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Fra: Elin A Meleng Blomseth (Elin.Meleng@dyroy.kommune.no)
Sendt: 28.03.2017 12:56:16
Til: Geir Fjellberg; Erla Sverdrup; Delta; TorIvar.Olsen@Sorreisa.kommune.no; 
tromo2000@yahoo.no; Dyrøy kommune postmottak; Britt J Wangberg
Kopi: 

Emne: Protokoll - Ansettelse brannkonstabel i deltidskorps brann
Vedlegg: 
Protokoll – ansettelse av brannkonstabel

Det er gjennomført intervju med følgende søkere på stilling som brann konstabel:
Simon Hoff og Trond Marius Olsen. 
Krister Turøy ble ikke innkalt til intervju p.g.a. 22 km avstand til brannstasjon.

Tid,  sted: 28.03.17 på kommunehuset møterom 1.
Tilstede: brann- og beredskapssjef Tor Ivar Olsen, utrykningsleder I Tommy Andreassen, enhetsleder 
personal Elin M. Blomseth.

Uttalelser fra Delta og Fagforbundet er referert.

Innstilling fra intervjugruppa:
Simon Hoff og Trond Marius Olsen ansettes i fast stilling som brannkonstabel i 0,5% stilling fra 01.05.17.

Delta har sluttet seg til intervjugruppas innstilling 28.03.17.
Enhetsleder teknisk må gi snarlig tilbakemelding på evt. merknader til ansettelse.

Mvh
Elin M. Blomseth
Enhetsleder personal

Servicetorg: Importeres i ePhorte S.nr. 17/20.
Servicetorg sender melding til Krister Turøy om at stillingen er besatt.
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Fra: Elin A Meleng Blomseth (Elin.Meleng@dyroy.kommune.no)
Sendt: 15.05.2017 16:03:22
Til: May Elin Hals; Delta (leif.hermod.jenssen@gmail.com); Erla Sverdrup; Dyrøy kommune 
postmottak; Nina Bolle; Tove Utmo
Kopi: 

Emne: Protokoll - ansettelse barne- og ungdomsarbeidere skole/SFO
Vedlegg: 
Protokoll ans.utv. 11.05.17 – ansettelse av barne- og ungdomsarbeidere.

Tilstede: Elin M. Blomseth e.f., May Elin Hals, Delta v/Leif Hermod Jenssen.

Gjennomført intervju: 
05.05.17 Inger Elise Bakkejord
08.05.17 Britt Tove Skogstad

Vedtak: 
1. Inger Elise Bakkejord omplasseres fra 35% fast stilling i PLO til 35% fast stilling som barne- og 

ungdomsarbeider på skole/SFO med lønn som aktivitør/fagarbeiderlønn fra 01.08.17. 
Kombineres med 40% fast stilling som aktivitør i PLO. Jf. Fortrinnsrett oppsigelse.

2. Britt Tove Skogstad omplasseres av helsemessige årsaker fra 100% fast stilling i barnehagen til 100% 
fast stilling som barne- og ungdomsarbeider på skole/SFO fra 01.08.17.

3. Mona Bolle ansettes i 20% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider på skole/SFO fra 01.08.17. 
Jf. Utvidelse av fast stilling for deltidsansatt.

Det skrives ny fast arbeidsavtale til alle.

Mvh
Elin M. Blomseth
Enhetsleder personal

Servicetorg: Importeres i ePhorte + ref. adm.utv.
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Fra: Elin A Meleng Blomseth (Elin.Meleng@dyroy.kommune.no)
Sendt: 15.05.2017 16:07:51
Til: May Elin Hals; Jan Åge Rydningen; Erla Sverdrup; Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Protokoll 11.05.17 - ansettelse av lærere
Vedlegg: 
Protokoll – ansettelsesutvalget 11.05.17 – ansettelse av lærere

Tilstede: Elin M. Blomseth e.f., May Elin Hals, UDF v/Jan Åge Rydningen.

Det ble gjennomført intervju med Morten Pedersen, Sverre Bergheim, Ann Monica Bergheim 11.05.17.

Vedtak:
Følgende ansettes i 100% fast stilling som lærer fra 01.08.17:
Sverre Bergheim
Ann Monica Bergheim
Morten Pedersen

Mvh
Elin M. Blomseth
Enhetsleder personal

Servicetorg: Importeres i ePhorte + ref. adm.utv.
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Fra: Nina Bolle (nina.bolle@live.no)
Sendt: 07.03.2017 10:14:10
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: Elin A Meleng Blomseth; Erla Sverdrup

Emne: Arbeidsavtale
Vedlegg: arbeidsavtale dyrøy.pdf
Oversender undertegnet arbeidsavtale.

Mvh Nina Bolle

Page 1 of 1

07.03.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/96772_FIX.HTM
-�15�-



 

Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 Bente M Bøhmer Paulsen 

Dyrøyveien 881 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2007/1141 

Elin Meleng Blomseth 

922 02 701 

420/Bente M Paulsen 

 

29.03.2017 

 

 

Oppsigelse av stilling 

Viser til oppsigelse av 22.03.17. 

 

Oppsigelse av 100% fast førstesekretærstilling på skole/SFO og PLO, og tidligere også på 

barnehage, kultur og servicetorg tas til etterretning. Oppsigelsestiden i faste stillinger er 3 mnd. 

Arbeidsforholdet opphører 30.06.2017. 

 

Vi takker for den tiden du har vært ansatt i Dyrøy kommune. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Elin Meleng Blomseth 

enhetsleder personal og servicetorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Tove Utmo  

May-Elin Hals  

May Anne Ludvigsen  

Erla Sverdrup  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Arkiv: 400 

Saksmappe: 2016/67 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 19.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Lokal lønnspolitikk - rullering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Administrasjonsutvalget 5/17 12.06.2017 
 

Vedlegg 

1 lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 

Lokal lønnspolitikk ble vedtatt i kommunestyret 17.12.13. 

 

Rullering: Planen skal behandles av kommunestyret i hver valgperiode. Planen rulleres annet 

hvert år i administrasjonsutvalget, og eventuelle endringer i HTA vil fortløpende bli tatt hensyn 

til og innarbeides i planen ved første rullering. 

 

Administrasjonens vurdering 

Lokal lønnspolitikk har ikke vært lagt fram for rullering siden den ble vedtatt i 2013. 

 

Redaksjonelle endringer i h.h.t. Hovedtariffavtalen som følge av sentralt lønnsoppgjør er 

innarbeidet i planen. Endring framkommet i evalueringsmøte med fagforeningene HTV 15.11.16 

er innarbeidet. 

 

Lokal lønnspolitikk vil måtte rulleres som følge av evt. omorganisering hvor endring av stillinger 

og kapittel tilhørighet tas med.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rullering av lokal lønnspolitikk for 2017-2018 godkjennes. 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup Elin M. Blomseth 

rådmann Enhetsleder personal 
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 INNLEDNING 
 

Dyrøy kommunes visjon: Den lærende kommune. 

Værebegreper: FIN – Faglig dyktig, Imøtekommende - Nyskapende 

Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle 
ansatte. 

Formålet med lokal lønnspolitikk og retningslinjer for de ulike forhandlingsbestemmelsene 
er å gi arbeidsgiver (kommunestyret) et styringsverktøy for å bestemme hvilken 
Iønnspolitikk som skal føres ovenfor kommunens ledere og ansatte.  

Politikken er et rammeverk og omhandler lokal Iønnspolitikk og retningslinjer for lokale 
forhandlinger, og skal være et hjelpemiddel for rådmannen i den daglige forvaltningen. 

Lønnsutviklingen skjer for de fleste grupper (Kap 4.1) gjennom sentrale hoved- og 

mellomoppgjør ved at det gis generelle/prosentvise tillegg. Lønnsutviklingen for 

arbeidstakere i Kap 3 og Kap 5 skal gjennomføres årlig. Lønnsreguleringen skal ta hensyn 

til lønnsutviklingen i KS’ tariffområde, herunder økonomi og krav til effektivitet.  

Det skal være en sammenheng mellom kommunens mål og lokal lønnspolitikk og mellom 

arbeidstakernes kompetanse, mulighet for kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

Lokal lønnspolitikk skal gi rom for individuelle vurderinger og tilpasninger, alt etter hvilke 
situasjoner en står ovenfor. Den skal være en felles plattform for partene i forhandlinger.  

Med lokal lønnspolitikk i Dyrøy kommune mener man lønnspolitikk som tar hensyn til, og 
bygger på lokale forhold. Slike lokale forhold kan være vårt behov for å rekruttere og 
beholde kvalifiserte medarbeidere, forhold på det lokale arbeidsmarked og andre lokale 
særtrekk.  

Lokal lønnspolitikk skal ivareta sentrale avtaler, og gjennom medlemskap i Kommunenes 
sentralforbund (KS) er kommunen bundet av de sentrale lønnsoppgjørene og de avtaler 
som regulerer disse. 

Lokal lønnspolitikk er å omsette bestemmelsene i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen 
(HTA), og eventuelt kommuneplanens visjoner og mål sammen, ved fastsetting av lønn for 
alle ansatte i kommunen. 

Denne planen har tre formål. 

1. Konkretisere kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform 
2. Oppfylle HTA’ s krav om lokal Iønnspolitikk 
3. Øke fokuset på begrepet arbeidsgiverpolitikk. 

Arbeidsgiverpolitikk 

Arbeidsgiverpolitikken har som mål å forvalte kommunens menneskelige ressurser slik at vi 
kan løse eksisterende, nye og endrede oppgaver til best mulig kvalitet innenfor vedtatte 
rammer og samtidig skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø. 
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HTA 

Dyrøy kommune er gjennom HTA pålagt å utarbeide en lokal lønnspolitikk, i første rekke i 
forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger.  Lønnspolitikken skal sikre 
sammenhengen mellom lønn og stillingens ansvar og myndighet, samt stillingens innhold, 
og arbeidstakerens kompetanse og innsats.  Lønnspolitikken utformes også med sikte på å 
rekruttere og beholde kvalifiserte ledere og medarbeidere.  

Lokal lønnspolitikk 

Dette dokumentet er et resultat av nødvendigheten av å sikre helhet, kontinuitet og 
strategisk arbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting.  Det er 
samtidig viktig å være klar over at en stor del av lønnsutviklingen for store 
arbeidstakergrupper skjer gjennom de sentrale tariffoppgjørene. For den enkelte 
arbeidstaker innebærer dette at det er summen av det som skjer gjennom de sentrale 
tariffoppgjør og de lokale forhandlinger som utgjør hva den enkelte til enhver tid har i lønn.   

Lokale lønnsforhandlinger har vært preget av balansegangen mellom det å skape 
forventninger, og det å innfri dem, noe som også er en utfordring i utarbeidelse av en lokal 
lønnspolitikk.  Innenfor de føringer og signaler som en lønnspolitikk gir, vil det måtte foretas 
prioriteringer.  Dette vil igjen medføre at det kan være forventninger som ikke blir innfridd.   

Dyrøy kommune har imidlertid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene forsøkt å 
skape og uttrykke en lokal lønnspolitikk der det er oppslutning om hovedlinjene, og som gir 
forutsigbare, forståelige og etterprøvbare kriterier ved fastsettelse og forhandlinger om 
lønn. 

Lokale forhandlinger (HTA kapittel 4, pkt. 4.2) 

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale 

forhandlinger etter denne bestemmelsen. Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og 

tidspunkt for når de lokale forhandlingene må være sluttført.  

Partene lokalt fastsetter den lokale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

forhandlingene etter dette punkt. Kravene fremmes ovenfor den enkelte arbeidsgiver. 

Alle endringer må skje innenfor rammen av HTA bestemmelser. Det skal skje en gjensidig 

økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene. 

Dyrøy kommune står ovenfor store utfordringer når det gjelder tilgangen til og forvaltningen 
av egen arbeidskraft.  De lokale lønnsforhandlingene er derfor et viktig virkemiddel for å 
møte utfordringene med å beholde og motivere arbeidstakere på alle nivå og gi impulser 
som stimulerer den enkelte ansatte til å delta i kompetansehevende tiltak som er gunstig 
med sikte på likelønn mellom kjønnene. 

Aktuelle utfordringer 

Aktuelle utfordringer vil bl.a. være; 

 lønnsnivået i kommunene i forhold til privat og offentlig sektor 
 lønnsnivå mellom sammenlignbare bransjer/grupper i ulike tariffområder 
 grunnlag for fastsetting av lønn (kriterier) og grad av fleksibilitet 
 vilkår ut over ordinær lønn  
 kommunens økonomiske situasjon – organisasjonen må jobbe på en god måte, med 

mindre ressurser 
 kommunenes omdømme  
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Gjennomføring beskrives nærmere i kapittelet; Kriterier for individuell lønnsplassering og 
lønnsendring. 

Dyrøy kommune som arbeidsgiver ønsker å føre en aktiv lønnspolitikk.  Dette innebærer 
ikke nødvendigvis at kommunen skal være lønnsledende, men at arbeidsgiver skal kunne 
bruke lønn som et fleksibelt virkemiddel innenfor rammen av gitte retningslinjer. 

Ansatte - Årsverk 

I Dyrøy kommune er det ca. 150 ansatte i til sammen ca 107 årsverk. De totale 
personalutgiftene (lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift) i 2017 er brutto på ca 70 millioner 
kroner. Personalutgifter utgjør ca 62 % av kommunens driftsbudsjett. 

Fremtidige tariffoppgjør, krav til økt kompetanse og økning i pensjonsutgiftene på bakgrunn 
av et kommende generasjonsskifte, vil holde personalutgiftene oppe.  

Drøftingsgrunnlag 

Lokal lønnspolitikk og retningslinjene for lokale forhandlinger er en del av kommunens 
personalpolitiske retningslinjer, og vil være grunnlaget for drøftingene med organisasjonene 
i forkant av de lokale forhandlingene. Dette for å sikre at det er sammenheng mellom 
vedtatte målsettinger og prioriteringer under de lokale forhandlingene. 

Arbeidsgiverpolitikk 

Dyrøy kommune opplever stadig økende økonomiske utfordringer og utfordringer ved 
rekruttering av fagpersonell i «nøkkelstillinger» hvor det kreves særskilt kompetanse. 

Arbeidsgiverutfordringer 

Vi står bl.a. ovenfor følgende utfordringer; 

 utvikling og nyskapning 
 kompetanseheving/etterutdanning 
 tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft 
 driftstilpasning i samsvar med nye driftsrammer 
 holdninger og lojalitet 
 heltidskultur 
 lederstabilitet 
 helsepersonell i framtida 
 
Kommunen er en av bærebjelkene i lokalsamfunnet og representerer en infrastruktur som 
innbyggere og næringsliv er helt avhengige av, og det er lederne og de ansatte som skaper 
resultatene for innbyggerne. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet 
mellom leder/medarbeider og innbygger/bruker blir derfor avgjørende. 

Kommunens samfunnsutviklerrolle blir et sentralt perspektiv også i arbeidsgiverpolitikken, 
og god konkurransekraft i arbeidsmarkedet er avgjørende for å beholde og rekruttere 
kompetente ansatte. 

Konkurransefortrinn 

Kommunens konkurransefortrinn må gjøres kjent ovenfor unge under utdanning, til yrkes- 
og studieveiledere, til foreldre, og hele arbeidsmarkedet. 

 den lærende kommune  
 kvalifiserte medarbeidere 
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 gode pensjonsordninger 
 varierte arbeidsoppgaver 
 enkel struktur 

OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK 

Generelt 

Dyrøy kommune har som mål en helhetlig personalpolitikk slik at kommunen oppnår sine 
mål om å yte kvalitativt gode tjenester til befolkningen.  Lokal lønnspolitikk skal utøves med 
bakgrunn i kommunens oppgaver, personalsituasjonen og budsjett – og under hensyn til 
hvilke tiltak som er nødvendig for å nå kommunens mål. Lønnsfastsetting skal skje innenfor 
kommunens vedtatte økonomiske rammer. 

HTA - lønnspolitikk 

HTA ’s bestemmelser og kriterier (ansvar, innhold og kompetanse) skal danne grunnlag for 
kommunens lokale lønnspolitikk. Dyrøy kommune skal ha en lønnspolitikk som gjør 
kommunen konkurransedyktig ved rekruttering av nye ansatte, og bidra til å beholde og 
motivere egne arbeidstakere. I tillegg ønskes det å stimulere til en ønsket utvikling, oppnå 
nødvendig effektivitet og nå målrettede resultater.   
 
Styrende for slik lønnsutvikling er partenes vurdering av i hvilken grad den enkelte 
arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere har bidratt til at Dyrøy kommune når sine mål. 
Stillingsbeskrivelser, samt at medarbeider og lønnssamtaler gjennomføres, blir viktige 
virkemidler for en slik vurdering.  

Det må være samsvar mellom de krav som stilles til organisasjonen og de betingelser som 
gis gjennom politiske vedtak. Dersom man forventer og stiller krav til service, effektivitet og 
tjenesteyting på et høyt nivå i forhold til våre brukere, må også de som er ansvarlige for 
dette gis reelle virkemidler i arbeidet med å løse oppgavene (myndighet). 

Lokal lønnspolitikk 

HTA er utgangspunkt for all lønnsvurdering. Den fastsettes etter forhandlinger mellom de 
sentrale parter, som også setter rammer for hva som kan avtales mellom de lokale partene.  

Lokal lønnsdannelse krever at arbeidsgiver har kunnskap om lønnsdannelse og avtaleverk, 
og at arbeidsgiver utøver en bevisst lønnspolitikk som er etterprøvbar, og som tilstreber 
rettferdighet og forutsigbarhet blant arbeidstakerne.  

Det viktigste grunnlaget for at arbeidstakerne skal være fornøyd med sin lønn, er at den 
oppleves å være på et rimelig nivå i forhold til de grupper som man synes det er naturlig å 
sammenligne seg med. 

Arbeidsgiverpolitikk - lønn 

Følgende momenter vedrørende lønn er: 

 Lønnspolitikken må oppfattes som akseptert og rettferdig. Det forutsetter at ledere blir 
tydelig både i sine forventninger og i sine tilbakemeldinger. Det må utvikles et felles 
verktøy til dette arbeidet. 

 Ansatte i Dyrøy kommune skal ha mulighet til å påvirke sin egen lønn, og 
lønnspolitikken må derfor være nedfelt skriftlig og kjent blant de ansatte. 

 Lønnsfastsettelse skal avspeile stillingens innhold, ansvar og medarbeiderens 
kompetanse. Det skal lønne seg å øke sine kunnskaper.  Det skal legges vekt på 
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initiativ, brukerfokus, samarbeidsevne og ansvar for egen og Dyrøy kommunes 
utvikling. 

Ledere 

Rådmann, eller den han bemyndiger og enhetsledere i Dyrøy kommune har et spesielt 
ansvar for at den lønnspolitiske planen følges opp. 

Likestilling/likelønn 

Alle ledere skal ta ansvar for å arbeide målbevisst for at både kvinner og menn får samme 
mulighet til lønnsutvikling og avansement. Lønnsforskjeller som har sin årsak i kjønn skal 
ikke forekomme. Eventuelle utilsiktede skjevheter skal rettes opp ved lokale forhandlinger. 
Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de 
fremmer likestilling. 

Rekruttere og beholde 

Gjelder i de tilfeller det er spesielle problemer med å beholde eller rekrutterte kvalifiserte 

arbeidstakere. 

Konkurransedyktig 

Dyrøy kommune skal være konkurransedyktig og vil arbeide for å ha en lokal lønnspolitikk 
som gjør at viktige leder- og fagstillinger på alle nivå skal være besatt. Som et middel for å 
rekruttere og beholde arbeidstakere med ønsket kompetanse, vil det kunne oppstå 
lønnsforskjeller innen sammenlignbare grupper.  Dette må det være aksept for. 

Kvalifiserte medarbeidere 

Å rekruttere kvalifiserte ansatte betyr ikke at vi ensidig kan tilby høyere lønn til de vi ønsker 
å rekruttere, spesielt hvis det ikke er midler til å beholde eller utvikle godt kvalifiserte 
ansatte vi allerede har i kommunen.  En vurdering av særskilte behov i tjenesten og 
virkningen i enheten av å tilby alternativ lønn til nye medarbeidere ved rekruttering skal 
gjøres av rådmannen, eller den han bemyndiger, i samarbeid med enhetsleder. Ved 
ansettelse forhandler rådmannen lønn eventuelt lønn vedtas i ansettelsesutvalget. 

Det bør også vurderes endringer i avlønning av eksisterende medarbeidere med 
tilsvarende kompetanse, arbeidsområde og ansvar når en gir den nyansatte en alternativ 
lønnsplassering. Det kan vurderes om en heller bør avtale et lønnsopprykk ved utløp av 
prøveperioden eller beskrive en god lønnsutvikling i løpet av de første par årene dersom 
medarbeiderens kompetanse og innsats er som forventet i stedet for en høy lønn fra første 
dag. 

Stimuleringstiltak - rekrutteringsutfordringer 

 Lærlinger 
 Ungdom 
 Lønnsansiennitet  
 Kompetanseløft 

Rekrutteringsbehov 

Det skrives ut rapport med oversikt over alderssammensetning. Framtidig 
rekrutteringsbehov innenfor de ulike yrkesgrupper avdekkes. 
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Endring av stillingskoder og stillingsbeskrivelser. 

Rapporteringsbenevnelser og avansementstillinger  

Heltidskultur 

Dyrøy kommune har som hovedmålsetting å unngå uønsket deltid og vil arbeide aktivt for å 
unngå dette i henhold til HTA § 2.3 og AML § 14-3. 

Seniormedarbeidere 

Dyrøy kommune vil arbeide aktivt for å beholde seniormedarbeidere lengre i tjeneste.  

Dyrøy kommune har undertegnet IA - avtalen. Gjennom de forpliktelsene denne gir og fordi 
vi ønsker å beholde den kompetansen seniormedarbeiderne representerer, er det et mål å 
beholde flere arbeidstakere i arbeid til oppnådd pensjonsalder. De økonomiske 
virkemidlene kommunen kan benytte er fastlagt i IA-måldokument.  

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som 
mottar AFP etter pensjonistordningens ordinære regler. Timelønn kr 191 pr. faktisk arbeidet 
time. Jr. HTA §12.5. Turnustillegg i h.h.t. HTA §5. 

Taushetsplikt 

Dyrøy kommunes representanter og tillitsvalgte på alle nivå har taushetsplikt dersom de 
ved forberedelser til, eller under forhandlinger, får opplysninger som er undergitt 
taushetsplikt.  Taushetsplikten omfatter bl.a. alle personvurderinger som skjer i løpet av 
forhåndsdrøftinger og forhandlinger.  

 

Foto: BBFT – velferdsteknologi kommer 
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LØNNSNIVÅ FOR ULIKE STILLINGSGRUPPER 

Formål 

Målsettingen er at vi skal ha en struktur for lønnsnivå som vi kan styre etter, og som gir 
trygghet for rettferdig lønnsutvikling for alle grupper, og som gir føringer på lønnsplassering 
ved utlysning av stillinger og ved lønnsforhandlinger.   

Lønnsnivå for ulike grupper må bygge på en plan som tar hensyn til: 

 arbeid og ansvarsområde 
 kompetanse 
 kompleksitet 
 lederstrukturen, jf administrativ organisering (organisasjonsstruktur) 

 

Generelle bestemmelser 

Stillingsbeskrivelse  

Som grunnlag for vurdering av lønnsfastsettelse i Dyrøy kommune skal det være en 
stillingsbeskrivelse for alle stillinger.  Stillingsbeskrivelsen skal være kortfattet og beskrive 
de oppgaver den enkelte arbeidstaker faktisk utfører og det ansvar som ligger til stillingen.  
Den skal videre beskrive hvilke krav som stilles til innehaveren med hensyn til utdanning, 
praksis og skikkethet for stillingen og hva som skal legges til grunn ved vurdering av 
utførelse av jobben.  

Det må foretas en gjennomgang av stillingsbeskrivelser. 

Innen utgangen av 2017 skal det være utarbeidet stillingsbeskrivelse for alle stillingene i 

Dyrøy kommune. Ansvarlig: Enhetsleder i samarbeid med tillitsvalgt. 

Lederavtale 

For rådmann, rådmannens ledergruppe (HTA kap. 3.4.1) og enhetsledere (HTA kap. 3.4.2) 
i Dyrøy kommune skal det være utarbeidet egne lederavtaler, som skal være godkjent av 
partene i løpet av 2017. 

Lederavtalene skal sees på som en gjensidig forpliktelse mellom rådmann, rådmannens 
ledergruppe og enhetsleder.  

Ansvarlig for lederavtale rådmann er: formannskapet. Ansvarlig for rådmannens 
ledergruppe og enhetsledere er: rådmannen. 

Lønn 

Alle som lønnes i henhold til HTA Kap 3 og Kap 5 (lønn fastsettes lokalt) skal ha samme 
lønnsutvikling som de i Kap 4 (sentralt forhandlet), dog innenfor lønnsutviklingen i KS-
området og kommunens totale situasjon. Det skal ikke gis 0 oppgjør uten at annet er 
særskilt avtalt f.eks. ved tilsetting, og hvor årets lønnsutvikling er inkludert i 
lønnsfastsettelsen. 

Alle ledere/fagledere/arbeidsledere skal ha høyere lønn enn de som de leder. Unntak fra 
dette kan være rekruttering av medarbeidere med særskilt kompetanse. 
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Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver 

Lønnssystemet bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte 
arbeidstakers utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og 
lønnsutvikling. Kompetanse erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, intern eller 
ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse, blant annet gjennom tildelte 
oppgaver/arbeidsområder. 

Opplæringsplan for Dyrøy kommune bør revideres. Nordavind Utvikling har i 
samarbeidsplan med Dyrøy kommune fått oppdraget med å lage en kompetanseplan for 
Dyrøy kommune. Kompetansekartlegging er gjennomført. Det skal utarbeides årsplaner for 
kompetanseheving på den enkelte enhet. Kompetanseplan for pleie- og omsorg ble vedtatt 
i 2012. 

Endret lønn 

Det vises til HTA. 

Videre-/etterutdanning 

Lønnstillegg for ansatte som har gjennomført relevant 1 års relevant videre-/etterutdanning 
og/eller vurdert realkompetanse, følger veiledende norm fastsatt i meklingsmannens 
møtebok fra 2008 (kap. 4 og 5), fastsatt til kr. 20 000. Kap. 3 behandles særskilt ved disse 
forhandlingene. 

For relevant videre-/etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 
måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig. Krav framsettes ved lokale 
forhandlinger. 

Følgende gjelder utdanning gjennomført etter 1.1.2013: 

15 studiepoeng 30 studiepoeng 45 studiepoeng 60 studiepoeng 

5 000 10 000 15 000 20 000 

 

Tillegget gis kun en gang. Søknad fremmes etter endt utdanning eller eventuelt i løpet av 
utdanningen. Kompetansetillegget gis for den stilling en har i Dyrøy kommune, forutsatt at 
videreutdanningen er relevant og dokumentert. Dette må sees i sammenheng med 
opplæringsplan for den enkelte enhet.  
 
Endring av stillingskode tas opp ved lokale forhandlinger eller ved nyansettelser, gjelder 
også videre- og etterutdanning utover 60 studiepoeng. 

Undervisningspersonalets lønnsfastsetting og innplassering i stillingskode framgår av HTA 
vedlegg 6. 

Sykepleiere med 1 års relevant videreutdanning 60 studiepoeng, lønnes som 
spesialsykepleier. 

Fagarbeider med fagskoleutdanning 

Stillingskode fagarbeider med fagskoleutdanning SKO 7718 og 7719 (uten og med 
særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i 
tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være minst ett års varighet – 60 fagskolepoeng og 
være relevant for stillingen.  
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Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innholdet og krav til de enkelte 
stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. Stillingskodene innføres fra 
01.08.17. 

