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1.0  Innledning 
 
I 2002 tok Tana kommune kontakt med Nesseby kommune med tanke på å få til et samarbeid 
om kommunenes økonomifunksjoner.  Første møte om økonomisamarbeid mellom 
kommunene fant sted i juli 2002, styringsgruppe ble etablert og en arbeidsgruppe som fikk i 
oppgave å beskrive og vurdere forskjellige sider ved et mulig samarbeid mellom kommunene 
innenfor arbeidsfeltet økonomi ble nedsatt 06.09.02.   
 
Nesseby kommune og Tana kommune utprøver nå en 3-årig forsøksperiode på 
interkommunalt samarbeid om felles økonomiavdeling, igangsatt fra 01.08.04.  Etter to års 
prøvedrift ønskes det gjennomført en evaluering av denne.  
 
Et problem som kan oppstå i tilknytning til en slik evaluering, er at en internt gjennomført 
evaluering kan bli møtt med skepsis i egen organisasjon og på den måten ha lav legitimitet sett 
i forhold til de resultatene som skal komme ut av evalueringen.  Problemet kan også bli at en 
får vansker med å samle inn data i det hele tatt som følge av frykt for at data skal kunne bli 
misbrukt.  Kommunene har derfor etter en tilbudsrunde engasjert firmaet 
Organisasjonsutvikling Bjørnar Magne Sørensen til å gjennomføre evalueringen.  Alle 
analyser av spørreskjemaer, gjennomføring av intervjuer og annet som kan være av sensitiv art 
er utført av Organisasjonsutvikling Bjørnar Magne Sørensen.   
 
Det tilligger ikke denne evalueringen å omhandle utredningsprosessen, denne var fullført på 
forsommeren 2004 og nødvendige vedtak om etablering av interkommunalt økonomikontor 
for Tana kommune og Nesseby kommune vedtatt i kommunestyrene i juni 2004. 
 
Basert på en ny henvendelse fra de aktuelle kommunene 27.02.2007, er det gjennomført en 
begrenset re-evaluering av det som knytter seg til ansattes opplevelse på dette tidspunkt av 
forsøksperioden med interkommunalt samarbeid om felles økonomiavdeling.  
Feltundersøkelsene ble gjennomført 05.-06.03.07, og rapporten er oppdatert på grunnlag av 
dette.  For tydelig å skille de analyser og konklusjoner i rapporten som baserer seg på re-
evalueringen i mars 2007 fra evalueringen i august 2006, er det brukt blå skrift på de 
oppdateringer som er gjort i rapporten. 
 
 
 
1.1  Bakgrunn for evaluering på nåværende tidspunkt 
 
Evalueringen nå vil være en underveisevaluering som skal fange opp erfaringene så langt, og 
gi mulighet for korrigerende tiltak i forhold til de intenderte mål med samarbeidet.  
Evalueringen vil derfor være en drivkraft for fortsatt implementering av den interkommunale 
forsøksordningen ved at ”sansene skjerpes”, berørt personale blir påminnet ambisjoner og 
målsetninger knyttet til ordningen, og en revitalisering av forsøksordningen kan skje.  Det er 
altså ikke tema å vurdere om ordningen skal fortsette, det skal det tas stilling til etter at den 3-
årige forsøksperioden er over.  Denne underveisevalueringen skal gi konstruktive bidrag til å 
styrke og utvikle det interkommunale økonomisamarbeidet, og rette blikket framover. 
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1.2   Kommunestyrenes vedtak om interkommunalt samarbeid 
 
Kommunestyrene fattet i juni 2004 enstemmig likelydende vedtak i saken slik: 
 
 

1. Det etableres et interkommunalt økonomikontor for Unjàrga gielda/Nesseby 
kommune og Deanu gielda/Tana kommune. Kontoret organiseres som 
interkommunalt samarbeid etter kommuneslovens § 27. Kontoret etableres som 
et 3-årig forsøk. Det søkes umiddelbart om dispensasjon iht. 
Forsøksloven. Formelt sett trer ordningen med felles økonomikontor i kraft fra 
01.08.04. Tiden fram mot 01.01.05, benyttes til praktisk og organisatorisk 
tilrettelegging av felles økonomikontor. 

2. Kontoret legges til Nesseby. 
3. Forslag til vedtekter godkjennes. 
4.  Rådmannen gis fullmakt til å treffe de beslutninger som er nødvendige for å   

gjennomføre vedtaket. 
5. Samarbeidet forutsetter tilstrekkelig kapasitet når det gjelder teknisk 

infrastruktur/kommunikasjonsmuligheter mellom kommunene snarest, og 
seinest innen 01.12.04. 
 

 
 
2.0 Organisering av evalueringsarbeidet 
 
I møte 14.08.06 ble innholdsmessige og praktiske sider knyttet til å gjennomføre den ønskede 
evalueringen diskutert.  I dette møtet deltok rådmann Stian Lindgård, Nesseby kommune, 
rådmann Jørn Aslaksen, Tana kommune, rådgiver Reidulf Olsen, Nesseby kommune, 
hovedtillitsvalgt Fagforbundet Reidar Varsi, Tana kommune, hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
Marit Guttorm, Tana kommune, hovedtillitsvalgt KFO Lilly Roska, Nesseby kommune og 
Bjørnar Sørensen. 
 
