
Vedtatt politisk struktur



Lokaldemokratisk ordning



Hvordan jobber vi?

• Enkelt og målrettet - mye intern kompetanse - lite behov for 
ekstern bistand

• Følger raskest mulig den kommende linjeorganiseringen og ikke en 
prosjektorganisasjon – administrativt og politisk



Litt om status i prosjektet



Indre Østfold kommune 2020 
Slik var det før:
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Indre Østfold kommune 2020 
Slik blir det:
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Politiske utvalg
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Lokalisering

• Enstemmig vedtatt



Lokalisering av tjenesteområder

Spydeberg:

• Alle NAV-tjenester

Trøgstad: 

• Eiendom 

• Kommunaltekniske administrative tjenester (ikke 

driftsstasjon)

• Arkiv

• Enkelte funksjoner innen HR og/eller 

økonomi



Lokalisering av tjenesteområder

Eidsberg:

• Oppvekst-administrative tjenester (skole og barnehageadministrasjon)
• Helseadministrasjon
• Deler av kultursektoren

Askim:

• Toppledelse og politisk sekretariat
• Stabsfunksjoner som juss, innkjøp, økonomistyring, HR, miljø, 

folkehelse og liknende
• Plan / bygg / oppmåling
• Næring
• Landbruk
• Deler av kultursektoren
• Tatt hensyn til lokalisering av skatteoppkreverfunksjon 



Litt mer om flytting

• Flyttegeneral: Heidi Erikson

• Flytt enkelt!

• Mye bestemmes senere, f.eks.
• Driftsstasjoner

• Div innen oppvekst

• Boligkontor

• Migrasjonssenter 



2018 2019
mai juni juli august sept. oktober nov. des. januar februar mars april mai juni juli august

Politisk 
organisering

Ansette 
rådmann

Utvikle administrativ toppstruktur Utrede struktur, avdelinger og team

Ansette toppledelse

Ansette seksjonsledere

Ansette enhetsledere

Ansette mellomledere

Kartleggingssamtaler Innplassere ansatte



Vi kjører en «enkel» tilnærming 
på mange prosesser:

• Eksempel lokalisering



Arbeidsseminarer 
med ledere, tillitsvalgte, verneombud  og politikere

ledelse                       organisering av tjenesteområder          medborgertorg



Administrativ struktur

Premisser:

• Vedtak om ikke å bruke kommunale foretak

• IKSer avvikles i stor skala – kjøp av tjenester 
tilbys nabokommuner.

• Noen tjenester samles alt i høst / vinter –
her har vi vedtak på plass 
• Litt krevende juridisk, løses på ulike måter



Administrativ organisering



Identifisering av stillinger

Tid Hva skjer
Frem til 8. 

oktober

Delprosjekter og arbeidsgrupper kan 

komme med forslag som tas med på 

ledersamling 8. oktober. Ledere har 

ansvar for å ta med underlag på 

ledersamlingen.
8. og 9. 

oktober

Ledersamling. Søke å utarbeide forslag på 

«80% nivå»

10. til 17. 

oktober

Hver kommunalområdene / 

delprosjektene bearbeider forslag internt. 

Tillitsvalgte som har deltatt i prosesser før 

8. oktober trekkes inn slik at de kan 

komme med innspill. 

Forslag sendes prosjektrådmann.
17. til 24. 

oktober

Prosjektrådmann utarbeider forslag i 

dialog med hovedtillitsvalgte. 
19. oktober Informasjon om mulig forslag legges på 

intranett. Tillitsvalgte orienteres. Innspill 

kan sendes prosjektkontoret.
25. oktober Endelig forslag legges ut på intranett.

2. november Formell drøfting av forslag med 

tillitsvalgte.
6. november Struktur besluttes av prosjektrådmann. 

Om noen kommunalområder utsettes 

begrunnes dette.

Kartlegging
Tid Hva skjer

September frem 

til 31. oktober

Kartleggingssamtaler 

med ledere
Frem til 6. 

november

Personal 

systematiserer 

forslagene

Krav til stillinger
Tid Hva skjer

Frem til 12. 

oktober

Prosjektrådmann  i 

samarbeid med 

hovedtillitsvalgte 

lager forslag til 

hvilke krav og hvilke 

fullmakter vi skal 

legge på de ulike 

ledernivåer. 
19. oktober Drøfting med 

tillitsvalgte
Siste halvdel av 

oktober

Krav til 

stillingsnivåer 

besluttes av 

prosjektrådmann. 

Innplassering
Tid Hva skjer

Fra 7 november Internt arbeid med mulig innplassering starter. Deltakere er en gruppe fra 

personal samt toppledergruppen. Et låsbart kontor reserveres til arbeidet slik 

at man kan legge ut fordelingen «fysisk» 

Hovedtillitsvalgte følger prosessen.
Medio november Supplerende samtale der hvor:

- Det er flere aktuelle til en stilling.

- Det er behov for å presentere særlige forventinger.

- Der hvor det er behov for andre avklaringer.

Samtalen gjennomføres med prosjektrådmann (eller en kommunaldirektør) og 

en fra personal. 

Den som innkalles til slike samtaler kan selv velge å ha med tillitsvalgte. 

Hovedtillitsvalgte deltar. 
Medio / slutten av 

november

Forslag klar. Tillitsvalgte vises forslaget og gis 3 dager for å komme med 

innspill.
Slutten av 

november/ første 

halvdel av 

desember

Innplassering offentliggjøres. 

Den enkelte kandidat avgjør selv sammen med kommunalsjef og dagens 

rådmann om eventuelle overgangsordninger mellom ny og gammel rolle.

Personer som takker nei til tilbudet følges opp særskilt i henhold til lov og 

avtaleverk. 

De som ikke får tilbud får brev med informasjon om neste innplasseringsrude.



Prosess for innplassering av 
øvrige ansatte
• Prosess ikke klar – vil skje våren 2019



Kulturbygging

• Får stort fokus i 2019

• I 2018:
• Gjør nå innledende grep knyttet til å få på plass folk, 

spisse budskap, gjøre politiske veivalg og forberede 
«byen før byen-tiltak».

• Leger premiss for administrativ kultur gjennom 
eksempler og dialog (syn på administrasjon, 
lokalsamfunn, delegering++).

• Lederutvikling: 
• Ser på å «henge på» andres jobb, men tilpasse til våre 

mål.
• Organisasjonspsykolog sart på plass.


