Hvorfor
Utarbeide hensyn som skal
vektlegges ved valg av
organisasjonsmodell
Tre alternative
organisasjonsmodeller ble lagt
frem og deltakerne ble
oppfordret til å drøfte
forslagene på avdelingsmøter
og personalmøter. Kommunalsjef fikk som resultat en del
skriftlige innspill.
Kommunalsjef presenterte sin
anbefaling til organisering
Drøfting av organisering av
virksomhet Kultur og idrett.
Kommunalsjef fikk i etterkant
flere skriftlige innspill.
Alternativ organisering ble
drøftet med biblioteksjef i
Tønsberg, som tidligere har
drøftet dette med
avdelingslederne.

Hvem

Prosessansvarlig

32 deltakere fra
begge kommuner

PwC

Virksomhetsledere
Nøkkelpersoner
Tillitsvalgte

Kommunalsjef

Virksomhetsledere
Nøkkelpersoner
Tillitsvalgte
Virksomhetsledere
for «kulturvirksomhetene» i
begge kommuner
Biblioteksjef i
Tønsberg

Kommunalsjef

Kommunalsjef

Kommunalsjef

I de ulike dialogmøtene har det blitt lagt frem alternative organisasjonsmodeller til drøfting. Det
har kommet mange innspill både i møter og skriftlig i etterkant som er tatt med i vurderingen, og
det har vært viktig for kommunalsjef å få alle stemmer frem.
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Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 16. Foreslått organisering av Kultur, nærdemokrati og inkludering.

Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
virksomhet.

SMART-senter


Sosial innovasjon

Nærdemokrati og inkludering




Samordning av arbeidet med nærdemokrati og inkludering
Strategisk arbeid med middelalder og vikingtid
Kirken og frivillige organisasjoner

Kultur og idrett





Kultur og kulturanlegg
Idrett, idrettsanlegg, friluftsliv og folkehelsetiltak
Kulturarv og arbeid med middelalder og vikingtid
Frivilligsentral
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Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 17. Foreslått organisering av virksomhet Kultur og idrett.

Ung i Tønsberg









Ungdomskontoret
Los-prosjekter 13-23
Aktiv i Re
Utekontakten
SLT
UKM
Fritidsklubber og andre møteplasser
Ungdomsråd

Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 18. Foreslått organisering av virksomhet Ung i Tønsberg.
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Kulturskole



Fargespill
Orgelskolen

Læringssenter




Inntak, arbeid og oppfølging
Norskopplæring
Grunnskole og spesialundervisning

Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 19. Foreslått organisering av virksomhet Læringssenter.

Bibliotek


Tønsberg og Færder bibliotek med filialer:
o Tjøme bibliotek
o Revetal bibliotek

Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 20. Foreslått organisering av virksomhet Bibliotek.

En del oppgaver og ansvar går frem av navnet på hver enkelt virksomhet/tjenesteområde, og det
som er beskrevet over. Det har vært enighet om å vente med å beskrive alt i detalj. Det vil være
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prosesser innenfor det enkelte virksomhetsområde der alt sees på og vurderes. Dette kan bety at
noen oppgaver flyttes til en annen virksomhet/tjenesteområde ved senere anledning.

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for de hensynene som ble prioritert i
arbeidsverkstedet:









Tverrfaglig samarbeid avhenger mer av de riktige møteplassene for tverrfaglige grupper
og prosjekter heller enn organisering. Det er samtidig viktig å ha et tverrfaglig tankesett
forankret hos ledelsen. Dette vil være et lederansvar som det må jobbes med, og det skal
være prosesser med alle ansatte involvert for å få det til.
For å tilrettelegge for bruker- og innbyggerinvolvering blir arbeidet med de unge spesielt
viktig, og løftet frem til et strategisk arbeid i stabsområdet. Samtidig er det viktig å være
geografisk tett på frivillige som er ute i nærmiljøene.
Organiseringen har et nyskapende element i seg for både Re og Tønsberg. Det er
opprettet en egen virksomhet hvor ungdom står i fokus, Ung i Tønsberg. Her vil det
arbeides med gode møteplasser og inkludering der ungdommenes stemme blir viktig.
Grupper på tvers og prosjekter vil ivareta fleksibilitet på tvers av virksomheter og
tjenesteområder/avdelinger.
Endelig arbeid med fordeling av oppgaver og plassering i virksomhetene vil ivareta
tydelige roller og ansvarsområder.

Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger også godt til rette for de overordnede hensynene
etablert i administrativ rådgivningsgruppe:






Ved å løfte blant annet nærdemokrati-, inkluderings- og middelaldersatsingen til et samlet
stabsområde direkte under kommunalsjef sikrer dette et fokus i alle
kommunalsjefområdets virksomheter
Frivilligheten løftes frem og det opprettes en egen virksomhet som skal jobbe mot
ungdom for blant annet å tilrettelegge for bruker- og innbyggerinvolvering
Enhetene slik de fremstår i foreslått organisasjonsmodell bør være tilstrekkelig robuste
Det er lagt opp til et tilstrekkelig antall ledere for å sikre god tverrfaglighet. Det må derimot
også etableres gode strukturer for møteplasser som sikrer et hensiktsmessig samarbeid.

Det skal jobbes mer i den videre prosessen med hvordan man kan ivareta effektive
arbeidsprosesser og god ressursutnyttelse.

Behov for samarbeid
Kommunalsjefens ledergruppe vil ha faste møter der strategi og samordning blir viktige
fokusområder. Der vil det også jobbes med ledelse og organisasjonskultur som blir viktig i en
oppbyggingsfase av det nye kommunalsjefområdet.
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Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområder og avdelinger og på
tvers av kommunalsjefområder. Særlig mot oppvekst og læring vil det være behov for mange
møtepunkter.
Det legges opp til temabasert- og prosjektarbeid der man involverer aktuelle parter fra
kommunen, frivilligheten og andre som kan bidra. Samtidig må ildsjeler løftes frem. Sammen skal
de ansatte ha et tverrfaglig tankesett som er forankret i ledelsen. Det vises ellers til planlagte
prosesser der samhandling blir tema.
Samhandlingsfora har vært tema i møter med ledere og tillitsvalgte i kommunalsjefområdet. Alle
uttrykker ønske om å at det bør rigges brede prosesser på hvilke møteplasser og
samhandlingsstrukturer det skal være, men at det gjøres når virksomhets- og tjenesteledere er på
plass.
Siden dette er et nytt kommunalsjefområde gir det mulighet til å tenke nytt på hvordan det kan
samhandles om utviklingsarbeid og innovasjon.
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Eiendom og tekniske tjenester
Eiendom og tekniske tjenester vil ha ansvar for kommunens ulike driftsoppgaver på det
kommunaltekniske området. Dette kommunalsjefområdet ble allerede slått sammen fra
01.01.2018, og har derfor brukt denne prosessen til å evaluere dagens organisering for å gjøre
nødvendige justeringer.
Det finnes flere utviklingstrekk og noen utfordringer som dette kommunalsjefområde må løse i
årene som kommer. Blant disse er







Det geografiske området har blitt vesentlig større etter sammenslåingen. Dette krever
samordning av tjenester og tettere oppfølging og ledelse.
Kommunalsjefområdet har blitt delt i to med organiseringen av den nye kommunen, noe
som krever utstrakt samhandling med øvrige områder (særlig Samfunns- og
næringsutvikling)
Det er i dag ulik kvalitet på infrastruktur. Dette vil i årene som kommer kreve høye
investeringer. Samtidig opplever kommunen et stort vedlikeholdsetterslep, som må løses
med god og riktig prioritering.
Det blir viktig å løse morgendagens digitalisering, hvor det er behov for
bestillerkompetanse og et godt forhold til JIKT