 
 
2.1   Tempoplan for evalueringsarbeidet 
 
Basert på foreslått prosjektplan og justeringer i planleggingsmøte 14.08.06 ble følgende 
tempoplan for evalueringsarbeidet fastsatt: 

 
• 14.08.06  planleggingsmøte 
• 15.-17.08.06 intervjuer og spørreskjema til ansatte 
• 16.-17.08.06 intervjuer med interne brukere av økonomikontoret 
• 22.08.06  frist for fagforeningene til kommentarer 
• 18. – 23.08.06 analyser og bearbeiding 
• 24. - 25.08.06 rapportframstilling 
• etter avtale rapportpresentasjon for oppdragsgiver 
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2.2 Metodikk ved evalueringen 
   
De ansatte i felles økonomikontor sine opplevelser og oppfatninger er fanget opp ved hjelp av 
skreddersydde spørreskjemaer og intervjuer for formålet. Interne ”kunders” opplevelser er 
fanget opp ved hjelp av intervjuer.  Intervjuene er blitt tatt opp på bånd, opptakene har ikke 
vært tilgjengelige for andre enn evaluator, og alle båndopptak er slettet ved fullført analyse og 
når rapporten er levert.    Innhentet informasjon fra spørreskjemaer og intervjuer presenteres i 
relevante avsnitt i rapporten, i en form som gjør at de ikke kan spores tilbake til 
enkeltpersoner. 
 
Eksterne brukeres (innbyggernes) opplevelse av tjenesten kan evalueres gjennom kortfattede 
skriftlige ”utgangsintervjuer” med kvalitativt tilsnitt, foretatt ved at besøkende etter å ha 
avsluttet sitt ærende anmodes om anonymt å fylle ut et svært kortfattet spørreskjema.    For å 
få et tilstrekkelig antall brukeropplevelser, bør tidsperioden for denne delen av evalueringen 
være så lang som mulig.  Ut fra opplysninger om antall besøk/kontakter av innbyggere på 
økonomikontoret, anses tidsrommet for denne evalueringens varighet å være alt for kort til at 
det ville ha noen hensikt å gjennomføre slike undersøkelser. 
  
Organisasjonene anmodes om å gi sine vurderinger av erfaringene så langt og komme med 
forslag til korrigerende tiltak i forhold til de oppsatte mål med økonomisamarbeidet ved å avgi 
skriftlig uttalelse.  Tidsfrist for dette ble avtalt i møte 14.08.06, der tidsfristen ble satt til 
22.08.06. 
 
 
 
2.3 Framstilling og presentasjon av evalueringsrapport 
 
Ansvar for analyser, vurderinger, konklusjoner, forslag til tiltak og skriving og sammenfatning 
av evalueringsrapport hviler helt og holdent på evaluator.   
 
I kapittel 3 er det sitert en rekke uttalelser fra intervjuer, uten at disse kommenteres spesielt.  
Hensikten med sitatene er dels at de er medvirkende bidrag til evaluators konklusjoner og 
dermed de tiltak som foreslås under punkt 4.1 i rapporten., og dels at de gir et bilde av ansattes 
holdninger og synspunkter som anses nyttig for justeringer som skal vurderes og gjennomføres 
i det tredje prøveåret.   
 
Etter ferdigstilt rapport fra evaluator og presentasjon for oppdragsgiver, er mangfoldiggjøring 
og distribusjon av rapporten oppdragsgivers ansvar. 
 
Videre presentasjon for formannskap/ kommunestyrer forberedes av oppdragsgiver, og 
evaluator bistår eventuelt etter oppdragsgivers ønske. 
 
 
 
2.4 Gjennomføring av evalueringsarbeidet 
 
Evalueringsarbeidet har fulgt plan og framdrift slik det ble lagt opp til i møte 14.08.06. 
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Intervjuer med ansatte ved det felles økonomikontoret ble gjennomført 15.08. og 17.08.  Alle 
ble intervjuet, til sammen 11 personer inkludert en i permisjon som ble intervjuet pr. e-post og 
telefon.  I etterkant av intervjuet fylte deltakerne ut et spørreskjema. 
 
Nye intervjuer med ansatte inkludert leder ved det felles økonomikontoret ble gjennomført 
05.-06.03.07.  Til sammen ble 8 personer intervjuet. I forbindelse med intervjuet fylte 
deltakerne ut et spørreskjema. 
 
Intervjuer med styret og øvrige aktuelle ledere i Nesseby kommune og Tana kommune ble 
gjennomført 16.08. og 17.08..  Til sammen ble 15 personer intervjuet i denne gruppen. 
 
Telefonisk er Finnmark kommunerevisjon v/revisoransvarlig for Nesseby kommune og så 
intervjuet. 
 
Fagforeningene er bedt om skriftlig uttalelse, og KFO avd. Nesseby har sendt uttalelse. 
 
Det er all grunn til å rette en stor takk til alle de som positivt og konstruktivt har bidratt til 
datainnsamlingen for evalueringsarbeidet. 
 
 
3.0 Målsettinger for samarbeidet 
 
Fra saksframlegget til kommunestyrene i Tana kommune og Nesseby kommune juni 2004 om 
samarbeid på økonomiområdet siteres følgende avsnitt: 
 

” Kommunesamarbeid vil kunne gi følgende gevinster: 
• Økonomisk effektivitet – stordriftsfordel. 
• Kvalitativt bedre tjenester 
• Heving av de ansattes kompetanse 
• Bidra til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft 
• Mindre sårbart – beredskap 
• Bedre ressursutnyttelse” 

 
 

”Flere alternativer for organisering og grad av samarbeid ble vurdert, bl.a. å: 
- øke det faglige samarbeidet 
- dele fagområdene mellom kommunene 
- opprette en avdeling fysisk plassert i begge kommuner knyttet sammen ved hjelp 

av teknologi 
- felles økonomisjef (dette ble prøvd siste halvår av 2003 og vurdert som en lite 

tilfredsstillende løsning av den som fungerte i stillingen) 
- opprette en samlokalisert avdeling. 

