
Organiseringsprosessen 
Helse og mestring

Drøftingsmøte 16. september 2022.



Sektor Helse og mestring har det siste halvannet året hatt en større organiseringsprosess, med involvering av ledere, ansatte og
tillitsvalgte. Dokumentene fra prosessen ligger på kommunens hjemmeside. 
I juni ble forslag til overordnet organisering av sektoren lagt fra, i form av forslag til overordnet organisasjonskart, og notat med 
beskrivelse av endringene. 
Forslaget ble drøftet med fagforeningene i møte 6. juli, se referat fra dette. 
Etter dette ga kommunedirektøren sin tilslutning til forslaget. Den overordnede organiseringen av sektoren (inndeling i enheter,
mv) anses dermed som besluttet. 
Kommunestyret behandlet 21. juni også sak om institusjonsplasser, der det ble besluttet å samle langtidsplassene på Lekneshagen. 
Arbeidsgiver ønsker da å drøfte: 
1) Videre forankring av beslutning om overordnet organisasjonskart for sektoren
2) Utarbeidelse av overordnet organisasjonsplan for sektoren
3) Videre prosess med intern organisering på den enkelte enhet

a. Enhet Forskning, Utvikling og Innovasjon: avklare intern organisering, tilsette enhetsleder
b. Enhet Institusjon: prosjektgruppe for flytting, avklare intern organisering, tilsette enhetsleder
c. Enhet NAV
d. Enhet Hverdagsmestring: arbeidsgruppe for implementeringa av teambasert tjeneste
e. Enhet Miljøtjenester: intern organisering er avklart, avklaringer enhetsleder
f. Enhet Bo- og aktivitetssenter: intern organisering er avklart, tilsette enhetsleder
g. Enhet Allmennlegetjenester: avklare intern organisering, avklaringer enhetsleder
h. Enhet Rehabilitering: arbeidsgruppe for utredning av felles enhet, personellmessige avklaringer

4) Videre prosesser med personellmessige avklaringer 
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1) Videre forankring av beslutning om overordnet organisasjonskart for sektoren
Hva er gjort: 
• Prosess med ansatte og ledere fra januar 2021 til juni 2022, med involvering gjennom workshops, 

spørreundersøkelse, egen nettside, mv. 
• Sak om framtidens omsorgstjeneste, med rapport fra WSP og forslag om samling av langtidsplasser 

institusjon, vedtatt i kommunestyret 21. juni 2022.
• Konkludert om overordnet organisasjonskart i samling med enhetslederne (styringsgruppa) på 

Ballstad 28. juni 2022.
• Drøftet med hovedtillitsvalgte i drøftingsmøte 6. juli 2022. 
• Besluttet i Kommunedirektørens ledergruppe i juli 2022.
Hva skal nå gjøres: 
• Utarbeide informasjonsmateriell til bruk på enhetene / avdelingene. Fokus på Hvorfor vi gjør dette, 

hva vi skal gjøre, hvordan vi gjør det. 
• Oppdatere nettsidene løpende, både egen side om organiseringsprosessen, og informasjon for øvrig 

om sektoren. Oppdatere med nye navn på enhetene. 
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2) Utarbeidelse av overordnet organisasjonsplan for sektoren
Hva er gjort: 
• Overordnet organisasjonskart er vedtatt.
Hva skal nå gjøres: 
• Utarbeide overordnet organisasjonsplan for sektoren, med utfordringer, mål og strategier for 

sektoren, oppgaver, enheter med funksjoner og formål, og stillingsbeskrivelser for enhetsledere samt 
rådgivere i stab. 

• Utfra dette skal det utarbeides egne organisasjonsplaner for hver av de 8 enhetene, som utdyper 
funksjoner og formål for enheten (med et klart brukerfokus), og har stillingsbeskrivelser for ansatte 
på enheten. 
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3) Videre prosess med intern organisering på den enkelte enhet
Hva er gjort: 
• Overordnet organisasjonskart er vedtatt.  Arbeidsgrupper har utdypet mulig organisering for noen.
Hva skal nå gjøres: 
• Enhet Forskning, Utvikling og Innovasjon: avklare intern organisering, tilsette enhetsleder.
• Enhet Institusjon: etablere prosjektgruppe for flytting, avklare intern organisering, tilsette 

enhetsleder. 
• Enhet NAV: har gjennomført ny organisering ifm vertskommunesamarbeid.
• Enhet Hverdagsmestring: etablere arbeidsgruppe for implementering av teambasert tjeneste, 

utarbeide bestilling for lokaler til samlokalisert enhet, starte opp team (kreft/palliasjon, demens, 
innsatsteam/forsterket helsehjelp).

• Enhet Miljøtjenester: iverksette intern organisering, avklaringer enhetsleder.
• Enhet Bo- og aktivitetssenter: intern organisering er avklart, tilsette enhetsleder.
• Enhet Allmennlegetjenester: avklare intern organisering, avklaringer enhetsleder, politisk sak med 

oppfølging av strategiplanen. 
• Enhet Rehabilitering: etablere arbeidsgruppe for utredning av felles enhet, avklaringer personell.
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4) Videre prosesser med personellmessige avklaringer 
Hva er gjort: 
• Kst. kommunalsjef er i gang med samtaler med alle berørte enhetsledere.  
Hva skal nå gjøres: 
• Sette opp kompetansekrav for hver enkelt av enhetslederstillingene. Gjøre vurdering av hvem som 

kan ha rettskrav på stillingen. 
• Skal både ivareta hensyn til berørte ledere, hensyn til tjenesten (innbygger- og brukerperspektiv), og 

behov akkurat nå på den aktuelle enhet (fokus på drift, fokus på endring, fokus på utvikling, osv.). 
• Følge opp med samtaler med hver enkelt, og drøftinger med fagforeningene. 
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