Hensyn ved valg av organisasjonsmodell
Følgende hensyn, i prioritert rekkefølge, ble utarbeidet i arbeidsverkstedet den 20. november
2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tydelige roller og ansvarsområder
Legge til rette for tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
Samlokalisering av tjenester som samhandler mye
Hensiktsmessig lederspenn
Legge til rette for digitalisering av tjenester
Legge til rette for god og effektiv kundebehandling
Legge til rette for kompetanseutvikling
Desentralisering av støttefunksjoner
Økt brukermedvirkning

Når det gjelder prioritering av de overordnede hensynene satt av administrativ
rådgivningsgruppe, kom disse ut på følgende måte:
1. Naturlig avgrensede ansvars- og tjenesteområder med tydelige roller for ledere og
medarbeidere
2. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til brukerne
3. Legge til rette for effektiv styring, gjennom blant annet fornuftig lederspenn og
organisering
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4. Tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk
5. Tilrettelegge for brukermedvirkning, for blant annet å ivareta innbyggernes rettigheter og
behov
6. Organiseringen må hensynta de utviklingstrekk vi ser på tjenesteområdene

Beskrivelse av prosess
I tillegg til den sentrale prosessen med arbeidsverksteder og møter i administrativ
rådgivningsgruppe har det vært gjennomført medbestemmelses-/arbeidsmøter i den enkelte
virksomhet.

Dato
20.11.18

Hva
Arbeidsverksted

Hvorfor
Utarbeide hensyn som skal
vektlegges ved valg av
organisasjonsmodell

Hvem
36 personer fra de
tekniske
virksomhetene

Prosessansvarlig
PwC

Tillitivalgte
Vernetjenesten
26.11.18

Arbeidsmøte/
ledermøte

27.11.18
26.11.18
30.11.18

Informasjonsmøte
Informasjonsmøte

10.12.18

Arbeidsmøte

11.12.18

Informasjonsmøte

Gjennomgang av resultater fra
arbeidsverkstedet og
planlegging av «lokal» prosess
i de enkelte virksomheter
Gjennomgang av resultater fra
arbeidsverksted
Gjennomgang av resultater fra
arbeidsverksted i alle
virksomheter
Gjennomgang av foreslåtte
modeller og veien videre
Informasjonsmøte for alle
ansatte i TKE

13.12.18

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte for alle
ansatte i KUT

13.12.18

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte for alle
ansatte i Bydrift

13.12.18
04.01.19

Informasjonsmøte
Arbeidsmøte

09.01.19

Arbeidsmøte

Informasjonsmøte for alle
ansatte i Havnevesenet
Ledergruppen i KUT la frem
sine synspunkter på foreslått
organisering
Arbeidsgruppa i Bydrift la frem
sine synspunkter på forslag til
organisering

Virksomhetslederne

Kommunalsjef

Ansatte i
Havnevesenet
Ansatte
Tillitsvalgte
Verneombud
Virksomhetsledere
Tillitsvalgt
Ansatte
Tillitsvalgte
Verneombud
Ansatte
Tillitsvalgte
Verneombud
Ansatte
Tillitsvalgte
Verneombud
Ansatte
Verneombud
Ledere
Verneombud
Tillitsvalgte
Ledere
Tillitsvalgte
Verneombud

Kommunalsjef
Virksomhetsleder

Kommunalsjef
Kommunalsjef

Kommunalsjef

Kommunalsjef

Kommunalsjef
Rådmann
Kommunalsjef
Virksomhetsleder
Rådmann
Kommunalsjef
Virksomhetsleder

57

Foreslått organisasjonsmodell
Forslag til organisasjonsmodell:

Figur 21. Foreslått organisering av Eiendom og tekniske tjenester.
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Beskrivelse av oppgaver og ansvar
Under følger en forklaring på hvilke oppgaver og ansvar som foreslås å legge til hver enkelt
tjenesteområde.

Tønsberg Kommunale Eiendom









Forvaltning av boliger og formålsbygg (teknisk infrastruktur, ventilasjon, vedlikehold,
brann mv.)
Boligkontor (kontraktsoppfølging, nøkkelsystem mv.)
Renhold
Prosjekter (mindre)
Bostøtte
Startlån
Utleie av bygg
Merkantil

TKE er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 22. Foreslått organisering av virksomhet Tønsberg Kommunale Eiendom.

Det er ingen endringer i avdelingsstruktur i TKE sammenliknet med dagens organisering.
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Kommunalteknikk, prosjektering og forvaltning











Fagansvarlig vei, renovasjon, forurensing (gjør vedtak ihht. Vegloven, Vegtrafikkloven og
Forurensingsloven)
Prosjektplanlegging og gjennomføring av VA-prosjekter (gjør vedtak ihht. Lov om
offentlige anskaffelser)
Forvaltningsansvar vann og avløp (gjør vedtak ihht. Vann og kloakkavgiftsloven,
Forurensingsloven og Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg)
Overordnet ansvar for selvkostområdet (gjør vedtak ihht. Lov om kommunale vass- og
avløpsanlegg)
Prosjektplanlegging og gjennomføring av større prosjekter knyttet til parkering, vann,
renovasjon (Haugar, overvann, søppelsug mv.)
Trafikksikkerhet og parkeringsstrategi
Digitalisering
Oppfølging av Vestfold vann IKS (infrastruktur)
Oppfølging av Vesar AS (Operativt)
Merkantil

Virksomheten er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 23. Foreslått organisering av virksomhet Kommunalteknikk, prosjektering og forvaltning.
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Teknisk drift









Operativ drift av vei, vann og avløp
Idrettsanlegg
Park og friområder
Parkering
Havnevesen (drift – operativt) - ansvar for forvaltning av Havne- og farvannsloven
tillegges kommunalsjef
Utleie av arealer
Arrangementer
Merkantil

Teknisk drift er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 24. Foreslått organisering av virksomhet Teknisk drift.

Kommuneutvikling











Byggesaker (gjør vedtak ihht. Plan- og bygningsloven)
Kundemottak
Tilsyn
Ulovlighetsoppfølging
Byggesak over disk
Planavdeling og reguleringsplaner (gjør vedtak ihht. Plan- og bygningsloven)
Geodata (gjør vedtak ihht. Eierseksjonsloven, Geodataloven og Matrikkelloven)
Landbruksavdeling (gjør vedtak ihht. Matloven, Lov om forpaktning, Lov om viltet,
Jordloven, Naturmangfoldsloven, Skogloven og Konsesjonsloven)
Scanning av byggesaker
Merkantil
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Kommuneutvikling er foreslått organisert på følgende måte:

Figur 25. Foreslått organisering av virksomhet Kommuneutvikling.