 

Sykepleier- og vernepleierstudenter 

Som et rekrutteringstiltak avlønnes sykepleierstudenter og vernepleierstudenter som tar 

ekstravakter/ferievikariater i Dyrøy kommune, PLO slik: 

Det gis kr 5.000 over årslønna på assistentstigen for studenter som er ferdig med 1. året i 

utdanninga.  

Studenter som er ferdig med 2. året i utdanninga lønnes etter fagarbeiderstigen.  

Realkompetanse 

Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring 
og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring og 
lignende.  

Lønnsansiennitet fastsettes etter dokumentert arbeidserfaring fra tidligere arbeidsgiver(e). 

Kompetansekartlegging er gjennomført. Årsplaner utarbeides og ajourføres av hver enkelt 
enhet. 

Lønnsnivå 

Lønnsnivå gjenspeiler kommunens administrative organisering. Strategisk ledelse er 
rådmannen og rådmannens ledergruppe: enhetsleder teknisk (stedfortreder for rådmann), 
enhetsleder økonomi og enhetsleder personal og servicetorg. 

Lønnsnivå for strategisk ledelse skal være høyere enn for enhetsledere.  Unntak fra dette 
skal begrunnes særskilt. Stedfortreder for rådmannen gis en godtgjørelse.   

Lønnsnivå for enhetsledere skal være høyere enn fagledere/mellomledere i sin enhet.  
Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.   

Lønnsnivå for ledere 

Det tas forbehold om endringer som følge av omorganisering. 

Dyrøy kommune lønner strategisk ledelse: rådmann, enhetsleder teknisk, enhetsleder 
økonomi, enhetsleder personal og servicetorg etter bestemmelsene i HTA Kap. 3.4.1. 

Enhetsledere lønnes etter HTA Kap.3.4.2.  

 enhetsleder kultur og fritid 

 NAV-leder 

 enhetsleder barnehage 

 enhetsleder PLO 

 enhetsleder skole/SFO 
 

Grunnlag for fastsetting av lønn er en totalvurdering av følgende forhold: 

 Lønnsnivået og størrelsen på enheten 
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 Størrelse på budsjett 

 Kompleksitet i stilling 

 Kompetanse 

 Nivå i organisasjonen 

 Oppnådde resultater i forhold til enhetens mål 
 
Enhetens mål fastsettes gjennom samtale mellom rådmannen og enhetsleder. 
 

Forhandlingene etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai 

og 1. oktober hvert år.  

Tidspunkt fastsettes utfra det sentrale oppgjøret i Kap 4.  
Lønnsnivå på fagstillinger og gjennomgående stillinger 

Lønnsnivå 

Lønnsnivå for fagstillinger og gjennomgående stillinger lønnes etter HTA Kap. 4 og Kap. 5. 
Lønnsnivå for disse stillingene (Kap 4) blir i det alt vesentlige fastsatt gjennom tariffavtalens 
bestemmelser. Fastsetting av lønn Kap 5 skjer lokalt.  Minstelønn fastsettes ut fra 
ansiennitetsbestemmelsene for den enkelte lønnsgruppe.  Reglene for godskrivning av 
ansiennitet finnes i HTA. 

Ellers fastsettes lønn ut i fra en total vurdering av følgende forhold; 

 Innsats 
 Kompleksitet 
 Kompetanse 
 Ansvar 
 Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 
Oppfølging skjer av nærmeste leder. 
 
Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de 
er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning 
pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, eller andre særskilte forhold 
 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og 
formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

HTA Kap 5 

Lønnsfastsettelse for stillinger lønnet etter HTA Kap. 5 foregår i sin helhet lokalt i 
kommunen. Lønnsfastsetting lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av 
bestemmelser i HTA. Minstelønn fastsettes ut fra ansiennitetsbestemmelsene for den 
enkelte lønnsgruppe.  Reglene for godskrivning av ansiennitet finnes i HTA kap. 4. 

Det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 5.1 mellom 1. mai og 1. 

oktober. Tidspunkt avklares i felles drøftingsmøte, etter at sentralt lønnsoppgjør er ferdig. 

De stillingskoder dette omfatter er listet i HTA vedlegg 1. 

Nordavind Utvikling 
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Det gjennomføres eget drøftingsmøte og egne lokale forhandlinger for ansatte i Nordavind 

Utvikling etter at lokale forhandlinger i Dyrøy kommune er gjennomført. Det gjennomføres 

årlige lokale forhandlinger for daglig leder i kap. 3 og prosjektledere i kap. 5. Det er ikke 

ønskelig at ansatte i NU forfordeles på bakgrunn av budsjett, men følger tilsvarende 

lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

 

Funksjonstillegg 

Funksjonstillegg er ikke personlige tillegg, men gis så lenge personen innehar og utfører 
funksjonen.  Hvis det skal opprettes faste funksjoner må det være en forutsetning at disse 
er uttrykk for et reelt merarbeid og/eller mer ansvar.  Tillegget kommer i tillegg til ordinær 
lønn, og skal ikke defineres inn i grunnlønna.  

For faste funksjoner som skal være gjenstand for forhandlinger, må det utarbeides 
funksjonsbeskrivelser.   

  

-�32�-



Lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

 

Side 16 av 22 

 

RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING OG ENDRING AV LØNN 

Omgjøring av stilling 

Ved ledighet i stilling skal behovet for stillingen og kompetanse alltid vurderes og da sett ift 
enhetens og kommunens samlede behov. Arbeidsgiver kan i samråd med tillitsvalgte gjøre 
om ei stilling når denne blir ledig. 

Lønnsplassering ved utlysning av stillinger 

Som hovedregel benytter Dyrøy kommune HTA’ s bestemmelser for fastsetting av lønn ved 
utlysning av stillinger.  For ledere og andre stillinger med krav om spesiell kompetanse, 
vurderes lønnsplasseringen særskilt. 

Lønnsfastsetting ved tilsetninger 

Den som blir tilsatt i stilling kan forhandle om lønnsplassering innenfor rammen av budsjett 
for stillingen. Rådmannen, eller den han delegerer til, har fullmakt til å fastsette 
lønnsplassering etter retningslinjer fastsatt i denne lønnspolitiske planen. Evt. kan 
rådmannen fastsette lønn ved evaluering av ledere i prøvetid. 

Lokale forhandlinger 

For personer tilsatt i Dyrøy kommune kan lønn bare endres gjennom lokale forhandlinger.  
Alle endringer skal skje innenfor rammen av HTA bestemmelser. 

Dette er forhandlinger etter HTA slik: 

 Kap 3. punkt 3.4.1 og 3.4.2 
 Kap. 4 punkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4 
 Kap. 5 punkt 5.1 og 5.2 
 
Forhandlinger etter HTA punkt 3.4.1 og 3.4.2 gjennomføres årlig. Kriterier for endring av 
lønn etter disse punktene er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA 
pkt 3.4.1 og 3.4.2 samt HTA Kap 4 og 5 i denne planen. 

Ved forhandlinger etter HTA punkt 4.2.1 kan partene sentralt avsette en viss andel av den 
økonomiske rammen til lokale forhandlingene etter denne bestemmelsen. Det kan også gis 
lokale føringer og avsette en viss andel lokale økonomiske rammer. Kriterier for endring av 
lønn etter dette punktet er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA 
4.2.1 i denne planen. Forhandlinger etter HTA punkt 4.2.1 skjer i tilknytning til hovedoppgjør 
og mellomoppgjør. 

Forhandlinger etter HTA punkt 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 og 5.2 kan skje gjennom hele året dersom 
kriteriene i henholdsvis punktene kriterier for endring av lønn etter HTA pkt. 4.2.2, kriterier 
for endring av lønn etter HTA pkt. 4.2.3, kriterier for endring av lønn etter HTA pkt. 4.2.4 og 
kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 5.2 i denne planen er oppfylt.  

Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted.   

Forhandlinger etter HTA punkt 5.1 gjennomføres årlig. Kriterier for endring av lønn etter 
dette punktet er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 5.3.  
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Fremgangsmåte ved lokale forhandlinger 

Lokal lønnspolitikk 

Lønnssystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som er kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver 
skal ta initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer 
utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene. 

Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal 
bla.a. bidra til å: 

 Motivere til kompetanseutvikling 

 Motivere til mer heltid 

 Beholde, utvikle og rekruttere 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 

 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 

Den lokale lønnspolitikken skal: 

 utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 
avansement. 

 Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter. 

 Angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementstillinger. 

 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. 

 Arbeidstakere i adopsjons-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis 
muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger 

Lokale drøftinger 

De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlig ett eller flere lønnspolitiske 
drøftingsmøter som samlet omfatter alle lønnskapitlene. 

Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, 
retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av HTA’ s forhandlingsbestemmelser. Videre 
drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for 
lønnsforhandlingene, og som i rimelig grad gir forutsigbare, forståelige og etterprøvbare 
kriterier. 

Lønnssamtale 

Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakeren. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I 
samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan 
iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra 
samtalen dersom arbeidstaker ber om det. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 
14 dager.  

Lønnssamtale kommer evt. i tillegg til medarbeidersamtale som skal gjennomføres årlig.  

Kompetanse – læring og utvikling 

Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen 
og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og 
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universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende 
oppgaver og utvikling av realkompetanse.  

Dyrøy kommune ønsker og sikre og utvikle kommunens generelle og spesielle 
kompetanse. Det skal derfor foretas en vurdering av den enkelte ansattes formal- og 
realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak.  

Kompetansekartlegging er gjennomført. Dyrøy kommune har pr. i dag ikke 
kompetansekartleggingsverktøy. I samarbeidsplan med Nordavind Utvikling er det avtalt at 
NU skal utarbeide kompetanseplan for Dyrøy kommune. Årsplaner som viser oversikt over 
eksisterende kompetanse og oversikt over ønsket kompetanse gjennomføres på den 
enkelte enhet. Enhetsleder setter opp en plan for å dekke gapet mellom eksisterende og 
ønsket kompetanse.  

Lønnsforhandlinger 

Lønnsforhandlinger etter Kap 3 pkt. 3.4.1 blir ført av kommunens forhandlingsutvalg med 
politisk oppnevnte representanter (oppnevnes av formannskapet – 2 politikere og 
rådmannen).  Sekretariat er rådmannen. 

Lønnsforhandlinger etter Kap 3 pkt. 3.4.2 og 3.4.3 blir ført av kommunens administrative 
forhandlingsutvalg ved rådmannen. 

Lønnsforhandlinger etter Kap. 4 og 5 blir ført av kommunens administrative 
forhandlingsutvalg ved rådmannen. Sekretariat er rådmannen. 

Lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA skal skje mellom lokale parter hvor hhv 
kommunen og den enkelte arbeidstakerorganisasjon (HTA) eller 
forhandlingssammenslutning lokale ledd ivaretar partsforholdet. Enkeltmedlemmer må søke 
samarbeid gjennom forhandlingssammenslutning.  

Så snart den økonomiske rammen og de sentrale føringene for de lokale forhandlingene 
foreligger, skal rådmannen eller den han bemyndiger kalle inn alle organisasjonene med 
forhandlingsrett til drøftingsmøte.  

I møtet fastsettes tidsplan for forhandlingene. Formålet er å oppnå enighet om hvilke 
kriterier en skal prioritere ved forhandlingene.  Kriteriene skal gjøres kjent for alle ansatte i 
Dyrøy kommune.  Ansatte søker skriftlig om lønnsopprykk gjennom sine organisasjoner. 

Det er hver enkelt arbeidstaker som har ansvar for å fremme krav gjennom sin 
organisasjon.  De uorganiserte må søke om endring av lønn til rådmannen.  

Organisasjonene fremmer sine prioriterte krav innen fastsatt tid. Etter at kravene er 
innkomne, vil det blir holdt et informasjons- og drøftingsmøte med organisasjonene. I 
praksis skjer dette i fellesmøte før forhandlingene. Kravene skal prioriteres på navngitte 
personer. Samlet krav fra foreningen bør ikke overskride en forventet rimelig andel av 
potten. 

Med bakgrunn i innkomne krav og begrunnelser, vil arbeidsgiver gi sitt tilbud skriftlig 
(forhåndstilbud) etter avtalt tidsplan.  Arbeidsgiver legger fram tilbud med en kort 
begrunnelse.  Etter at første tilbud er lagt fram er det anledning til å stille avklarende 
spørsmål før en går videre i forhandlingene.  Alle parter har anledning til å ta særmøter 
under forhandlingene.   

Det er taushetsplikt for alle parter om det som skjer under forhandlingene.  Protokollen er 
ikke offentlig før den er signert.  
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Underskrift av protokoller og informasjon om forhandlingsresultatet gis i fellesmøte etter 
gjennomførte forhandlinger. Lokalt tillegg gis som personlig ordning d.v.s. at ved 
nyansettelse i stillingen vil lønn bli vurdert. Det skal gå klart fram i protokollen om tillegget 
gis på topp eller kan bli oppspist av framtidige sentrale lønnsoppgjør som medfører høyere 
lønn. 

Retningslinjer 

Dette beskrives nærmere ved henvisning til retningslinjer for lokale forhandlinger – God 
forhandlingsskikk HTA vedlegg 3, punkt 3.2.1.  

De lokale parter skal utforme retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger. 
Hensikten er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle 
forhandlinger. 

Drøftingsmøter etter HTA Kap. 3 punkt 3.2.1 er lønnspolitiske drøftingsmøter der partene 
drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det avholdes felles drøftingsmøter for 
de årlige forhandlingene etter HTA. 

Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det 
er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og forhandlingsmøter. 

Drøftingsmøter legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med 
konkrete krav og tilbud.  

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlinger etter 
forhandlingssammenslutningsmodellen. 

 

I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:  

 Erfaringer fra tidligere forhandlinger 
 Forhandlingsforløp 
 Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning 
 Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte 
 Lokal lønnspolitikk og – kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene 
 Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser 
 Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem i forbindelse 

med forhandlingene 
 Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater 
 

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.2.1 dersom 
partene lokalt ikke blir enige om annet: 

 Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse for 
arbeidstakere som er omhandlet etter punkt 4.2.1 

 Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fra 
arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver. 

 Organisasjonene gis anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver i felles møte 
legger fram første tilbud. Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og 
arbeidsgiver og ikke omfatte for stor del av den samlede pott. 

 Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte (gis i første tilbud), angitt på 
stillingskategori. 

 Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. 

-�36�-



Lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

 

Side 20 av 22 

 

 Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at 
også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. 

 Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått 
oversikt over samlet bruk av potten. 

Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale 
forhandlinger. 
I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA Kap. 3, 4 og 5 har tillitsvalgte rett til 
innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. 

For selvstendige rettsobjekter som er organisert etter særlov (f. eks lov om interkommunale 
selskaper og aksjeloven) gjelder den samme rettigheten, dog slik at tillitsvalgte får 
utlevering av opplysninger plikter og undertegnede en taushetserklæring. 

Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av 
personopplysningsloven. 
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KRITERIER FOR INDIVIDUELL LØNNSPLASSERING OG 
LØNNSENDRING 

Generelle krav 

En overordnet målsetting ved gjennomføring av (årets) hovedoppgjør et at gode lokale 
prosesser skal bygge på gjensidig tillit og likeverdighet mellom partene og legge et godt 
grunnlag for de lokale forhandlingene. 

Ellers vil en legge vekt på følgende kriterier: 

 følge de sentrale føringene 
 åpenbare urimeligheter fra tidligere lønnsforhandlinger bør rettes opp 
 unngå lønnsrelasjoner som gjør kompetanseheving mindre attraktivt 
 likestilling – likelønn 
 prioritere stillinger der vi har rekrutteringsproblemer 
 sørge for at lavtlønte grupper får sin del 

Kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 3.4.1 og 3.4.2 

For lederavlønning – rådmannens ledergruppe gjelder ett eller flere av følgende 

kriterier: 

 oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 utøvelse av lederskap 
 betydelige organisatoriske endringer 
 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

For andre ledere – enhetslederne - gjelder følgende kriterier: 

 endret ansvarsområde 
 oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 utøvelse av lederskap 
 betydelige organisatoriske endringer 
 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 

Drøftingsmøter avklarer endelige kriterier. 

Rådmannen er ansvarlig for oppfølging. 
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RULLERING 

Planen skal behandles av kommunestyret i hver valgperiode. Planen rulleres annet hvert år 

i administrasjonsutvalget, og eventuelle endringer i HTA vil fortløpende bli tatt hensyn til og 

innarbeides i planen ved første rullering. 

 

 

Denne planen erstatter alle gamle vedtak vedrørende lokale forhandlinger. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/236 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 25.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Drifts og organisasjonsgjennomgang - ny organisasjonsmodell 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 61/17 07.06.2017 

Kommunestyret  20.06.2017 

Administrasjonsutvalget 6/17 12.06.2017 

Arbeidsmiljøutvalget  12.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Økonomiske beregninger - drifts og organisasjonsgjennomgang 

2 Sluttrapport fra Telemarksforsking - 2016 

3 Telmarksforskning rapport  fase 2 - 2017 

 

Saksopplysninger 

 

I saksfremlegget redegjøres det for prosessen fra og med vedtak i kommunestyre den 16.12. 

2016. 

Hensikten er å beskrive de tiltak underveis som danner bakgrunnen for rådmanns forslag til 

vedtak. 

 

Historikk 

Drifts og organisasjonsgjennomgangen startet med rådmannens forslag i budsjett for 2016 hvor 

det ble lagt inn økning av en stilling i administrasjonen med ansvarsområde bistå med 

kvalitetsutvikling og omstilling i organisasjonen.  

Nåværende organisering i kommune tilfredsstiller ikke lovkrav iht til opplæringsloven  

 § 13-1. «Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring.  Kommunen skal ha 

skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået» 

 

 

Nåværende organisering: 

En ren tonivå-modell. Rådmannen (alene) utgjør nivå 1, alle enhetslederne utgjør nivå 2 
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Vedtaket i kommunestyret 15.12.2015  

«Rådmannen bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte på omstilling 

og en fremtidsrettet organisering. Gjennomgangen bes gjennomført som prosjekt med tilrådning 

til ny organisering av funksjoner, kompetanse og behov i løpet av 2016». 

 

Telemarksforskning ble valgt som leverandør for å bistå med en drifts og 

organisasjonsgjennomgang etter utlysning av anbudet i fase 1 gjennomføring i 2016. 

Telemarksforskning har tidligere ledert vært ansvarlig for levere rapporter tidligere til 

kommunen: 

- Evaluering av Dyrøy kommunes pleie-, rehabilitering og omsorgtjenester (TF-notat 17/2013 – 

28.06.2013) 

- Gjennomgang av PRO-tjenestene (29.09.2015) 

- Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune (19.01.2016) 

 

Formannskapet har vært styringsgruppe for prosjektet. Rådmann har vært prosjektansvarlig. 

 

Oppdragsforståelse fase 1: 

I drifts- og organisasjonsgjennomgangen skal Telemarkforsking: 

- Kartlegge og analysere nåværende organisasjonsstruktur/-modell og omstillingsbehov. 

- Begrunne og fremme forslag til en god, funksjonell og fremtidsrettet organisasjonsstruktur/-

modell for hele kommunen. I dette ligger også hvilke tjenester som skal utføres av kommunen 

selv, og hvilke tjenester som bør løses ved interkommunalt samarbeid. 

- Det skal legges spesiell vekt på ivaretakelse av lovkrav kompetansebehov og –krav og 

tilgjengelighet 

- Behovet for å beholde og rekruttere arbeidskraft 

 

Metode: Intervju med ledere, ansatte og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

Endelig rapport ble levert 1.9.2016 

 

Telemarksforskning frem følgende forslag til organisering i sin rapporten:  

4 kommunalsjefer fordelt på følgende enheter: 

- Stab /støtte,  

- Oppvekst og kultur,  

- Helse, omsorg og velferd  

- Teknisk, areal og miljø.  

 

Foruten endret organisering pekte rapporten på: 

-Sammensetning av AMU: «Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer. Arbeidsgiversiden 

er representert med 5 folkevalgte og arbeidstakersiden er representert med 4 tillitsvalgte og 

hovedverneombudet. Rådmannen og administrativ toppledelse bør klart være representert i 

arbeidsmiljøutvalget. 

- Behov for økt styring 

- Ordfører er i hht. pkt. 2.11 kommunens tiltakssjef (næringssjef). Rådmannen synes i sin rolle 

ikke å ha hverken ansvar eller myndighet i ifht. tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 

Rådmannen er administrativt overordnet plan- og næringsrådgiver. Denne bør være underordnet 

rådmannen også i saker som vedrører tiltak/næring 

 
Telemarksforskning ga en orientering om innholdet i den foreløpige 

rapporten til ansatte og styringsgruppen. Forslag til ny organisering ble 

ikke behandlet i Arbeidsmiljøutvalget eller administrasjonsutvalget, og 

rådmannen hadde heller ikke gitt sin vurdering eller hatt drøftingsmøter 

med de tillitsvalgte  før behandling i kommunestyre. 
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Kommunestyre vedtak den 06.10.2016: 

«Kommunestyret vedtar at det igangsettes en større omorganiseringsprosess for den 

administrative strukturen i kommunen. Det ønskes innført en sektormodell med et 

rådmannsnivå bestående av fire kommunalsjefer utover rådmannen selv, i tråd med 

anbefalinger i rapporten fra Telemarksforsking.  

Modellalternativ 2 i nevnte rapport foretrekkes, men der det utredes videre behovet for 

eventuelle mindre justeringer for fordelingen av gitte hovedaktiviteter og tjenester 

mellom kommunalsjefområdene. Rådmannen bes i denne sammenheng om å legge fram 

sak til behandling i kommunestyret til første møte i 2017, et konkret og spesifisert 

organisasjonskart der også enhetsstrukturen og tilhørende fordeling av 

hovedaktiviteter og tjenester framgår. Det forutsettes at prosessen tas i samråd med 

tillitsvalgte i henhold til avtaleverket og enhetslederne i kommunen. 

Rådmannen bes også i denne saken drøfte behovet og ønsker om å lyse ut enkelte av 

stillingene eksternt. Rådmannen bes dessuten synliggjøre hvordan ny struktur kan 

innpasses og finansieres uten at det totale antallet stillingshjemler i årsverk vil måtte 

økes.  

Ny administrativ organisasjonsstruktur forutsettes å trå i kraft med 

virkning fra 01.06.2017. Kommunestyret ber om at det i budsjett 2017 

settes av kr 200.000 til finansiering av eksternt ressursmiljø som rådgiver 

for prosessen og til å lede og fasilitere implementeringen av ny 

organisering.» 

 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak ble Fase 2 iverksatt i 2017 

 

Rådmann iverksatte utlysning av anbud etter en leverandør som skulle lede og fasilitere 

implementering av ny organisering. Utlysning og valg av leverandør ble iverksatt iht lov om 

offentlig anskaffelse. Det var 2 leverandører som ble ansett som aktuelle; EY og 

Telemarksforskning. EY ble tildelt oppdraget, men det ble levert klage fra Telemarksforsking. 

Rådmann ga styringsgruppen en orientering om prosessen. Styringsgruppen ba om at valgte 

tildelingen skulle behandles av de.  Dette medførte at beslutningen ble utsatt og EY trakk sitt 

tilbud. Oppdraget ble tildelt Telemarksforskning. Dette bidro til at det umulig å holde 

framdriftsplanen iht. vedtak i sak 46/16 at rådmannen skulle framlegge sak i kommunestyrets 

første møte i 2017.  

 

Framdriftsplan 

Rådmann og Telemarksforskning inngikk et samarbeid og det ble avtalt møter/workshops 

(arbeidsgrupper) og samlingene ble gjennomført i Dyrøy 22.03.2017-24.03.2017. I forkant ble 

det gjennomført et oppstartmøte mellom rådmannen og Telemarksforskings representanter. 

 

Det ble inndelt arbeidsgrupper i henhold til forslag til inndeling av «sektorer» iht rapporten. 

 

-Arbeidsgruppe stab og støttefunksjoner 

-Arbeidsgruppe helse, pleie/omsorg og NAV  

-Arbeidsgruppe barnehage, skole/SFO og                        

barnevern/helsestasjon/skolehelsetj./støttekontakt/avlastning 

-Arbeidsgruppe teknisk sektor, næring og kultur/fritid 
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Representanter for arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet deltok i 

arbeidsgruppene.  

Rådmannen deltok i alle arbeidsgruppene. 

 

Rapporten var ferdigstilt den 19.04.2017 

 

Telmarksforskning innledet med reduksjon i antall kommunalsjefer fra 4 til 3  i forhold til 

vedtaket som ble fattet i kommunestyre.   

«Vi legger i dette notatet fram forslag til en organisasjonsmodell som har tatt opp i seg 

informasjonen og en rekke av synspunktene som er kommet fram. Det foreslås nå noen færre 

lederstillinger – hvorav tre istedenfor fire kommunalsjefer, enn i det alternativet som 

kommunestyret sluttet seg til i sak 46/16. Oppgavefordelingen mellom sektorene 

(kommunalområdene) er også endret, om enn i rimelig beskjeden grad. Vi foreslår dessuten 

enkelte navnendringer for kommunalområdene og enhetene. Stillingene som kommunalsjef og 

enhetsleder foreslås etablert ved omgjøring av eksisterende stillingshjemler – dvs. innenfor det 

samlede antall stillingshjemler».  
 

Rådmann trekker ut følgende hovedtrekk fra rapporten fase 2:  

Endring i forhold til nå situasjon – ny struktur med økning av 3 adm. stillinger. Næringsrådgiver 

og kultur inngår i samfunnsutvikling og infrastruktur. Ingen enhetsleder kultur. Endring i forhold 

til nå situasjon: Ny enhetsleder rehabilitering og mestring. Reduksjon 40 % hjemmebaserte 

tjenester. Endring i (og avdelingsledere i stab).Ny inndeling av merkantile ressurser 

 

Struktur:     

Innføring av 3 Kommunalsjefer.  

- Helse og Omsorg 100 %  

- Oppvekst og kompetanse 100 %        

- Samfunnsutvikling og infrastruktur 100% 

 

6 Enhetsledere.  

- Rehabilitering og mestring 40% 

- Hjemmebaserte tjenester 60 % 

- Sykehjem 100 % 

- Barnehage 100 % 

- Grunnskole; SFO og voksenopplæring 100 % 

- Teknisk drift og eiendom 100 % 

 

Rapporten foreslår at rådmannen og kommunalsjefene skal være den strategiske ledergruppen. 

Stedfortreder funksjon: Foreslås at den går på omgang blant kommunalsjefene med en 

funksjonstid på 1 ½ år. 

 

 Rapporten beskriver flere sterke sider og utfordringer ved denne organiseringen blant annet:  

- Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig, tydeligere ansvarsområder 

- Tydeligere organisasjonsmodell 

- Definert strategisk ledergruppe bestående av rådmann og kommunalsjefer 

 

Utfordringene som beskrives er blant annet kommunens nåværende og framtidige økonomiske 

situasjon all den tid omstillingen skal skje ved omgjøring av eksisterende stillingshjemler.  
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Prosess etter ferdigstillelse av rapport den 21.4. 2017 -  iverksatt av rådmann  

Etter ferdigstillelse av rapporten innkalte rådmann til møte med enhetsledere og 

hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Rapporten ble gjennomgått og det ble bedt om 

kommentarer til inndeling av de ulike sektorene slik de var presentert i rapporten. Møtet ble 

gjennomført i forkant av møte med styringsgruppemøte (FS) den 21.4.2017. Hensikten med 

gjennomgangen var å få innspill fra – sørge for medvirkning - før rådmann presenterte 

innspillene for styringsgruppen (FS). 

I styringsgruppemøte ble rapporten samt kommentarer fra enhetsledere og 

hovedtillitsvalgte/hovedverneombud presentert. Her et utdrag fra kommentarene. 

 

Kommentar fra enhetslederne: 

«Rapporten bør bearbeides. Konsekvenser bør utredes. Mennesker blir berørt – må være 

gjennomtenkt. Sikre at det ikke blir uro i org. Behovet for å gjøre endringer er tilstede - svaret 

ligger ikke i rapporten. Topp tung organisasjon – er dette riktig prioritering?» 