 
Konklusjonen på dette arbeidet kan kort oppsummeres slik: 

a. En samlokalisering vil være det eneste alternativet.  
b. Det ligger på sikt et potensiale for effektivisering og økonomiske innsparinger ved 

et slikt samarbeid 
c. Et slikt samarbeid vil styrke fagmiljøet, øke bredden på kompetansen og minske 

sårbarheten ved fravær, utskifting av personell eller lignende. 
d. Økonomikontorene samlokaliseres i Nesseby.” 
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”Bakgrunnen for å vurdere interkommunalt samarbeid har bl.a. vært: 
- økonomiske besparelser 
- effektivisering 
- styrket fagmiljø og høyere faglig kompetanse 

 
Alt under forutsetning om tilfredsstillende tilgjengelighet og nivå på tjenesteproduksjon 
for brukere.” 
 
 
 

3.1 Omfang av evalueringen 
 
Med de føringer punkt 3.0 refererer til og den bestilling som ble presentert fra oppdragsgiver, 
omfatter evalueringen følgende forhold: 
 

• effektivisering og økonomiske innsparinger ved samarbeidet 
• tjenestetilbud og kvalitet på tjenester 
• utvikling av fagmiljø og høyere faglig kompetanse 
• virkning på å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft 
• sårbarhet og beredskap 
• arbeidsgiveransvar, lederansvar og instruksjonsmyndighet 
• styrets funksjon 

 
 
3.2 Ansattes opplevelse 
   
Ansatte ved det felles økonomikontoret er ved hjelp av spørreskjema stilt 13 spørsmål som 
knytter seg til resultatet av etableringen, der de er bedt om å uttrykke sin personlige 
opplevelse/oppfatning uavhengig av kjennskap til hva andre måtte mene.   De ansatte ble bedt 
om å tenke gjennom hvordan de synes situasjonen er nå sammenliknet med før felleskontor 
ble etablert, og svaret skulle uttrykke eventuell endring som de mente hadde skjedd.     
Spørsmålene de ble stilt var i stor utstrekning hentet fra uttalte målsetninger for felles 
økonomiavdeling for Nesseby kommune og Tana kommune. I tabellen på neste side 
presenteres spørsmålene og svarfordelingen fra 6 ansatte som har erfaring både med før-
situasjonen og nå-situasjonen.  Økonomisjefen er ikke med i denne oversikten.    
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Nei = Nei, mindre enn før, J = Ja, litt mer enn før, JJ = Ja, ganske mye mer enn før, JJJ = Ja, 
svært mye mer enn før og Ja = summen av J, JJ og JJJ.  
 

Tabell 1: Har etableringen av interkommunalt økonomisamarbeid ført til at du –        
 Som før Nei J JJ JJJ Ja   
- synes at din kompetanse blir utnyttet bedre 
 

2     3 1 4  

- synes at du har fått økt din faglige kompetanse 
 

    5 1  6  

- synes at kvaliteten på tjenestene som kontoret 
   yter er økt 

2   2 1 1 4  

- synes at bemanningen er blitt mer stabil 
 

3   2   1 3  

- synes at fagmiljøet er styrket 
 

1   2 2 1 5  

- synes at du arbeider med et mer spesialisert  
   fagfelt 

1   2 2 1 5  

- opplever økt trivsel på din arbeidsplass 
 

2     2 1 3  

- opplever økt arbeidspress 
 

2 1 2 1   3  

- synes at du er godt informert om jobbrelaterte 
   saker 

2 1 3   3  

- opplever økt oppgaveorientert (faglig) 
   oppmerksomhet fra nærmeste overordnede 

3   2  1 3  

- opplever økt menneskeorientert (personlig) 
   oppmerksomhet fra nærmeste overordnede 

1 1 3 1  4  

- synes at betjeningen av eksterne brukere er 
   blitt bedre 

4 1 1   1  

- synes at dialog og kontakt med interne brukere 
   er blitt bedre 

4     2  2  

 
Tabellen gir en oversiktlig framstilling av hva de ansatte har presentert som sin opplevelse, og 
det vil bli vist til dette under de aktuelle punkter i rapporten. 
 
 
 
3.3   Effektivisering og økonomiske innsparinger 
 
Det er relativt mange usikkerhetsmomenter som gjør at en tallmessig sammenlikning i et "før - 
etter perspektiv" når det gjelder effektivisering og eventuelle økonomiske innsparinger blir 
vanskelig.  Også i saksframlegget til kommunestyrene sies det at det i utredningsarbeidet har 
vært vanskelig å fastslå de reelle samordningsgevinstene.  Det pekes på en rekke 
forutsetninger knyttet til felles økonomiavdeling som må være på plass, og sies bl.a. at  
 

”Den mest grunnleggende forutsetningen er en teknisk infrastruktur som gjør det mulig 
å sende store mengder informasjon mellom økonomiavdelinga og alle eksterne brukere.  
Det vil derfor være umulig å gjennomføre en etablering av felles økonomiavdeling uten 
at det blir bygd ut infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet over Seidafjellet. 
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Det vil også være en forutsetning at kommunene samordner/tar i bruk felles systemer 
for: 

- kontorstøtteapplikasjoner 
- eksisterende og framtidige fagsystemer (fakturering, lønn, personal, regnskap, 

m.m.)  
- felles arkiv-/saksbehandlingssystem vil være en fordel” 

 
Forutsetningen knyttet til teknisk infrastruktur er tilfredsstillende gjennomført. 
 