Ivaretakelse av prioriterte hensyn
Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger godt til rette for de hensynene som ble lagt frem i
arbeidsverkstedet:







Modellen ivaretar hensynet til tydelige roller og ansvarsområder. Det er tydelige
kommandolinjer med klare skiller på myndighet, forvaltning og drift. Dette vil føre til en
bedre sikring av at tjenestene utføres ihht. lovverket, og at det blir et klarere skille mellom
drift og selvkostområdet. Samtidig er forvaltning og strategi samlet i egne virksomheter.
Det er gjennom mindre enheter satt fokus på et fornuftig lederspenn for å ivareta strategi,
utvikling og drift av kommunalsjefområdet. Dette fører til en mer «hands on»-form for
ledelse, og gir kortere vei til rådmannsnivå. Samtidig gir et fornuftig lederspenn ledere
muligheten til å se og støtte den enkelte medarbeider, og gir muligheten til å ivareta en
god strategisk utvikling av tjenestetilbudet innen området, og den enkelte virksomhet.
Når det gjelder samlokalisering blir dette behandlet i eget lokaliseringsprosjekt. Målet er å
samlokalisere tjenester som samhandler mye.
Tverrfaglig samarbeid både internt i området og med øvrige interne og eksterne aktører
vil være svært viktig. Dette avhenger mer av de riktige møteplassene for tverrfaglige
grupper og prosjekter mer enn organisering. Dette vil være et lederansvar som det må
jobbes med.
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Fokus på digitalisering er ivaretatt ved at det er en egen ressurs i kommunalteknikk,
prosjekt og forvaltning som på sikt kan ta ansvar for koordinering av
digitaliseringsarbeidet for hele området.
Oppfølgingsansvar for Vestfold interkommunale brannvesen IKS vil ligge på
kommunalsjef (klare roller og ansvarsområder)

Den foreslåtte organisasjonsmodellen legger også godt til rette for de overordnede hensynene
etablert i administrativ rådgivningsgruppe:








Et klart skille mellom myndighetsutøvelse og drift, skille mellom forvaltning og drift og
nærhet til rådmannsnivå bidrar alle til å sikre avgrensede ansvarsområder med tydelige
roller
For å legge til rette for tverrfaglig samarbeid er flere samhandlingsarenaer foreslått
(beskrevet lenger ned) da det er vanskelige å organisere seg til samarbeid. Det er
derimot et viktig ansvar hver og en leder må ta i hverdagen.
Det er gjennom mindre enheter satt fokus på et fornuftig lederspenn for å ivareta strategi,
utvikling og drift av kommunalsjefområdet. Dette fører til en mer «hand on»-form for
ledelse, og gir kortere vei til rådmannsnivå.
Modellen tilrettelegger for effektive arbeidsprosesser for å sikre god kostnadskontroll og
ressursbruk. Virksomhet Kommuneutvikling legger opp til en god avdelingsstruktur under
tjenesteledere som sikrer et fornuftig lederspenn og tilrettelegger for en mer effektiv
utførelse av de lovpålagte tjenester. En deling av virksomhet Bydrift vil også tilrettelegge
for å nå disse målene.

Behov for samarbeid
Det er identifisert behov for samarbeid på tvers både innad i tjenesteområder og avdelinger og på
tvers av kommunalsjefområder, samt fora for dette samarbeidet.

Interne samarbeidspartnere
Kommunalutvikling (KUT) behandler innkommende byggesaker, planforespørsler og
eiendomsinformasjon fra alle interne etater. Samarbeidspartnere:











Bydrift: Plantegninger, parkering, søppeltømming, lekeplasser og grøntområder
Overordnet plan og Reguleringsplaner
Byggesaker
Geodata
Landbruk
BYD
EUT
TKE
KUIF
Skoler
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Kommunalteknikk og teknisk drift har en stor kontaktflate med mange interne virksomheter og
brukere. Alle har en form for infrastruktur. Samarbeidspartnere:


















Havnevesen: Uteområder
Skoler og barnehager: Uteområder
TKE: Uteområder
KUT: Forvaltning, drift og tilrettelegging
Kultur: Forvaltning, drift og tilrettelegging
EUT: Forvaltning, drift og tilrettelegging
KUIF
Driftsavdelingen: Avklaring av «dagens problem»
Rådmann
Kommunalsjef
Informasjonsavdelingen
Dokumentsenter
IKS
VIV
TR
VIBR
Vesar

TKE drifter og vedlikeholder bygningsmassen som har blitt og blir bygget. Samarbeidspartnere:












Bydrift: Søppeltømming når Vesar ikke tømmer
BYD
KUT
EUT
Skoler
Helse
Økonomi
HR
VA-forvaltning og –drift
Bydrift
Vei, vann og avløp
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TKE Bolig har følgende samarbeidspartnere:







NAV
PHM
THO
Helsetjenester
KUT
Boligdrift

Forslag til samhandlingsfora










Utviklingsmøter mellom SNU (Samfunns- og næringsutvikling) og ETT (Eiendom og
tekniske tjenester) bør skje minst én gang per måned (kommunalsjefer og
virksomhetsledere deltar, øvrige ved behov)
Ledermøter med virksomhetsledere i ETT annenhver uke
Planmøter gjennomføres annenhver uke, hvor fokus er på reguleringsplaner og
bestemmelser (deltagelse fra SNU, Plan og bygg, Kommunalteknikk. prosjektering og
forvaltning)
Utvidede ledermøter med virksomhetsledere og tjenesteledere innenfor ETT hvert kvartal
Samarbeidsutvalg/medbestemmelse for ETT med sentrale og lokale tillitsvalgte og
vernetjeneste hvert kvartal
Lokale ledermøter i hver virksomhet (kommunalsjef deltar fire ganger i året per
virksomhet)
Lokale medbestemmelsesmøter med lokale tillitsvalgte og lokal vernetjeneste på
virksomhetsnivå
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Vedlegg 1 – Prosess og fremdrift
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Vedlegg 2 – Prioritering av hensyn
Her følger hvordan de ulike arbeidsverkstedene har prioritering sine respektive hensyn, samt de
overordnede hensynene etablert i administrativ rådgivningsgruppe.

Økonomi og virksomhetsstyring
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HR

68

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte
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Oppvekst og læring

70

Mestring og helse
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For Mestring og helse er stemmene fra de to arbeidsverkstedene aggregert for å finne samlet
rangering av de overordnede hensynene.
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Samfunns- og næringsutvikling

73

Kultur, nærdemokrati og inkludering
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Eiendom og tekniske tjenester
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Vedlegg 3 – Overordnet beskrivelse av roller, ansvar og
prinsipper
Nye Tønsberg kommune har inntil fire ledernivåer. Et overordnet prinsipp er at alle ledere har fag,
personal samt helt eller delvis økonomiansvar.
I tillegg vil det i enkelte deler av organisasjonen være behov for fag/teamkoordinatorer som kun
har et faglig ansvar. Disse betegnes ikke ledere.
Det gjøres et skille mellom ledere innen de tjenesteytende kommunalsjefområdene og ledere i
staben. Betegnelsen virksomhetsleder forbeholdes ledere i de tjenesteytende
kommunalsjefområdene som leder andre ledere og som har sin hovedfunksjon i å levere
tjenester til innbyggere/brukere. Ledere i stab leder ikke andre ledere og har som hovedoppgave
å administrative interne fellessaker, utvikle og forvalte systemer, retningslinjer, rutiner mv.
innenfor budsjett, regnskap, styring og analyse, HR, organisasjonsutvikling, kompetanse, IKT og
arkiv.

Leder- og myndighetsnivåer
Nivå 1:

Rådmann og de åtte kommunalsjefene har et felles ansvar for den helhetlige og
strategiske ledelsen av kommunen.

Nivå 2:

Virksomhetsledere. De fem tjenesteytende kommunalsjefområdene inndeles i
virksomheter med hver sin leder; virksomhetsleder. Har fag-, personal- og
økonomiansvar.

Nivå 3:

Tjenesteledere, alle ledere i de tjenesteytende kommunalsjefområdene som
rapporterer til virksomhetsleder. Har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis
økonomiansvar.

Nivå 4:

Avdelingsledere. Under tjenesteledere i enkelte av de fem tjenesteytende
kommunalsjefområdene vil det være behov for avdelingsledere i flere enheter for
å sikre stedlig ledelse og faglig forsvarlig lederspenn. Har fag- og personalansvar,
samt helt eller delvis økonomiansvar.

