
 

 

Organisering og ledelse 

Mona Slaaen 



Vi skaper framtida saman



Vi skaper framtida saman

Innhold
Bakgrunn............................................................................................................ 2

En organisasjonsstruktur bør være..................................................................... 2

Organisasjonskart NY kommune (revidert 2018)–Rådmann og kommunalsjefer............................. 3

Forslag til prinsipper for lederstruktur Midt Telemark kommune ...................... 4

Prinsipper for lederstruktur Midt Telemark kommune –beskrivelse av roller ... 5

Oppsummering .................................................................................................. 7

Bakgrunn

Organisasjonskartet er delvis bestemt i ny kommune. Øverste nivå er fastsatt med rådmann og
kommunalområder som betegnes kommunalsjefer. Hva nivået under kommunalsjef skal benevnes, og hvilken
delegasjon som skal gjøres til hvilket nivå, avklares i dette dokumentet. Disse nivåene skal igjen ligge til grunn
for delegasjon og legge grunnlaget for prinsipper til utforming av kommunalområdene.

En organisasjonsstruktur bør være

Hensiktsmessige til formålet -oppfylle mål, sørge for god styring og sikre godetjenester
Tydelig på nivå og myndighet -ansvarliggjøring
Gjennomgående på begrepsbruk - sikre tydelighet i intern og ekstern kommunikasjon

For å lykkes med gode resulatet i medarbeiderundersøkelen trenger leder som er nærmest medarbeideren alle
virkemidlene tilgjengelig. Faktorer som har betydning for god ledelse er: motivasjon, mestringsfølelse/
tilbakemeldinger, tillit og myndighet, bruk av kompetanse og rolleklarhet.
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Organisasjonskart NY kommune (revidert 2018)–Rådmann og kommunalsjefer

Noen enheter under kommunalsjef trenger avdelingsledere, andre enheter har ikke det samme behovet.
Avdelingsleder-nivået er nødvendig for at enhetsleder skal kunne ivareta en større mengde årsverk eller fag
(lederspenn), slik at man sikrer tilstrekkelig tid til nærledelse.

Gjennomgående begrepsbruk på likt nivå i organisasjon er et godt prinsipp som sikrer tydelighet på ansvar og
myndighet, og gir grunnlag for god kommunikasjon både internt og eksternt.
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Forslag til prinsipper for lederstruktur Midt Telemark kommune

Kommunalsjefene/ prosjektlederne vil i sitt prosjekt fremme forslag på ny struktur for sitt kommunalområde. I
prinsippet bør nivå under kommunalsjefene være gjennomgående og benevnes likt, og kan benevnes
enhetsleder/ einingsleiar -tilsvarende som Sauherad og Bø i dag. Enheter som trenger ett nivå til, av hensyn til
mengde årsverk og/ eller fag (lederspenn), kan benevnes avdelingsleder. Kommunalsjefene/ prosjektlederne
må vurdere antall enheter nøye, i den hensikt at antall avdelinger ikke blir for mange. Rådmannen må påse at
dette arbeidet samordnes godt. Samtidig bør en legge vekt på innbyggerfokus/ tjenestemottaker (hvem er vi til
for), og se kommuneorganisasjonen fra innbyggeren sitt ståsted (utenfra og inn).
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Prinsipper for lederstruktur Midt Telemark kommune – beskrivelse
av roller

Rådmannen
Kommunalsjef er ikke et eget ledernivå, men en del av av

den samla rådmannsfunksjonen

Kommunalsjefer

-det helthetlige ansvaret for resultat innenfor sitt
område.

Rapporterer direkte til rådmannen

Enhetsleder
fullt personal, økonomi og fagansvar innenfor sin
enhet. Rapporterer direkte til kommunalsjef. En

enhet kan bestå av flere avdelinger.

Avdelingsleder

kan ha fullt delegert
ansvar for fag, personal/
og eller økonomi for sin
avdeling. Rapporterer
direkte til enhetsleder.
Delegering blir gitt av
enhetsleder i enighet
med kommunalsjef.

Fagleder

kan har delvis delegert
ansvar for personal og/

eller økonomi.
Rapporterer direkte til

enhetsleder. Delegering
blir gitt av enhetsleder i

enighet med
kommunalsjef.



Vi skaper framtida saman

Roller –forslag til løsning etter innspill fra HTV/HVO og ledermedvirkning. Følgende prinsipper er lagt til
grunn:

Leder på likt nivå med lik myndighet benevnes likt
Gjennomgående begrepsbruk
Tydelig struktur

Rådmann

Rådmann er øverste leder, med de unntak som følger av lov og opererer innenfor de rammer kommunestyret
gir. Rådmannen delegerer sin fullmakt videre til kommunalsjefene fastsatt i et delegeringsreglementet.

Kommunalsjef

Rådmannen tilsetter kommunalsjef som er øverste leder for aktuelt kommunalsjefsområde. Kommunalsjef får
sin myndighet gjennom delegering fra rådmannen i administrativt delegeringsreglement. Kommunalsjefen
rapporterer til rådmannen. Kommunalsjefer ikke et eget ledernivå, men en del av den samla
rådmannsfunksjonen. Kommunalsjefen opptrer alltid på vegne av rådmannen og har rådmannen sine
fullmakter på sitt tjenesteområde i hele organisasjonen.

Koordinator

Koordinator-funksjon skal samordne og/ eller utvikle tjenester som går gjennom flere kommunalområder.
Koordinator rapporterer til rådmann/ eller kommunalsjef som har resultatansvar for en slik tverrfaglig oppgave
eller utviklingsarbeid. For eksempel «tidlig innsats».

Enhetsleder/ einingsleiar

Kommunalsjefene tilsetter enhetsleder/ einingsleiarar og denne har ansvar for sin enhet. Enhetsleder/
einingsleiar sine fullmakter går fram av delegeringsreglement. Enhetsleder/ einingsleiar rapporterer til aktuell
kommunalsjef.

Avdelingsleder

Kommunalsjef/ enhetsleder tilsetter avdelingsleder. Detopprettes avdeling under enhet/ eining der det er
nødvendig av hensyn til lov/faglig bredde og/ eller mengde årsverk. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder/
einingsleiar, og får sin myndighet gjennom enhetsleder. Kan også bruke avdelingsleder direkte under
kommunalsjef der det ikke er hensiktsmessig med enhetsleder.

Avdelingsleder kan i noen tilfeller erstattes av anna funksjon, fagleder - for eksempel biblioteksjef (jfr. lovkrav),
kulturskolerektor, teamleder, renholdsleder –men benevnelse kan like gjerne være avdelingsleder med
benevnelse av avdeling. Avdelingsleder/ fagleder opprettes alltid i samråd med kommunalsjef.

Merknad: Stab vil i de fleste sammenhenger opptre som en støtte og veileder, men i noen sammenhenger
opptre «styrende». Når stab opptrer som «styrende» er det på vegne av Rådmannen/ rådmannsteamet og
beslutninger som er tatt der.
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Oppsummering

Dette dokumentet besluttes av Rådmannen, og refereres for fellesnemnd og parts-sammensatt utvalg.

Prinsippene skal danne grunnlag for delegering i ny kommune, og utforming av kommunalsjefsområdene i ny
kommune. Rådmannen vil påse at utforming av kommunalområdene harmoniseres på en god måte.