 

 

Kommentar fra tillitsvalgte: 

«Alle er positiv til medvirkningen som rådmann legger opp til. Hvem blir tapere hvis det blir 3 

kommunalsjefer? Bra vi blir inkludert og vi må også være det i den videre i prosessen.» 

 

Rådmannen la i møte med styringsgruppen (FS) frem følgende refleksjoner som utgangspunkt 

for diskusjon i styringsgruppen: 

- Antall kommunalsjefer redusert fra fase 1  

- Er den tilpasset kommunens størrelse og sammenlignbare kommuner?  

- Tilgang til kompetanse i egen organisasjon? 

- Organisasjonskartene: Er inndelingene hensiktsmessig? 

- Merkantile ressurser: Plassering vs. oppgaver  

- Tilsettinger: Forsvarlig omplassering? Intern - ekstern utlysning – hvordan sikre riktig 

kompetanse? 

- Økonomi: Får forslaget fra TF ytterligere konsekvenser enn det som ligger i budsjett 

2017?  

- Økte lønnskostnader grunnet stillingsbeskrivelser. 

 

 

Rådmann la for styringsgruppen frem forslag til videre saksbehandling: 

- Ny samling med enhetsledere, fagansvarlige, andre, HTV og HVO  

- Rådmann gir innstilling til ny organisering.  Innstillingen behandles i AMU, Adm. 

utvalget, politisk behandling FS 7 juni og KS 20.6.2017 

 

Styringsgruppen godkjente rådmannens anbefaling. 

 

Etter at styringsgruppen godkjente fremdriftsplanen hadde rådmann på nytt møte med 

enhetsledere, fagansvarlige og HTV og HVO. Denne gangen ble det en halv dags samling i 

Norsavindshagen. Alle de som hadde blitt intervjuet av Telemarksforskning; enhetsledere, 

fagansvarlige, stab, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ble inndelt i 4 forskjellige grupper.  

Det vil si at de ble inndelt i grupper lik inndeling i «sektorene» under de 3 kommunalsjefenes 

ansvarsområde i tillegg til stab/støtte. 

 

De fikk i oppgave å gjennomføre en SWOT analyse med utgangspunkt i den sektoren de hørte 

under. SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en 
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organisasjon eller bedrifts egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle 

problemer og muligheter som kan påvirke utviklingen.  

 

Oppgaven var å beskrive Styrke- Svakheter-Muligheter – Trusler av organiseringen i «din» 

sektor.  

           Metoden ble valgt da dette inviterer til bred 

medvirkning. 

I tillegg til SWOT – analysen skulle følgende spørsmål besvares: 

Drøft + og - ved å innføre kommunalsjefer  

Drøft + og - ved det å ha enhetsleder 

Drøft + og - ved å samle støttefunksjoner i servicetorget 

 

SWOT analysen og spørsmålene skapte et stort engasjement og det fremkom mange momenter 

som har vært nyttige for rådmann for å få et solid grunnlag basert på bred medvirkning før 

beslutning om forslag til endelig organisering skulle tas. 

 

Oppsummering – generelle gjennomgående trekk fra SWOT analysen  

 

Styrken ved organiseringen med 3 kommunalsjefer 

- Klare «kommandolinjer» 

- Overordnet ansvar tillegges kommunalsjefene 

- Får på plass etterspurt overordnet nivå skole/barnehage. 

- Overflytting merkantile gjør oss mindre sårbare 

- Tydelig organisering av oppgavene og klare ansvarsområder 

- Økt fokus på ledelse 

- Fokus på rehabilitering og mestring, psykiatri og rus 

- Frigjør rådmann 

Svakheter ved organiseringen med 3 kommunalsjefer 

- Modellen er ikke tilpasset kommunens størrelse, 

- Kommunen er for liten til å ha 3 kommunalsjefer 

- Finansiering: «tar fra de nederste for å finansiere toppen» 

- Det blir dyrere drift 

- Stab økonomi og service avdelinger ledes av en fagleder/avdelingsleder, dvs. uten 

budsjett og personalansvar, noe som dermed tillegges rådmannen 

- Svekkelse av merkantile ressurser ute i enhetene 

- Stort spenn oppgaver som tillegges de merkantile 

- Kobling plan/næring og kultur ikke hensiktsmessig.  

- Utfordring fylle kompetanse krav til kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 

 

 Fra helse og omsorg pekes det på følgende svakheter: 

- Enhetsleder; uheldig med pleieoppgaver i tillegg til lederoppgaver 

- Fordeling av % hjemmetjeneste og mestring/rehabilitering 

- Enhetsleder tilbys stillingen som kommunalsjef (de bør lyses ut eksternt) 

 

Fra gruppen samfunnsutvikling og infrastruktur pekes det på følgende svakheter:  

- Krav til kompetanse til kommunalsjef fagkombinasjon teknisk/kultur 

- Ingen enhetsleder kultur (ansvar bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral, 

ungdomsarbeid), noe som mangler. 

 

Betraktninger i etterkant av rapporten og SWOT analysen 
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Telemarksforskningsrapporten har, -slik rådmannen ser det, vært et godt utgangspunkt for en 

SWOT analysen. For å lykkes med endringsprosesser er det viktig med involvering og 

medvirkning. Lov og avtaleverket regulerer behandling av denne type prosesser. Rådmann 

ønsket bred medvirkning og dette var også gitt i kommunestyrets vedtak. Det var viktig at de 

ansatte skulle få et eieforhold til prosessen.  

Medvirkningen spesielt i SWOT analysen, hvor de ansatte og tillitsvalgte var involvert, har gitt 

rådmann kunnskaper om organisasjonen og organiseringen slik de ansatte og 

hovedtillitsvalgte/hovedverneombudet ser det. Medvirkningen og dialogen rådmann har hatt med 

de ansatte har dannet et godt grunnlag for rådmannens kommentar til rapporten, samt forslag til 

ny organisering. 

Det fremkommer av de innspillene de ansatte har gitt at den største innvending mot forslag til 

organiseringen slik den er presentert av Telemarksforskning; - er at det med 3 kommunalsjefer er 

en «topp tung administrasjon» og ikke lik andre sammenlignbare kommuner.  

 

De gir også klart uttrykk for at de er bekymret for at behovet for finansiering av modellen med 3 

kommunalsjefer vil redusere antall stillinger som er knyttet til direkte tjenesteproduksjon. 

Endringer sammensetning på servicetorget synes det å være motstand mot, samt enheten 

organiseringen av samfunnsutvikling og infrastruktur hvor det foreslås at kultur skal inngå. 

Spesielt blir det pekt på at man ikke skal ha enhetsleder kultur. 

Her stilles det spørsmål om det er reelt mulig å få en kommunalsjef til Samfunnsutvikling og 

infrastruktur enheten. Hvem har kompetanse/fagkunnskaper både innenfor det tekniske tjenester 

og kultur?  

 

Drøftingsmøte  
I hht. Hovedavtalen (HA), del B skal arbeidsgiver skal ihht. § 1-4-1 så tidlig som mulig 

informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det bl.a. gjelder omorganisering/omlegging 

av driften. 

Drøftingsmøte med Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet ble avholdt den 29.5.2017. 

Sykepleierforbundet har pr i dag ingen tillitsvalgt. I tillegg hadde rådmann innkalt 

hovedverneombudet. 

 

Hensikt med møte var for rådmann å få synspunkter og betraktinger på mulige funksjonelle 

modeller som rådmann hadde kommet frem til i etterkant av gjennomført prosessen; med 

Telemarksforskning og møter med de ansatte/tillitsvalgte. 
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Rådmann presenterte 2 modeller. 

 

Modell A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rådmannens oppgaver: overordnet strategisk styring og utvikling, oppfølging interkommunalt 

samarbeid. Rådmannens ledergruppe vil bestå av foruten rådmann; ass. rådmann og leder av 

økonomi og utviklingsenheten. 

 

- Assisterende rådmann: Stedfortreder for rådmann. Ekstern/intern informasjon, saksbehandling 

internkontroll, kvalitet sikre tjenesteytingen internt.  

- Økonomi og utviklingsstab: Foruten tidligere økonomiavdeling inngår også servicetorget, leder 

av personalenheten, næringsrådgiver og folkehelsekoordinator.  

- IT flytte IT fra skole og kjøpe tjenesten fra Sørreisa kommune. 

- Skole og barnehagefaglig rådgiver 100 % vil kunne bli tillagt andre oppgaver enn oppgaver i ht 

til opplæringsloven. 

- Endring ellers under leder av PLO vil det opprettes en 3 stillinger som avdelingsledere 100 % 

som har fag og personalansvar. I dag  er det 2 fagledere. Redusert pleieressurs dersom en 

pleiestilling omgjøres til en avdelingslederstilling.  

- Ny avdeling: mestring og rehabilitering med egen avd. leder 100 %. I denne avdelingen vil 

inneha ansvarsområdene: PU tjenesten, bistand til de med behov for omsorgstjenester grunnet 

funksjonsnedsettelse, rus og psykiatri, helsesøster og fysioterapi. 

Begrunnelse for 100 % avd. ledere er bl. a økte krav til helse og omsorg, behov for styrking av 

tjenesten jf. demografisk utvikling, krav til kvalitet og dokumentasjon, økt satsning på 

forebygging. 

 

Finansiering: Beregnet økt merkostnad på kr 74.300,-.  
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Modell B 

Innføring av to kommunalsjefer: helse og omsorg og oppvekst og kultur. Ellers lik modell A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge modellene beholder inspektør i 100 % stilling (i dag fordelt 80 % inspektør og 20 % 

adm.) 

Merkantile ressurser: I forbindelse med naturlig avgang er det/vil det bli stilt krav til fleksibilitet 

i forhold til ansvarsområde. Redusert sårbarhet, fleksibilitet og fokus på service mot innbyggere 

vil bli vektlagt og dette vil medføre en fysisk flytting av ressursene. Kulturlederstillingen økes 

opp til 100 % stilling. Redusert pleie-ressurs ved omgjøring av en pleiestilling til 

avdelingslederstilling ved avdeling Mestring, forebygging og rehabilitering.  

 

 

Finansiering: Beregnet besparelse/mindrekostnad på kr 238.500,-  

 

 

 

Uttalelser fra de tillitsvalgte: 

- Positiv til begge alternativene. Konkrete modeller 

- Begge alternativene ivaretar krav om skole og barnehagefaglig rådgiver 

- Begge alternative styrker helse og omsorg og det er positivt til opprettelse av egen 

avdeling mestring og rehabilitering som vil kunne ivareta nåværende og fremtidige 

oppgaver. 

 

- Alternativ A: en ass. rådmann bidrar til mer fleksibilitet i forhold til tildeling av 

oppgaver. Usikker på kompetansekrav og mulig rekruttering til denne stillingen. 

Bekymring for arbeidsmengden som vil legges til denne stillingen. 

 

- Modell B: Tydelig ansvarsdeling. Kan synes mer hensiktsmessig enn modell A. Enklere å 

rekruttere personer til kommunalsjefstillingene. 

 

- Rådmannens forslag vil føre til færre oppsigelser. 

- Bedre løsning sett fra de ansatte sitt synspunkt. 
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- Ikke positiv, - bekymret over IT ressursen fjernes fra skole 

 

- Økonomisk ikke de store forskjeller på de ulike alternativene 

 

De tillitsvalgte pekte ellers på det positive i prosessen hvor rådmann hadde sørget for involvering 

og medvirkning fra de ansatte og tillitsvalgte. Videre håpet og pekte de på av viktigheten av at 

innspill fra ansatte og tillitsvalgte ble vektlagt og tatt med i vurderingen når beslutningen om 

endelig organisering ble vedtatt.  

Vurdering 

Rådmannen oppgaver og myndighet er definert i kommuneloven § 23. Her fastlås rådmannens 

stilling som den øverste tilsatte leder av den kommunale administrasjonen. En sentral del av 

denne ledelsesfunksjonen er plikten til å sørge for at tjenestemannsapparatet til enhver tid 

fungerer på en hensiktsmessig måte. Rådmannen er ansvarlig for samordning og effektivisering 

av helde den kommunale virksomheten, og skal sørge for at politiske vedtak blir iverksatt i 

henhold til de instrukser som blir gitt. Rådmannens «plikt til å sørge for» innebærer også at 

rådmannen også må «myndighet til å gjennomføre» 

 

Med bakgrunn i forståelsen av kommuneloven § 23 mener rådmann mener at enhver 

organisering av organisasjonen bør skje i et samarbeid med ansatte, ledere og 

tillitsvalgte/verneombud iht lov og avtaleverk. Dette innebærer at endelig utforming bør skje 

etter drøftinger med tillitsvalgte og behandling i administrasjonsutvalget før det legges frem til 

politisk behandling. Rapporten fra Telemarksforskning peker også på at fremtidige endringer bør 

skje som et samarbeid mellom rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte 

iht lov og avtaleverk.  

Kommunens virksomhet kan deles i tre hoveddeler: 

 tjenesteproduksjon 

 forvaltning 

 det å være samfunnsaktør 

Drifts og organisasjonsrapporten peker at en endring til en sektor modell er funksjonell, 

oversiktlig og forståelig. Rådmann ser også behov for en endring i organiseringen; økt krav til 

internkontroll, strategisk styring og utvikling og rapportering.  

Organiseringen av den øverste ledelse i administrasjonen i Dyrøy kommunen har ikke vært 

endret siden begynnelsen av 1990, mens oppgavene til kommunen har vært økende og vil bli 

flere. 

Den pågående kommunereformen har pekt på kommunene skal kunne løse sine lovpålagte 

oppgaver selv. Krav til kommunen er å kunne tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, 

bidra til helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, være bærekraftige og økonomisk robuste, 

samt styrke lokaldemokratiet. I forhold til tjenesteyting bør det være tilstrekkelig kapasitet, 

relevant kompetanse, en effektiv tjenesteproduksjon. 

Nye oppgaver forventes å bli tillagt kommunene, ny kompetanse må innhentes, økende krav til 

digitalisering vil kreve økte ressurser både i forhold til økonomi og personell. 
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Rapporten drøfter dette ikke inngående, men Telemarkforskning har utarbeidet en egen rapport; 

Kommunereformen hvor Dyrøy kommune blir vurdert i forhold til kapasitet, kompetanse og 

økonomi.  

Både politisk, hos ledere, blant ansatte og tillitsvalgte er det omforent forståelse for at det er 

behov for en endring i organisasjonen i Dyrøy kommune. 

Rådmannens skal i tillegg til å være øverste administrative ansvarlig, bistå med utvikling av 

næringslivet i nært samarbeid med de folkevalgte. Behovet for omstilling og tilpassing krever 

ressurser og tid. Organisasjonen med de ansatte er rådmannens «verktøy» for å løse de oppgaver 

som skal løses enten igjennom politiske vedtak eller krav til tjenesteleveranse. 

 

 I forhold til en kommunes kompleksitet når det gjelder oppgaver så vil det kunne være 

hensiktsmessig og nødvendig med tre kommunalsjefer slik Telemarksforskning foreslår, men gitt 

de økonomiske nåværende og fremtidige rammer ser rådmann det ikke forsvarlig 

 

Økonomiske beregninger: 

 Telemarksforsknings merkostnad kr 731. 279 

 Modell A merkostnad  kr. 74.308 

 Modell B mindrekostnad  kr.  238.566 

 

Økonomi – modell A og B er mindre kostbare enn Telemarksforskning sin modell.  

 

Begrunnelse for modell A og B fremfor Telemarksforskning sin modell: 

- Telemarksforskning sin modell omgjør nåværende enhetslederstilling sykehjem til 

kommunalsjefstilling helse og omsorg. Men modellen opprettholder enhetslederstilling 

ved sykehjemmet. Enten betyr dette nytilsettelse av ny enhetslederstilling sykehjem, eller 

man omgjør en sykepleierstilling til enhetslederstilling, noe som medfører redusert 

pleieressurs. 

- Redusert rammeoverføring – mindre inntekter fom 2018 Økte ressurser administrativt vil 

kunne bidra til økt kvalitetssikring og måloppnåelse 

- En plan og utviklingsavdeling, hvor bl.a næringsrådgiver og folkehelsekoordinator er 

underlagt rådmann vil gi samling og styrking av ressurser som vil kunne bidra til en 

bedre og helhetlig oppgaveløsning.  

- I modell B vil teknisk sjef være direkte underlagt rådmann. Grunnet størrelsen på enheten 

og gitt prioriteringer økonomisk vs antall kommunalsjefer må reduseres fra tre til 2.  

- Nye oppgaver og krav til kompetanse eks. ansettelse av psykolog, ergoterapeut mm 

forventes å bli et lovpålagt tilbud i enhver kommune i nær fremtid. Økte kostnader drift. 

- Kommunens demografisk utvikling; flere eldre – færre barn – færre yrkesaktive, derfor 

økning ressurser innen pleie og omsorg. Behov for endret nivå i omsorgstrappen: mere 

tjenester hjemme fremfor bruk av sykehjemsplasser. 

- Usikkerhet knyttet til mottak av flyktninger, krever fleksibilitet i forhold til 

dimensjonering av drift. 

- Økt interkommunalt samarbeid krever mere oppfølging. 

- Endring i strukturer eks Nav reformen. 

- Usikkerhet rundt kostnader på kjøp av tjenester i forbindelse med pågående 

kommunereform; i dag kjøpes mange tjenester fra Lenvik kommune som skal inngå i den 

nye Senja kommunen. 

- Økt behov for kompetanse og ressurser knyttet opp til drift. 

 

Begge modeller gjenspeiler det fokus som rådmann mener bør prege hele organisasjonen; 

innovasjon og utvikling. Modellene bidrar til en klar fordeling av ansvar og myndighet innad i 

organisasjonen.  Det vil være i begge modellene en funksjonell inndeling som bidrar til at vi skal 
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kunne kvalitetssikre og tilby gode tjenester, sørge for nærvær og et godt arbeidsmiljø, styrke oss 

i det strategiske arbeidet, samt være en utfører i forhold til det politiske nivå.  

 

I etterkant av vedtak vil prosessen med implementering iverksettes. Dette vil rådmann sørge for 

gjennomføres i samarbeid med ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. På noen områder vil 

det være behov for se på endringer etter hvert som man har naturlig avgang. Servicetorget som 

funksjon er det sted hvor innbyggerne møter oss først. Derfor bli en det viktig også her å sørge 

for rett organisering. Det som skal prege alle ansatte er våre være begreper: Faglig dyktighet – 

Imøtekommenhet – Nyskaping.  Samtidig som vi skal være en lærende organisasjon. 

Videre må det som beskrevet i Telemarksforsknings sin rapport arbeides med nærvær og sørge 

for videreutvikling av en helsefremmende arbeidsplass.   

Rådmann har underveis vært lojal til det vedtak som er fattet av kommunestyre. Styringsgruppen 

ved formannskapet har gitt sin godkjenning for at i saksfremlegget står rådmann fritt å drøfte og 

anbefale antall kommunalsjefer og den videre organisering. 

Rådmann har igjennom den prosessen som startet som startet som ny rådmann i januar 2015 til 

nå lært mye om organisasjonen og Dyrøy kommune. Den kunnskap og erfaring, samt 

medvirkning og engasjement som de ansatte og tillitsvalgte har bidratt til at rådmann velger 

alternativ B som en fremtidig modell for organisasjonen. De hovedtillitsvalgte stilte seg også 

positiv til denne organisasjons modellen. Denne modellen er også den som vil være mest 

kostnadseffektiv. 

Begrunnelse for modell B 

- Den mest kostnadseffektive til fordel for tjenester for kommunens innbyggere. 

- Økte ressurser til strategisk ledelse, gir større rom for kunne arbeide med internkontroll, 

strategisk overordnet planlegging og utvikling. 

- Rådmann frigjøres ressurser til å kunne jobbe med bl. omstilling og næringsarbeid. 

- Klar inndeling av strategisk og operativ ledelse.  

- Tilstrekkelig ledelseskapasitet og håndterbare ansvarsområder. 

- Funksjonell inndeling iht oppgaveløsning for å kunne levere rett kvalitet til rett tid til 

innbyggerne jfr krav til kommunen som skole og barnehagemyndighet. 

- Kommunalsjefene og enhetsledere vil få et helhetlig ansvar for drift, utvikling og 

måloppnåelse innen eget ansvarsområde og tilsvarende delansvar for kommune som 

helhet. 

- Tilrettelegger for tverrsektorielt samarbeid på tverr av kommunalsjefer og enheter. 

- Tydeliggjøring av hva som skal være stab funksjonen. 

- Inndeling i henhold til naturlig inndeling økonomi; Rammene 1 - 4 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Organisering gjennomføres slik modell B er beskrevet. 

2. Kommunestyre ber rådmann iverksette og implementere modell B iht lov og avtaleverk. 

3. Rådmannen orienterer KS fortløpende om prosessen. 

 

Ordførers innstilling: 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Styringsgruppa anbefaler fortsatt en modell med tre sektorområder, og ber administrasjonen om 

å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som foreligger av den modellen. 

 

Enst.vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Styringsgruppa anbefaler fortsatt en modell med tre sektorområder, og ber administrasjonen om 

å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som foreligger av den modellen. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Beregninger i forhold til organisering - Dyrøy kommune

Tekst Antall

Årslønn/m 

sos. Kostnad Telem.

Rådmannen, består, 100 %, årslønn kr 760.000 1 1 049 076      

Kommunalsjefer - lønn m/sos.utg., årslønn 723.000 3 937 792          2 813 376          

NY Enhetsleder rehabiliteringstjenesten 40 %, årslønn 550.000 (hj.tj.) 1 712 336          284 936              

NY Enhetsleder hjemmetjenesten 60 %, årslønn 550.000 1 712 336          427 401              

Enhetsleder sykehjem, omgjøring av en sykepl.st. - samme årsl. Jfr. i dag 1 731 440          206 352              

Enhetsleder kultur, 50 % stilling av 100 % st. består, årslønn 560.000 1 725 286          

Enhetsleder barnehage, 100 %, består, årslønn, 452.000 1 580 659          

Enhetsleder skole, rektor 100 %, består, årslønn 635.000 1 762 359          

Enhetsleder teknisk etat, 100 %, består, årslønn kr 600.800 1 771 814          

Enhetsleder personal/serv. 100 %, blir faglederst. Kr 574.500 1 738 029          

Enhetsleder økonomi 100 %, blir faglederst. Kr 600.000 1 770 788          

Sum kostnad ved innføring av Telemarksforskningens forslag til modell 3 732 065          

Telemarksforskningens forslag til Finansiering %-st. Årslønn Årslønn m/sos

Barnehagefaglig rådgiver 20 % stilling, fjernes -20 % 386 057          99 188                

Adm. Stilling inspektør grunnskole, reduseres med 60 % -60 % 551 000          396 907              

Merkantil stilling, 35 %, innsparing ved samling av stillinger -35 % 410 100          158 050              

Merkantil stilling, 35 %, innsparing ved samling av stillinger -35 % 410 100          158 050              

Kulturlederstilling 50 % reduseres ytterligere? I budsjettet er 50 % igjen

Folkehelsekoordinator, 30 % -30 % 457 200          293 669              

Fagleder hjemmetjeneste, red. til 60 % -40 % 494 200          256 028              

2 kommunalsjefstillinger i budsjett 2018-2020 finansiert 819 447          1 638 894          

Sum finansiering 3 000 786          

Differanse jfr. forslag av lederstruktur og finansiering 731 279              

Telemarksforskningens finansiering av lederstillinger Årslønn Årslønn m/sos

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 723 000          937 792              

Tidligere barnehagefaglig rådgiver, 20 % stilling 386 057          99 188                

Adm. Grunnskole, inspektør 60 % 551 000          396 907              

Merkantil stilling 35 % 410 100          158 050              

Manglende dekning kommunalsjef oppvekst og komp. 283 647              

Kommunalsjef helse og omsorg 723 000          937 792              

Manglende dekning lønn kom.sjef Helse og omsorg 937 792              

Kommunalsjef samf.utv. Og infrastruktur 723 000          937 792              

Kulturleder 50 % stilling, kun 50 % gjenstår i budsjett av 100 % stilling

Merkantil stilling 35 % 410 100          158 050              

Folkehelsekoordinator 30 %, Fysioterapi/folkehelse st. 457 200          293 669              

Manglende dekning lønn kom.sjef Teknisk etat 486 073              

Sum manglende inndekning 3 kommunalsjefer 1 707 512          

Økn. Lønn NY enh.ledere rehabilitering, årslønn kr 550.000 712 336          284 936              

Økn. Lønn NY enh.leder hjemmetjeneste, årslønn kr 550.000 712 336          427 401              

Omgj.av en sykepleierstilling til enhetslederstilling sykehjem årslønn kr 731.440 731 440          206 352              

Finansiering - red. fra 100 % til 60 % faglederst. Hjemmetjeneste 494 200          256 028              

Beregnet merkostnad med å innføre 2 nye enh.ledere fra fagledere 662 661              

2 kommunalsjefer er budsjettert med i budsjett 2018-2020 819 447          1 638 894          

Beregnet underdekning Telemarksforsknings finansiering 731 279              
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FORUTSETNINGER OG FORSTÅELSE - TELEMARKSFORSKNINGENS MODELLFORSLAG

* Årslønn til kommunalsjefer, jfr. svar fra nærliggende kommuner, er fra 723.000-782.000 (+ tillegg). 

Velger å legge årslønnen til stillingene til kr 730.000 jfr. kommende lønnsforhandlinger 2017. 

* Eneste merkantilressurs skole er skoleinspektør

* Omgjøring av enhetslederstilling pleie- og omsorg til kommunalsjef helse og omsorg, 

fordrer fremdeles en enhetslederstilling PLO. Differanse til kom.sjef.lønn 937 792          731 440              

* Kulturlederstillingen er redusert i økonomiplan-perioden med 50 % stilling, for å finansiere opprettelse

av 2 kommunalsjefstillinger. En ytterligere reduksjon vil medføre fjerning av hele kulturlederstilling. 

* Årslønnene er hentet direkte fra kommunens regnskap pr person/stilling

* Enhetslederstilling Pleie- og omsorg foreslås omgjort til ny kommunalsjefstilling. Siden sykehjemmet 

behøver en enhetslederstilling, medfører dette en omgjøring av en 100 % sykepleierstilling til ny

ny enhetslederstilling. (Kr 731.440 - 615.198 (høyeste sykepl.)= ) 731440 615198

Det blir tatt ut en pleiestilling opp i enhetslederstilling sykehjem. 

* Teknisk sjefs stilling omgjøres til kom.sjef.stilling. Men enhetsledersstillingen består, dvs. at en ansatt

i teknisk stab omstilles til enhetsleder teknisk, noe som vil medfører krav om høyere lønn. 

Hentet fra rapport:

Kommunalsjef for Oppvekst og kompetanse

redusere 20 % vakant stilling som barnehagerådgiver

redusere 60 % administrasjonsressurs fra Elvetun skole

redusere 35 % innsparing ved samling av merkantile stillinger

Kommunalsjef for Helse og omsorg

Omgjøring av stilling som enhetsleder for pleie og omsorg

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og infratruktur

redusere 30 % av stilling som folkehelsekoordinator

redusere 50 % av stilling som kulturleder

redusere 35 % innsparing ved samling av merkantile stillinger

NY enhetsleder for rehablitering og mestring

40 % ledelse, hentes fra faglederressurs hjemmetjeneste

Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester

Eksisterende stilling som fagleder hjemmetjenesten reduseres til

60 %, og avgir 40 % til enhet for rehabilitering og mestring.

Øvrige enhetsledere består

Sykehjem (Dette betyr at selv enhetslederstillingen består, selv om stillingen omgjøres til kom.sjef)

Barnehage

Skole

Teknisk etat
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565 000                        359 701                          
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Rådmannens alternativ 1 - uten kom.sjefer

HELÅRSVIRKNING I 2017 Antall

Årslønn/m 

sos.