Når det gjelder samordning av felles systemer, er anskaffelse av programvaren Compello for 
elektronisk fakturabehandling det viktigste og største løftet så langt. Skanning og elektronisk 
distribusjon av innkomne fakturaer har muliggjort en sikker fakturabehandling der bilagene 
oppbevares på økonomikontoret og attestasjon og anvisning foretas elektronisk av respektive 
interne brukere, for det meste virksomhetsledere.   
 
Øvrige systemer og rutiner som ikke var felles i de to kommunene, er i svært liten grad 
samordnet så langt i prøveperioden, og synes ikke å være gitt oppmerksomhet og være 
vektlagt i særlig grad.  Det innebærer at man i felles økonomiavdeling egentlig ikke har 
oppnådd annet enn en samlokalisering av to økonomiavdelinger og deling av økonomisjef.  
Tidligere Tana-personell arbeider med Tana kommune sine systemer og rutiner, og med 
oppgaver knyttet til Tana kommune sin virksomhet, som før. Og tidligere Nesseby-personell 
arbeider med Nesseby kommune sine systemer og rutiner, med oppgaver knyttet til Nesseby 
kommune sin virksomhet, som før.   Endret oppgavefordeling som i større grad kunne ta 
utgangspunkt i fagområde og gå på tvers av geografi, er ikke gjort.  Det er et forhold som alle i 
økonomiavdelingen og de fleste interne brukere peker på som urasjonelt. 
 
Tabell 2 på side 8 sammenlikner stillingshjemler og driftsutgifter for økonomiavdelingene før 
sammenslåing (tall for 2004), etter sammenslåing (tall for 2005) og i dag (tall for 2006).  
Økonomisjefen har bistått evaluator med å skaffe tilveie dette tallmaterialet.  
 
 
 
Tabell 2: Oversikt over stillingshjemler og driftsutgifter (i 1000 kr)  økonomiavdeling 
 2004 2005 2006 
 Tana Nesseby Tana Nesseby Felles Felles 
Stillingshjemler 6,0 4,5 a)     1,0 0 8,5 b)   9,5
Driftsutgifter  2135 1588   3184 4010
Driftsutgifter pr. ansatt 356 353   375 422
 

a) en stilling ble igjen i Tana og er der fortsatt, overført til serviceavdelingen 
b) en midlertidig 50 % stilling 01.07.06-28.02.07 

 
I en vurdering av effektivitet og økonomiske innsparinger, må det gjøres en langt grundigere 
undersøkelse kostnader, anskaffelser, ressursbruk m.v.  Utgiftstallene er ikke fullt ut 
sammenliknbare, fordi det er foretatt justeringer som det ikke har vært praktisk mulig å gjøre 
korrigeringer for innen rapportfristen.  Med det hovedformål denne evalueringen har, jfr. 
punkt 1.1, vil det ikke være riktig å legge arbeid i dette nå. 
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3.4   Tjenestetilbud og kvalitet på tjenester 
 
På spørsmål om ansatte ved økonomiavdelingen etter etablering av felles kontor synes at 
kvaliteten på tjenestene som kontoret yter er økt, svarer 2 ”ingen forskjell”, 3 ”ganske mye 
mer enn før” og 1 ”svært mye mer enn før”.  
 
I intervjuene med ansatte på økonomikontoret kommer det fram utsagn som ”på skattesida er 
det vel et tilbakeskritt for innbyggerne i Tana, som var vant med å ha dem der”, ”veldig likt 
som før”, ”like god som før”, ”interne synes at det er blitt mye bedre, har jeg hørt”. 
 
Et felles inntrykk fra intervjuene både med ansatte ved økonomikontoret og interne brukere, er 
at det ikke forekommer mer feil nå enn før, og at tidsfrister i forhold til avtaler og oppgaver 
overholdes like godt som før. 
 
Interne brukere som er intervjuet sier bl.a. ”kan ikke si at vi har fått dårligere tjenester”, 
”veldig bra service på økonomikontoret, de ordner opp med en gang når du bare tar en 
telefon”, ”synes det er greit som det er, de ansatte er kjempepositive”, ”mener det er en 
forbedring totalt sett”, ”på en skal fra 0 til 10 gir jeg fellesordninga 7-8”. 
 
Det er en viss kontrast i oppfatningene til de ansatte ved økonomiavdelingen og de interne 
brukerne.  Førstnevnte gruppering har en oppfatning av at de yter en kvalitetsmessig dårligere 
tjeneste enn før, mens brukerne ikke gir uttrykk for dette og er godt fornøyd med 
tjenestetilbudet og kvaliteten på tjenestene. 
 
På spørsmål til ansatte ved økonomikontoret om de synes at dialog og kontakt med interne 
brukere er blitt bedre, svarer 4 ”ingen forskjell” og 2 ”litt mer enn før”. 
 
På spørsmål til interne brukere om hva de kunnet ønsket bedre fra økonomiavdelingen, sies ”å 
følge opp politiske vedtak hvor det er økonomi inni bildet”, ”ved regnskapsavslutningen litt 
mer kontakt med virksomhetsleder”, ”budsjettekniske grep”, ”avklare hvilken rolle 
økonomikontoret skal ha f.eks. i budsjettsammenheng”. 
 
