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POLITISK ORGANISERING I SKAUN KOMMUNE
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ADMINISTRATIV ORGANISERING I SKAUN KOMMUNE
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ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKTET - PWC
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MANDAT - BESTILLING

Skaun kommune ønsket å gjennomføre et 

organisasjonsutviklingsprosjekt med formål å legge til rette for 

gode og fornuftige ledelsesstrukturer og rasjonell og effektiv drift i 

kommunen. Kommunen ønsket oppmerksomhet rundt stabens 

rolle i organisasjonen, at analysen skulle vise hvordan ulik 

organisering kunne svare på dagens utfordringsbilde i Skaun 

kommune, samt danne grunnlaget for et helhetlig 

lederutviklingsprogram. 
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BAKGRUNN
• Avstand mellom topplederen og lederne i «førstelinja» påvirker felles oppfattelse av 

mål og verdier.

• Kontrollspennet til topplederen og virksomhetslederne påvirker behovet for 

samordning og fokus på drift eller utvikling. Jo mindre direkte kontrollspenn jo 

mer tid og rom til å jobbe med strategi og utvikling.

• Størrelsen på strategisk ledergruppe og evnen til å møtes ofte påvirker i 

hvor stor grad ledelsen evner å jobbe med helhetlige utfordringer.

• Kommunikasjon og samhandling med politisk ledelse og øvrige folkevalgte.

• Bruken av stabsfunksjoner påvirker den enkelte leders handlingsrom. En 

effektiv bruk av stabsfunksjoner kan avlaste lederne og bidra til større rom for 

ledelse og utviklingsarbeid. Riktig bruk av stabsfunksjonene kan gjennom 

faglig rådgivning og kontroll bidra til at rådmannen til enhver tid har god 

oversikt over driftsstatus i organisasjonen.6



METODE
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10 GRUNNPRINSIPPER FOR ADM. ORGANISERING I SKAUN 

1. Tjenestene skal være brukerorienterte, og dette må gjenspeiles i organiseringen

2. Tjenester med behov for samarbeid på systemnivå bør ha organisatorisk nærhet

3. Korte linjer mellom enhetene og rådmannen

4. Alle tjenester bør oppleve tilhørighet i en del av kommuneorganisasjonen

5. Enhetenes selvstendighet bør beholdes, og enhetene bør være av en viss størrelse

6. Det bør være tydelig hva som er kommunens strategiske ledelse

7. Alle tjenesteområder bør oppleve at de er representert på strategisk ledernivå i 

kommunen

8. Så langt det går bør det etterstrebes et balansert lederspenn og en lik 

ledelsesstruktur i hele organisasjonen

9. Det bør være strukturer for oppfølging av enhetene fra rådmannsnivået

10. Organisasjonen bør preges av tydelige og avklarte roller
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ALTERNATIV 2
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ALTERNATIV 3 – ANBEFALT MODELL
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DET BESTE VALGET FOR SKAUN KOMMUNE ? 

 Alt 3 . – løser mange av de utfordringer vi har i lederstrukturen. Styrking av 

rådmannsnivået. Men fortsatt to-nivåmodellen. 

 Enkelte tjenester bør med fordel kunne organiseres annerledes enn i dag. Utnytte 

synergieffekter,  nærmere tilknytning og organisatoriske sammenhenger. 

 Noen av enhetene er veldig store og sammensatte. Store ulikheter i lederspenn og  

ledelsesutfordringer.  

 Kombinasjonsløsning er aktuell. Alt 2 og 3 som basis. 
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KOMMENTARER

 Ledernivået vurderes nå. Prinsipielt. Politisk forankring

 Rådmannsnivåets ansvar for organiseringen. Enhetsnivået knyttes sterkere til rådmann

 Rådmannsnivået bør styrkes 

 Tillitsvalgtes deltakelse

 Ser på ledernivå nå. Velger veien videre

 Antall kommunalsjefer / stab vil gi føringer for organisering i enheter og innenfor 

enheter. 
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DELEGERINGSREGLEMENT

 Vedtas av kommunestyret, - som er øverste delegerende myndighet i kommunen

 Reglementet skal revideres i perioden – i løpet av 2020. Inntil videre gjelder vedtatt 

reglement

 Ny «mal» (KF)

 Delegeringsrekke: KST  FSK

KST  HOKU

KST  PMU

KST  OF

KST  ADM.UTV.

KST  RM  adm

 FSK  RM (kurante saker, tilsettingssaker, intern delegering)
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FOLKEVALGT OG ANSATT I KOMMUNEN?

 Slett ikke ulovlig

 Men kan ha noen implikasjoner ! 

 Habilitet.

• Reguleres av kommuneloven § 11-10 og forvaltningslovens kap II, §6-10. 

Veileder fra KMD, kap. 2 og 4. 

• Habilitetsreglene gjelder for alle, - folkevalgte og ansatte
• En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen, er inhabil til senere å behandle den 

samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen.

 Tillit og rolleforståelse – det sentrale
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