Beregning pr 

år

Rådmannen, består, 100 %, årslønn kr 760.000 1 1 049 076   

NY Assisterende rådmann, årslønn jfr. kom.sjefer kr 730.000 1 937 792      937 792           

NY Skole/barnehagefaglig rådgiver 100 %, årslønn kr 620.000 1 802 996      802 996           

NY Avdelingsleder rehabiliteringstjenesten 100 % , årslønn kr 480.000 1 616 630      616 630           

NY Avd.leder hjemmetjenesten 100 %, årslønn 525.000 1 679 956      679 956           

NY Avd.leder sykehjem 100 %, årslønn 556.000 1 720 107      720 107           

NY Enhetsleder org./øk./utviklingsavdeling, årslønn kr 650.000 1 841 851      841 851           

Økt interkom.avtale IT Sørreisa 40 % (452.600-271.560) 452 600      181 040           

Enhetsleder sykehjemmet, består 100 % st., uendret 1 731 440      

Enhetsl. kultur, 50 % stilling består av 100 % st., årslønn 560.000, uendret 1 725 286      

Enhetsleder barnehage, 100 %, består, årslønn, 452.000, uendret 1 580 659      

Enhetsleder skole, rektor 100 %, består, årslønn 635.000, uendret 1 762 359      

Enhetsleder teknisk etat, 100 %, består, årslønn kr 600.800, uendret 1 771 814      

Enhetsleder personal/serv. 100 %, blir rådgiver. Årslønn Kr 574.500 består 1 738 029      

Sum kostnad 4 780 372        

Finansiering Årslønn  Årslønn m/sos 

Omgjøring vernepleierstilling 80 % til avd.led.st. 100 % 447 200      459 595           

Omgj. Fagleder 100 % til avd.led.st 100 %, hjemmetjenesten 494 200      640 067           

Omgj. Fagleder 100 % til avd.led.st 100 %, sykehjemmet 525 900      681 123           

Enhetsleder økonomi 100 %, blir faglederst. Kr 600.000 1 600 000      770 788           

IT ressurs skole 40 % stilling, årslønn 498.700 498 700      258 359           

Effektivisering merkantil (teknisk stilling inkluderes i service) = 35 % 410 100      158 050           

Barnehagefaglig rådgiver 20 % stilling, fjernes 386 057      99 188             

2 kommunalsjefstillinger i budsjett 2018-2020 finansiert 2 819 447      1 638 894        

Sum finansiering 4 706 064        

Differanse jfr. forslag av lederstruktur og finansiering 74 308             

* Omgjøring av nåværende faglederstillinger og vernepleierstilling til avdelingslederstillingene, 

medfører økt lønn jfr. ansvar med kr 30.000 pr stilling. 

* Nåværende IKT stilling 40 % skole fjernes. Skolesektor fikk økt 50 % skolestilling budsjett 2017

Dyrøy kommune betalte for 60 % IT-tjeneste til Sørreisa i 2016 kr 271.560. Omgjort til 100 % 

medfører økning på kr 181.040,-. 

* Teknisk sekretær: Hovedområdet teknisk, men også back up sentralbord/stabsfunksjoner

* Skolefaglig rådgiver 20 % st., er lagt inn budsjettet i 2017 og 2018. 

* 2 kommunalsjefstillinger er lagt inn i hele økonomiplanperioden 2017-2020. 

* Kulturlederstilling: vakanse i 50 % består ut økonomiperioden.  

* En pleiestilling fra rehabilitering gjøres om til en avdelingsleder. Redusert pleieressurs. 
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Rådmannens alternativ 2 - med 2 kom.sjefer

HELÅRSVIRKNING Antall

Årslønn/m 

sos.

Beregning 

pr år

Rådmannen, består, 100 %, årslønn kr 760.000 1 1 049 076   

Kommunalsjef Helse og omsorg 1 937 792      937 792     

Kommunalsjef Kultur og oppvekst 1 937 792      937 792     

NY 100 % Avdelingsleder rehabiliteringstjenesten, årslønn kr 480.000 1 616 630      616 630     

NY Enhetsleder org./øk./utviklingsavdeling, årslønn kr 650.000 1 841 851      841 851     

Økt interkom.avtale IT Sørreisa 40 % (452.600-271.560) -               181 040     

Enhetsleder kultur, 50 % stilling består, årslønn 560.000 - økes til 100 % 1 725 286      362 643     

Enhetsleder barnehage, 100 %, består, årslønn, 452.000 1 580 659      

Enhetsleder skole, rektor 100 %, består, årslønn 635.000 1 762 359      

Enhetsleder teknisk etat, 100 %, består, årslønn kr 600.800 1 771 814      

Enhetsleder personal/serv. 100 %, blir rådgiver. Kr 574.500 består 1 738 029      

Sum kostnad 3 877 748  

Finansiering Årslønn

 Årslønn 

m/sos 

Omgjøring/redusering vernepleierstillinger til en avd.led.st. 100 % 447 200      459 595     

Enhetsleder økonomi 100 %, fjernes Kr 600.000 1 600 000      770 788     

IT ressurs skole 40 % stilling, årslønn 498.700 498 700      258 359     

Effektivisering merkantil (teknisk stilling inkluderes i service) = 35 % 410 100      158 050     

Barnehagefaglig rådgiver 20 % stilling, fjernes 386 057      99 188       

Enhetsleder sykehjemmet, består 100 % st. - fjernes 1 731 440      731 440     

2 kommunalsjefstillinger i budsjett 2018-2020 finansiert 2 819 447      1 638 894  

Sum finansiering 4 116 314  

Differanse jfr. forslag av lederstruktur og finansiering -238 566    

* Omgjøring av nåværende faglederstillinger og vernepleierstilling til avdelingslederstillingene, 

medfører økt lønn jfr. ansvar med kr 30.000 pr stilling. 

* Nåværende IKT stilling 40 % skole fjernes. Skolesektor fikk økt 50 % skolestilling budsjett 2017

Dyrøy kommune betalte for 60 % IT-tjeneste til Sørreisa i 2016 kr 271.560. Omgjort til 100 % 

medfører økning på kr 181.040,-. 

* Teknisk sekretær: Hovedområdet teknisk, men også back up sentralbord/stabsfunksjoner

* Skolefaglig rådgiver 20 % st., er lagt inn budsjettet i 2017 og 2018. 

* 2 kommunalsjefstillinger er lagt inn i hele økonomiplanperioden 2017-2020. 

* Kulturlederstilling: vakant 50 % fjernes, slik at stillingen økes til 100 % 

* En pleiestilling fra rehabilitering gjøres om til en avdelingsleder. Redusert pleieressurs. 

* Med besparelse vil eventuelt benyttes til nyansettelse, f.eks. skole/rehabilitering
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Forord

• Telemarksforsking har på oppdrag fra Dyrøy kommune stått for en 
driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang med sikte på å fremme 
forslag til omstilling og en god og framtidsrettet organisasjonsstruktur.

• Oppdraget er gjennomført i perioden 07.06 – 01.09.2016.

Bø i Telemark, 01.09.2016

Kjetil Lie 

Prosjektleder 
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Kommunale vedtak (1)

Vedtak i kommunestyret 15.12.15, sak 62/15, pkt. 27:
«Rådmannen bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte 
på omstilling og en fremtidsrettet organisering. Gjennomgangen bes gjennomført 
som prosjekt med tilrådning til ny organisering av funksjoner, kompetanse og 
behov i løpet av 2016»

Fortolkning av kommunestyrets vedtak i formannskapet 16.03.16, sak 
20/16:
1. Formannskapet fortolker dette til at man skal vurdere hele organisasjonen.

2. Formannskapet utgjør styringsgruppe for omstillingsarbeidet.

3. Formannskapet ber rådmannen legge fram sak om 
organisasjonsgjennomgang, og eventuell bevilgning til kjøp av tjenester.

6
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Kommunale vedtak (2)

Vedtak i kommunestyret 28.04.16, sak 15/16
1. Kommunestyret vedtar igangsetting av et prosjekt med mandat til å 

gjennomføre en drifts- og organisasjonsgjennomgang for nødvendige 
omstillinger og forslag til en god og framtidsrettet organisasjonsstruktur. 
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, rådmannen prosjektansvarlig, 
mens oppdragsansvarlig hos et eksternt firma er prosjektleder. 
Prosjektperioden varer fram til 15.09.16.

2. Rådmannen bes etter en anbudsprosess om å knytte til seg et eksternt 
analyse- og utredningsmiljø. Rammen for det eksterne tjenestekjøpet settes til 
inntil 200.000 kr eks. mva., finansiert av deler fra avsetningen av midler til 
driftsreserve i budsjett 2016.

3. Skriftlig sluttrapportering fra prosjektet med konkrete forslag og tilrådinger skal 
foreligge innen 1. september 2016. Rapporten presenteres så i et sluttmøte 
med styringsgruppa innen 15. september. Det legges så til grunn endelig 
behandling i kommunestyret i samme moment som behandlingen av 
økonomiplan 2017–20 og årsbudsjett 2017 i desember i år.

7
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Oppdragsforståelse, 
jf. oppsummering fra oppstartmøte 07.06.2016

I drifts- og organisasjonsgjennomgangen skal Telemarkforsking:

1. Kartlegge og analysere nåværende organisasjonsstruktur/-modell og 
omstillingsbehov.

2. Begrunne og fremme forslag til en god, funksjonell og fremtidsrettet 
organisasjonsstruktur/-modell for hele kommunen. I dette ligger også 
hvilke tjenester som skal utføres av kommunen selv, og hvilke 
tjenester som bør løses ved interkommunalt samarbeid.

3. Det skal legges spesiell vekt på

 Ivaretakelse av lovkrav

 Faglige kompetansebehov og -krav

 Kapasitet og tilgjengelighet

 Behovet for å beholde og rekruttere arbeidskraft
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Prosjektperiode
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Milepæler

DATO MILEPÆL

20.05.2016 Tilbud levert

07.06.2016 Oppstartmøte

08.06.2016 Slutt intervjuperiode

16.06.2016 Frist info fra kommunen

17.06.2016 Start analyseperiode

10.08.2016 Slutt analyseperiode

22.08.2016 Rapportutkast

29.08.2016 Tilbakemelding

01.09.2016 Endelig rapport
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Gjennomføring

• Kommunen har oversendt en rekke data, dokumenter og annen informasjon 
etter forespørsel fra Telemarksforsking.

• Det er gjennomført intervjuer med ledere, hovedtillitsvalgte og formannskapets 
medlemmer.

• I perioden fra oppstartsmøtet og frem mot avslutningen av oppdraget har 
Telemarksforsking gjennomført analyser og gjort vurderinger omkring 
organisering, stillingsressurser, kostnader, tjenestenivå, m.m.

• Rapportutkast ble oversendt til kommunen 17.08.2016. Endelig rapport ble 
oversendt 01.09.2016 – etter at kommunen hadde hatt anledning til å lese 
gjennom og korrigere rapportutkastet for eventuelle faktafeil og misforståelser.

• Rapporten blir presentert i kommunen av Telemarkforsking den 29.09.2016. 

• Rapporten kan offentliggjøres etter 01.09.2016. 
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Tidligere rapporter fra Telemarkforsking

Telemarkforsking har tidligere levert følgende rapporter/utredninger til 
Dyrøy kommune:

1. Evaluering av Dyrøy kommunes pleie-, rehabiliterings- og 
omsorgtjenester (TF-notat 17/2013 – 28.06.2013)

2. Gjennomgang av PRO-tjenestene (29.09.2015)

3. Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune (19.01.2016)

Rapportene/utredningene er brukt som del av bakgrunnsmaterialet ved 
utarbeidelse av denne rapporten.
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Anbefalinger, informasjon,
medvirkning og veien videre

13
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Anbefalinger til ny administrativ organisering – alternativ 1

• Telemarksforsking anbefaler et nytt overordnet organisasjonskart for 
administrasjonen i Dyrøy kommune. Vi lanserer to hovedalternativer for 
organisering, begge over samme lest i form av sektororganisering 
(bestående av tre tjenestesektorer og én sektor hvor stab- og 
støttefunksjoner er samlet). Strukturen i hovedalternativ 1 er: 

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under ledelse 
av kommunalsjef.

 Innen helse, omsorg og velferd som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire enhetsledere for 
henholdsvis helse, hjemmetjeneste, sykehjem og NAV.

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen teknisk, areal og miljø, under 
ledelse av kommunalsjef. 

 Innen oppvekst og kultur som defineres som et sektor/kommunalsjef-
område anbefaler vi tre enhetsledere for henholdsvis barnehage, skole 
og kultur.

14
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 1

15

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,

internkontroll, servicetorg, IKT, næring, plan

Oppvekst og kultur
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, kulturskole,
kultur, fritid, bibliotek, frivilligsentral

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

folkehelse, familietjenester,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Teknisk, areal og miljø
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier,
bygg og eiendom,

areal, byggesak, geodata ,
hav - og landbruk,

klima og miljø
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Anbefalinger til ny administrativ organisering – alternativ 
2

• Strukturen i hovedalternativ 2 er: 

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under ledelse 
av kommunalsjef.

 Innen helse, omsorg og velferd, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire enhetsledere for 
henholdsvis helse, hjemmetjeneste, sykehjem og velferd.

 Innen samfunnsutvikling og infrastruktur, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi to enhetsledere for 
henholdsvis teknisk drift og eiendom og plan, næring og kultur. 

 Innen familie og oppvekst, som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi tre enhetsledere for 
henholdsvis barnehage, skole og familie.

16

-�74�-



Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 2

17

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,
internkontroll, servicetorg, IKT

Familie og oppvekst
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, barnevern,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

støttekontakt, avlastning/omsorgslønn

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester ,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Samfunnsutvikling og
infrastruktur
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier, bygg og
eiendom, areal, byggesak, geodata ,

hav - og landbruk, næring, plan, folkehelse,
klima og miljø, kulturskole, kultur , fritid,

bibliotek og frivilligsentral
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Informasjon og kommunikasjon

• Sluttrapporten leveres 01.09.2016. Rapporten kan da offentliggjøres.

• Sluttrapporten presenteres i Dyrøy kommune 29.09.2016. Dyrøy 
kommune kan velge å utsette offentliggjøring til denne dato.

• Når rapporten offentliggjøres, bør Dyrøy kommune ha bestemt hvordan 
kommunen skal informere internt og eksternt, og hvem som skal være 
ansvarlig for denne informasjonen

• Kommunens informasjonsplan, revidert av kommunestyret 07.10.2013, 
skal være veiledende for all kommunikasjonsvirksomhet i kommunen, 
og bør følgelig legges til grunn for informasjon og kommunikasjon 
vedrørende denne rapporten.

18
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Medvirkning 
(1/2)

• Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. 

• Rådmannen er prosjektansvarlig

• Lov, avtaleverk og kommunale bestemmelser må følges

• Iht. Hovedavtalen (HA), del B:
– Arbeidsgiver skal iht. § 1-4-1 så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de 

tillitsvalgte med på råd når det bl.a. gjelder omorganisering/omlegging av 
driften.

– Dersom oppgaver vurderes utført ved arbeid gjennom kommunal 
samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, skal de berørte parter 
tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan de 
ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA, del B, § 3-3a og b.

• Iht. § 7-2 i Arbeidsmiljøloven skal Arbeidsmiljøutvalget behandle 
planer, dvs. sak som følge av rapporten, som kan få vesentlig 
betydning for arbeidsmiljøet, jf. også pkt. 2.2.3 i Hovedreglementet
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Medvirkning 
(2/2)

• Iht. Hovedavtalen (HA), del B, § 4 vil det også være naturlig å 
behandle sak som følge av rapporten i administrasjonsutvalget, jf. 
også pkt. 2.2.2 i Hovedreglementet for Dyrøy kommune.
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Veien videre 

• Telemarkforsking leverer sluttrapport 01.09.2016.

• Telemarkforsking presenterer sluttrapporten i Dyrøy 29.09.2016.

• Styringsgruppa i Dyrøy tar stilling til hvordan sluttrapporten skal 
saksbehandles internt i kommunen.

• Kommunestyret i Dyrøy behandler rapporten endelig i samme møte 
som kommunestyret skal behandle økonomiplan 2017–2020 og 
budsjett 2017, dvs. i desember 2016.
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Nåsituasjonen, vurderinger og
anbefalinger
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Administrasjon og styring
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Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale 
brutto driftsutgifter

• Figuren til høyre viser ulike 
kommuners brutto driftsutgifter 
til administrasjon og styring 
(prosent). 

• Dyrøy bruker mer enn Tranøy, 
Troms, landet uten Oslo og 
landsgjennomsnittet.

• Kommunen bruker imidlertid 
mindre enn 
sammenligningskommunene 
Gratangen og Berg, samt 
Kostragruppe 5. 
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Kilde: KOSTRA 2015
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Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 
totale netto driftsutgifter
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Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr pr. 
innbygger

• Figuren til høyre viser de 
ulikes brutto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i 
kroner per innbygger.

• Både Gratangen og Berg, samt 
Kostragruppe 5 har høyere 
driftsutgifter enn Dyrøy.

• Tranøy, Troms og de to ulike 
landsgjennomsnittene bruker 
derimot betraktelig mindre enn 
Dyrøy kommune. 
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Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr pr. 
innbygger

• Figuren til høyre viser de 
ulikes netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i 
kroner per innbygger.

• Som figuren viser, har 
Kostragruppe 5, Gratangen og 
Berg høyere driftsutgifter enn 
Dyrøy. 

• Tranøy, Troms, landssnittet 
uten Oslo og landssnittet har 
alle vesentlig mindre 
driftsutgifter enn Dyrøy. 
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Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter

• Figuren til høyre viser lønn, 
administrasjon og styring i 
prosent av totale lønnsutgifter.

• Av 
sammenligningskommunene 
har Gratangen, Dyrøy og 
Tranøy relativt like andeler. 
Berg har imidlertid en 
vesentlig større andel. 

• Kostragruppe 5 har en større 
prosentandel enn Dyrøy.

• Troms og de to forskjellige 
landsgjennomsnittene har 
begge mindre andeler enn 
Dyrøy.
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Vurdering

• Dyrøy bruker mindre enn sammenligningskommunene (med unntak av 
Tranøy) om man ser på både brutto og netto utgifter i kroner per 
innbygger. Dyrøy har også mindre utgifter enn Kostragruppe 5. 

• Videre har Dyrøy lavere brutto og netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring (prosent) enn både Gratangen og Berg, men høyere enn 
Tranøy. 

• Dyrøy prioriterer administrasjon og styring noe mindre enn 
kommunene i Kostragruppa. I 2013 benyttet Dyrøy 10,9 % av totale 
netto driftsutgifter til administrasjon og styring. I 2014 var andelen på 
11,2 % og 12,0 % i 2015. Kostragruppe 5 har i den samme perioden 
benyttet 13,4 %, 13,8 % og 13,4 % til administrasjon og styring. 

• Ut i fra Kostra-tallene ser kommunen dermed ut til å ligge på et 
noenlunde fornuftig nivå angående ressursbruk til administrasjon og 
styring. 
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Lokaldemokrati
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Politisk organisering i Dyrøy

I tillegg har Dyrøy bl.a.:
• Administrasjonsutvalg, bestående av formannskapets 5 medlemmer og 2 medlemmer fra 

arbeidstakersiden.
• Arbeidsmiljøutvalg som består av 10 medlemmer, 5 politikere fra arbeidsgiversiden og 4 tillitsvalgte 

og hovedverneombudet fra arbeidstakersiden.
• Eldreråd, ungdomsråd, styre for Dyrøyseminaret, frivilligsentral, næringsforum, råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (felles råd med Sørreisa), viltutvalg og fast byggekomité.
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Valgdeltakelse

Kommunevalg 2015 %

Gratangen 66,9

Dyrøy 70,4

Tranøy 62,9

Berg 72,4

Troms fylke 59,0

Norge 60,0

Valgdeltakelsen i Dyrøy var ved kommunevalget i 2015 høyere enn i 
to av sammenligningskommunene (Gratangen og Tranøy) og 
vesentlig høyere enn valgdeltakelsen i fylket og i landet. 
Valgdeltakelsen i Berg var høyere enn i Dyrøy.
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Kommunestyret

Parti/liste Antall representanter

Arbeiderpartiet 5

Fremskrittspartiet 4

Senterpartiet 2

Høyre 2

Sosialistisk Venstreparti 1

Felleslista for Dyrøy 1

Totalt 15

6 partier/lister er representert i kommunestyret. Dette er det høyeste 
antallet siden 1991. Fremskrittspartiet stilte ved kommunevalget i 
2015 liste for første gang i Dyrøy kommune.
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Politisk aktivitet

Utvalg Antall møter 2015 Antall saker 2015

Kommunestyret 7 68

Formannskapet 13 84

Plan- og naturutvalget 3 12

Oppvekst- og omsorgs-
utvalget

4 12

Administrasjons-
utvalget

3 7

På bakgrunn av antall møter og saker i 2015 vurderes aktiviteten i 
kommunestyret å være som forventet, aktiviteten i formannskapet 
var stor, mens aktiviteten i de øvrige utvalgene var relativt liten.
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Vurdering 

• Det inngår ikke i mandatet å vurdere og evt. fremme forslag til ny 
politisk organisering.

• Informantene opplyser imidlertid at de opplever at organiseringen er 
hensiktsmessig og fungerer generelt godt.

• I 2015 var aktiviteten i kommunestyret som forventet, aktiviteten i 
formannskapet var stor, mens det var relativt få møter og få saker som 
ble behandlet i utvalgene. Det bør vurderes nærmere hva grunnen kan 
være.

• Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer. Arbeidsgiversiden er 
representert med 5 folkevalgte og arbeidstakersiden er representert 
med 4 tillitsvalgte og hovedverneombudet. Rådmannen og 
administrativ toppledelse bør klart være representert i 
arbeidsmiljøutvalget.

• Arbeidsmiljøutvalget bestemmer selv hvor mange møter som skal 
gjennomføres i året. Normalt skal det gjennomføres 4 møter. I 2015 ble 
det i Dyrøy gjennomført 2 møter i arbeidsmiljøutvalget.
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Overordnet administrativ
organisering
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Nåværende formelle organisering
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Sterke sider og utfordringer ved formell organisering

Sterke sider
• Rådmannens ledergruppe er definert.
• Driftsenhetene (enhetsledergruppa) er definert.
• Støtteenhetene er definert. Lederne for økonomi og personal er definert 

som enhetsledere.
Utfordringer
• Det er vanskelig å forstå hvorfor enhetsleder teknisk inngår i rådmannens 

ledergruppe som den eneste av enhetslederne? Er det fordi 
vedkommende er stedfortreder for rådmannen?

• Rådmannen er enhetsleder for helseenheten. Denne enheten står derved i 
en særstilling ift. de øvrige enhetene. Hva er begrunnelsen?

• Enhetsleder for personal er definert som leder for servicetorget, men har i 
praksis ikke denne funksjonen.

• Rådgiver for plan og næring og integreringskoordinator er administrativt 
underlagt rådmannen, men det framgår ikke av organisasjonskartet.

• Den formelle organiseringen vurderes som uhensiktsmessig av 
rådmannen og andre. Den er ikke operativ.
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Nåværende uformelle gjeldende organisering
«Enhetsledergruppa»

Rådmann

Pleie 
og 

omsorg
NAV Teknisk Helse Øko-

nomi Skole Barne-
hage

Kultur 
og fritid

Per-
sonal
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Sterke sider og utfordringer ved uformell organisering

Sterke sider
• En ren tonivå-modell. Rådmannen (alene) utgjør nivå 1, alle enhetslederne utgjør nivå 2.
Utfordringer
• Rådmannen har ikke en «egen» mindre ledergruppe. Enhetsledergruppa utgjør rådmannens 

ledergruppe.
• Rådmannen er enhetsleder for helseenheten. Denne enheten står derved i en særstilling ift. de 

øvrige enhetene. Som enhetsleder er rådmannen sideordnet de øvrige enhetslederne, men 
overordnet i alle andre sammenhenger. Dette kan være rolleutydelig.

• Formelt er det en felles enhetsleder for skole- og barnehageenheten. I praksis er det to 
enhetsledere, en for hver av enhetene.

• Stillingen som enhetsleder kultur holdes vakant som følge av at enhetslederen er valgt som 
ordfører. Hvor lenge skal stillingen holdes vakant, og skal rådmannen ivareta lederfunksjonen 
for denne enheten i hele vakanseperioden?

• Mange enheter (9) vanskeliggjør tverrsektorielt samarbeid. Enhetslederne har helhetlig 
ledelsesansvar (drift, utvikling og måloppnåelse) for egen enhet. De tilkjennegir i liten grad at 
de også har delansvar for kommunen som helhet?

• Modellen vanskeliggjør optimal ressursbruk. Enhetslederne kan oppleves å være «seg selv 
nok»

• Enhetsledergruppa utgjør i større grad en samling av ledere, enn en samlet ledergruppe som 
samarbeider mot felles mål.
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 1

41

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,

internkontroll, servicetorg, IKT, næring, plan

Oppvekst og kultur
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, kulturskole
kultur, fritid, bibliotek og frivilligsentral

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

folkehelse, familietjenester,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Teknisk, areal og miljø
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier,
bygg og eiendom,

areal, byggesak, geodata ,
hav - og landbruk,

klima og miljø
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt . 2

42

Rådmann

Stab og støtte
Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving,
personal og organisasjon, HMS,
internkontroll, servicetorg, IKT

Familie og oppvekst
Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, barnevern,
helsestasjon, skolehelsetjeneste,

støttekontakt, avlastning/omsorgslønn

Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef

Legetjenester ,
omsorgssenter/sykehjem,
boliger, hjemmetjenester,

NAV

Samfunnsutvikling og
infrastruktur
Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier, bygg og
eiendom, areal, byggesak, geodata ,

hav - og landbruk, næring, plan, folkehelse,
klima og miljø, kulturskole, kultur , fritid,

bibliotek og frivilligsentral
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Sterke sider og utfordringer ved forslag til ny organisering i 
en sektormodell (1/2)

Sterke sider
• Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig og forståelig.
• Spissere organisasjonsmodell enn gjeldende uformelle tonivå-modell.
• Brukerorienterte tjenester er organisert i tre sektorer som ledes av hver sin 

kommunalsjef.
• Kommunalsjefene skal ha helhetlig ansvar for drift, utvikling og 

måloppnåelse i egen sektor.
• Organisering av «det indre liv» i hver sektor (virksomheter, avdelinger, 

enheter, team, faggrupper e.l.) bør skje som et samarbeid mellom 
rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte. Lov-
og avtaleverk skal følges. Rådmannen bør bemyndiges til å avgjøre dette. 
Slike avgjørelser bør framlegges for administrasjonsutvalget som 
orienteringssaker.

• Rådmann og fire kommunalsjefer utgjør en naturlig strategisk ledergruppe.
• Stab- og støttefunksjonene er samlet under en leder (kommunalsjef).
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Sterke sider og utfordringer ved forslag til ny organisering i 
en sektormodell (2/2)

Utfordringer

• Kommunalsjefstillingene må som følge av kommunens stramme 
økonomiske situasjon etableres ved omgjøring av eksisterende 
stillingshjemler.

• Framover må det stilles særdeles store krav til ledelse, økonomistyring 
og effektivisering innenfor samtlige sektorer.

• Hvis kommunen ikke har ledere som er egnet og/eller har lyst til å bli 
ansatt som kommunalsjefer, må stillingene lyses ut eksternt. Lov og 
avtaleverk må følges.
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Administrativ organisering
Gratangen kommune
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Administrativ organisering
Tranøy kommune
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Administrativ organisering
Berg kommune
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Sammenligningskommunene

• Gratangen og Tranøy har tonivå-modeller som på mange måter kan 
sammenlignes med nåværende uformelle organisasjonsmodell i Dyrøy.