Stabsledere innenfor de fem tjenesteytende kommunalsjefområdene rapporterer til
kommunalsjef og har fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar.
Stabsledere innenfor de tre kommunalsjefområdene i stab rapporterer til kommunalsjef og har
fag- og personalansvar, samt helt eller delvis økonomiansvar. Her kan titler som gjenspeiler
funksjon og ansvarsområde benyttes.
I lederforum møtes rådmannens ledergruppe, kommunalsjefenes ledergrupper, tillitsvalgte og
hovedverneombud.
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Delegasjonsreglement er ikke på plass, men skal utarbeides våren 2019. Målet er ferdigstillelse i
andre kvartal.

Overordnet beskrivelse av roller og ansvar – felles prinsipper
Generelt prinsipp:
Delegerende administrativt nivå kan på et hvert tidspunkt:


tilbakekalle fullmakten/oppheve delegeringsvedtaket,



gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan underordnet nivå skal avgjøre saker,



selv å beslutte at det vil treffe avgjørelse i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av
et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning også for underordnede nivå, eller



ta et vedtak i underordnet nivå opp til ny vurdering og omgjøre det i samme omfang som
det kunne omgjort sitt eget vedtak (der kommunen ikke er bundet i forhold til 3. part).

Rådmann:

Øverste administrative leder av kommunen, jfr. kommuneloven §23. (Kap.
13 i ny kommunelov)

Kommunalsjefer:

Er rådmann på sitt område og i aktuelt hovedutvalg, bistår rådmannen i
formannskapet og kommunestyret.
Egen lederavtale inngås
Samordningsansvar innen sitt kommunalsjefområde.
Leder ledere
Medlem av rådmannens ledergruppe

Virksomhetsledere: Delegert myndighet for fag, personal og økonomi innenfor eget
ansvarsområde, jfr. dog kommunalsjefenes samordningsansvar.
Egen lederavtale inngås
Rapporterer til kommunalsjef og er medlem av kommunalsjefens
ledergruppe
Leder som hovedregel ledere
Deltar på lederforum i regi av rådmannen
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Tjenesteledere:

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi (helt eller delvis)
innenfor sitt område
Rapporterer til virksomhetsleder og medlem av virksomhetsleders
ledergruppe.
Deltar på utvidet ledermøte for hele kommunen
Leder ledere/ansatte

Avdelingsledere:

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi (helt eller delvis)
innenfor sitt område
Rapporterer til tjenesteleder og er medlem av tjenesteleders ledergruppe
Leder ansatte

Stabsledere:

Delegert myndighet for fag, personal og økonomi (helt eller delvis)
innenfor sitt område
Rapporterer til kommunalsjef og er medlem av kommunalsjefens
ledergruppe
Deltar på lederforum i regi av rådmannen
Leder ansatte
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Re kommune

Tønsberg kommune
JournalpostID

Saksbehandler:
Martine Gran, telefon: 33 34 80 29
Kommunesammenslåing

Harmonisering av tjenester for nye Tønsberg kommune
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Prosjektleder/rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Møteddato
23.01.2019
23.01.2019

Saksnummer
004/19
003/19

19/2571

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.
På bakgrunn av kartleggingsrapportene anbefalte prosjektleder/rådmann at man jobbet videre med
tjenesteutvikling og harmonisering av tjenestene i nye Tønsberg kommune frem mot
kommunesammenslåingen.
23. august 2018 ble fellesnemnda orientert om «Tjenesteutvikling og harmonisering av tjenester i
nye Tønsberg kommune (sak 030/18), der anbefalte prosjektleder/rådmann at man i det videre
arbeidet skulle:
Utarbeide et forslag til harmonisering av tjenester herunder kvalitet, omfang, betalingssatser,
egenandel og annet innenfor de fire kommunalområdene:
·

Mestring og helse,

·

Oppvekst og læring,

·

Eiendom og tekniske tjenester

·

Kultur, nærdemokrati og inkludering

I saken fra august 2018 betegnes kommunalsjefrådene med navnene de har i dag, i det videre
brukes betegnelsen kommunalsjefområdene får 1. januar 2020.

Innledning – hva saken gjelder:
I oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåing (sak 045/18) er arbeidet med
«Strategier for tjenesteutvikling og harmonisering» et delprosjekt som krever politisk
vedtak/godkjenning. Prosjektleder/rådmann har denne saken som en orienteringssak og
videre besluttet:
·

Fellesnemnda holdes løpende orientert om arbeidet.

·

Får sak om egenbetaling og betalingssatser i forbindelse med budsjettarbeidet.

·

Inviteres til deltakelse på arbeidsverksteder mars – april 2019.

·

Får sak om «Strategi for tjenesteutvikling» i juni 2019.

Nye Tønsberg skal videreutvikles og etableres med utgangspunkt i hver av de to
kommunens tradisjoner, fortinn og sterke sider. Arbeidet med tjenesteutvikling og
harmonisering tar utgangspunkt i kartleggingsrapporten fra juni 2018.
Tjenestetilbudet i nye Tønsberg skal ivareta vedtatte mål i «Politisk plattform
sammenslåing av Re og Tønsberg», og sikre at innbyggerne i nye Tønsberg kommune
tilbys gode og likeverdige tjenester, samtidig som kommunen skal være økonomisk robust
og bærekraftig.
Arbeidet er inndelt i to faser:
Fase I: 15. oktober 2018 – 1. januar 2019
Kommunalsjefområdene: Mestring og helse, oppvekst og læring, eiendom og tekniske
tjenester og kultur, nærdemokrati og inkludering kommer med en oversikt over hvilke
ulikheter som bør harmoniseres før 2020, og hva som kan harmoniseres etter 2020.

Harmonisering av betalingssatser og egenandeler kommer som egen sak til fellesnemnda
i forbindelse med budsjettarbeidet.
Fase II: 15. oktober 2018 – 1. mars 2019
De fem utadrettede kommunalsjefområdene utarbeider en faglig begrunnet strategi for
tjenesten som blant annet ivaretar relevante føringer fra politisk plattform.
Våren 2019 skal det gjennomføres fem arbeidsverksteder, der politikerne i Re og
Tønsberg skal gi innspill til strategiarbeidet for nye Tønsberg kommune.
På hvert arbeidsverksted, vil kommunalsjefene legge fram et utkast til strategi for
tjenesteutvikling innenfor sitt kommunalsjefområde. Politikerne fordeles på de fem
arbeidsverkstedene ut ifra hvilket utvalg de sitter i, og formålet er å gi innspill til dette
strategiarbeidet. Fellesnemnda inviteres til alle de fem arbeidsverkstedene. De endelige
strategiene vil blant annet danne grunnlag for arbeidet med økonomiplan i nye Tønsberg
kommune.
Faktagrunnlag:
Innenfor kommunalområdene:
·

Mestring og helse,

·

Oppvekst og læring,

·

Eiendom og tekniske tjenester

·

Kultur, nærdemokrati og inkludering

er det å utarbeide et forslag til hva som bør harmoniseres før og etter 2020. Det kommer
egen sak om harmonisering av betalingssatser og egenandeler i forbindelse med
budsjettprosessen.
Oversikten nedenfor er en foreløpig oversikt, og den skal jobbes videre med når
virksomhetsledere ansettes 1. april 2019.
Mestring og helse
Bør harmoniseres før 2020
1.
2.
a.
b.
c.
3.
d.
e.
f.
4.
g.
h.
5.

