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Sign. Eksp. til:

OU-prosessen - Fase 1 - Godkjenning.

Foreliggende dokumenter:
- Høringsbrev dat. 11.11.13 med vedlagt forslag til fase 1 i OU-prosessen
- Innkomne høringsuttalelser fra

o Enhet Saltdal barnehager
o Helsestasjon v/Annie Franing
o Kommuneoverlegen
o Rognan Barneskole
o Fysio-/ergoterapitjenesten v/Stein Ingvaldsen
o Delta v/Roald L. Kristensen
o Rognan ungdomsskole
o Røkland skole
o Christin Liepelt – verneombud Saltdal helsesenter
o Anita Sletteng – verneombud Saltdal sykehjem
o Sentraladministrasjonen
o Eva Vik – verneombud for Saltnes/Hesteskoen
o Kulturenheten
o Plan, utvikling, bygg og teknisk drift
o Sykepleierforbundet

- Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget fra møte 04.12.13 (ettersendes)

Sakens bakgrunn
På bakgrunn av politiske signaler i økonomiplan 2013-2016 og  et ønske om å oppnå en bedre 
strategisk ledelse er det igangsatt en prosess for å se på kommunens administrative struktur. 
Prosessens fremdrift og struktur ble først presentert for enhetslederne og for tillitsvalgte slik at 
de kunne oppnevne representanter til arbeidsgruppa som arbeider med fase 1 i prosessen.

Arbeidsgruppa har følgende sammensetning:
Rådmann, personalsjef, formannskapssekretær, Elisabeth Maarnes, Maria Rolandsen, Ellen 
Fridtjofsen (fagforbundet), Helene Lyngseth (NSF) og Rune Berg (HVO).



Arbeidsgruppa har hatt 4 møter. Ut fra det som gruppa er kommet frem til er det utarbeidet et 
høringsutkast som er sendt på høring til enhetene, tillitsvalgte og vernetjenesten v/HVO – se 
vedlegg. Underveis har både ledere, tillitsvalgte og verneombudene blitt orientert om prosessen.

I grove trekk er prosessen delt i 2 faser:
Fase 1 omhandler den overordnede struktur i administrasjonen og det er dette arbeidsgruppa har 
arbeidet med hittil.  Som det fremgår av vedlegget foreslås en inndeling i tre sektorer med tre 
kommunalledere som har ansvar for hver sin sektor.  Disse tre kommunalledere skal være en del 
av rådmannens strategiske ledelse og vil være en del av sentraladministrasjonen.  

Stillingshjemler:
Opprettelse av disse stillingene vil ikke representere en økning i stillingshjemler, da man 
planlegger at en del nåværende stillingshjemler erstattes ved naturlig avgang.

Samhandlingsområder: I siste møte i arbeidsgruppa har gruppa diskutert og blitt enig om å 
foreslå at de tre sektorene kalles formelt for samhandlingsområder.  Gruppa mener at dette vil 
bidra til å synliggjøre hensikten med å slå sammen enhetene til 3 områder.

Det er vurdert en del omplassering av tjenester som gruppa har bedt om å få innspill på fra 
berørte parter.

Fase 2 – med utgangspunkt i den overordnede struktur, skal det ved hjelp av eksternt 
konsulenthjelp foretas en gjennomgang internt i hver av samhandlingsområdene for å komme 
frem til en optimal organisering sammen med kommunallederen, de ansatte og brukerne 
innenfor området. Effektivisering av lederstrukturen nedover i organisasjonen vil også bli 
vurdert.

Fase 1 har vært kjørt med medvirkning og stor grad av informasjon til lederne, ansatte, 
tillitsvalgte og verneombud.   

Fase 2 legger også opptil bred medvirkning i prosessen og en jevn og god informasjonsflyt 
underveis i fasen. I tillegg til ovennevnte parter skal brukermedvirkning også ivaretas i fase 2.

Forespørsel om tilbud er sendt til tre konsulentfirmaer og det er mottatt tilbud fra disse tre. 
Rådmannen sammen med arbeidsgruppa skal vurdere tilbudene og velge et firma. Det vurderes 
å få en presentasjon av tilbudene for arbeidsgruppa før avgjørelse tas. Kommunen skal søke om 
OU-midler fra KS for å dekke mesteparten av konsulentutgiftene.

Når strukturen i fase 1 er vedtatt vil arbeidet med å rekruttere kommunallederne igangsettes.  
Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 med konsulenten i tett samarbeid med kommunallederne 
og arbeidsgruppa. En håper på å få gjennomført fase 2 i første halvår av 2014.

Med henvisning til ovennevnte uttalelser, kan en generelt si at det er ikke kommet inn konkrete 
innsigelser på prinsippene i fase 1 og den overordnete organisering i samhandlingsområder som 
er foreslått.  De fleste uttalelser har kommentarer knyttet til den interne organisering i 
samhandlingsområdene som vil bli tatt opp i fase 2.  En kan her nevne at disse uttalelsene gir 
uttrykk for ulike oppfatninger når det gjelder plassering av enkelte tjenesteområder.

Økonomiske besparelser:
I denne fasen ansees det for tidlig å fastsette mål for økonomiske besparelser.  I første omgang 
ønsker man å få til en konstruktiv prosess for å oppnå bedre styring, strategisk tenkning og 



effektivisering gjennom bedre samhandling. Ut fra en slik forventet utvikling sammen med 
prinsippet om at kommunallederne også vil kunne bidra til en bedre og strammere 
økonomistyring, forutsetter man at den foreslåtte organisasjonsmodellen vil gi økonomisk 
gevinst på sikt.

Kostnader ved fase 2:
Som nevnt tar man sikte på å søke om OU-midler fra KS i forbindelse med konsulenthjelp til 
fase 2.  I hht mottatte tilbud, er kostnadene beregnet på et kronebeløp pr. konsulent pr dag i 
tillegg til reise og opphold.  I reglene for OU-midlene kan man få 80% refusjon av utgiftene til 
kursholder/foredragsholder/prosessveileder. Det refunderes inntil kr. 16.000 pr. kursholder pr. 
dag.   En vil komme tilbake et økonomisk oppsett når vi har valgt konsulent og får en oversikt 
over utgifter, tilskudd og størrelsen på kommunens egenandel.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre godkjenner den overordnete organisasjonsmodellen som er foreslått i 
OU-prosessens fase 1.  

Kommunestyret ser også positiv på at den kommende fase 2 er tenkt gjennomført med bred 
medvirkning av alle berørte parter, også brukermedvirkning.  Det er også positivt at det er lagt 
vekt på stor grad av informasjon. Svar på spørsmål om alternative plasseringer av ulike 
arbeidsområder forutsettes avklart i fase 2.

Kostnader og dekning knyttet til gjennomføring av fase 2 legges frem for formannskapet 
4. februar. 

Det forutsettes at fase 2 blir gjennomført i løpet av 1. halvår 2014 og at resultatet fra fase 2 
legges fram for kommunestyret til godkjenning høsten 2014. 
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