• Berg kommune er i større grad enn de andre 
sammenligningskommunene administrativt organisert i retning av 
foreslått sektormodell i Dyrøy.

• Mange kommuner i landet har forlatt tonivå-strukturen til fordel for 
sektormodeller.
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Organisasjonskultur og
o rganisasjonsutvikling

Anbefalinger om videre grep
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Organisasjonskultur 

• God organisering (politisk og administrativ) er alene ikke tilstrekkelig 
for å få organisasjonen til å fungere godt. Det må eksistere en 
organisasjonskultur som medfører et godt samarbeid, godt samarbeid 
mellom folkevalgte og administrasjonen og innad i administrasjonen.

• Aktørene må spille hverandre gode. Gjensidig respekt og forståelse for 
hverandres roller og oppgaver må være tilstede.

• Uttalelser i intervjuer tilsier at Dyrøy kommune i enkelte saker har hatt 
utfordringer vedrørende folkevalgtes og administrasjonens utøvelse av 
roller, ansvar, myndighet og oppgaver.
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Organisasjonsutvikling 
(1/4)

• Det anbefales at det gjennomføres et organisasjonsutviklingsprosjekt 
bestående av ulike elementer, med behovsavhengig ekstern bistand 
der folkevalgte, administrative ledere, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudet deltar.

• Kommunens visjon «Dyrøy – En lærende kommune» skal være 
retningsgivende for organisasjonsutviklingsprosjektet. Elementene i 
prosjektet skal føre Dyrøy nærmere kommunens overordnede mål 
«Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for 
bosetting og næringsutvikling».
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Organisasjonsutvikling 
(2/4)

Elementer som bør inngå i organisasjonsutviklingsprosjekt:
• Administrativ organisering

– Status: Denne rapporten bør resultere i vedtak om ny administrativ organisering

• Stillings- og/eller funksjonsbeskrivelser
– Status: Eksisterende beskrivelser må oppdateres/revideres, mange nye må utarbeides

• Forholdet mellom politikk og administrasjon
– Status: Inngår i folkevalgtopplæringen. Bør drøftes på nytt ifb. revidering av hovedreglementet

• Revidering av hovedreglementet
– Status: Oppfølging av formannskapssak 73/15 må prioriteres.

• Program for utvikling av ledere og ledergrupper
– Status: Program må videreutvikles med utgangspunkt i det som er gjort tidligere.

• Kompetanseutvikling
– Status: Iht. Pkt. 4.5 i årsmelding 2014 gjennomføres kompetanseplaner for hver enkelt enhet, hvor 

behovet for kompetanseheving/utvikling kommer fram. Kurs og opplæring følges opp av den enkelte 
enhet, jf. vedtatt opplæringsplan. Arbeidet bør videreføres og intensiveres.

• Utvikling og implementering av et helhetlig system for internkontroll og 
kvalitetsstyring
– Status: System (verktøy) er kjøpt. Dette må tas i bruk

• Brukerundersøkelser
– Status: Gjennomføres ikke regelmessig og er ikke samordnet i hele kommuneorganisasjonen
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Organisasjonsutvikling 
(3/4)

• Medarbeiderundersøkelser
– Status: Gjennomføres ikke.

• Medarbeidersamtaler
– Status: Gjennomføres bare delvis.

• Gjennomgang av kommunens overordnede plansystem
– Status: Kommuneplanens arealdel er ikke oppdatert? «Den røde tråden» mellom 

kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, handlingsdel (mangler), 
økonomiplan og årsbudsjett er lite synlig og ikke god nok.

• Gjennomgang av økonomireglementet, herunder vurdering av prosesser 
og rutiner for utarbeidelse av økonomiplaner, årsbudsjetter, fastsettelse av 
rammeområder, kommunestyrets vedtaksnivå og økonomisk rapportering
– Status: Økonomireglementet bør oppdateres og følges.

• Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger 2014 og 2015
– Status: Vedtatt 17.12.2013. Planen skal rulleres hvert annet år. Rullering av plan bør gis 

prioritet.
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Organisasjonsutvikling 
(4/4)

• Intervjuene og tilsendte dokumenter tilsier at kommunen allerede har 
mye på plass når det gjelder de elementer som er nevnt. Noen 
elementer må oppdateres, og andre mangler helt. 

• Gjennomføring av elementene i organisasjonsutviklingsprosjektet vil 
være viktig for å nå kommunens mål som tjenesteyter, jfr. pkt. 3.9 i 
kommuneplanens samfunnsdel: «Kommunen skal være proaktiv i 
organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på intern 
oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid» og strategiene for å nå 
målet.

Utviklingen av sykefraværet var positiv i Dyrøy kommune i 2015. Det totale 
sykefraværet ble redusert fra 13,3 % i 2014 til 9,2 % i 2015. Sykefraværet er 
fortsatt høyt og betydelig over målet. Kommunens målsetting er at nærværet 
skal være 94,5 % (dvs. sykefravær på 5,5 %) 

Fokus på nærvær, helsefremmende ledelse og gjennomføring av 
helsefremmende tiltak bør medføre ytterligere nedgang i sykefraværet. 
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Politikk og administrasjon

Politikk
- Styre kommunen

- Bestillerfunksjon

- Vedta mål og strategier

- Prioritere tjenester, ressursbruk og 

oppgaver

- Tildele økonomiske rammer

- Delegere myndighet

- Føre kontroll

Administrasjon
- Utrede saker og gi folkevalgte 

råd
- Iverksette politiske vedtak og 

beslutninger
- Utførerfunksjon
- Informere folkevalgte om 

resultater og måloppnåelse

Folkevalgte og administrasjonen må drøfte og bli enige om hva som er 
henholdsvis folkevalgtes og administrasjonens ansvar og oppgaver.
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Revisjon av hovedreglement

Formannskapet vedtok i møte 16.11.2015, sak 73/15:

1. Å nedsette gruppe bestående av ordfører og gruppelederne fra de 
partier som er representert i kommunestyret. Fra administrasjonen 
deltar rådmannen som også er sekretær for utvalget.

2. Mandat: Gruppa skal gjennomgå kommunens hovedreglement og 
komme med forslag på nødvendige endringer som følge av endringer 
i lov, forskrifter og lokale vedtak.

3. Iht. KL § 39 skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon 
av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året 
etter at kommunestyret ble konstituert. Med bakgrunn i denne 
lovhjemmel skal delegeringsreglementet prioriteres.

4. Gruppas forslag legges fram for formannskapet før det legges fram for 
endelig behandling i kommunestyret.
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Kommentarer til hovedreglementet 
(1/2)

Eksempler på forhold som bør vurderes ved revidering:
• Pkt. 1.4 Hovedprinsipper: I alminnelighet har leder av faste utvalg innstillingsrett. 

Rådmannen skal i iht. §23, 2. ledd i kommuneloven påse at saker som legges fram 
for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen 
gir folkevalgte råd. Dette gjøres i alminnelighet og i praksis i Dyrøy ved at 
rådmannen fremmer innstillinger i saker som framlegges for folkevalgte organer. 
Rådmannen bør ha reglementsfestet innstillingsrett, begrenset til framlegg og 
behandling av saker i første instans i folkevalgte organer.

• Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf. §
23, 1. ledd i kommuneloven. Dette innebærer at rådmannen bør være ansvarlig for 
og bemyndiget til å ansette alle sine underordnede. Iht. pkt. 2.2.2 er 
avgjørelsesmyndighet for ansettelse av enhetsledere i dag tillagt 
administrasjonsutvalget, jf. forøvrig pkt. 3.3.2, i.

• Oppvekst- og omsorgsutvalget er også klientutvalg. Klientutvalget skal behandle 
saker og klager i medhold av lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og lov 
om sosiale tjenester i NAV. Det tolkes dithen at klientutvalget skal behandle 
enkeltsaker (f.eks. søknader om tjenester) iht. til disse særlovene dersom de er av 
prinsipiell betydning. Rådmannen er delegert myndighet til å treffe 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. Dette kan medføre uklarhet i det daglige arbeidet. Rådmannen opplyser 
at det ikke er aktivitet i klientutvalget. Klientutvalget bør avvikles.
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Kommentarer til hovedreglementet 
(2/2)

• Ordfører er iht. pkt. 2.11 kommunens tiltakssjef (næringssjef). 
Rådmannen synes i sin rolle ikke å ha hverken ansvar eller myndighet 
når det gjelder tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 
Rådmannen er administrativt overordnet plan- og næringsrådgiveren. 
Denne bør være underordnet rådmannen også i saker som vedrører 
tiltak/næring.
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Strategisk fokus i rådmannens ledergruppe

Forslag til

fokusområder:

• Mål – strategier - tiltak

• Kommuneplan og handlingsplaner

• Økonomi

• Ledelse og lederutvikling

• Internkontroll og beredskap

• HMS/Sammen på jobb

• Tjenesteproduksjon
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Stab og støttefunksjoner

60
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Stab og støtte – alt. 1

Kommunalsjef

¨ Økonomi
¨ Lønn
¨ Regnskap
¨ Skatt/innkreving
¨ Personal og organisasjon
¨ HMS
¨ Internkontroll
¨ Servicetorg
¨ IKT
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Stab og støtte – alt. 2

Kommunalsjef

¨ Økonomi
¨ Lønn
¨ Regnskap
¨ Skatt/innkreving
¨ Personal og organisasjon
¨ HMS
¨ Internkontroll
¨ Servicetorg
¨ IKT
¨ Næring
¨ Plan
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Stab og støttefunksjoner

• Økonomisk planlegging, 
styring og                                         
rapportering

• Finansforvaltning
• Regnskap
• Lønn
• Skatt
• Kommunal innfordring
• Personal- og 

arbeidsgiverpolitikk

• HMS 
• Internkontroll
• Beredskap
• Valgadministrasjon
• Salgs- og skjenkebevillinger
• IKT
• Servicetorg (post, arkiv, politisk 

sekretariat, informasjon, 
sentralbord etc.)

• Innkjøp
• Planlegging; (kommuneplan -

samfunnsdel, arealdel og 
handlingsprogram)
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Stillingsressurser innenfor stab/støtte

*TULT=Tidsubestemt lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Stilling Årsverk Antall 
medarbeidere

Rådmann 1,00 1

Enhetsleder personal og servicetorg 1,00 1

Rådgiver plan og næring 1,00 1

Sekretær (TULT-ordninger*) 1,00 2

Fagleder servicetorg 1,00 1

Enhetsleder økonomi 1,00 1

Konsulent, lønn 1,00 1

Konsulent, regnskap/skatt 1.00 1

Integreringskoordinator 1,00 1

IKT (Samarbeid med Sørreisa, IKT-funksjonen i 
sentraladministrasjonen var tidligere tillagt fagleder 
for servicetorg (ca. 10 %). Stillings-ressurs på 
skolen (40 %) er ikke medregnet.)

0,00

Totalt 9,00 10
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Merkantile stillinger, inkl. IKT i sektorene

• Det er enkelte medarbeidere i enhetene i dag som utfører merkantile 
oppgaver. 

• Ved etablering av ny sektormodell bør det foretas en grenseoppgang 
der det tas stilling til hvilke oppgaver som skal utføres i stab/støtte og 
hvilke som skal utføres i sektorene.

• Vurderingene bør gjøres med utgangspunkt i hensiktsmessighet og 
krav til effektiv drift.

• Eksempelvis bør det vurderes om følgende stillingsressurser og deres 
tilhørende oppgaver helt eller delvis skal samles og utføres innenfor 
stab/støtte. Det kan være:
– 1,00 årsverk fra teknisk

– 1,10 årsverk fra pleie og omsorg (0,60 + 0,50)

– 0,40 årsverk (IKT) fra skole
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Oppgaver/funksjoner innenfor stab/støtte kan løses ved 
interkommunalt samarbeid

Følgende oppgaver/funksjoner kan løses ved utvidelse av interkommunalt 
samarbeid:

• Regnskap

• Lønnsutbetaling

• Skatteoppkreverfunksjonen

• Kommunal innfordring

• Plankontor (Overordnet kommuneplanlegging, reguleringsplaner etc.)

• IKT-funksjoner

• Sentralbordtjenester

• Innkjøpsorganisering og innkjøpsavtaler
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Kommentarer 
(1/2)

• Enhetsleder personal og servicetorg har formelt ansvar for servicetorget. I 
praksis er ansvar for servicetorget tillagt fagansvarlig for servicetorget.

• Rådgiver plan og næring er administrativt underordnet rådmannen. I 
funksjonen som rådgiver for næring er stillingsinnehaver underlagt 
ordfører. Ordfører er iht. pkt. 2.11 i Hovedreglementet kommunens 
tiltakssjef (næringssjef). Rådmannen synes i sin rolle ikke å ha hverken 
ansvar eller myndighet for tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 
Rådgiver plan og næring bør være underordnet rådmannen også i saker 
som vedrører tiltak/næring.

• Stillingen som integreringskoordinator er nyopprettet. Det vil være naturlig 
at stillingsinnehaver administrativt blir underordnet enhetsleder som får 
ansvar for mottak og integrering av flyktninger. I rapporten anbefales NAV-
leder.

• IKT-funksjonen bør søkes dekket ved interkommunalt samarbeid. 
Kommunalsjef stab/støtte bør selv tillegges overordnet planleggings- og 
samordningsansvar. Det bør utpekes superbrukere med tanke på bruk av 
fagsystemene.
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Kommentarer 
(2/2)

• Ved å se utvidelse av interkommunalt samarbeid innenfor 
stab/støttefunksjoner i sammenheng med overføring av oppgaver og 
stillingsressurser fra enhetene, bør det være mulig å hente ut en 
effektiviseringsgevinst, anslagsvis tilsvarende kostnadene omkring ett 
årsverk.
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Oppvekst, kultur og
familietjenester
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Organisasjonskart oppvekst og kultur – alt. 1 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
45 ansatte

33,4 årsverk

Barnehagestyrer

(Dyrøy barnehage)

11 ansatte

10 årsverk

Rektor 
grunnskole/SFO

(Elvetun skole)

22 ansatte

16,88 årsverk

Daglig leder SFO

(Skolefritidsordninga i 
Dyrøy kommune)

3 ansatte

1,4 årsverk

Kulturleder

11 ansatte

4,12 årsverk

Biblioteksjef

Dyrøy folkebibliotek)

1 ansatt

0,5 årsverk

Musikkskolerektor

Dyrøy kulturskole

7 ansatte

1,62 årsverk

Leder Dyrøy Frivilligsentral

(Dyrøy Frivilligsentral)

1 ansatt

1 årsverk

Ungdomskoordinator

1 ansatt

0,5 årsverk
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Organisasjonskart familie og oppvekst – alt. 2

Kommunalsjef for
familie og oppvekst

Barnehagestyrer
(Dyrøy

barnehage)
11 ansatte
10 årsverk

Rektor
grunnskole/SFO
( Elvetun skole)

22 ansatte
16,88 årsverk

Daglig leder SFO
(Skolefritidsordninga i

Dyrøy kommune)
3 ansatte

1,4 årsverk

Familie

¨ Barnevern
¨ Helsestasjon
¨ Skolehelsetjeneste
¨ Støttekontakt
¨ A vlastning/omsorgslønn
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Kommunalsjef – arbeids- og ansvarsområder

• Arbeidsoppgavene/hovedansvarsområdet til kommunalsjefen vil for barnehage og 
skole/SFO spesielt være overordnet ledelse i form av strategiarbeid, veiledning og 
kontroll. Kommunalsjefen vil inneha kommunens skolefaglige kompetanse på 
kommunenivå og være kommunens barnehagemyndighet. 

• Kommunalsjefen vil stå sentralt i arbeidet med å utvikle forsvarlige system både i 
barnehage og skole. I dette ligger både formelle og praktiske sider i 
kvalitetsarbeidet. Kommunen synes å slite med å rekruttere og beholde den 
forskriftsmessige kompetansen når det gjelder barnehage, kultur og skole. Dette vil 
trolig måtte være et sentralt arbeidsområde i årene framover.

• Kommunalsjefen vil i alternativ 1 også utøve overordnet ledelse på kulturfeltet, og 
så lenge det ikke er en hel stilling som kulturleder, vil det trolig også være behov for 
både å koordinere feltets forholdsvis små ressurser og gjøre noe saksbehandling. 

• Det antas at arbeidsmengden (i alt. 1) vil fordele seg på de tre områdene med 
omtrent 25 % til barnehage, 25 % til kulturfeltet og 50 % til grunnskole. Barnehagen 
har ingen stillingsressurser til å dekke kommunalsjefstillingen. I grunnskolen kan 
50-60 % av administrasjonsressursen overføres. På kulturfeltet vil halvparten av 
kulturlederstillingen kunne overføres.

• I alternativ 2 vil enhet er det foreslått etablert en egen enhet for familie, mens kultur 
her er overført til kommunalsjefområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur.   
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Oppvekst, kultur og familie – forslag til organisering

73

Gjennomgangen viser at både barnehage, kultur og grunnskole mangler fagkompetanse for drift og 
koordinering på kommunenivå.
• For barnehagen viser fylkesmannens tilsynsrapport at dette gir seg utslag i manglende oppfølging i 

form av veiledning, tilsyn og gyldige vedtak mht. dispensasjoner fra utdanningskrav.
• For kulturfeltet er det en ubesatt stilling som kulturleder. Bibliotek, kulturskole, ungdomskoordinator og 

andre kulturaktiviteter (i vesentlig grad ivaretatt av frivilligsentralen) synes i noen grad å kunne 
fungere forholdsvis selvstendig. Det synes likevel uavklart hvordan kulturlederens arbeidsoppgaver 
med økonomistyring og strategiarbeid skal ivaretas.

• For grunnskolen synes skillet mellom rollene som rektor ved Elvetun skole og kommunens 
skolefaglige kompetanse å være uklart beskrevet. 
– Én utvei kan være å opprette en skolefaglig delstilling i kommuneadministrasjonen og å redusere 

rektorstillingen tilsvarende. Stillingen som inspektør/assisterende rektor bør da opprettholdes i 80 – 100 
% størrelse.

– En annen løsning vil være å tillegge ansvaret som skolefaglig kompetanse til en stilling i 
kommuneadministrasjonen og beholde en hel rektorstilling. Stillingen som inspektør/assisterende rektor 
bør da kunne reduseres med inntil 60 % av et årsverk.

Vi foreslår i alternativ 1 å opprette en stilling som kommunalsjef med ansvar for barnehage, kultur og 
skole i Dyrøy kommune for å ta på seg oppgavene som er nevnt over. Innehaveren av stillingen må 
tilfredsstille kravet til skolefaglig kompetanse. Kommunen har vedtatt å tilsette kulturleder i halv stilling fra 
2017. Vi foreslår at kommunen opprettholder en enhet for kultur, som tidligere.

Vi foreslår i alternativ 2 at kultur heller organiseres under sektoren samfunnsutvikling og infrastruktur, 
sammen med plan og næring. Enhet for familie foreslås imidlertid som en egen enhet under familie og 
oppvekst. 
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Barnehagen, grunnskolen og kultur – formelle rammer

74

Kommunenes engasjement i barnehagen, kulturfeltet, grunnskolen og SFO bygger på 
forskjellig lovgrunnlag og tradisjoner. 
• Barnehagen har forholdsvis nylig fått en rettighetslov, ved at barn har rett til 

barnehageplass (ett år om høsten). En slik rett, men også plikt, har man hatt i ca.
270 år når det gjelder skolegang. Skolelovene med forskrifter er, og har vært, svært 
detaljerte. Lov om barnehager er langt fra like omfangsrik. 

• Mens langt de fleste elevene i norsk grunnskole går i kommunal skole (ca. 97 %), 
går omtrent halvparten av barnehagebarna i kommunale barnehager. 
Barnehageloven med forskrifter sørger likevel for forholdsvis like tilbud uavhengig 
av eierform. 

• På kulturfeltet er situasjonen betydelig annerledes. Kulturloven er rund og romslig 
formulert i fem kortfattede paragrafer. For kommunal virksomhet på kulturfeltet er 
det andre lover som betyr mer. I denne sammenheng gjelder dette bibliotekloven 
og opplæringsloven. 
– Bibliotekloven pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek med en fagutdannet 

biblioteksjef. 
– Opplæringsloven pålegger alle kommuner å gi et musikk- og kulturskoletilbud. Videre skal 

alle skoler med barn i 1.-4. klasse ha et skolefritidstilbud. 
Kommunene står likevel forholdsvis fritt til å bestemme omfang og utforming av disse tre 
tilbudene. Øvrige deler av kulturfeltet i kommunen blir i stor grad drevet av private, gjerne på 
frivillig basis. Det er nok helst denne delen kulturloven retter seg mot. 
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Samarbeid for barnehagen, kulturfeltet og grunnskolen

75

Kommuner samarbeider både for å lære av hverandre og for å løse oppgaver i fellesskap. Dyrøy 
kommune er inne i en rekke slike samarbeid. Utredningen om kommunestruktur i 2015 lister opp 
disse. For oppvekstområdet deltar Dyrøy i ett formelt samarbeid (PPT) og fem «uformelle». 
Skoleforumet har imidlertid viktige oppgaver som å velge ut eksamensfag for 10. klasse og å 
samordne skoleutviklingsarbeidet.
• Dyrøy har felles PP-tjeneste med Lavangen og Salangen.
• Dyrøy har felles skoleforum og barnehageforum med Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv.
• Dyrøy har felles utdanningsmesse med Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken, Tranøy, 

Lavangen og Salangen
• Dyrøy har felles kulturskoleforum og kulturforum med Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken 

og Tranøy.

Vi ser at på kulturområdet orienterer Dyrøy seg nordover, men kommunen orienterer seg sørover 
når det gjelder barnehage og skole.
I små og mellomstore kommuner er det vanlig at barnehage og skole er organisert i en felles 
avdeling eller etat. (Også staten har en slik samordning både på fylkes- og riksnivå.) Ofte er også 
kulturfeltet lagt til samme avdeling eller etat som barnehagen og skolen, men ikke sjelden knytter 
man administrasjonen av kultur opp mot tekniske tjenester, planlegging og næringsvirksomhet.
I samtalene under besøket i Dyrøy kommune i juni foreslo flere at kultursektoren burde ha en felles 
ledelse med barnehage og skole på kommunenivå. Tradisjonene for de tre forvaltningsområdene 
er ulike, og målgruppene er bare delvis felles. Men alle tre områdene synes å savne en 
administrativ støtte og ledelse, og hver for seg kan de være for små til å utløse en hel stilling.
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Barnehage

76
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Dyrøy barnehage

77

Dyrøy
barnehage

Type 
avdeling 

Antall 
barn

Smitt 3-6 år 18

Smule 0-3 år 9

Smørøyet 0-4 år 14

Slottet 3-6 år 0

Sum 41

Årsmeldingen for 2015 viser at Dyrøy barnehage i august 
hadde tre avdelinger med 41 barn og 10 årsverk. I juni 
samme år var det fire avdelinger med 48 barn og 12 årsverk. 
Dyrøy har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. 
Barn som ikke har krav på barnehageplass, vil kunne stå på 
venteliste og bli tatt inn ved ledig kapasitet.

Barnehagen har flere utfordringer.
• Barnehagen manglet i 2015 et tilstrekkelig antall 

barnagelærere og hadde derfor konstituert andre ansatte 
inn i stillinger som pedagogiske ledere (Årsmeldingen)

• Dyrøy kommune følger ikke regelverket ved konstituering 
av pedagogiske ledere uten utdannelse som 
barnehagelærere (Fylkesmannens tilsynsrapport 2016)

• Kommunen har en uklar forståelse av rollen som lokal 
barnehagemyndighet (Fylkesmannens tilsynsrapport 
2016)

Barn i Dyrøy barnehager i august 2015. Kilde: 
Barnehagens årsmelding 2015 

Utfordringen kan trolig best løses ved at en ansatt på kommunenivå under rådmannen får 
oppgavene knyttet til å være lokal barnehagemyndighet. I dette ligger å gi veiledning og bl.a. 
gjennom tilsyn påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
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Framtidig omfang

En fjerde avdeling i et eget hus på barnehageområdet kan tas igjen i bruk fra høsten 2016 ved stor søkning. 
Behovet synes å holde seg i ca. fem år,
• SSBs befolkningsframskriving (MMMM) tilsier færre barn i barnehagealder fram mot 2040. Dagens 

barnehagelokaler vil da være store nok.
• Forventede barnetall tilsier krav om fire hele årsverk som pedagogisk leder de nærmeste årene, for 

deretter å reduseres til tre. Vanskene med å rekruttere vikarer tilsier at man vurderer å ha 
barnehagelærere i halvparten av årsverkene. Dermed har man en sikkerhetsmargin ved permisjoner og 
vakanser. 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Befolkningsframskrivninger for barn 0-5 år

0-5 år

Befolkningsframskriving for barn i alderen 0-5 år i Dyrøy kommune. Kilde: SSB
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Kultur

79
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Kultur - organisering

80
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Dyrøy brukte 3,4 % av samlede netto driftsutgifter på kultursektoren i 2015 . 
Dette var en liten nedgang fra tidligere år. I 2015 brukte Dyrøy mindre enn Troms 
og landet, men fortsatt mer enn Kostragruppe 5, Gratangen, Tranøy og Berg.

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter. Kilde Kostra 2015

Kultursektoren i Dyrøy er organisert som 
en egen enhet. Kommunen hadde 
tidligere en samordnende stilling som 
kulturleder i hel stilling, riktignok med 20 
% utleid til Dyrøyseminarsenteret og 20 
%. driftsansvar i Nordavindshagen. 
Stillingen som kulturleder er nå ubesatt, 
men er vedtatt opprettholdt – som en 50 
% stilling - fra 2017. 
• Kulturleder 0,5 årsverk (ledig 2016)
• Bibliotek med 0,5 årsverk 

(biblioteksjef)
• Kulturskole med 1,62 årsverk, hvorav 

0,37 til rektorfunksjonen
• Frivilligsentral med 1 årsverk
• Ungdomsarbeid 0,5 årsverk ( pluss 

0,2 årsverk ledig)
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Driftsutgifter bibliotek

• Driftsutgiftene til bibliotek i Dyrøy 
var i 2015 på et «middels» nivå, 
omtrent som Gratangen 
kommune, under Kostragruppe 5 
og Berg kommune men over 
Troms, landet og Tranøy 
kommune

• En del av utgiftene til drift av et 
bibliotek vil være lite avhengig av 
størrelsen. Et bibliotek i en liten 
kommune vil derfor per 
innbygger måtte falle forholdsvis 
kostbart. 
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Brutto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger. Kilde: Kostra 2015
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Utlån og låntakere

Det registrerte utlånet av bøker 
og andre media ligger under 
halvparten av hva vi finner i 
Kostragruppe 5, Troms, landet og 
Berg kommune, men over 
Gratangen kommune.
• Det lavere utlånet gjelder både 

litteratur for barn og for voksne 
og for andre media. 

Statistikken over besøk i 
biblioteket er ufullstendig. 
Biblioteket er åpent i vanlig 
arbeidstid uten alltid å være 
betjent. Åpningstiden gir et 
potensiale for stort besøk, som 
ikke alltid vil kunne registreres. 
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Kulturskole

• Andelen elever i 
grunnskolealder som 
bruker kulturskolen i 
Dyrøy har vært 
forholdsvis stabilt på 
over 30 % de siste 
årene. Dette er høyere 
enn i Kostragruppe 5, 
Troms, landet og 
kommunene 
Gratangen og Tranøy, 
men lavere enn i Berg 
kommune.
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Andel elever i kulturskolen i Dyrøy av antall barn i alderen 6-15 år. 
Kilde: Kostra 2015

Andel elever i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i 
alderen 6-15 år. Kilde: Kostra 2015
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Utgifter til kulturskole

84

• Kostnadene til drift av kulturskolen 
i Dyrøy gikk betydelig ned i 2015. 
Dette gjelder både brutto 
driftsutgifter per bruker og netto 
driftsutgifter per innbygger i 
grunnskolealder. Hverken 
omfanget av undervisningen 
(timetallet) eller tallet på deltakere 
kan forklare nedgangen i 
kostnader.