Kan harmoniseres etter 2020

Betaling for tjenester (egen sak)
1.
Egenbetaling
2.
Kommunal fysioterapeut
3.
Kommunal psykolog
Transport
4.
Samhandlingsavtaler
Sykehuset
Tønsberg regionen legevakt og KAD
Smittevernavtale med SiV
Avtale med private tjenesteleverandører
Enkelttjenester
BPA (Re)
Tildelingspraksis (kontinuerlig prosess
som er iverksatt)
6. Fagprosedyrer (kontinuerlig prosess

Fastlegeavtalene
Fysioterapiavtaler
Pris for leie av lokaler på sykehjem, helsehus
og bo- og servicesenter
Vederlagsberegning

som er iverksatt)

Oppvekst og læring

Skole/SFO:
Bør harmoniseres før 2020
1. Forskrifter

Skole/SFO:
Kan harmoniseres etter 2020
·
·

a. Ordensreglement
b. Kretsgrenser

·
·
·
·
·
·
·
·

2. Rutiner
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Vedtak skoleplass
§9a
Skolebytte
Trekkordninger-eksamen
Spesialundervisning
Vedtaksmaler
Forvaltningsoppgaver
Skoleeiers forsvarlige system § 13-10

Skole-hjem samarbeid
Overganger, barnehage-skolevideregående
Alle oppfølgingsplaner
Skolebibliotek
Nettsider
Utvikling av profesjonsfelleskapet
Vurdere ulike nettverk
Standard for klasseledelse
vurderingsarbeid
Ulike veiledere

3. Planer
a.
b.
c.
d.

ROS
Fag og timefordeling
Arbeidslivsfag
Kvalitetsplan SFO

4. Avtaler og ordninger
a. Leirskole
b. Alternative læringsarenaer
c. Velkomstklasser
d. 2-språklig fagopplæring
e.
Svømmeopplæring/livredningskurs
f. Digitale avtaler/lisenser
g. Leksehjelp
h. Digital enheter/standard
j. Møtestruktur, internt, tverrfaglig
og eksternt
5. Kvalitetsoppfølging
a. kvalitatsårshjul
b. Resultatoppfølging
c. Kvalitets-samtaler/meldinger
d.
Kompetansekartlegging/kompetanse
for kvalitet/videreutdanning
e. Lokalt planarbeid
Barnehage
Bør harmoniseres før 2020
1.Vedtekter
a. kommunale barnehager
(innebefattet: pris, antall
planleggingsdager, åpningstider,

Barnehage
Kan harmoniseres etter 2020
·
·
·
·

Plan for utvikling av barnehageplasser
Kvalitetsstandard
Handlingsplan mot mobbing
Handlingsplan for tilrettelagte barnehager

sommerstengning)
2. Rutiner
a. Stillingsinstrukser
b. Opptak
c. Spesialpedagogisk hjelp
d. Henvisning til PPT
e. Bekymringsmeldinger til
barnevern
f. Eier- og myndighetsrollen
g. Tilskudd for å styrke
norskspråklige ferdigheter hos
minioritetsspråklige barn
3.Planer
a. Kompetanseplan
b. Tilsynsplan
4.Fagsystemer, nettsider
5. Matservering
6. Møtestruktur, internt og tverrfaglig
7. Budsjett
Barnevern:
Bør harmoniseres før 2020
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Barnevern:
Kan harmoniseres etter 2020

Rutiner og prosedyrer (igangsatt)
·
Maler i fagsystem
·
Fagsystem – Familia (igangsatt)
Organisering av tjenesten
Tiltaksteam vs. Tiltak barnevern i Smart
barnevern
Forebyggende arbeid
Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjon:
Bør harmoniseres før 2020
·
·
·
·
·

Rutiner
Se på stillinger opp mot norm
Tilbud fra jordmor
Tilbud/oppfølging helsestasjon
Tilbud/oppfølging skolehelsetjenesten
(innebefattet ergo- og fysiotjeneste)

Organiseringen av logopedtjenesten
Oppgaveløsningen i logopedtjenesten
Tilbudet fra logopedtjenesten
Rutiner
Møtestruktur
Nye retningslinjer sept. 2019 må
hensyn tas

Tiltak for funksjonshemmede:
Bør harmoniseres før 2020
·
·
·

Tiltaksutvikling
Familierådskoordinator

Helsestasjon:
Kan harmoniseres etter 2020

PPT:
Bør harmoniseres før 2020
·
·
·
·
·
·

Likeverdighetsprosjektet
Rutiner for godkjenning av barnehager
Skjema for dispensasjoner
Bruker/foreldreundersøkelser
Rutiner for overgang barnehage-skole
Retningslinjer for syke barn i barnehagen
Organiseringen av for- og etterarbeid
Organiseringen av lærlinger
Ulike observasjonsskjemaer

PPT:
Kan harmoniseres etter 2020
·

Kvalitetssikre tilbudet på logopedtjenesten

Tiltak for funksjonshemmede:
Kan harmoniseres etter 2020

Rutiner
Nivåer på tjenestene som gis
Turnus (arbeid hver 3. eller 4. helg)

Psykisk helse:

Psykisk helse:

Bør harmoniseres før 2020
·
·

Kan harmoniseres etter 2020

Rutiner
Tjenestetilbud

Eiendom og tekniske tjenester:
Bør harmoniseres før 2020
·
·
·
·
·
·
·
·

Kan harmoniseres etter 2020

Kommunale gebyrer for vann, avløp og ·
renovasjon
Renholdsrutiner/frekvens
·
Vakt ordning VA/Vaktmester
Felles driftsprosedyrer (brøyteuttak etc.)
Drift av uteområder, generelt
Brukerservice ovenfor virksomhetene
Boligkontor, praksis og oppfølging
Internhusleie?

Vedlikeholdsansvar idrettsanlegg i Re
kommune
Leie av kommunale bygg til idrett, kultur og
frivillighet.

Kultur, nærdemokrati og inkludering:

Bør harmoniseres før 2020
Kulturskole:
1. Tilbudsstrukturen

Kan harmoniseres etter2020
Kulturskole:
Må eventuelt harmoniseres over tid.

2. Elevbetaling.
Utleie av idrett og kulturanlegg:
1. Reglement.
2. Priser.
Tilskudd til lag og foreninger:
1. Kriterier.
Bibliotek:
1. Priser, purregebyr.
2. Utleie.
Den kulturelle skolesekken DKS
Den kulturelle spaserstokken
1. Tilbud og struktur.
Vurderinger:
På bakgrunn av kartleggingsrapportene anbefalte prosjektleder/rådmann at man jobbet
videre med tjenesteutvikling og harmonisering av tjenestene i nye Tønsberg kommune
frem mot kommunesammenslåingen. Denne oversikten viser hva som må arbeides med
frem mot 2020, og hva som kan avvente til etter 1.1.2020.
Hensikten med denne saken er å få en oversikt over hva som bør harmoniseres frem mot
kommunesammenslåingen og hva som eventuelt kan vente til etter 2020. Oversikten
omfatter kvalitet, omfang, betalingssatser, egenandel og annet innenfor de fire
kommunalområdene: Mestring og helse, Oppvekst og læring, Eiendom og tekniske
tjenester, Kultur, nærdemokrati og inkludering. Oversikten viser hva kommunalsjefene skal

jobbe med fremover, og at fellesnemnda holdes løpende orientert.
Når det gjelder egenandeler og betalingssatser så behandles det i budsjettprosessen, og
kommer som en egen sak til fellesnemnda.
Når det gjelder strategi for tjenesteutvikling så er fellesnemnda invitert til fem
arbeidsverksteder i perioden mars – april 2019 der alle de fire nevne
kommunalsjefområdene har sine, i tillegg til kommunalsjefområdet Samfunns- og
næringsutvikling.
Konklusjon:
Vedtas som beskrevet i saken.
Videre behandling
Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 15.01.2019

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann
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Fremdriftsplan for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Budsjettseminar med fellesnemnda 11-12. februar
Aktuelle bestemmelser i kommuneloven