En viktig del av tjenesteproduksjonsnivået overfor brukerne er av kvalitativ art, og knytter seg 
til innbyggernes opplevelse av service, tilgjengelighet, å få fremmet sitt ærend, og få svar.  I 
en begrenset evaluering som dette, har det ikke vært mulig å gjennomføre brukerundersøkelser 
rettet mot innbyggerne, jfr. punkt 2.2. Slike undersøkelser som vil gi holdepunkter for 
brukernes oppfatning om et kvalitativt tjenesteproduksjonsnivå, kan enkelt tilrettelegges 
gjennom såkalte ”utgangsintervjuer”.  Det kan her være aktuelt å stille tjenestebrukerne 
spørsmål omkring 
 

- hva synes du om ventetida før du ble ekspedert 
- hvor fornøyd er du med måten du ble tatt i mot på 
- synes du det var vanskelig eller lett å fremme ditt ærend 
- hva ble resultatet av din henvendelse 

 
En slik undersøkelse antas å kunne gjennomføres i intern regi.  
 
På spørsmål til ansatte ved økonomikontoret om de synes at betjeningen av eksterne brukere er 
blitt bedre, svarer 4 ”ingen forskjell” og 2 ”ganske mye mer enn før”.  En slik intern 
oppfatning gjør at gjennomføring av en enkel brukerundersøkelse bør være aktuelt. 
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3.5 Utvikling av fagmiljø og høyere faglig kompetanse 
 
På spørsmål om ansatte ved økonomiavdelingen etter etablering av felles kontor synes at egen 
kompetanse blir utnyttet bedre enn før, svarer 2 ”ingen forskjell”, 3 ”ganske mye mer enn før” 
og 1 ”svært mye mer enn før”.   
 
På spørsmål om man synes at man har fått økt sin faglige kompetanse, svarer 5 ”litt mer enn 
før” og 1 ”ganske mye mer enn før”.  
 
På spørsmål om man synes at fagmiljøet er styrket, svarer 1 ”ingen forskjell”, 2 ”litt mer enn 
før”, 2 ”ganske mye mer enn før” og 1 ”svært mye mer enn før”.   
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”det mener jeg at vi har”, ”vi er flere som kan noe, 
og faglig tyngde er større”, ”det tror jeg nok vi har”, ”kommet en del nye, og da har vi fått 
inn folk med høyskolekompetanse, på papiret er det økt”, ”det har vel ikke vært fullgodt til nå, 
men når alle er på plass er det stor forskjell på hva som var og hva som kommer til å bli”, 
”man lærer jo av hverandre, flere som kan litt av alt, så utad vil det vel virke slik, at alle kan 
gi svar”.  
 
Kompetanseutvikling blir også omtalt i rapportens punkt 3.8. 
 
 
 
3.6 Virkning på å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft 
 
Et mål med det interkommunale samarbeidet var at det ville ha en positiv virkning i forhold til 
å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”synes det er en trivelig plass å jobbe”, ”tja, vet 
ærlig talt ikke”, ”nei, har ikke hatt betydning for min del”, ”har trivdes hele tida i jobben, 
bortsett fra en periode”, ”har ikke mistet lysten til å jobbe”  
 
Arbeidsmiljø og trivselsforhold har stor betydning for at ansatte ønsker å være på en 
arbeidsplass.  På spørsmål om man opplever økt trivsel på sin arbeidsplass etter etablering av 
felles kontor, svarer 2 ”ingen forskjell”, 2 ”ganske mye mer enn før” og 1 ”svært mye mer enn 
før”. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”det er blitt mye bedre”, ”veldig godt sosialt miljø, 
særlig det siste halvåret gjør at det er blitt desidert forandret”, ”synes det er som før”, ”ingen 
endringer”, ”det sosiale har vi ikke klart å få sånn som vi burde ha fått”. 
 
Det kan se ut som om målsettingen om felleskontorets positive betydning for å rekruttere og 
beholde kompetent arbeidskraft er noe for ambisiøs. Forutsetningene for å skape en faglig 
interessant og trivelig arbeidsplass er imidlertid absolutt til stede, og flere gir uttrykk for at en 
positiv utvikling nå er på gang.  På litt sikt skulle derfor en viss bevegelse i retning av 
målsettingen være mulig.  Det er ikke avdekket interne konfliktforhold mellom nåværende 
ansatte i økonomiavdelingen. 
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3.7 Sårbarhet og beredskap 
 
På spørsmål om man synes at bemanningen er blitt mer stabil, svarer 3 ”ingen forskjell”, 2 ”litt 
mer enn før” og 1 ”svært mye mer enn før”. 
 
På spørsmål om man synes at man jobber med et mer spesialisert fagfelt enn før, svarer 1 
”ingen forskjell”, 2 ”litt mer enn før”, 2 ”ganske mye mer enn før” og 1 ”svært mye mer enn 
før”. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”har flere å rådføre meg med”, ”vi er mer 
spesialisert enn før, det er nødvendig at det er sånn”, ”før da var det ikke snakk om samarbeid 
i det hele tatt, vi gjorde akkurat det samme som før, vi hadde bare flytta kontor, men nå går 
det mer på tvers, vi har gått inn i den andre kommunen og gjør jobber der og sånne ting”, 
”har forstått at de andre ønsker at de mer skal kunne dekke opp for hverandre”. 
 