• De korrigerte brutto driftsutgiftene 
per bruker i 2015 lå under 
Kostragruppe 5, Troms, landet, 
Tranøy og Berg, men over 
Gratangen kommune.
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Korrigerte brutto driftsutgifter til Dyrøykulturskole per
bruker

Netto driftsinntekter per innbygger 6-15 år og korrigerte brutto driftsutgifter 
per bruker i kulturskolen 2012-2015. Kilde: Kostra 2015

Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker i kulturskolen 2015. Kilde: Kostra 2015
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Grunnskole
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Skole og SFO

• Det er én kommunal grunnskole i Dyrøy kommune: Elvetun skole.
• Skolen hadde 132 elever på 1.-10. trinn skoleåret 2015-2016. Den har én klasse 

for hvert årstrinn.
• 30 elever brukte SFO skoleåret 2015/16, av disse hadde 4 full plass.
• Skolen har romslige lokaler med idrettshall og svømmehall.
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SFO

• SFO er en del av driftsenheten skole, med skolens rektor som 
enhetsleder.

• Leder for SFO har ca. 25 % tid til lederoppgaver/administrasjon av en 
stilling på 50 % i SFO. Dessuten har SFO ytterligere 2 
assistenter/fagarbeidere. Samlet er det 1,4 årsverk i SFO. 

• SFO har tilbud i skoleferiene som et samarbeid med Dyrøy barnehage. 
Feriestenging for SFO og barnehage er to uker i juli.
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Andel barn i SFO 
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varierer fra år til år. Sett 
over fire år har Dyrøy 
en større andel av barn 
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Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO. Kilde: KOSTRA 2015

Andel elever i kommunal og privat SFO med 100 % plass. Kilde: KOSTRA 2015
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Grunnskolen

I Norge er det normalt ingen aktuell problemstilling om alle barn får 
grunnskoleopplæring. Spørsmålene knytter seg til kvalitet og kostnader.
Kvalitetsarbeidet i grunnskolen har en rekke innsatsfaktorer. To av dem er 
• riktig kompetanse hos de ansatte, i skolen og på kommunenivå
• god organisering av opplæringen og vurderingsarbeidet
I denne sammenheng skal vi se på sider ved dette i Dyrøy kommune. 
Grunnskolens omfang og organiseringsform er avhengig av størrelsen på 
kommunen og skolen. Elevtallet er langt på vei avgjørende for hvilke 
ressurser som settes inn. Vi ser derfor først på elevtallsutviklingen og behovet 
for ressurser til undervisning og administrasjon.
Uavhengig av elevtallet er det behov for bredde og dybde i kompetansen 
elevene møter. Elevtallet og det tilsvarende tallet på lærere vil påvirke 
muligheten til å skaffe og beholde nødvendig kompetanse. Spørsmålet er ikke 
bare om hvilken kompetanse organisasjonen rår over, men også om bruken 
av denne. Her vil vi se på ulike roller eller stillinger.
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Fødselstall 

• I små kommuner vil den relative variasjonen fra år til år i fødselstall 
være betydelig. Slik er det også i Dyrøy kommune.

• Trenden fra 1990-tallet er klart nedadgående. Vi finner tendensen
igjen også de seneste årene.
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Tidligere elevtall 
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Elevtall etter fødselstall Netto flytting

Sammenhengen mellom fødselstall og skolebegynnere. Kilde: 
SSB og GSI

Elevtallsutviklingen i Dyrøy kommune. Basert på fødselstall og 
flytting. Kilde: SSB og GSI

Elevtallene påvirkes av inn- og utflytting. 
• Plansjen til venstre viser endringer i årskullene fram til skolestart. 
• Plansjen til høyre viser samlet netto tilvekst for de ti årskullene som gikk i grunnskolen 

fram til skoleåret 2015/16.
Vi ser en tendens til utflating av elevtallet, både som følge av svingninger i fødselstallene, 
men også som en følge at netto tilflytting har tatt seg noe opp. Lave fødselstall fra 2010 
kommer ikke med i disse plansjene.
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Framtidige elevtall 

• Som vist i forrige plansje, påvirkes elevtallene av inn- og utflytting. SSBs 
befolkningsframskrivning (MMMM) tar også hensyn til dette. Her er det lagt til 
grunn middels flytting og middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, 
innenlandske flyttinger og innvandring.

• Prognosen tilsier at elevtallet blir omtrent uendret rundt 120 elever de neste 
fem årene, for deretter å synke betydelig.
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Elevtall og klasser
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Skoleår
Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Trinn 9 Trinn 10

12-13
8 15 12 10 10 12 18 10 13 10

13-14
11 9 16 13 10 10 14 18 10 13

14-15
9 11 8 16 12 11 10 13 18 11

15-16
19 9 11 9 17 13 12 12 13 17

Elevtall på ulike klassetrinn de siste fire skoleårene. Kilde: GSI

I 2003 ble klassedelingsreglene fjernet fra opplæringsloven. Stortinget vedtok 
at det skulle føres tilsyn med at dette ikke førte til færre ressurser i skolen. 
Tabellen under viser at man i Dyrøy kunne hatt seks-åtte klasser uten å bryte 
Stortingets forutsetninger de fire siste skoleårene, men elevtallene for to 
årstrinn samlet ligger like ved delingstallet på 24. Skolen har ikke slått flere 
årstrinn sammen til én klasse, men to årstrinn har vært samlet i enkelte fag.
Som plansjene foran viser, er det utsikter til et fallende elevtall om noen år. 
Det tilsier at Elvetun skole kan bli fådelt med ca. seks klasser. Tallet på 
ansatte vil naturlig kunne bli redusert som følge av dette.
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Personalbehov
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Lærertetthet i Dyrøy over tid. Kilde: Beregninger av Telemarksforsking 
basert på tall fra GSI. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen i Dyrøy og 
sammenligningskommunene. Kilde: KOSTRA 2015

Lærer-og assistentressursene ved 
Elvetun skole er ikke spesielt store. 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse viser 
hvor mange elever det er per lærertime 
(ikke spesialundervisning). 
• Dyrøy har noe mindre grupper enn i 

landet og like store grupper som 
gjennomsnittet for Troms. 

• Dyrøy har større grupper enn 
kommunene i Kostragruppe 5 og de 
tre sammenligningskommunene. 

Grafen under viser antall lærerårsverk 
per elev. 
• Lærertettheten steg fram mot 

2010/11 fordi elevtallet gikk ned 
uten at tallet på lærere ble redusert 
tilsvarende. Fra 2013 har 
lærertettheten igjen blitt redusert til 
et vanlig nivå.

Hvis tallet på lærere skal reduseres 
ytterligere, tilsvarende den forventede 
elevtalls-nedgangen, må trolig tallet på 
klasser reduseres ved å la to og to trinn 
gå i samme klasse. 
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Klasserom

Skolens bygningsmessige utforming kan sette grenser for muligheten til 
å ha to årstrinn i klassen. Store klasser trenger store klasserom.
• Veilederen til forskrift for miljørettet helsevern setter et 

minimumskrav på 2 m2 per elev/voksen i vanlige undervisningsrom. 
Man anbefaler imidlertid 2,5 m2 per elev/voksen. Det er vanlig å 
regne tilliggende grupperom inn i arealet. 

• Barnetrinnet på Elvetun skole har stort sett små klasserom, tilpasset 
små klasser. 

• Et klasserom med 24 elever og to voksne skulle være på hhv. 52 m2

og 65 m2. Skolen synes ikke å ha tilstrekkelig med klasserom på 
minst 52 m2 til å kunne undervise 24 elever i samme klasse. 

• En tilnærming til at Elvetun skal bli en fådelt skole bør vente til 
elevtallet går ytterligere ned, eller omfatte ombygginger på 
barnetrinnet, gjerne ved å fjerne/flytte delevegger mellom noen av 
klasserommene.
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Organisering av grunnskolen

• Skolen har i GSI oppgitt en administrasjonsressurs (rektor og studieinspektør) på 
200 % skoleåret 2015/16. I dette ligger også en rådgiver-ressurs på ca. 20 %. 
Likevel har skolen langt mer enn minimumsressursen etter «tradisjonell 
regnemåte», som er basert på en trenivå-kommune. Selv som «driftsenhet» med 
utvidet personal- og økonomiansvar, både for grunnskole og SFO, er 180 % en 
romslig administrasjonsressurs. 

• Kommunen mangler en egen ansatt med skolefaglig kompetanse over skolenivå.
• Skolen har skoleåret 2015/16 sekretær i 40 % stilling, 10 % bibliotekar, 13,49 

årsverk lærere og 0,89 årsverk assistenter.
• Lærerne er delt i to team (hovedtrinnene). Teamlederne har til sammen 10 % av et 

årsverk avsatt til lederoppgaver.
• Rektor, studieinspektør, teamlederne, ressurslærer for lesning og en ansatt i PPT 

fungerer som skolens «utviklingsgruppe». 
• Skoleåret 2015/16 har i overkant av 70 % av lærerne godkjent utdanning for fast 

tilsetting, og under halvparten av lærerne tilfredsstiller kompetansekravene i norsk, 
matematikk og engelsk. Skolens rektor opplyser at fra høsten 2016 vil dette være 
vesentlig forbedret.
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Kompetanse i skolen
(1/3)

• Opplæringslov med forskrifter 
setter krav til utdanning både for å 
tilsettes fast i undervisningsstilling 
og for undervisning i enkelte fag.

• I 2015 hadde 75 % av lærerne i 
Dyrøy tilstrekkelig utdanning til å 
kunne tilsettes fast (universitets-
eller høgskoleutdanning og 
dessuten pedagogisk utdanning). 

• Andelen med tilstrekkelig 
lærerkompetanse for fast tilsetting 
var lavere i de fire 
sammenligningskommunene enn i 
Kostragruppa, Troms eller hele 
landet.

• Andelen i Dyrøy lå på nivå med 
Gratangen, over Berg og under 
Tranøy kommune.
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Kompetanse i skolen 
(2/3)

• 2015 var et «unntaksår» for 
Dyrøy kommune når det 
gjelder andelen lærere med 
godkjent utdanning for fast 
tilsetting. 

• Tidligere år har Dyrøy hatt 
en større andel lærere med 
tilstrekkelig utdanning, langt 
over sammenlignings-
kommunene, Kostragruppa, 
Troms og landet.
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Kompetanse i skolen 
(3/3)

I 2015 skulle kommunene for første gang 
rapportere om utdanningsnivået for lærerne som 
underviste i norsk, matematikk og engelsk. (Dette 
gjelder bare lærerne som har godkjent utdanning 
for fast tilsetting.)
• For 1.-7. trinn er kravet minst 30 studiepoeng i 

faget. For norsk og matematikk hadde over 
halvparten av lærerne i Dyrøy slik utdanning. 
For engelsk hadde under halvparten slik 
utdanning.

• For 8.-10. trinn er kravet minst 60 studiepoeng i 
faget. For norsk og engelsk hadde ingen av 
lærerne slik utdanning. For matematikk hadde 
halvparten slik utdanning.

De refererte tallene forteller ikke hvor stor del av 
undervisningen som blir gitt av lærere med den 
forventede utdanningen. 
1. Tolket positivt kan det tenkes at lærerne med 

god fagutdanning brukes særlig mye i de 
aktuelle fagene. 

2. På den annen side må det kunne forventes 
at lærere uten godkjent utdanning for 
tilsetting også vil ha lavere skolefaglig 
kompetanse.

Med forbeholdene over må det være grunn til 
bekymring mht. rekruttering av lærere med 
tilstrekkelig fagkompetanse, spesielt på 
ungdomstrinnet.

99

0

1

2

3

4

5

6

Norsk Matematikk Engelsk

Faglig dybde hos lærerne 1.-7. trinn

Minst 30
studiepoeng i faget

0-29 studiepoeng i
faget

0

1

2

3

Norsk Matematikk Engelsk

Faglig dybde hos lærerne 8.-10. trinn

Minst 60 studiepoeng i
faget

Minst 30 studiepoeng i
faget

0-29 studiepoeng i
faget

Tallet på studiepoeng i sentrale fag hos lærerne på 
barnetrinnet. Kilde: GSI

Tallet på studiepoeng i sentrale fag hos lærerne på 
ungdomstrinnet. Kilde: GSI
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Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 
(1/2)

Opplæringslovens § 13-1 fjerde ledd sier at «Kommunen skal ha 
skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået». 
I intervjuene framgår det at rektor ved Elvetun skole også ivaretar den 
administrative skoleeierrollen, dvs. at hun ivaretar funksjonen «skolefaglig 
kompetanse» over skolenivået. Dette gjør hun som en del av sin 
rektorstilling.
Utdanningsdirektoratet gir i 2008 en tolkning av lovkravet.
• Kommunen skal besitte tilstrekkelig og relevant skolefaglig kompetanse 

til å kunne løse sine oppgaver etter opplæringslovgivningen på en 
forsvarlig og regelverkskonform måte. Hva som er tilstrekkelig 
kompetanse, må vurderes konkret, bl.a. ut i fra kommunens 
organisasjon, størrelse og kompleksitet.

• De skolefaglige kompetente personene i kommuneadministrasjonen 
skal ha innflytelse på de skolerelaterte beslutninger som tas i 
kommunen. 

Direktoratet sier at det er ingen formell hindring for at rektor ved en skole i 
et eget arbeidsforhold også kan stå for den skolefaglige kompetansen i en 
liten kommune - som Dyrøy. 
Direktoratet setter imidlertid noen betingelser for dette.
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Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 
(2/2)
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Utdanningsdirektoratet setter betingelser for at en rektor også skal være 
kommunens skolefaglige kompetanse over skolenivået.
• Den skolefaglige kompetansefunksjonen skal ivaretas på en 

tilfredsstillende måte hva arbeidsmengde angår.
• Funksjonsdelingen må være forenlig med rektors ansvar og 

arbeidsoppgaver, jf. oppll. § 9-1.
• Det må ikke foreligge konflikt mellom de respektive roller.
Formelt synes man i hovedsak å kunne fortsette dagens praksis i Dyrøy 
ved å redusere rektorstillingens omfang noe – og å opprette en 
tilsvarende stilling i kommuneadministrasjonen. 
Et fravær av rektor i en stor del av arbeidsdagen synes uheldig for skolen, 
selv om en assisterende rektor kan fylle den ledige stillingsdelen. I 
intervjuene synes det å fremgå at det i Dyrøy kan være praktiske vansker 
eller mangler forbundet med at samme person innehar de to rollene. Det 
synes derfor ønskelig å finne andre løsninger. 
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Skolens administrasjonsressurs
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Elevtall og administrative ressurser

Elevtall Rektor Sekretær

Sammenstilling av administrasjonsressurser og elevtall fra 1005 til 2015. Kilde: GSI

• Elevtallet og tallet på rammetimer/lærerårsverk har tradisjonelt vært bestemmende 
for administrasjonsressurser i grunnskolen (rektor og assisterende rektor). Dette 
finner vi ikke igjen i Dyrøy. Plansjen viser at administrasjonsressursene har økt 
mens elevtallet har sunket. Det må her bemerkes at ca. 20 % av dagens ressurs 
går til rådgiverfunksjonen.

• Tradisjonell regnemåte skulle tilsi en administrasjonsressurs på ca. 120 % ved 
Elvetun skole med dagens elevtall. Med synkende elevtall vil ressursen reduseres 
ned mot 100 %. Det er vanlig med noe større ressurser i en tonivå-kommune. 
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Helse, omsorg og velferd
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Organisasjonskart
Helse, omsorg og velferd – alt. 1

Kommunalsjef

Helse Velferd

¨ Helsestasjon
¨ Skolehelse -

tjenesten
¨ Folkehelse
¨ Fysioterapi
¨ Dagens

inter -
kommunale
samarbeid.

¨ Hjemmesykepleien
¨ Hjemmehjelpen
¨ Boliger
¨ Rus og psykiatri
¨ PU
¨ Matombringing
¨ Trygghetsalarmer
¨ Støttekontakt
¨ Avlastning/

Omsorgslønn
¨ Dagens interkom .

samarbeid

¨ Omsorgs -
senter/
sykehjem

¨ Dagtilbud for
eldre og
demente

¨ NAV
¨ Boligsosiale

virkemidler
¨ Integrering

Hjemmetjenester Sykehjem

Bestilling -
og

tildelings -
kontor
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Organisasjonskart
Helse, omsorg og velferd – alt. 2

Kommunalsjef

Helse Velferd

¨ Fysioterapi
¨ Dagens

inter -
kommunale
samarbeid

¨ Hjemmesykeplei
en

¨ Hjemmehjelpen
¨ Boliger
¨ Rus og psykiatri
¨ PU
¨ Matombringing
¨ Trygghets -

alarmer
¨ Dagens

interkommunale
samarbeid

¨ Omsorgs -
senter/
sykehjem

¨ Dagtilbud for
eldre og
demente

¨ NAV
¨ Boligsosiale

virkemidler
¨ Integrering

Hjemmetjenester Sykehjem

Bestilling -
og

tildelings -
kontor
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Helse
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Styrker ved dagens situasjon

• Informantene fra intervjuene trekker frem at kommunen utøver for det 
meste gode tjenester ovenfor sine innbyggere innen Helse, og at det 
mottas få klager fra publikum. 

• Videre trekker også informantene frem at miljøet blant de ulike 
arbeidsplassene er godt. 

• Kommunen har utarbeidet en kompetanseplan for pleie- og 
omsorgstjenesten i Dyrøy. Denne planen inneholder også visse 
aspekter innen kommunehelsetjenesten. Dette synliggjør at kommunen 
har vært bevisst på fremtidige utfordringer og muligheter innenfor pleie 
og omsorg, samt kommunehelsetjenesten.
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Utfordringer ved dagens situasjon

• Styrker, svakheter, muligheter, utfordringer. 
• Dagens organisering trekkes frem av flere av informantene som svak. 

Særlig går dette ut over personalansvaret til de enkelte lederne. 
Eksempelvis er det ikke utført medarbeidersamtaler på lang tid. 
– Fokus på personaloppfølging ble også trukket frem i TF-notat nr. 17/2013.

• Et gjennomgående tema informantene trekker frem, er mangelen på en 
god kommunikasjon og formidling av beskjeder. Dette gjelder 
hovedsakelig mellom ledelsen og den enkelte etat og/eller institusjon, men 
også på tvers av de ulike etatene. Det trekkes særlig frem:
– Dårlig formidling av beskjeder.
– Korte tidsfrister.
– Kommunikasjonshemmende at ikke alle har jobbmail. 

• Mangelfull stillingsbeskrivelse og forståelse. Flere av respondentene 
trekker frem usikkerheten rundt hvilke oppgaver som hører til de ulike 
stillingene. Dette vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen i negativ favør, 
både på grunn av manglende effektivitet og at enkelte funksjoner ikke 
dekkes/gjennomføres. 
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Muligheter/utfordringer 

• Fra intervjuene kommer det tydelig frem kommunikasjonsutfordringer 
både mellom etatene, men også innad i de ulike etatene. Her har 
kommunen store forbedringsmuligheter. Det anbefales at kommunen 
utvikler faste kommunikasjonskanaler, ved å f.eks. gi jobbmail til alle 
ansatte, eller andre mulige kommunikasjonsmuligheter. 

• Basert på dataene samlet inn fra intervjurunden, har også ledelsen i 
kommunen et forbedringspotensial for utarbeidelse av tids- og 
leveringsfrister overfor andre ansatte. Dette kan også være et resultat 
av manglende dialog og kommunikasjon. Uavhengig av organiseringen 
i kommunen vil en forbedret kommunikasjon kunne forbedre den 
daglige driften og trivselen i kommunen. 

• Kommunen har også muligheten til å utarbeide stillingsbeskrivelser 
eller stillingsinstrukser. I den forbindelse anbefales det å lage 
stillingsbeskrivelser, da disse er noe mindre «fastsatte» enn 
instruksene. Som også flere av informantene i kommunen trekker frem, 
må man i mindre kommuner oftere bidra med noe som er noe utenfor 
den stillingen. 
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Dagens interkommunale samarbeid

• Legevaktsamarbeid med Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. 
Tjenesten er i Lenvik kommune. 

• De samme kommunene har også et samarbeid om 50 % interkommunal 
kreftkoordinator. 

• Samarbeid om intermediære/ø-hjelp senger. Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og 
Dyrøy. Lenvik er vertskommune. 

• Legesamarbeid med Sørreisa. 
• Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. 

Underlagt Midt-Troms regionråd. 
• Distriktsmedisinsk senter for Midt-Troms. Samarbeid med Bardu, Berg, Lenvik, 

Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 
• Diabetesteam. Samarbeid med Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
• Samfunnsmedisinske tjenester (kommuneoverlege). Samarbeid med Lenvik, 

Sørreisa, Torsken, Berg og Tranøy.
• Krisesentersamarbeid med Bardu, Berg, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, 

Sørreisa, Torsken og Tranøy. 
• Samarbeid om jordmortjenesten med Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 

Tranøy. 
• Barnevernsamarbeid med Sørreisa. 
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Styrker og utfordringer ved kommunens 
interkommunale samarbeid

• Samarbeidet om kreftkoordinator, ø-hjelpssenger og legevakten får 
positive tilbakemeldinger av respondentene. Innbyggerne er også stort 
sett fornøyde med disse tjenestene, ifølge informantene. 

• Kommunen har utfordringer med sin legetjeneste. Denne utfordringen 
trekkes frem i en stor andel av intervjuene. Denne tjenesten er et 
interkommunalt samarbeid med Sørreisa. Manglende tilstedeværelse 
av lege, ventetid, samt at legekontoret i Dyrøy nedprioriteres, er noen 
av eksemplene som trekkes frem.  
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Organisering 
(1/2)

• En enhetsleder for helse.
– Denne enhetslederen vil være en av fire innen helse, omsorg og velferd.

– Videre vil enhetslederen være ansvarlig for den daglige driften av enheten, 
mens kommunalsjefen tar seg av budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse i 
egen enhet. 

– De ulike enhetslederne innen pleie og omsorg vil sammen utgjøre en 
ledergruppe som rapporterer til kommunalsjefen innenfor helse, omsorg og 
velferd. Ledergruppen vil stå for koordinering av tjenester, samarbeid 
mellom enhetene og være et utvekslings- og diskusjonsforum blant lederne.

– Ledergruppen vil bestå av disse fire enhetslederne: 

1 enhetsleder for helse 

2 enhetsledere for pleie og omsorg (hjemmetjenester og sykehjem)

1 enhetsleder for velferd
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Organisering 
(2/2)

• Enheten vil ved hovedalternativ 1 ha ansvar for helsestasjonen, 
skolehelsetjenesten, fysioterapeuter, dagens interkommunale 
samarbeid (legevakt, kreftkoordinator legetjeneste, intermediære/ø-
hjelpssenger, Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og 
omsorgstjenesten i Midt-Troms, distriktsmedisinsk senter for Midt-
Troms).

• For hovedalternativ 2 vil de samme tjenestene inngå, med unntak av 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten (som i dette alternativet ligger 
under kommunalsjefområdet for familie og oppvekst). 

• Samtlige av tjenestene vil i begge alternativene ha rapporteringsplikt til 
enhetsleder helse        kommunalsjef helse, omsorg og velferd. 
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Pleie og omsorg
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Historikk

• Telemarksforsking gjennomførte i 2013 en evaluering i samarbeid med 
EY, angående Dyrøy kommunes pleie-, rehabiliterings- og 
omsorgstjenestene. 

• Rapporten viser at Dyrøy hadde et høyere utgiftsbehov på pleie og 
omsorg sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

• Videre viser rapporten at kommunen hadde et godt utbygd totaltilbud 
for heldøgns pleie og omsorg. 

• Tallene fra 2013 viste også at kommunen tildeler flere timer 
hjemmetjenester per bruker enn gjennomsnittet for kommunegruppa.

• Innen psykiatri/psykisk helse kom det frem i rapporten at Dyrøy brukte 
mye ressurser til denne tjenesten sammenlignet med andre kommuner. 

• Det kom frem at institusjonsplassene ble drevet relativt effektivt. 
– Det kom allikevel frem at kommunen hadde et effektiviseringspotensial 

innen institusjonsdrift og hjemmetjenestene. 
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Styrker ved dagens situasjon

• Ifølge kommunens «Kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten i 
Dyrøy kommune 2012-2017» så har kommunen en god dekning av 
både hjelpesykepleiere og sykepleiere. Kompetanseplanen vitner også 
om en bevissthet rundt pleie og omsorg, samt kommunehelsetjenesten 
fra kommunens side. 

• TF-notat 17/2013 viser at kommunen har et godt totaltilbud for 
heldøgns pleie og omsorg, samt at kommunen tildeler flere timer 
hjemmetjenester enn gjennomsnittet fra kommunegruppa.

• Videre trekker også informantene frem at miljøet på de ulike 
arbeidsplassene er godt. 

• Ifølge informantene har kommunen gode tjenester innen pleie og 
omsorg. De ansatte oppfatter stort sett publikum som positivt innstilt, 
og det mottas få både uformelle og formelle klager. 

• Kompetansen til de ansatte er god. 
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Utfordringer ved dagens situasjon
(1/2)

• Også innen pleie og omsorg trekkes det frem kommunikasjonsproblemer, 
på lik linje med de innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også de 
samme faktorene som trekkes frem som årsak til den svake 
kommunikasjonen: 
– Dårlig formidling av beskjeder.
– Korte tidsfrister.
– Kommunikasjonshemmende at ikke alle har jobbmail. 

• Pleie- og omsorgssektoren har tidligere vært preget av stor utskifting av 
ledere (Kilde: Kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy 
kommune 2012-2017).

• Som i kommunehelsetjenesten trekkes også manglende 
stillingsbeskrivelser frem. Flere av informantene påpeker usikkerhet rundt 
hvilke oppgaver som ligger under den enkelte stillings ansvarsområde.

• Det oppgis også at det er mangelfullt nedskrevne og utarbeidede rutiner. 
Dette fører til usikkerhet blant de ansatte. Det trekkes også frem at 
mangelen på rutiner kompliserer opplæringen av nyansatte.
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Utfordringer ved dagens situasjon
(2/2)

• I lys av forrige punkt er det flere informanter som trekker frem dårlig 
opplæring av nyansatte. Ifølge informantene er opplæringen for lite 
grundig, og nyansatte blir fort overlatt til seg selv.

• Det er store sprik i rapporteringen og oppfatningen av avvik i 
kommunen. Informantene oppgir ulik praksis for hvordan de 
rapporterer avvik. Det er også uenighet blant ansatte om hva som er 
avvik og ikke. Samtidig er det en relativt stor enighet blant 
informantene om at rapporteringen av avvik fører med seg lite. Flere 
opplever at avvik ikke tas hensyn til blant ledelsen. 

• Med den økende alderssammensetningen i kommunen vil dette sette 
større krav til kompetanse og kapasitet i årene som kommer. Dette 
gjelder hele «helse, omsorg og velferdssektoren». Dyrøy vil dermed 
trolig måtte øke både kapasiteten og kompetansen til sine ansatte på 
sikt. 
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Muligheter/utfordringer

• Ifølge «Kompetanseplanen for pleie- og omsorgstjenester i Dyrøy 
kommune 2012-2017» har kommunen utfordringer med at mange 
pensjonister velger å flytte tilbake til Dyrøy. Kommunen må dermed ta 
hensyn til dette ved fremtidig kompetansesammensetning innenfor 
både pleie og omsorg og kommunehelsetjenesten. 

• Videre oppgir kommunen i samme dokument at kommunen har behov 
for 27 nye arbeidstakere innen pleie og omsorg i løpet av en 10 års 
periode (2012-2022). Respondentene oppgir at rekruttering til tider kan 
være krevende. Kommunen bør derfor jobbe spesifikt med rekruttering 
til de påtenkte stillingene. 