Innledning – hva saken gjelder:
Etablering av et budsjett for en ny kommune er en krevende prosess grunnet
sammenslåing og omfordelinger av driftsbudsjetter fra to kommuner. Det er derfor behov
for å starte tidlig med planlegging, samordning og møteaktivitet. Det fremmes derfor en
overordnet plan for både det administrative og politiske arbeidet.
Faktagrunnlag:
Nye Tønsberg kommune skal vedta et budsjett for 2020 og en økonomiplan for 2020 til
2023.
Etter valget til høsten blir det det nye formannskapet som innstiller i budsjettsaken til det
nye kommunestyret. Men mange av premissene for budsjettet vil settes av arbeidet i
fellesnemnden gjennom 2019.
Rettslig grunnlag:
Budsjettprosessen i 2019 skal foregå med hjemmel i någjeldende kommunelov. I statsråd
20. desember 2018 ble det bestemt at den nye kommuneloven i hovedsak skal tre i kraft
fra to ulike tidspunkt.
Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet
i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. I
disse kapitlene finner vi blant annet reglene om det kommunale selvstyret,
kommuneinndeling, folkevalgte organer, administrasjonen, interkommunal samarbeid,
kontrollutvalget, revisjon, lovlighetskontroll og statlig tilsyn med mer.
Kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29 trer i kraft 1. januar 2020. I disse kapitelene finner vi i
hovedsak reglene om økonomistyring.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Ny kommunelov og betydningen for økonomisk planlegging
Mange hovedtrekk i loven videreføres. Det gjelder kravene til realisme og fullstendighet
som omfatter hele kommunens forpliktelser. Det blir en sterkere vektlegging av kravet til
langsiktig økonomisk planlegging for å opprettholde den økonomiske handleevnen over
tid. Det innebærer bl.a. et krav om å vise en sammenheng mellom de langsiktige målene i
kommuneplanen og økonomiplanen med en fire års horisont. Det blir et krav om å vedta et
økonomireglement som skal inneholde måltall det skal styres etter. Departementet nevner
områdene driftsresultat, gjeld og driftsreserver. Hvilke måltall og nivåene kan vurderes
lokalt. Det blir forskriftsstyrte oppstillinger av gjeldsutviklingen som vurderes å være for
svakt omtalt i mange kommuner.
Ved regnskapsavslutningen i 2020 vil eventuelle underskudd i driftsregnskapet etter
strykninger, direkte måtte dekkes inn av kommunens egenkapital ved driftsfond, mens et
overskudd automatisk vil bli avsatt til driftsfond og dermed aldri fremstå som overskudd.

Ved kommunestyrets behandling av et årsregnskap med underskudd kreves det
umiddelbare tiltak i årets budsjett. Det blir skjerpede krav til avdragsbetalinger som skal
avspeile avskrivningene.
Målene fra politisk plattform er eksempler på slike måltall. Men kommunen har da ikke
måltall for driftsreserver. Arbeidet med økonomireglement må på bredere front innarbeide
kravene i den nye loven. Men fortsatt vil utformingen av budsjettdokumentene for å nå de
satte kravene være et lokalt valg.

Budsjettprosess i 2019
Budsjettprosessene i 2019 skal foregå parallelt med arbeidet med å organisere den nye
kommunen når det gjelder virksomhets- og avdelingsstruktur og samtidig med innføring av
en ny drift for økonomisystemet. Det er satt et mål at pr 1.5.19 skal sentrale medarbeidere
ha nødvendige fullmakter til budsjettarbeid i nye Tønsberg kommunes økonomi/HR
system.
Budsjett 2020 skal etableres på de nye ansvarsenhetene ved flytting og splitting fra gamle
budsjetter. Det bør i så stor grad som mulig foretas en vurdering av grunnlagene for
budsjettene. Men budsjettarbeidet må antagelig skje før alle ansatte er overført til den nye
driftsbasen på høsten 2019.
Dette innebærer at prosessen hovedsakelig vil være en mer overordnet flytting av rammer
til den nye organisasjonsstrukturen. Samtidig må det være en betydelig kontroll på mange
områder av hvilke forpliktelser og også antall årsverk som inngår. Økonomiavdelingen må
foreta mye av det praktiske arbeidet og avklare dette i dialog med de ulike lederne.
Samtidig skal nye rutiner og samarbeidsmønster etableres mellom to kommuner der
økonomiavdelingene ikke er samlokalisert.
Rammebudsjettering
Det foreslås å fremme forslag til politiske vedtak av netto driftsramme på følgende nivå:
1. Politisk styring, rådmann og sentrale staber:
·

HR

·

Økonomi og virksomhetsstyring

·

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

·

HR

·

Økonomi og virksomhetsstyring

·

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

1. Oppvekst og læring
2. Mestring og helse
3. Samfunns- og næringsutvikling
4. Kultur, nærdemokrati og inkludering
5. Eiendom og tekniske tjenester
6. Kirkelig fellesråd

7. Felles; frie inntekter, finans, fond og reserver

Det foreslås at budsjettet for politisk styring, rådmannen og de tre stabsområdene politisk
vedtas samlet som en netto budsjettramme. Rådmannen kan dermed se disse områdene
samlet.
Budsjettmessige endringer mellom rammeområdene 1-9 i tabellen må som følge av dette
vedtas av kommunestyret.
Det vises til egen sak til fellesnemnda om rammebudsjettering. Bestemmelser om
rammebudsjettering må bygges inn i økonomireglementet.
Kartlegging, informasjon, medvirkning og forankring.
Målsettingen for budsjettprosessen er å frembringe best mulig og tidligst mulig en god
informasjon om kommunens situasjon og økonomiske muligheter. De forpliktelser som den
nye kommunen har skal via ulike metoder innsamles og kartlegges. Konsekvenser av
tidligere vedtak skal innarbeides og kvalitetssikres og endringer i rammebetingelser skal
vurderes. Det samme skal konsekvenser av ulike valg vedr. harmonisering av
egenandeler og gebyrer for den nye kommunen. Sentrale frie inntekter, rentenivå og
finansposter skal vurderes og realistiske anslag skal legges til grunn.
Prosessen skal gi politisk og administrativ ledelse en mest mulig felles
virkelighetsoppfatning og vurdering av de faktiske handlingsmuligheter for nye Tønsberg
kommune på kort og mellomlang sikt. Dette skal sammenholdes med de politiske føringer
fra den politiske plattformen for sammenslåingen.
Arbeidsmåtene som anbefales er i stor grad ulike arbeidsverksted og medvirkningsmøter
på politisk og administrativ side. Dette kombineres med jevnlig informasjon på allerede
etablerte møtestrukturer som ledermøter og virksomhetsledersamlinger.
Budsjettprosess med folkevalgte
Arbeid i fellesnemnda
De ordinære møtene i nemnda bør inneholde en orientering om status i
økonomiplanarbeidet. Prosessen starter med et budsjettseminar 11-12. februar 2019.
Arbeidsformen er informasjon om status, presentasjoner av vurderinger av de
sammenslåtte økonomiplaner, nøkkeltall, mm. Det blir arbeid i grupper og i plenum.
Se vedlagte utkast til program.
Arbeidet følges opp i møtet 10.april med spissing mot å foreta prioriteringer og sette
konkrete økonomiske mål for perioden. Mellom disse møtene vil det være arbeid i egne
arbeidsverksteder med et bredere fokus på tjenesteutviklingen pr kommunalsjefområde.
I møtet 20.6 behandles et samlet utfordringsnotat med en generell del og en del pr
kommunalsjefområde. Rådmannens vurdering og hovedinnretning for 2019-23 redegjøres
for. Vedtaket i fellesnemnda danner grunnlag for budsjettskriv fra rådmannen med
vedtaket fra nemnda.
Tjenesteutvikling - arbeidsverksteder i perioden 6.mars -3. april
På hvert verksted, vil én av kommunalsjefene i den nye ledergruppa legge fram et faglig
begrunnet utkast til strategi for tjenesteutvikling innenfor sitt område. Politikerne fordeles
på de fem verkstedene ut ifra hvilket utvalg de sitter i, og formålet er å gi innspill til dette
strategiarbeidet. Fellesnemnda inviteres til alle de fem verkstedene. De endelige

strategiene vil danne grunnlag for arbeidet med økonomiplan i nye Tønsberg kommune.