På spørsmål om man synes at man opplever økt arbeidspress, svarer 2 ”ingen forskjell”, 1 
”mindre enn før”, 2 ”litt mer enn før” og 1 ”ganske mye mer enn før”.  
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”kan virke som at det er mer enn nok i perioder”, 
”når det gjelder meg selv, så føler jeg at jeg har fått en god del mer å gjøre”, ”mener det 
trengs ei halv stilling til”, ”det er litt tidlig å si når vi ikke har alt personellet på plass”, 
”arbeidsmengden er skjevfordelt”. 
 
I forhold til sårbarhet og beredskap, er utsagn fra respondenter at ”mangler oppdekning”, 
”ikke samstemt nok, så derfor tør vi ikke å ta avgjørelser for den andre kommunen”, ”jeg 
mener at lønn i Tana også må hit for at det skal fungere helt, dem er så nært knyttet opp i 
regnskap”, ”jeg tror vi kan ta over for hverandre, kanskje det med lønn som er mest sårbar, 
fordi det er bare en”, ”nå er det flere som har greie på alt”. 
 
 
Interne brukere som er intervjuet sier bl.a. at ”det er flere å henvende seg til”, ”vi har jo bare 
med Tanafolk å gjøre, det er som før, de samme personene å forholde seg til”, ”fordel at det 
er flere, ikke så sårbar ved f.eks. ferie”.  
 
Når det gjelder sårbarhet og beredskap, er det ingen vesentlig forskjell i oppfatningene til de 
ansatte ved økonomiavdelingen og de interne brukerne.  Førstnevnte gruppering har til en viss 
grad en oppfatning av at sårbarhet og beredskap er blitt litt skadelidende.  Interne brukere gir 
ikke uttrykk for dette og synes heller at forholdet er blitt litt bedre. 
 
 
3.8 Arbeidsgiveransvar, lederansvar og instruksjonsmyndighet 
 
Økonomisjefen er arbeidsgivers representant og administrativt overordnet alt personell på 
felles økonomikontor.  ”Vedtekter for forsøk med felles økonomiavdeling” er vedlegg 1, og 
”Stillingsbeskrivelse for felles økonomisjef Nesseby/Tana” er vedlegg 2 i denne rapporten. 
 
Iverksetting av en organisasjonsendring av det omfang som det her er tale om, innebærer 
overgang til en ny driftssituasjon, ofte under et visst kaospreg, og forhold knyttet til daglig  
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drift og produksjon krever vanligvis svært stor oppmerksomhet.  Samtidig er det 
erfaringsmessig en rekke forutsetninger som viktige sider av endringene kan være basert på, 
f.eks. nye rutiner, delegering, maler, opplæring, informasjon m.m., og som det er behov for å 
følge opp i en overgangsperiode.  Den første driftsperioden er samtidig også en 
implementeringsperiode for den nye organiseringen, der mange spørsmål utenom daglig drift 
vil kreve avklaring, og på sett og vis fortsatt krever at en rolle som prosessansvarlig ivaretas.  
 
Ny organisering gir utfordringer for organisasjonene, arbeidsgiver og samspillet mellom 
partene.  Også dette er forhold som burde følges spesielt opp i en implementeringsfase som 
kan pågå parallelt med driftsfasen når ny organisasjonsform iverksettes.  Oppmerksomhet på 
utfordringene kombinert med vilje til dialog og løsningsorientering, er en god resept.  
 
I kommunestyrenes behandling har man vært oppmerksom på at det ville være nødvendig med 
en innfasingstid for nyordningen med felles økonomikontor.  Dette lå som en del av vedtaket 
formulert ved at ”rådmannen gis fullmakt til å treffe de beslutninger som er nødvendige for å 
gjennomføre vedtaket” og ”tiden fram til 01.01.05 benyttes til praktisk og organisatorisk 
tilrettelegging av felles økonomikontor”. 
 
I ”Vedtekter for forsøk med felles økonomiavdeling”, vedtatt av begge kommunestyrene i juni 
2004 heter det som et avsnitt i punkt 5: 
 

”Økonomitjenestene organiseres i en felles avdeling for begge kommunene etter 
vertskommunemodellen, dvs. at arbeidsgiveransvaret skal ligge i vertskommunen. 
Avdelingen har en leder, økonomisjefen.” 

 
I stillingsbeskrivelsen for felles økonomisjef heter det bl.a.: 
 

”Økonomisjef må holde seg innenfor rammen av vedlagte vedtekter for forsøk med 
felles økonomiavdeling.” 
 
”Økonomisjef skal forvalte vedtatte personalreglement etter delegasjon. Nesseby 
kommunes personalreglement følges.” 

 
Til tross for ovennevnte klare vedtak og beskrivelser, konstateres at organisering ikke er 
gjennomført i tråd med dette.  Tana kommune har administrativt inngått avtale med 
fagforening om at Tana fortsatt skulle være arbeidsgiver for de ansatte som ble flyttet fra 
Tana.  Dette betyr at økonomisjef må forholde seg til to sett avtaleverk og to arbeidsgivere, og 
at eksempelvis lønnsbetingelser i like stillinger ikke så enkelt kan harmoniseres.  Det må 
nødvendigvis ha vanskeliggjort arbeidssituasjonen for økonomisjefen når det gjelder 
samordning, oppgavefordeling og fellesskapsdannelse.  På sett og vis medførte – naturlig nok 
– etablering av felles økonomikontor mange forventninger knyttet til skisserte målsettinger, se 
punkt 3.0, men økonomisjefens forutsetninger for realisering ble redusert som følge av avtaler 
inngått separat av Tana kommune.  Om forventningene fra overordnede, ansatte og brukere ble 
nedjustert tilsvarende er et tema som denne evalueringen ikke tar tak i. 
 