• Det er også noen utfordringer med tanke på turnus innen pleie og 
omsorg. Telemarksforsking får opplyst fra kommunen at det mangler en 
bemanningsplan og at turnusen dermed ikke utnytter ressursene på en 
tilstrekkelig god måte. Dette medfører blant annet et uønsket vikarbruk. 
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Interkommunale samarbeid

• Mobil omsorg. Et samarbeid som gjelder hjemmesykepleien i 
kommunen. Dyrøy samarbeider her med Sørreisa. Informantene fra 
intervjuene informerer om at den mobile omsorgen for tiden ikke er i 
bruk. 

• Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-
Troms. Underlagt Midt-Troms regionråd. 
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Organisering

• To enhetsledere for pleie og omsorg.
– En enhetsleder for sykehjem/omsorgssenter.

– En enhetsleder for hjemmetjenestene.

– Disse enhetslederne vil altså være to av fire innen helse, omsorg og 
velferd.

– De to enhetslederne innenfor pleie og omsorg vil utgjøre en ledergruppe 
sammen med leder for kommunehelsetjenesten og velferd. 

– Enhetslederen vil være ansvarlig for den daglige driften av enheten, mens 
kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for økonomi/budsjett, 
utvikling og måloppnåelse i sektoren. 
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Hjemmetjenester 
(1/3)

• Ifølge «Helse- og omsorgstjenesteloven», kapittel 3, § 3-2 er kommunene 
lovpålagte å tilby helsetjenester i hjemmet.

• Hjemmetjenestene, så vel som andre kommunale helsetjenester, har med 
bakgrunn i «Samhandlingsreformen» vært gjennom større og mindre 
forandringer. Et av målene med samhandlingsreformen var en bedre 
koordinering mellom de ulike helse- og omsorgstjenestene som 
kommunen er ansvarlig for. Dette setter krav til en fornuftig organisering 
og en god dialog mellom de ulike tjenestene (Meld. St. 47 (2008-2009) 
2009).

• Hjemmetjenesten i Dyrøy har i dag kontor i 
sykehjemmet/omsorgssenteret. 

• Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, TPU, psykiatri og aktivitør er alle plassert 
under hjemmetjenestene. 
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Hjemmetjenester 
(2/3)

• Enhetsleder for hjemmetjenester vil være en av to enhetsledere innen 
pleie og omsorg.

• Det foreslås at hjemmetjenestene, i tillegg til de tradisjonelle 
hjemmetjenestene (hjemmesykepleien og hjemmehjelpen), skal ha 
ansvar for: 
– Boligene (TPU/rus osv.)

– Psykiatritjenester 

– Matombringing

– Trygghetsalarmer

– Støttekontakt (i alternativ 2 overført til familie og oppvekst)

– Avlastning (i alternativ 2 overført til familie og oppvekst)

– Omsorgslønn

– Dagtilbud for demente
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Hjemmetjenester 
(3/3)

• En fagleder/enhetsleder for hjemmetjenestene. 
– I dagens løsning har hjemmetjenestene en pleie- og omsorgsleder, samt 

fagansvarlig. I foreslått løsning faller pleie- og omsorgsleder bort. 

– Ved at det kun foreslås en fagleder/enhetsleder for hjemmetjenestene, blir 
det mulig å frigjøre midler til en kommunalsjefstilling for helse, omsorg og 
velferd. 
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Sykehjem/omsorgssenter
(1/2)

• Ifølge «Helse- og omsorgstjenesteloven», kapittel 3, § 3-2 er kommunene 
lovpålagte å tilby plass på institusjon, herunder sykehjem. 

• Videre står det i § 3-2 a at «Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette 
etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan 
sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester».

• På lik linje med hjemmetjenestene foreslås det en enhetsleder for 
sykehjemmet, innen pleie og omsorg. 

• Det foreslås en fagleder/enhetsleder for sykehjemmet. 
– I dagens løsning har sykehjemmet en pleie- og omsorgsleder, samt 

fagansvarlig. I foreslått løsning faller pleie- og omsorgsleder bort. 
– Ved at det kun foreslås en fagleder/enhetsleder for sykehjemmet, blir det mulig 

å frigjøre midler til en kommunalsjefstilling for helse, omsorg og velferd. 
– Enhetsleder vil ha ansvaret for den daglige driften av sykehjemmet, samt 

spørsmål av mer faglig karakter. 
– Kommunalsjef vil være ansvarlig for budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse i 

egen enhet. 
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Sykehjem/omsorgssenter
(2/2)

• Avdelingene som rapporterer/svarer til fagleder for sykehjem og 
kommunalsjef helse, omsorg og velferd:
– Omsorgssenter/sykehjem

Skjermet avdeling for demente

Somatisk avdeling

Avdeling med 8 sykehjemsrom og 5 hybler (hjemmesykepleien) 
 Hyblene rapporterer til hjemmesykepleien.

• Sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeut m.m. vil dermed være under 
fagleder sykehjem og kommunalsjef helse, omsorg og velferd. 
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Habilitering og rehabilitering
(1/2)

• Ifølge lovverkets «Forskrift om habilitering og rehabilitering», kapittel 3, 
§ 5 skal alle tjenester som inngår i kommunens helse- og 
omsorgstjenestetilbud integreres i et samlet tverrfaglig 
habilitering/rehabiliteringstilbud. 

• Videre i § 5 står det: «Kommunen skal sørge for at alle som oppholder 
seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov 
for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, jf. §
1 og § 3.» Dette blir videre utdypet i § 8 hvor det står at kommunen 
skal sørge for undersøkelse og utredning, samt vise til 
spesialhelsetjenesten ved behov. 

• For at Dyrøy skal holde seg innenfor lovverket, må kommunen dermed 
sørge for å ha en enhet som personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne melde mulige (re-)habiliteringsbehov til, 
samt et kontaktpunkt mot spesialhelsetjenesten. 
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Habilitering og rehabilitering
(2/2)

• En løsning for kommunen er da å danne en koordinerende enhet/team 
som kan behandle eventuelle søknader og henvendelser. Kommunen 
er ansvarlig for at nødvendig utredning settes i gang og vise til 
spesialhelsetjenesten før eventuell habilitering/rehabilitering 
iverksettes.

• En mulighet vil da være å danne en koordinerende enhet bestående av 
enhetslederne for helse, sykehjem, hjemmesykepleien, velferd og 
kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. 
– I § 6 står det at «Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig 

tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller 
medisinsk habilitering og rehabilitering».

– Videre står det i samme paragraf at koordinerende enhet skal både motta 
meldinger for behov om individuell plan og sørge for at det utarbeides 
rutiner og prosedyrer i forbindelse med individuell plan. 

• Denne enheten kan suppleres med andre kommunalt ansatte ved 
behov. 

• Koordinerende enhet bør møtes regelmessig og ellers ved behov.
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Generelle anbefalinger

• Oppgavefordelingen bør gjennomgås og konkretiseres. På ledernivå 
blir personalansvaret nedprioritert ved dagens situasjon. En ny og 
konkretisert vurdering bør legge til rette for at personalansvar med 
blant annet medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte og andre 
mindre personalsaker prioriteres. På personal-/ansattnivå bør 
oppgavene også konkretiseres noe. Stillingsbeskrivelser er en 
etterspurt løsning blant de ansatte og vil også kunne være fordelaktig.
– Samtidig tas det hensyn til at man i mindre kommuner som Dyrøy i en del 

tilfeller må jobbe noe utenfor «stillingsbeskrivelsen». En viss beskrivelse av 
oppgavene vurderes allikevel som fordelaktig for ansatte, ledere og driften 
generelt. 

• Kommunen bør gå vekk i fra bruken av ordet «rehabilitering» når det 
gjelder TPU. Rent terminologisk er dette feil ordbruk, og er ikke knyttet 
til det som er påtenkt med rehabilitering for kommunene.  

129

-�187�-



Velferd
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Velferd

• NAV har hjemmel til 3 stillinger. Alle disse er på 100 prosent                
(3 årsverk).
– 1 kommunal

– 2 statlige

– En stilling er for tiden vakant (statlig). Her forventes det ansettelse i løpet 
av høsten.

• Ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver.
– I tillegg ligger både bostøtte og startlån (boligsosiale virkemidler) under 

NAV-kontoret. 

• Rådgivende overlege har også kontorplass ved NAV Dyrøy. 
Vedkommende er ikke ansatt i NAV Dyrøy, men noe i NAV forvaltning 
og noe i NAV arbeidslivssenter. 
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Styrker/utfordringer
ved dagens situasjon

• Ifølge respondentene utøver NAV gode tjenester i Dyrøy kommune.

• NAV har liten kapasitet med tanke på antall ansatte, men klarer 
allikevel å drive de lovpålagte tjenestene på en forsvarlig måte.  

• Ifølge informantene kan det være vanskelig å utføre alle de lovpålagte 
tjenestene med tanke på kapasitet. 

• Kommunikasjon mellom etatene rapporteres som dårlig. Det 
poengteres at dette både skyldes det tekniske og en svak dialog 
mellom de ansatte på de ulike etatene. 
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Organisering 
(1/2)

• En enhetsleder for Velferd.
– Denne enhetslederen vil være en av fire innen Helse, omsorg og velferd.

– Enhetslederen vil utgjøre en ledergruppe sammen med leder for 
kommunehelsetjenesten og de to enhetslederne på pleie og omsorg. 

– Videre vil enhetslederen være ansvarlig for den daglige driften av enheten.

• Boligsosiale virkemidler. 
– Med boligsosiale virkemidler menes særlig to av Husbankens ordninger; 

Startlån og statlig bostøtte. TF-notat nr. 15-2016 viser til fordelene ved å ha 
disse løsningene lokalisert under samme enhet. Videre er NAV eller 
servicekontor ofte anbefalte etater for plassering av de boligsosiale 
virkemidlene i kommunene. 

• Integrering.
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Organisering 
(2/2)

• Under intervjuene kom det frem at statlige ansatte på NAV-kontoret i 
hovedsak jobber med statlige oppgaver, mens den vakante stillingen i 
praksis er fordelt 40/60 i favør statlig. Med tanke på arbeids- og 
oppgavefordeling er det dermed nærliggende å opprettholde en 
tilsvarende løsning.
– Statlig ansatt jobber med statlige oppgaver og kommunalt ansatte med 

kommunale oppgaver.

– Stillingen som er fordelt mellom statlig og kommunalt, bør ta seg av de 
boligsosiale virkemidlene dersom kompetansen er tilstrekkelig. Dette 
kommer av at kommunen har et tilretteleggeransvar for disse virkemidlene 
før søknad sendes statlig instans (Husbanken).

– Ansatte rapporterer til enhetsleder som igjen rapporterer til kommunalsjef.    

• Stillingen som integreringskoordinator er nyopprettet. Vi foreslår at 
denne funksjonen, med følgende årsverk, plasseres inn under enhet 
for velferd. Dette vil øke kapasiteten til velferd betydelig. 
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Teknisk, areal og miljø
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Organisasjonskart
Teknisk, areal og miljø – alt. 1

Kommunalsjef

¨ Vann, avløp og renovasjon
¨ Veier og trafikksikkerhet
¨ Bygg, eiendom og grøntanlegg
¨ Arealplanlegging, byggesak,

oppmåling og geodata
¨ Hav - og landbruk ( jord - og

skogbruk)
¨ Klima og miljø
¨ Dagens interkommunale

samarbeid

Med tanke på størrelsen og kapasiteten til teknisk sin inneseksjon foreslås det ingen oppdeling av funksjonsområder. En oppdeling vil trolig
kunne føre til mer begrensninger enn å være til hjelp.
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Organisasjonskart
Samfunnsutvikling og infrastruktur – alt. 2

Kommunalsjef

¨ Vann, avløp og renovasjon
¨ Veier og trafikksikkerhet
¨ Bygg, eiendom og grøntanlegg
¨ Arealplanlegging, byggesak, oppmåling og

geodata
¨ Brann - og feiersamarbeid

¨ Planarbeid, byggesak, oppmåling og geodata
¨ Næring
¨ Hav - og landbruk ( jord - og skogbruk)
¨ Folkehelse
¨ Klima og miljø
¨ Kulturskole
¨ Kultur
¨ Fritid
¨ Bibliotek
¨ F rivilligsentral

Teknisk drift og eiendom Plan, næring og kultur
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Styrker ved dagens situasjon

• Brannsamarbeidet med Sørreisa fungerer godt. Det rapporteres at det 
samme gjelder samarbeidet om skogbruk og feiertjenestene. Begge 
disse samarbeidene er også med Sørreisa.
– Sørreisa har sagt opp halvparten av sin andel i skogbruksamarbeidet og 

ønsker å kjøpe skogbruksfaglige tjenester tilsvarende 25 % stilling.

• Det interkommunale selskapet «Senja avfall» rapporteres å fungere 
godt. Basert på informasjonen fra informantene og kommunen ser det 
dermed ut til at de tekniske samarbeidene fungerer godt. 

• Selv om teknisk enhet på en generell basis er en svært utsatt etat med 
tanke på klager, får etaten også flere gode tilbakemeldinger fra 
innbyggerne, ifølge respondentene. 

• Kommunen bygger nytt vannverk. 

-�196�-



Utfordringer ved dagens situasjon

• Mangelfulle stillingsbeskrivelser og informasjon vedrørende 
arbeidsoppgaver trekkes frem som en utfordring for de ansatte.

• Det rapporteres om noe korte tidsfrister for ansatte. Dette gjelder i 
hovedsak fra ledelsen til saksbehandlere.

• Det rapporteres også om noen faglige uenigheter internt innen teknisk 
enhet. 

• Informantene informerer om en noe manglende kommunikasjon innad i 
kommunen. Dette gjelder både innad på teknisk etat, og med andre 
deler av administrasjonen.

• Fagmiljøet er lite for de ansatte i inneseksjonen.
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Muligheter/utfordringer

• Planarbeid kan vurderes å gjøres interkommunalt. Dette vil både kunne 
hjelpe til med den store arbeidsmengden som faller på teknisk etat, 
samt øke fagmiljø og kompetanse. Planarbeidet krever også en del 
utstyr og kompetanse hvor det med fordel kan lønne seg å være flere 
om disse kostnadene. 

• Sekretærfunksjonen er det mulig å organisere noe annerledes enn ved 
dagens ordning. Eksempelvis at vedkommende tar andre roller i tillegg 
til sekretæroppgavene. Dette kan bidra til å øke kapasiteten til etaten 
og samtidig lette arbeidsmengden til inneseksjonen.
– Stillingen kan eventuelt også overføres stab/støtte.

• Etaten har forbedringspotensial når det gjelder dialog innad i etaten, 
samt på tvers til andre etater.
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Interkommunale samarbeid

• Kommunen har følgende formelle og uformelle samarbeid innen 
teknisk enhet:

– Brannsamarbeid med Sørreisa

– Feiersamarbeid med Sørreisa

– Skogbrukssamarbeid med Sørreisa

– Landbruksforum
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Organisering (1/3)

• Det foreslås en kommunalsjef for sektoren. 
– Kommunalsjefen er ansvarlig for budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse 

innenfor sektoren.

• I alternativ 1 er det en flat struktur under kommunalsjefen. Dette kommer 
av få ansatte på inneseksjonen, noe som påvirker kapasiteten til teknisk 
enhet. 

• Konkretisering/spesifisering av arbeidsoppgaver bør dermed løses internt i 
teknisk enhet mellom kommunalsjef og ansatte på inneseksjonen.
– Spesifiseringen bør skje med bakgrunn i ansattes kompetanse og kapasitet.

• I alternativ 2 er det to enheter innenfor sektoren; en for teknisk drift og 
eiendom og en for plan, næring og kultur. 

• Uteseksjonen tiltenkes en tilsvarende rolle og fordeling som ved dagens 
ordning. 
– Uteseksjonen rapporterer direkte til kommunalsjef for teknisk, areal og miljø i 

alternativ 1, mens til enhetsleder ved alternativ 2. 
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Organisering (2/3)

• I dag er det en sekretærstilling som ligger under teknisk. 
– En mulighet for å forbedre kapasiteten kan være å iverksette opplæring av 

ansatt i denne stillingen eller endre stillingsbeskrivelsen til 
sekretærstillingen. Eksempelvis kan en viss prosentandel holdes av til 
sekretærfunksjonen, mens en annen holdes av til tekniske oppgaver. 

– På den måten vil teknisk kunne øke sin kompetanse og kapasitet på 
inneseksjonen. 

– Som tidligere foreslått, kan denne stillingen også overføres til stab/støtte.

• Det understrekes viktigheten av kommunikasjon og fremtidig tenkning 
innen teknisk enhet, ettersom dette problematiseres av flere. 
– Møtevirksomhet mellom inne- og uteseksjonen vil kunne bedre 

kommunikasjon, planlegging og koordinasjon mellom de ulike 
arbeidsoppgavene på teknisk.
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Organisering (3/3)

• Det interkommunale samarbeidet om skogbruk med Sørreisa står p.t. i 
fare for å enten minske i omfang, eller sies opp i sin helhet. Dette 
skyldes Sørreisas beslutning om å kutte sin andel av samarbeidet fra 
50 % til 25 %.
– I den forbindelse anbefales det at Dyrøy kommune fortsetter å samarbeide 

interkommunalt om skogbruket i en eller annen form. Dette er med særlig 
bakgrunn i kostnader for kommunen. 

Kommunen kan fortsette i et mindre samarbeid med Sørreisa.

En annen løsning for kommunen er å se etter et annet samarbeid med 
andre kommune(r). 

• Det anbefales også at kommunen vurderer en interkommunal løsning 
vedrørende plankontor.  
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S elskaper og interkommunalt
samarbeid
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Kommunale foretak

• Nordavind Utvikling KF (tidligere Dyrøyseminarsenteret KF)
– Heleid av Dyrøy kommune og har kontorer i Nordavindshagen

– Arbeider for livskraftige lokalsamfunn med fokus på kompetanse og 
næringsutvikling

– Planlegger og gjennomfører Dyrøyseminaret (ett av mange oppdrag)

– Har tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune innen helse, 
organisasjonsutvikling, Forskningsdagene, søknader m.m.
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Interkommunale selskaper - IKS

• Senja Avfall
– Avfallsinnsamling og mottak

– Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

• Sør-Troms Kommunerevisjon

• Interkommunalt arkiv
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Aksjeselskaper

• Senja Næringshage AS
– Skal bidra til innovasjon og økonomisk vekst for regionens næringsliv

– Dyrøy deltar sammen med 5 andre kommuner

– Avdeling i Dyrøy, lokalisert i Nordavindshagen

• Dyrøy Vekst AS

• Dyrøy Utleiebygg AS

• Dyrøy Energi AS

• Dyrøymat AS
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Andre

• Dyrøy boligstiftelse

• Arvid Hanssens minnestiftelse

• Dyrøyhallen BA
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Oversikt over interkommunale samarbeid

Tjeneste/navn Samarbeidskommuner Hensikt/oppgave 

Administrativt råd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

AR er på linje med regionrådet en del av 

styringsstrukturen i Midt-Troms regionråd. 

Sekretariat – daglig leder Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Har ansvar for drift, saksforberedelse, planlegging og 

oppfølging med tilhørende sekretærfunksjoner. 

Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll (MTAK) Bardu, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Torsken 

og Tranøy 

Felles kontroll av innberetninger innenfor skatt og 

avgifter. 

PPT Dyrøy, Lavangen, Salangen, 

LØKTA Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Kvalitetsutvikling og opplæring for helse- og 

omsorgstjenesten. 

Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Regionråd
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Interkommunalt tjenestesamarbeid

Tjeneste/navn Vertskommune Øvrige deltakerkommuner 

Fastlegetjeneste Sørreisa Dyrøy 

Finnsnes interkommunale legevakt Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Jordmortjenester Lenvik Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 

Tranøy 

Barneverntjeneste Sørreisa Dyrøy 

Midt-Troms Viltregion Dyrøy Bardu, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Lavangen og 

Salangen 

Brannsjef, branntjeneste Sørreisa Dyrøy 

Diabetesteam Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Kreftkoordinator Lenvik Dyrøy, Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Intermediære sengeposter/KAD-senger Lenvik Dyrøy, Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Koordinator «Mens du venter på ambulansen» Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Samfunnsmedisinske tjenester (kommuneoverlege) Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
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Kjøp/salg av tjenester og uformelle fagnettverk.

• Kjøp/salg av tjenester
– Brann- og feietjeneste – Sørreisa og Dyrøy 
– Skogbruksfaglige tjenester – Sørreisa kjøper kapasitet og kompetanse fra Dyrøy tilsvarende 50 % stilling 
– IKT-faglige tjenester – Sørreisa selger kapasitet og kompetanse til Dyrøy tilsvarende 40 % stilling. Samarbeidet 

kan utvides. 
– Bankavtale – innkjøpsavtale – felles for Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
– Felles økonomisystem – innkjøpsavtale - felles for Bardu, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

• Uformelle fagnettverk
– IKT-forum 
– Personalforum 
– Økonomisjef-forum 
– Kulturforum 
– Kulturskoleforum 
– Geriatrinettverket Midt-Troms 
– Helsesøstre for regionen 
– Nettverk for psykisk helse Midt-Troms 
– Nettverk for lindrende behandling 
– PU-nettverket Midt-Troms 
– Sa-Do- kompetansenettverk (nettverk for saksbehandling og dokumentasjon i helsefeltet) 
– Barnevernsforum 
– Landbruksforum 
– Næringslederforum
– Biblioteknettverk 
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Andre samarbeid

• Annet
– Krisesenteret i Midt-Troms 

– Årlig utdanningsmesse 

– Midt-Troms Friluftsråd – Alle kommunene i Midt-Troms. 

– Oljevernberedskap –Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

– Midt-Troms Museum (stiftelse) – Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, 
Målselv, Sørreisa og Torsken

– Kystsoneplan

– Senja-Lab.

153

-�211�-



Muligheter for utvidelse av interkommunalt samarbeid

Eksempler på områder som kan være aktuelle, og som bør vurderes:
 Funksjonsområder innenfor teknisk sektor og planarbeid

 Interkommunalt plankontor

 Helsestasjon

 IKT-tjenester

 Rus og psykiatri

 Regnskap

 Lønnsutbetaling

 Skatteoppkreverfunksjonen

 Kommunal innfordring

 Sentralbordtjenester

 Innkjøpsorganisering og innkjøpsavtaler
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Konsekvenser
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Konsekvenser

• Omorganiseringen bør kunne gjennomføres innenfor gjeldende lov og 
avtaleverk og nåværende totale stillingsramme i 
kommuneorganisasjonen (sett under ett).

• Mange av organisasjonsutviklingstiltakene kan gjennomføres av de 
medarbeidere som er i organisasjonen i dag. 

• Kommunen har neppe ressurser (penger og/eller kompetanse) til å 
gjennomføre alle anbefalte organisasjonsutviklingstiltak. Det må kjøpes 
noen tjenester eksternt. Kommunen bør i budsjett 2017 og i 
økonomiplan 2017-2020 søke å avsette midler til de 
organisasjonsutviklingstiltak som kommunen prioriterer høyest.
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Avslutning
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Avslutning

• Det er ikke et overordnet mål for Dyrøy å oppnå gode økonomiske 
resultater.

• Det bør være et overordnet mål for kommunen å kunne levere gode og 
forutsigbare tjenester til innbyggerne og næringslivet over tid.

• For å oppnå dette bør kommunen gjennomføre et 
omstillingsprogram/organisasjonsutviklingsprosjekt.

• Start omstillingsprosessen nå – utsettelse forsterker utfordringene

Kommunestyret har ansvaret !

Lykke til !
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Forord

Telemarksforsking stod for en drifts- og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune i fjor, som per 1. september 
munnet ut i rapporten Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune (TF-notat nr. 40/2016).

Rapporten presenterte to alternative modeller med sektororganisering og kommunalområder begge med fire 
kommunalsjefer. Kommunestyret vedtok under behandlingen av rapporten – sak 46/16 i møte 6. oktober, at 
modellalternativ 2 foretrekkes, men der det skal utredes videre behovet for eventuelle mindre justeringer for 
fordelingen av gitte hovedaktiviteter og tjenester mellom kommunalsjefområdene. 

Telemarksforsking har så igjen vært engasjert av kommunen som rådgiver for videre prosess. Vi har i 
gjennomføringen av oppdraget hatt omfattende kontakt med administrativ ledelse i kommunen, og bl.a. fasilitert
fire sektorvise «workshops» med tilsatte og tillitsvalgte. Ole Sverre Lund hos oss var fasilitator. 

Vi legger i dette notatet fram forslag til en organisasjonsmodell som har tatt opp i seg informasjonen og en rekke 
av synspunktene som er kommet fram. Det foreslås nå noen færre lederstillinger – hvorav tre istedenfor fire 
kommunalsjefer, enn i det alternativet som kommunestyret sluttet seg til i sak 46/16. Oppgavefordelingen mellom 
sektorene (kommunalområdene) er også endret, om enn i rimelig beskjeden grad. Vi foreslår dessuten enkelte 
navnendringer for kommunalområdene og enhetene. Stillingene som kommunalsjef og enhetsleder foreslås 
etablert ved omgjøring av eksisterende stillingshjemler – dvs. innenfor det samlede antall stillingshjemler. 

Arbeidet vårt med denne detaljerte organisasjonsgjennomgangen startet medio februar. 

Bø i Telemark, 19.04.2017

Kjetil Lie 

Oppdragsansvarlig 
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Innledning og bakgrunn

-�223�-



Vedtak i kommunestyret 6. oktober 2016

« Kommunestyret vedtar at det igangsettes en større omorganiseringsprosess for den administrative strukturen 

i kommunen. Det ønskes innført en sektormodell med et rådmannsnivå bestående av fire kommunalsjefer 

utover rådmannen selv, i tråd med anbefalinger i rapporten fra Telemarksforsking. 

Modellalternativ 2 i nevnte rapport foretrekkes, men der det utredes videre behovet for eventuelle mindre 

justeringer for fordelingen av gitte hovedaktiviteter og tjenester mellom kommunalsjefområdene. Rådmannen 

bes i denne sammenheng om å legge fram sak til behandling i kommunestyret til første møte i 2017, et konkret 

og spesifisert organisasjonskart der også enhetsstrukturen og tilhørende fordeling av hovedaktiviteter og 

tjenester framgår. Det forutsettes at prosessen tas i samråd med tillitsvalgte i henhold til avtaleverket og 

enhetslederne i kommunen.

Rådmannen bes også i denne saken drøfte behovet og ønsker om å lyse ut enkelte av stillingene eksternt. 

Rådmannen bes dessuten synliggjøre hvordan ny struktur kan innpasses og finansieres uten at det totale 

antallet stillingshjemler i årsverk vil måtte økes. 

Ny administrativ organisasjonsstruktur forutsettes å trå i kraft med virkning fra 1.6.2017. Kommunestyret ber om 

at det i budsjett 2017 settes av 200.000 kr til finansiering av eksternt ressursmiljø som rådgiver for prosessen 

og til å lede og fasilitere implementeringen av ny organisering.

Det anbefales videre at det gjennomføres et omstillings-/utviklingsprosjekt. Om dette skal gjennomføres og 

hvordan, må defineres og følges opp. Økonomiske midler til organisasjonsutviklingsprosjekt samt lederutvikling 

vil kunne søkes KS. «
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Utgangspunktet for arbeidet – modellalternativ 2 fra 
rapporten i fjor høst

Strukturen i hovedalternativ 2 er: 

 Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under 

ledelse av kommunalsjef. 

 Innen helse, omsorg og velferd, som defineres som et 

sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire 

enhetsledere for henholdsvis helse, hjemmetjeneste, 

sykehjem og velferd.

 Innen samfunnsutvikling og infrastruktur, som defineres som 

et sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi to enhetsledere 

for henholdsvis teknisk drift og eiendom og plan, næring og 

kultur.