Fellesnemnda 10.april 2019
Oppsummering og konklusjoner fra arbeidsverksteder med tjenesteutvikling presenteres.
·

·

Kommunalsjefene presenterer sine tjenesteområder:
·

Hva innebærer effektivisering på tjenestene under kommunalsjefområdet

·

Hvilke muligheter foreligger for å opprettholde/øke kvalitet og dekningsgrad på
tjenestene
·

På kort sikt- 1 år

·

På mellomlang sikt- 2-4 år

Verksted med gruppedrøftinger:
·

Hvordan og på hvilke områder bør nye Tønsberg søke å yte bedre og mer tjenester

·

Handlingsalternativer på tjenestene på kort og lengre sikt

·

På hvilke områder bør nye Tønsberg endre sin prioritering av tjenesteområder mhp
kvalitet eller dekningsgrader i de ulike målgruppene

·

·

Kan noen tjenester prioriteres ned

·

Kan noen tjenester prioriteres opp

Behov for reserver sentralt og pr kommunalsjefområde i økonomiplanperioden

Oppsummering og drøfting i plenum. Dokumentasjon av ulike innspill.
Signalene danner grunnlaget for rådmannens budsjettskriv der de endelige budsjettkrav,

mål og rammer fastsettes basert på vårens arbeid.
Fellesnemnda 20. juni 2019
Samlet utfordringsnotat om budsjett og økonomiplanarbeidet behandles.
Inneholder en generell del om kommunens situasjon fremover og utfordringsnotater fra
kommunalsjefene.
Årsmeldingene for Re/Tønsberg fremlegges til orientering,
Status regnskapsrapporter for Re og Tønsberg pr mai 2019.
Fellesnemnda 28. august
Muntlig rapportering om status.
Etter valget 9. september blir nytt kommunestyre konstituert 9. oktober.
Rådmannen sender ut sitt forslag til budsjett og økonomiplan den 7. november til
formannskapets behandling den 27. november. Det er foreslått en ikke tidfestet dag for
presentasjon og informasjon til folkevalgte om forslaget. Det er naturlig at det blir nær
utsendingen den 7.11. Dag og tid bør avklares. Det er avsatt tid til folkevalgtopplæringen
7-8. november.
Kommunestyret behandler saken 12. desember.
Administrativt budsjettarbeid
Budsjettarbeid på kommunalsjefområdene
Økonomi innkaller til halvdagsmøter pr kommunalsjefområde. Disse arrangeres primært
etter at arbeidsverkstedene med tjenestestrategiene er gjennomført 3. april og etter
oppsummering og signaler fra møte i fellesnemnda 10. april.
Møtene skal arbeide videre på innspill fra fellesnemndas møte. Målgruppen er
kommunalsjefene med sentral stab, virksomhetsledere og budsjettmedarbeidere i
virksomhetene.
Det foreslås møter med følgende:
Mestring og helse
Oppvekst og læring
Eiendom og tekniske tjenester
Samfunns- og næringsutvikling
Kultur, nærdemokrati og inkludering
Rådmannen og staber; HR, økonomi og digitalisering, kommunikasjon og adm. støtte.
Mål
Tjenesteledere og sentrale staber skal:
Være godt kjent med kommunens økonomiske situasjon og muligheter ut fra en felles
virkelighetsoppfatning.
På eget område kjenne godt til målene fra politisk plattform, tanker fra arbeidsverkstedet
og fellesnemndas forventninger og signaler.
Oppleve å få gitt innspill og blitt hørt med hensyn på utfordringer og muligheter på sine
ansvarsområder.

Ha forståelse for og kunne forklare bakgrunnen for de økonomiske valg og prioriteringer
som kommer i budsjett/økonomiplan for 2020-23.
Forslag til tema og innhold
·

Presentasjon av føringer/ vedtak fra arbeidsverksted for tjenesteutvikling og fra
fellesnemndas budsjett møter.

·

Statistikk og nøkkeltall på kommunalsjefområdet

·

Gruppedrøftinger:
·

Hvilke tjenester og funksjoner gir økonomisk risiko og sårbarhet innenfor området

·

Hvordan kan sårbarheten reduseres

·

Hva er viktig i budsjettprosessen fremover

·

Praktisk budsjettarbeid og prosess videre

·

Frister for utarbeidelse innspill på tekstdel og talldel

·

Behov for informasjon og bistand fra sentrale staber fremover drøftes

Kommunalsjefene leverer med utgangspunkt i dette arbeidet et utfordringsnotat på sitt
område før 1. juni 2019.
Virksomhetsledersamlinger
De ordinære samlingene kan benyttes til informasjon om fremdrift, ny informasjon og til
evt. gruppediskusjoner knyttet til tjenester og økonomi.
Følgende datoer på våren er satt for samlinger:
14. mars og 15-16 mai.
Rådmannens ledergruppe
Status, fremdrift og prioriteringer vil bli løpende gjenstand for behandlinger gjennom året.
Det avsettes hele dager til heldags arbeidsmøter:
4. juni- med oppsummering av vårens arbeid på politisk og administrativ side.
10. oktober- for endelig salderinger når statsbudsjettets innhold er kjent (freml. 7.okt).
Økonomisk bakteppe for budsjettprosessen.
Nye Tønsberg kommune mister inntekter på ca 28 mill. kr ved overgangen til 2020 grunnet
bortfall av eiendomsskatt i Re med 16,4 mill. kr og reduserte rammetilskudd på 12,2 mill.kr
iflg siste beregning fra KS.
Hovedoversikten for drift 2019 for Re og Tønsberg angir samlede driftsinntekter på 4,25
mrd kr.
Inntektsbortfallet på ca 28 mill. kr utgjør da 0,7%. Det fastsatte overskuddskravet for den
nye kommunen er 1,75% eller ca 74 mill.kr. Gitt andre forhold uendret er utgangspunktet
for 2020 dermed ca 100 mill. kr under det fastsatte målet. Statens realvekst for
kommunesektoren for 2019 var på 0,7%.
Oppsummering
Budsjettprosessen i 2019 vil være spesiell ved at det er mange endringsprosesser
samtidig. Det bør likevel satses bredt på informasjon, medvirkning og forankring både

politisk og administrativt. Malene og rutinene for arbeidet er ikke utarbeidet ennå. Det
samme gjelder form og innhold på budsjettdokumentet.
Utfordringen kan dermed bli stor bare for å oppnå et driftsbudsjett i balanse for 2020.
Dernest skal kommunen strekke seg mot de fastsatte overskudd de kommende år.
Denne risikoen tilsier at vårens arbeid med budsjettene bør inkludere en beredskap til
reduksjon av driftsrammene i perioden 2020-23. Det er også avgjørende å holde
målsettingene vedrørende gjeld. En ytterligere økning i gjeld som belaster driften, vil også
øke driftsutgiftene fremover.
Basert på budsjettarbeidet gjennom året må det fastsettes hvilket regnskapsresultater som
skal være målsettinger for årene 2020-23.
Selv om økonomien fremstår som stram blir det viktig å tegne et reelt bilde av alle
utfordringene på de ulike tjenesteområdene. Det er også viktig å ha oversikt over andre
tiltak som organisasjonen mener vil kunne bedre tjenestene selv om mange
utgiftskrevende tiltak ikke vil kunne gjennomføres på kort sikt. Det blir på samme måte
viktig å skape oversikt over muligheter for driftsforbedrende tiltak på kort og lang sikt.
Herunder inngår valgene om nivå på de egenbetalinger som er avdekket å være ulike i de
to gamle kommunene. Samlet sett vil dette gi administrasjonen og folkevalgte muligheter
for å ta opplyste valg.
Det vil være sterk interesse for det første budsjettet til nye Tønsberg kommune. Dette
tilsier vektlegging av informasjonsarbeidet.