Videre i dette punktet pekes det på noen sentrale forhold som må vies oppmerksomhet i denne 
konkrete etableringen av interkommunalt samarbeid omkring felles økonomikontor, og som 
det er leders ansvar (i dette tilfelle økonomisjef) å legge til rette for og være aktiv pådriver for. 
Hensikten med denne gjennomgangen er å gi et bakteppe for de tiltak som foreslås under 
punkt 4.1 senere i rapporten. 
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Oppgavefordeling   
  
Det siste halvåret er det tatt aktivt tak i oppgavefordeling, og mye er oppnådd på alle områder 
unntatt skatt.  Uttalelser fra ansatte ved økonomiavdelingen går på at ”holder på med nå, synes 
det er kjempebra, før så visste vi bare om vårt eget, det er mye bedre å få litt innsikt i hva de 
andre har og få det litt mer likt, gjøre på samme måten så det blir lettere for andre å gå inn”, 
”innafor skatt f.eks., det fungerer jo ikke som det skulle, veldig skjevfordelt arbeidsmengde”, 
”mer nå enn det har vært, noe pågår nå og noe gjør det ikke fordi vi avventer endelig vedtak, 
det vil være ufornuftig å sette i gang noe større nå”, ”kunne ønsket at det hadde vært bedre på 
skattesida”. 
 
Også flere av de interne brukerne som er intervjuet mener at det er nødvendig med en langt 
større samordning av arbeidsoppgaver. 
 
Den pågående arbeidsfordeling som i større grad er basert på faglige/oppgavemessige 
betingelser og ikke på geografiske og ”historiske” forhold synes nå å få oppmerksomhet og 
være inne i et godt spor, og det er viktig dersom målsettingen om økonomisk effektivitet og 
stordriftsfordeler skal kunne realiseres.  På området skatt er samordning og arbeidsfordeling 
ikke tilstrekkelig tatt tak i, og dette forholdet må vies større oppmerksomhet. 
 
 
Tjenestetilbud 
 
I saksframlegget for kommunestyrene heter det bl.a.: 
 

” Samarbeidet innebærer at kommunene har atskilte økonomitjenester, dvs. egne 
økonomiplaner, budsjett, kommune- og skatteregnskap, årsmeldinger, rapporter, m.m., 
men tjenesteproduksjonen utføres av en avdeling i Nesseby.  
Avdelingen lager tjenesteytings-/serviceavtaler med sine brukere for å skape 
forutsigbarhet for både tjenesteyter og brukere.” 

 
Det er konstatert at økonomikontoret dekker tjenestebehovet noe ulikt for de to samarbeidende 
kommunene, se tabell 3 på neste side. 
 
 
Tabell 3. Tjenesteområder som tilbys og tas ut i Nesseby kommune og Tana kommune 
Tjenestetilbud Nesseby Tana 
Regnskapsføring X X 
Lønn X  
Komfakt innfordring X X 
Budsjett X  
Skatt X X 
Kontantkasse X  
Finansforvaltning X X 
Likviditetsstyring X X 
 
 
Forskjellene som framgår av tabell 3 skyldes delvis ”særavtaler” inngått på siden av 
kommunestyrevedtaket,  avtaler som endret noen av de forutsetninger for felles 
økonomiavdeling som lå i planarbeidet og kommunestyrevedtakene. Et annet forhold er at ulik 

 
   organisasjonsutvikling 
bjørnar magne sørensen 

13



opprinnelig organisatorisk plassering av lønnsfunksjonen, som i Tana kommune var plassert i 
personalavdelingen og i Nesseby kommune i økonomiavdelingen, førte til at lønnsfunksjonen 
ikke fulgte med inn i fellesordningen for Tana sitt vedkommende.  Dessuten har Tana 
kommune, knyttet til vurderinger av egne behov og dels med prinsipielle begrunnelser, sett det 
nødvendig å etablere egen kompetanse på fagområdet budsjett.  Tana kommune vurderer dette 
som et område tett knyttet mot strategiarbeid og kommunens samfunnsutviklerrolle, og ser det 
vanskelig å dele en slik rolle.  Argumentene går i tillegg på at å jobbe med budsjett er svært 
preget av innhenting og bearbeiding av opplysninger i samarbeid med ledere i Tana, og det 
betinger stor grad av tilstedeværelse fra en eventuell ressurs i økonomiavdelingen, noe som 
regnes som vanskelig rent praktisk å få til. 
 
Det vil være viktig å utarbeide en oversikt over det tjenestetilbud økonomiavdelingen kan 
dekke, og med angivelse av hvilke kommuner som nyttiggjør seg disse tjenestene.  Denne 
oversikten må lages med en detaljeringsgrad som gir tilstrekkelig spesifisering, og tabell 3 er 
kun en grovmasket start på en slik oversikt.  En slik oversikt vil gi et grunnlag for å avtale 
hvilke tjenester økonomikontoret skal levere til den enkelte kommune, og regulere 
tjenesteleveransen i samsvar med kontrakt som inngås.  Senere i rapporten vil jeg komme 
tilbake til den betydningen en slik oversikt har i forbindelse med vertskommunemodellen. 
 