 Innen familie og oppvekst, som defineres som et 

sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi tre enhetsledere 

for henholdsvis barnehage, skole og familie.
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Oppsummering og 
anbefalinger
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Forslag til overordnet organisasjonskart

Rådmann

Oppvekst og 
kompetanse

Helse og omsorg
Samfunns-
utvikling og 
infrastruktur

Stab
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Sterke sider og utfordringer ved organisering i en 
sektormodell

Sterke sider

• Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig og forståelig.

• Tydeligere organisasjonsmodell enn gjeldende uformelle tonivå-modell.

• Brukerorienterte tjenester er organisert i tre sektorer (kommunalområder) som ledes 
av hver sin kommunalsjef.

• Kommunalsjefene skal ha helhetlig ansvar for drift, utvikling og måloppnåelse i egen 
sektor.

• Rådmann og tre kommunalsjefer utgjør en naturlig strategisk ledergruppe.

• Organiseringen i hver sektor er delt opp i enheter med enhetsledere. Noen av de 
ansatte i enhetene er likevel lagt direkte under aktuell kommunalsjef, og direkte under 
rådmannen for de i staben. Framtidige endringer bør skje som et samarbeid mellom 
rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte. Lov- og 
avtaleverk skal naturligvis følges. 

Utfordringer

• Stillingene som kommunalsjef og enhetsleder må som følge av kommunens rimelig 
stramme økonomiske situasjon og framtidsbilde, etableres ved omgjøring av 
eksisterende stillingshjemler – dvs. innenfor det samlede antall stillingshjemler. 
Budsjettramme-forutsetningene ved kommunestyrets behandling og saldering av 
økonomiplanen for 2017-20 (i sak 76/16), baserer seg også på en slik premiss. 

• Framover må det stilles særdeles store krav til ledelse, økonomistyring og 
effektivisering innenfor samtlige sektorer.
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Ledelse og struktur
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Ledelse og struktur (1)

Kommunal ledelse skjer etter fullmakt fra kommunestyret. Ledelsen foregår på flere nivåer. 

Vi foreslår følgende nivåer for Dyrøy kommune:
• Rådmann

• Kommunalsjefer

• Enhetsledere

• Fagledere (og avdelingsledere i stab)

Rådmannen har det overordnede ledelsesansvaret og delegerer deler av sin myndighet og sitt 

ansvar til kommunalsjefene, eventuelt til andre på områder hvor det ikke er noen kommunalsjef.

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og de tre kommunalsjefene.

Kommunalsjefenes ansvar gjelder avgrensede virksomhets-/sektorområder. Vi foreslår at alle 

kommunalsjefene har:

– Driftsansvar for sine aktivitets- og tjenesteområder.

– Økonomiansvar på sitt budsjettansvarsområde. I dette ligger anvisningsrett, budsjettarbeid samt 

økonomioppfølging  i form av periodevise rapporteringer. Økonomiavdelingen i stab bistår alle kommunalsjef-

/sektorområdene.

– Personalansvar for sine underordnede. I dette ligger også tilsetting i faste stillinger og midlertidige stillinger av 

lang varighet. Organisasjon og service – som vi lanserer som navn på den andre avdelingen i stab, bistår på lik 

linje med økonomiavdelingen alle kommunalsjef-/sektorområdene.
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Ledelse og struktur (2)

• Vi foreslår at alle kommunalsjefene gis adgang til å delegere 

deler av sitt ansvar til enhetsledere. Det gjelder delegert ansvar 

for

– virksomheten på eget arbeidsområde

– budsjettarbeid og økonomistyring/periodevis rapportering på sitt 

område

– personalansvar for sine underordnede. I dette ligger også tilsetting i 

midlertidige stillinger av  kort varighet.

• Fagledere kan (av nærmeste overordnede) få delegert ansvar for 

arbeidet på sitt fagfelt. I dette ligger også koordinering av 

arbeidet for andre ansatte.
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Lederstillinger

Vi foreslår følgende lederstillinger i Dyrøy kommune

Rådmann

Kommunalsjefer for følgende tre sektorområder*:

A. Oppvekst og kompetanse

B. Helse og omsorg

C. Samfunnsutvikling og infrastruktur

Enhetsledere for følgende enheter:

1. Rehabilitering og mestring

2. Hjemmebaserte tjenester

3. Sykehjem

4. Barnehage 

5. Grunnskole, SFO og voksenopplæring

6. Teknisk drift og eiendom

*): Noen egen kommunalsjef for stab og støtte foreslås ikke, siden vi nå mener fire kommunalsjefer ville være for 
voluminøst og topptungt for en størrelse på kommune som Dyrøy – og at vi lanserer en vel så hensiktsmessig og 
naturlig stabsorganisering i denne organisasjonsgjennomgangen. 
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Ledergruppe

• Rådmannen og de tre kommunalsjefene vil være rådmannsteamet og utgjøre de 

faste «medlemmene» i strategisk ledergruppe. Andre ledere tiltrer møter i 

ledergruppa etter behov. Rådmannens stedfortrederfunksjon foreslås å gå på 

omgang blant kommunalsjefene, med en funksjonstid på 1 ½ år.   
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Finansiering av lederstillingene

Rådmann

• Eksisterende stilling

• Kommunalsjef for oppvekst og 
kompetanse

• Ny stilling som kan finansieres slik:
– 20 % vakant stilling som barnehagerådgiver

– 60 % administrasjonsressurs fra Elvetun
skole

– 35 % innsparing ved samling av merkantile 
stillinger.

Kommunalsjef for helse og omsorg

• Ny stilling som kan finansieres ved 
omgjøring av stillingen som enhetsleder 
for pleie og omsorg.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og 
infrastruktur

• Ny stilling som kan finansieres slik:
– 30 % av stillingen som folkehelse-

koordinator

– 50 % av stillingen som kulturleder

– 35 % innsparing ved samling av merkantile 
stillinger.

Enhetsleder for rehabilitering og 
mestring

• Ny stilling (40 % ledelse) 

– hentes fra faglederressurs 
hjemmetjenesten 

• Enhetsleder for hjemmebaserte 
tjenester

• Eksisterende stilling som fagleder 
hjemmetjenesten reduseres til 60 %

– avgir 40 % til enhet for helse og 
rehabilitering (jf. over)

Enhetsleder for sykehjem

• Eksisterende stilling

Enhetsleder for barnehage 

• Eksisterende stilling

Enhetsleder for grunnskole, SFO og 
voksenopplæring

• Eksisterende stilling

Enhetsleder for teknisk drift og eiendom

• Eksisterende stilling
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Finansiering av lederstillingene

Stilling Andel 
adm (%)

Stillingshjemmel

Rådmann 100 Som tidligere

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 100 Tidligere 20 % rådgiver barnehage, 60 % 
adm. grunnskole og 35 % merkantil

Kommunalsjef helse og omsorg 100 Tidligere enhetsleder pleie og omsorg

Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 100 Tidligere 50 % kulturleder, 35 % merkantil og 
30 % folkehelsekoordinator 

Enhetsleder rehabilitering og mestring 40 Tidligere fagleder

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 60 Tidligere fagleder

Enhetsleder sykehjem 100 Tidligere fagleder

Enhetsleder barnehage 100 Som tidligere

Enhetsleder grunnskole, SFO og voksenopplæring 100 Som tidligere

Enhetsleder teknisk drift og eiendom 100 Som tidligere
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Ulike oppgaver på samme person

Samme person kan ha oppgaver som knytter seg til ulike deler av organisasjonen. 
Eksempler på dette er 

• Adjunkt med delstilling i kulturskolen og delstilling i grunnskolen, med 
driftsansvar for skolens IKT. 
Vi foreslår at 40 % årsverk til driftsansvar for IKT overføres til interkommunalt 
IKT-samarbeid.

• Fysioterapeut med halvt årsverk som folkehelsekoordinator. 
Vi foreslår en reduksjon i delstillingen som folkehelsekoordinator, lagt til 
samfunnsutvikling og infrastruktur, og en tilsvarende økning lagt til helse og 
omsorg.

• Integreringskoordinator som har beholdt oppgaver knyttet IKT, telefoni og 
fibernett. 
Vi foreslår at dette arbeidsområdet legges til stabsavdeling organisasjon og 
service. Som en overgangsordning bør integreringskoordinatoren beholde 
oppgavene, men i den sammenheng sortere under faglederen på organisasjon 
og service i stab. 

Det bør generelt vurderes i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig at oppgaver som 
nevnt over, på sikt overføres til andre, slik at samme person ikke har for mange 
ledere å forholde seg til i sine ulike delstillinger.
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Ramme-/budsjett-
ansvarsområder
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Områdene

• Vi foreslår følgende ramme-/budsjettansvarsområder som 

kommunestyret i sitt budsjettvedtak skal fastsette nettorammer for i 

driftsdelen av økonomiplanen og årsbudsjettet:

• Budsjettskjema 1B vil derfor operere med disse fem rammeområdene. 

Endringer i driftsdelen av årsbudsjettet som innebærer en annen 

rammefordeling mellom disse områdene, må vedtas av kommune-

styret. Budsjettendringer mellom ansvarsområder innenfor uendret 

ramme for et rammeområde ifølge skjema 1B, må ikke behandles av 

kommunestyret. Slike budsjettendringer foreslår vi blir endelig 

behandlet av formannskapet som økonomiutvalg. 

20

1. Politisk 

2. Rådmann og stab

3. Oppvekst og kompetanse

4. Helse og omsorg

5. Samfunnsutvikling og infrastruktur
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Rådmann og stab
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RÅDMANN
Interkommunalt samarbeid (IKT) 

Overordnet ansvar for
Budsjett/regnskap, tilskudd, rapportering, m.m.

Personalarbeid
Fagansvar

Budsjett 
Regnskap 

Fakturering 
Lønn 
Skatt 

Innkreving

Informasjon 
Personal- og arbeidsgiverpolitikk 

Internkontroll
Personalstatistikk

HMS
Tilsettingsarbeid 

Postjournal og arkiv
Telefoni

IKT
Merkantile tjenester 

Organisasjon og service
Ingen enhetsleder

Økonomi
Ingen enhetsleder

Rådmann og stab
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Stillinger og arbeidsoppgaver i staben (1)

Rådmannen vil være å oppfatte også som «stabssjef» og dermed nærmeste leder for 
de ansatte i staben, dvs. ha personalansvaret for alle ansatte i staben i tillegg til å ha 
det overordnede økonomiansvaret for rammeområdet rådmann og stab

Endringer:

• Folkehelsekoordinator flyttes fra rådmannens stab til kommunalområdet 
samfunnsutvikling og infrastruktur

• Fysioterapeut flyttes fra rådmannens stab til kommunalområdet helse og omsorg

• Integreringskoordinator flyttes fra rådmannens stab til kommunalområdet oppvekst 
og kompetanse

• Utlyst stillingsressurs som barnehagefaglig rådgiver inngår i stillingen som 
kommunalsjef for oppvekst og kompetanse

• Rådgiverstillingen på plan og næring overføres fra rådmannen til kommunalområdet 
samfunnsutvikling og infrastruktur

• Merkantile stillinger knyttet til teknisk (1,0 årsverk), skole (0,4 årsverk), helse og 
omsorg (1,3 årsverk) overføres til tjenestetorget, og dermed stabsavdelingen som vi 
foreslår kalles organisasjon og service. Innsparing på 0,7 årsverk som brukes til 
delvis å dekke to stillinger som kommunalsjef

• Arbeidet med saksbehandling av byggetilskudd og bostøtteordningen overføres fra 
NAV til stabsavdelingen organisasjon og service, mens forvaltning av Startlån-
ordningen overføres til økonomiavdelingen    
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Stillinger og arbeidsoppgaver i staben (2)

Staben med to avdelinger.

• Økonomiavdeling med en fagleder (og i denne sammenheng 
avdelingsleder). 
– Viktige arbeidsområder er økonomisk planlegging, budsjett, regnskap, 

finansforvaltning, fakturering, lønn, skatt, innkreving. 

– Det synes klart at økonomisjefen som fagleder leder avdelingen.

• Avdeling for organisasjon og service (som i all hovedsak tilsvarer dagens 
enhet for personal og servicetorg). To fagledere; fagleder for 
servicetorg/informasjon/merkantil stab og fagleder for personal. Én av 
disse forutsettes å være koordinator/avdelingsleder.
– Viktige arbeidsområder er informasjon personal- og arbeidsgiverpolitikk, 

organisasjonsutvikling, internkontroll, personalstatistikk, HMS, 
beredskapsoppgaver, salgs- og skjenkebevillinger, IKT, tilsettingsarbeid, 
postjournal, arkiv, telefoni, merkantile tjenester knyttet til alle enheter og 
politiske organer

– Oppgavene for det merkantile personalet kan variere over tid gjennom året. Det 
er viktig at flest mulig oppgaver kan fordeles på flere ansatte for å redusere 
sårbarheten ved vakanser. 
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Oppvekst og kompetanse
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KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG  KOMPETANSE
Interkommunalt samarbeid (jordmortjeneste, 

barnevern og PPT) 
Budsjett/regnskap, tilskudd, rapportering, m.m.

Personalarbeid
Fagansvar

Barnehagedrift

Helsestasjon
Skolehelsetjeneste

NAV
Integrering

Grunnskole
SFO

Voksenopplæring

Familie og velferd
Ingen enhetsleder 

Grunnskole, SFO og 
voksenopplæring

Rektor 100 % 

Barnehage
Barnehagestyrer 100 %

Kommunalområdet for oppvekst og kompetanse
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Oppvekst og kompetanse (1)

• Kommunalområdet oppvekst og kompetanse omfatter de fleste 
kommunale tilbudene til barn, fra fødselen til de går ut av grunnskolen, 
delvis enda noen år. Kommunalsjefen vil ha et overordnet ansvar for 

– helsetjeneste rettet mot barn (jordmortjeneste, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste)

– oppfølging av barn med særlige behov (barnevern og PPT)

– opplæring/tilsyn (barnehage og grunnskole/SFO)

• Kommunalområdet har også det overordnede ansvaret for opplæring av 
voksne. I dette arbeidet vil integrering av innvandrere ha en særlig 
oppmerksomhet gjennom voksenopplæring og tilknytning til arbeidslivet. 
Integreringskoordinatoren er lagt til kommunalområdet.

- Tiltakene nevnt over kan være primært rettet mot barn eller voksne. 
Gjennomgående vil de likevel også påvirke familien som enhet. Her kommer 
dessuten NAV inn med sine tjenester på både det kommunale og statlige 
området.

- Dyrøy samarbeider med andre kommuner på noen av tjenesteområdene. 
Kommunalsjefen for oppvekst og kompetanse er Dyrøys representant i 
samarbeidet om jordmortjenesten, barnevern og PPT.
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Oppvekst og kompetanse (2)

Det opprettes en stilling som kommunalsjef for 
oppvekst og kompetanse. Kommunalsjefen skal 

• ivareta kommunens forpliktelser etter 
barnehagelovens § 8. 
– Kommunen er lokal barnehagemyndighet. 

Kommunen skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regelverk.

• ivareta opplæringslovens § 13-1 om skolefaglig 
kompetanse. 
– Kommunen skal ha skolefagleg kompetanse i 

kommuneadministrasjonen over skolenivået.

• være nærmeste leder for 
integreringskoordinator og ansatte i 
kommunens helsestasjon/skolehelsetjeneste

• være kommunens representant i det 
interkommunale samarbeidet for 
jordmortjeneste barnevernstjenesten og PPT.

• være kommunal representant overfor NAV.

• Under kommunalsjefen vil det være to 
enhetsledere.

• Barnehagestyrer, som leder Dyrøy barnehage
– Stillingen er besatt.

• Rektor, som leder Elvetun skole og SFO samt 
Dyrøy voksenopplæring
– Stillingen er besatt.

Endringer:

• Stillingen som kommunalsjef vil ha lederlønn på 
et nivå som innebærer at den bør finansieres 
med mer enn 100 % hjemmel i andre stillinger.
– 20 % vakant stilling som barnehagerådgiver

– 60 % administrasjonsressurs fra Elvetun skole

– 35 % innsparing ved sentralisering av merkantile 
stillinger.

• Sekretærstillingen ved Elvetun skole på 40 % av 
et årsverk overføres til staben i kommunen.

• Administrasjonsressursen ved Elvetun skole 
skole reduseres med 60 % av et årsverk fra 180 
til 120 %. Dagens 180 % er langt mer enn vanlig 
for skoler av denne størrelsen. Det vil fortsatt 
være en rektor i 100 % stilling og en inspektør 
med en mindre administrasjonsdel.

• 40 % funksjonsstilling som IKT-ansvarlig ved 
Elvetun skole overføres til interkommunalt 
samarbeid (Sørreisa IKT drift). Dette gir trolig 
ingen umiddelbar innsparing, men det kan gi en 
mulig rasjonalisering og kvalitetssikring på sikt.

• Kommunalsjefen er en nyopprettet stilling og bør 
etter vårt syn lyses ut eksternt. Den som tilsettes, 
må ha skolefaglig kompetanse. Hvis rektor søker 
og får stillingen, må det tilsettes ny rektor.
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Helse og omsorg
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KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG
Interkommunalt samarbeid (legetjenesten, Ø-

hjelp), økonomi/budsjett, tilskudd, rapportering, 
m.m.

Fysioterapi
Friskliv

Hjelpemidler 
Psykisk helse/Rus

Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR)

Dagtilbud psykisk helse
Tjenester til ressurskrevende 

brukere

Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp/praktisk bistand

Omsorgsboliger
Trygghetsalarm
Matombringing

(evt. overføres til frivillige)
Omsorgslønn

Avlastning
Støttekontakt 

Sykehjem
Dagtilbud til eldre og demente

Koordinerende team
Søknad/tildeling/vedtak 

HJEMMEBASERTE TJENESTER 
Enhetsleder 60 % 

SYKEHJEM 
Enhetsleder 100 % 

REHABILITERING OG 
MESTRING  

Enhetsleder 40 %

Kommunalområdet for helse og omsorg
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Helse og omsorg (1)

• Pleie og omsorg ledes i dag av enhetsleder. Vedkommende har personalansvar for 
vel 61 årsverk. Hjemmebaserte tjenester og sykehjem ledes av fagledere i 100 % 
stilling, mens eksempelvis fysioterapi og interkommunalt samarbeid ligger direkte til 
rådmannen. Fysioterapeuten har delt funksjon med 50 % kurativ virksomhet og 50 
% som folkehelsekoordinator. 

• Faglederne følger opp sykemeldte, har kontakt med pårørende og leger, deltar i 
inntaksteam og fatter vedtak. Merkantil ressurs på i alt 1,3 årsverk har bl.a. ansvar 
for innleie av vikarer, attestasjon av regninger, arbeidsavtaler, variabel lønn samt 
diverse faktureringer knyttet til vederlag for institusjonsopphold, egenbetaling for 
hjemmehjelp, trygghetsalarmer, m.m.

• Det mangler egen fagleder innen rehabilitering. 

• Det er etter vårt syn noe uhensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom 
enhetsleder, fagledere og merkantilt personell. Telemarkforsking anbefaler derfor at 
det i ny struktur gjøres følgende endringer:

– Faglederne omgjøres til enhetsledere med økonomi- og personalansvar. Oppgaver knyttet 
til arbeidsavtaler, timelister, innleie av vikarer og attestasjon av regninger overføres fra 
merkantil til enhetsleder. Anvisningsmyndigheten legges til kommunalsjef. Kontakt med 
lege og pårørende tillegges pasientens kontaktsykepleier/primærkontakt.
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Helse og omsorg (2)

• Pleie og omsorg har i dag en relativt stor merkantil ressurs, sammenlignet 
med andre kommuner av lignende størrelse som Dyrøy. Det anbefales at 
ressursen overføres til servicetorget (stabsavdeling for organisasjon og 
service) som får ansvar for saksbehandling av vedtak, fakturering knyttet 
til vederlag, egenbetalinger, m.v. 

• Fra myndighetenes side vektlegges det at folkehelse skal gjennomsyre all 
kommunal planlegging og ikke være et entydig helseanliggende. Vi 
anbefaler derfor at folkehelse som overordnet funksjon knyttes til 
planområdet og kommunalområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur. 
Samtidig bør ressursen kunne reduseres fra 50 % til 20 %, da 
folkehelsekoordinator i 50 % stilling er «romslig» og høyt, kommune-
størrelsen tatt i betraktning. Frigjort ressurs på 30 % fysioterapi anbefaler 
vi benyttes til frisklivstiltak, enten innen forebygging eller som gruppetilbud 
innen psykisk helse/rusfeltet. Det siste er også i tråd med nasjonale 
anbefalinger overfor målgruppa, og kan dessuten medvirke til å redusere 
behov for én-til-én-oppfølging eller dagtilbud. 
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Helse og omsorg (3)

• I forslag til ny organisering har vi opprettet en egen enhet for rehabilitering og 
mestring. Ansvaret finnes allerede i nåværende organisasjon, men suppleres 
med 0,8 årsverk fysioterapeut, og får egen enhetsleder. Forslaget bygger på et 
uttalt ønske fra ansatte i pleie og omsorg om å samle kompetansen, særlig med 
tanke på  tjenester til ressurskrevende brukere. Videre er det uttrykt ønske om 
at enheten får en fagansvarlig med vernepleiefaglig kompetanse. I tillegg til å 
sikre kompetansen, vil nevnte forslag til organisering bidra til å øke fokuset på 
rehabilitering. Ved å flytte fysioterapeuten inn i avdeling, vil også denne 
kompetansen i større grad komme resten av avdelingen til gode, samtidig som 
ressursen vil kunne benyttes til andre brukergrupper. 

• Gruppa ressurskrevende brukere er sammensatt av personer med ulike typer 
funksjonsnedsettelser, med det fellestrekk at de alle har omfattende og 
sammensatte behov for tjenester og særskilt kompetanse. Dette gjelder 
personer med psykisk utviklingshemming, psykiske vansker, rusproblematikk, 
med eller uten kombinasjon med fysiske funksjonsnedsettelser. 

• Tjenester til psykisk utviklingshemmede generelt, tilbys hjemmebaserte tjenester 
i form av praktisk bistand, i tråd med øvrige tjenestemottakere.

• I dagens organisering ligger rehabilitering som eget budsjettansvar, men med 
felles fagleder med hjemmetjenestene. I forslag til ny organisering overføres 
dette ansvaret til en egen enhet for rehabilitering og mestring. Sidens dagens 
fagleder med dette får redusert antall årsverk, anbefaler vi å redusere 
lederressursen fra 100 til 60 % i hjemmetjenesten og overføre de resterende 40 
% til lederressurs i ny enhet for rehabilitering og mestring. 
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Helse og omsorg (4)

• Det har også vært en utfordring å finne en passende betegnelse på en enhet med 
til dels stort sprik i fagområdene. Vi har likevel valgt å videre-føre 
rehabiliteringsbetegnelsen, men supplert den med mestringsbegrepet som er 
sentralt for brukere der rehabiliteringspotensialet er marginalt.

• Kommunen har ingen tydelig koordinerende enhet, slik lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester krever. Det anbefales at eksisterende tildelingskontor 
omdefineres til Koordinerende team og at kommunen i større grad fatter vedtak på 
individuell plan overfor brukere med omfattende tjenestebehov. Koordinerende 
team settes sammen av lederne for de 3 enhetene, evt. supplert med ansatte med 
særskilt kompetanse, avhengig av sakene. 

• Kommunalsjefen får ansvar for interkommunalt samarbeid som ligger innenfor 
helseområdet, som legetjenesten, kommunale ø-hjelpsenger (KAD) og 
kommuneoverlege. I tillegg vil vedkommende ha ansvar for budsjett, rapporteringer, 
planer og søknader om tilskudd og måloppnåelse, foruten generelt strategisk 
utviklingsarbeid innen kommunalområdet som helhet.

• Kommunalsjef-stillingen består i det vesentlige av oppgavene som i dag ligger hos 
enhetsleder på pleie og omsorg. Det vil derfor være naturlig at enhetslederen tilbys 
stillingen som kommunalsjef. 
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Samfunnsutvikling og 
infrastruktur
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Kommunalområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur

KOMMUNALSJEF SAMFUNNSUTVIKLING OG  INFRASTRUKTUR
Interkommunalt samarbeid (Brann- og feiersamarbeid) 

Budsjett/regnskap, tilskudd, rapportering, m.m.
Personalarbeid

Fagansvar

Vann, avløp og renovasjon
Veier og trafikksikkerhet

Bygg, eiendom og grøntanlegg
Arealplanlegging, byggesak, 

oppmåling og geodata

Næringsarbeid
Hav- og landbruk

Folkehelse
Klima og miljø

Folkebibliotek
Kulturskole

Frivilligsentral
Ungdomsarbeid

Allment kulturarbeid

Plan og næring
Ingen enhetsleder 

Kultur
Ingen enhetsleder 

Tekniske tjenester
Enhetsleder 100 %
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Samfunnsutvikling og infrastruktur (1)

• Kommunalområdet samfunnsutvikling og infrastruktur omfatter bl.a. 

det vi tradisjonelt kaller tekniske tjenester knyttet til bygninger, veier 

og arealer. 

• Området omfatter også kommunal planlegging; som i stor grad vil 

basere seg på ingeniørkompetansen i dagens enhet for tekniske 

tjenester, men går også ut over denne. Kommunalområdet vil derfor 

også omfatte næringsarbeid, hav- og landbruk, klima og miljø samt 

folkehelse i arbeidet med samfunnsutvikling.

• Kulturfeltet har både en samfunnsmessig verdi i seg selv og kan gi 

viktige bidrag i samfunnsutviklingen, slik Nordavind Utvikling KF er et 

godt eksempel på. Kommunalområdet omfatter derfor også hele 

kulturfeltet.
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Samfunnsutvikling og infrastruktur (2)

Det opprettes en stilling som kommunalsjef for 
samfunnsutvikling og infrastruktur. Kommunalsjefen skal 

• ivareta kommunens tekniske forpliktelser 
– vann, avløp og renovasjon

– veier og trafikksikring

– bygg, eiendomsforvaltning og grøntanlegg

– reinhold og vaktmestertjenester

– arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling og 
geodata.

• ivareta kommunens oppgaver på kulturområdet knyttet til
– folkebibliotek 

– kulturskole

– ungdomsarbeid

– allment kulturarbeid

– frivilligsentral

• ivareta kommunens oppgaver innenfor planlegging og 
næringsutvikling
– Næringsarbeid

– Hav- og landbruk

– Folkehelse

– Klima og miljø

• være kommunens representant i interkommunalt brann-
og feiersamarbeid

• Under kommunalsjefen vil det være én enhetsleder.

• Stillingen som teknisk sjef er besatt, og stillingen vil ha 
det samme ansvarsområde som i dag – bortsett fra at 
hav- og landbruk vil ligge rett under kommunalsjef

• Kommunalsjefen vil være nærmeste leder for ansatte i 
enheten for plan og næring og kultur. 

Endringer:

• Stillingen som kommunalsjef vil ha lederlønn på et 
nivå som innebærer at den bør finansieres med mer 
enn 100 % hjemmel i andre stillinger.
– 30 % av stillingen som folkehelsekoordinator

– 50 % av stillingen som kulturleder

– 35 % innsparing ved sentralisering av merkantile 
stillinger.

• Sekretærstillingen på teknisk sektor på 100 % av et 
årsverk overføres til staben i kommunen.

• Kulturlederstillingen inndras. Funksjonen ivaretas av 
kommunalsjefen.

• Stillingen som rådgiver for plan og næring overføres 
fra rådmannens stab.

• Stillingsressursen som folkehelsekoordinator 
overføres fra rådmannens stab og reduseres til 20 
%. De øvrige 30 % overføres til enhet for 
rehabilitering og mestring.

• Kommunalsjefen er en nyopprettet stilling. Vi legger 
til grunn at den besettes med intern utlysning, siden 
stillingen skal overta oppgavene som nå tilligger 
kulturlederstillingen, og at denne inndras. 
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