Tønsberg, 14.01.2019

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

Nye Tønsberg kommune- fremdriftsplan for budsjett 2020 økonomiplan 2020-2023
Dato i
2019
23.1

Mand11.2 kl
1600-tirsd 12.2 kl
1700
14. mars
6.3-3.4
10.4
April

Mai-medio
23.5
1.6
1.6
4.6
20.6

Juni

Oppgave/behandling
Fellesnemnda
Sak om prosess og fremdriftsplan for budsjett 2020/økonomiplan 2020-23.
Sammenslått budsjett 2019 for Re og Tønsberg, hovedoversikter og pr funksjon
Oversikt over gebyrinntekter og tidsplan for harmonisering i nye Tønsberg.
Sak om rammebudsjettering.
Fellesnemnda, seminar budsjett/ økonomiplan;
Økonomiske utsikter, forutsetninger, utfordringer og muligheter. Eget program.
Virksomhetsledersamling
Arbeidsverksteder tjenesteutvikling
Fellesnemnda
Administrativ budsjettprosess for kommunalsjefer og virksomheter –- informasjon/arbeidsverksted.
Behov for endringer i bundet drift, nye tiltak innen drift og investering i perioden.
Innsparingsmuligheter og inntektsmuligheter.
Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020.
Fellesnemnda – orientering om kommuneøkonomiproposisjonen for 2020
Frist for notater fra kommunalsjefene- utfordringsnotat til felles sak i fellesnemnda 20.6
Kontoplan for nye Tønsberg tilgjengelig for budsjettering for utvalgte budsjettmedarbeidere
Rådmannens ledergruppe- behandling av budsjett/økonomiplan- heldagssamling
Fellesnemnda:
Samlet utfordringsnotat om budsjett og økonomiplanarbeidet behandles.
Årsmeldingene for Re/Tønsberg fremlegges til orientering,
Kostraanalyse av tjenestene for 2018 med avviksanalyse for Re og Tønsberg mot kommunegruppe
13
Status regnskapsrapporter 2019 for Re og Tønsberg.
Budsjettskriv fra rådmannen utsendt til rammeområdene/virksomhetene om prosess/forutsetninger
basert på saken i fellesnemnda. Økonomiske mål perioden 2020-23, rammer for
kommunalsjefområdene mm.

28.8

Fellesnemnda- orientering om status for budsjettprosessen

9.9

Kommunevalg 2019

20. 9

7.10
9. 10
10.10
7-8.11

Kommunalsjefenes frist for levering tekst og kommentardel til budsjett/ økplan for 2020-23.
Frist for kommunalsjefenes/virksomhetenes innspill til endring i bundet drift, nye tiltak innen drift
og investering i perioden. Innsparingsmuligheter og inntektsmuligheter på kort og noe lengre sikt.
Statsbudsjett 2020 fremlegges- frie inntekter, systemendringer, øremerkede tilskudd, satsinger,
lønns og prisvekst mm.
Kommunestyret nye Tønsberg- første møte- konstituering av folkevalgte organer.
Rådmannens ledergruppe- behandling av budsjett/økonomiplan- heldagssamling
Folkevalgtopplæring nye Tønsberg

7.11

Utsending rådmannens forslag til innstilling i sak om budsjett/økonomiplan 2020-23

Nov

Presentasjon av budsjett/økonomiplanen for folkevalgte

27.11

Formannskapsmøte nye Tønsberg kommunene – formannskapet innstiller til kommunestyret.
Formannskapets innstilling blir lagt ut for offentlig ettersyn i 14 dager
Kommunestyret nye Tønsberg, endelig behandling av budsjett 2020/ økonomiplanen 2020-23.

12. 12

Program budsjettseminar fellesnemnda 11-12. februar 2019

Mandag 11. febr
16.00 Overordnet blikk på budsjettprosessen 2020-23 for nye Tønsberg kommune.
Økonomiske mål og økonomiske konsekvenser av mål fra politisk plattform.
Ved prosjektleder/rådmann Egil Johansen.
16.20 Økonomisk analyse og utsikter for nye Tønsberg perioden 2020-23
Sammenslåtte vedtatte budsjetter og økonomiplaner for 2019 Re/Tønsberg
Kjente endringer fra 2019 til 2020
Frie inntekter, skatt og rammetilskudd
Investeringer og gjeldsnivå 2019-22
Renteeksponert gjeld som belaster drift
Harmonisering av gebyr og egenandeler-tidfestet fremdrift og konsekvenser av ulike
alternativer- k.sjefer presenter utvalgte områder
Gebyr VAR- ulike nivåer på fond Re og Tønsberg
17.30 Tjenesteanalyse iht Kostra; prioriteringer for 2017 i Re og Tønsberg samlet vurdert mot
Tønsbergs kommunegruppe 13.
Hva er profilen og avvikene ift sammenlignbare kommuner på prioriteringene i basisdriften
for nye Tønsberg?
18.00 Diskusjon og kommentarer
Hva er hovedtrekkene ved prioriteringene i driften?
Hva er hovedtrekkene ved nye Tønsberg kommunes økonomiske situasjon fra 2020?
Hva er hovedutfordringene?
Hva er mulighetene videre?
18.30 Slutt

Tirsdag 12. febr.
08.30 Risikovurdering av basisbudsjettet Re og Tønsberg for 2019.
Muligheter og trusler for 2019 og fremover
09.30 Kommunalsjefene presenterer sine tjenesteområder:
Hvilke utfordringene er det på tjenestene som får økonomiske konsekvenser?
Hvilke muligheter er det for effektivisering?
09.30 Mestring og helse
10.00 Oppvekst og læring
10.30 Pause
10.45
11.05
11.25
11.45

Eiendom og tekniske tjenester
Samfunns og næringsutvikling
Kultur, nærdemokrati og inkludering
Lunsj

12.30 HR
12.40 Økonomi
12.50 Digitalisering, kommunikasjon og adm. støtte.

13.00 Oppstart av arbeidsverksted/ gruppedrøftinger:
Tilfeldig inndeling i tre grupper der administrasjonen rullerer og kommunalsjefene på
utadrettede tjenester kommer inn i alle grupper. Gruppen velger selv sekretær og talspersoner.

Program budsjettseminar fellesnemnda 11-12. februar 2019

Hvilke tjenester er det som gir økonomiske utfordringer fremover?
Hva er kommunens inntektsmuligheter?
På hvilke nivå bør økonomiske mål oppfylles hvert år i planperioden 2020-23 på områdene
driftsresultat, gjeld som belaster driften og driftsreserver?
Hvilke behov og muligheter er det for å fremskaffe reserver?
Andre styringssignaler til rådmannen?
14.15 Pause
14.30 Oppsummering og drøfting i plenum.
Innsamling av innspill
15.30 Avslutning

Aktuelle bestemmelser i Kommuneloven.

Kommuneloven- aktuelle bestemmelser
§ 44.Økonomiplan.
1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de
utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal
integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes
på grunnlag av innstilling fra formannskapet.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig
ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel
ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.
§ 45.Årsbudsjettet.
1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende
kalenderår.
2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på
grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget.
3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til
alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette
gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.
4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets
saksdokumenter, sendes departementet til orientering.
§ 46.Årsbudsjettets innhold.
1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen
av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende
inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som
kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som
kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets
prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig
fram.
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og
nødvendige avsetninger.
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