Det er utarbeidet en generell serviceerklæring som omhandler forholdet til både eksterne og 
interne brukere, se vedlegg 3.  For interne brukeres vedkommende, anses ikke denne 
serviceerklæringa som fullgod i forhold til det som saksframlegget til kommunestyrene sier 
om tjenesteytings-/serviceavtaler med brukere for å skape forutsigbarhet for både tjenesteyter 
og brukere.   
 
  
Rutiner og maler 
 
Arbeidet med tilpassing av rutiner og maler har i store deler av prøveperioden lidt under 
manglende oppmerksomhet.  Det siste halvåret har det imidlertid blitt tatt aktivt tak i denne 
viktige samordningen, og blitt jobbet bevisst med å beskrive rutiner og fordele oppgaver. 
Prøveordninga kan nå sies å ha gått over fra å være en samlokalisering til å bli en felles 
økonomiavdeling.  En ansatt sier at ”vi holder jo på å arbeide med dette, at vi skal ha likt i 
begge kommunene og sånn”. 
 
Det vil være viktig at økonomisjef i samråd med avdelingens ansatte fortsetter det positive 
arbeidet som nå pågår med å oppdatere og samordne rutiner, maler og prosedyrer, og i tråd 
med dette gjennomfører en endret fagbasert oppgavefordeling i avdelingen. 
 
 
Samordning/anskaffelse av felles systemer 
 
Anskaffelse av programvaren Compello for elektronisk fakturabehandling har vært viktig for 
fakturaflyt og egentlig en kritisk faktor for at felles økonomikontor skal fungere.  Det mangler 
ikke på lovord omkring fakturaskanning fra både økonomikontorets ansatte og 
virksomhetsledere, men det sies også at det har medført mye mer arbeid for økonomikontoret 
enn man trodde på forhånd.   
 
Utover dette har det i liten grad skjedd noen samordning eller anskaffelser, ansatte sier at 
”samkjøring Tana/Nesseby bør gjøres bedre, slik at man slipper å gjøre det på en måte i Tana 
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og en annen måte i Nesseby, når det egentlig er samme oppgave som skal løses”, ”man bør 
samles om ett system, at ikke Tana skal ha det på en måte og Nesseby på en annen”, 
”regnskapssystemet som brukes er et gammelt tungvint system, og der burde det i alle fall 
søkes etter nye løsninger”, ”kontooppbyggingen burde absolutt vært lik i begge kommunene”. 
 
Som kommentar til avsnittet ovenfor er det her på sin plass å gi en henvisning til arbeidet som 
er referert til i forrige punkt ”Rutiner og maler”.  En ansatt sier at ”det bør kanskje gjøres noe 
på å skaffe bedre regnskapssystemer, f.eks. scanne bilagene så man ikke trenger å ta kopi”. 
 
 
Informasjon og kommunikasjon  
 
Informasjon er et krevende og kritisk område, og inneholder både et kvalitativt og kvantitativt 
element.  Informasjonsbehovet og forholdet til å søke informasjon, varierer individuelt.  Noen 
er aktive i å søke informasjon og følge opp med spørsmål om hva dette betyr for ens egen del, 
og bidrar derfor selv til å øke det kvalitative i informasjonen.  Andre venter i større eller 
mindre grad å få informasjonen servert, og ser dette utelukkende som lederens ansvar og 
oppgave.  Noen har stor tålegrense for usikkerhet og egnede faglige og menneskelige 
forutsetninger for å mestre forandringer, mens andre er sterkt trygghetssøkende og ønsker å 
holde fast ved det en har og det en kan. Mellom disse ytterpunktene finnes alle ansatte med 
sine varierende forventninger og holdninger til informasjon, og behov for oppmerksomhet. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”det er ny leder som er lettere å kommunisere med 
enn den forrige”, ”mye bedre nå med kontormøter”, ”nå virker det litt bedre”. 
 
På spørsmål om ansatte synes at de er godt informert om jobbrelaterte saker, svarer 2 ”ingen 
forskjell”, 1 ”mindre enn før” og 3 ”litt mer enn før”.  Det bare understreker viktigheten av 
god informasjon og kommunikasjon.  Leder av økonomiavdelingen må fortsatt legge mye vekt 
på dette. 
 
 
Fellesskapsdannelse
 
Fellesskapsdannelse som begrep gir en mer praktisk forståelse av det som gjerne kalles for å 
arbeide med kultur i en organisasjon.  Framveksten av en gruppe og dannelsen av en kultur er 
to sider av samme sak, kultur er et lært resultat av erfaringene i en gruppe.  En av de viktigste 
ledelsesfunksjonene er å skape og utvikle kultur, gjennom fellesskapsdannelse.  
 
Fellesskap dannes ved at vi gjør noe sammen, og får felles erfaringer.  Vi vokser inn i et 
fellesskap og finner tilhørighet, og graden av tilhørighet bestemmer hvordan vi forholder og 
forplikter oss til hverandre.  Individet preger fellesskapet og fellesskapet preger individet, og 
normalt er det fellesskapet som dominerer. Å ta kulturforhold med i betraktning ved endring i 
organisasjoner regnes alltid for å være viktig. 
 
Kultur innebærer å høre til et sted.  På en arbeidsplass er alle – ledere så vel som øvrige – 
medansvarlige for kulturutviklinga. Og hver enkelt må ta sin del av kulturansvaret ved å holde 
ritualene i live – for hverandre.  Ritualene er eksempelvis møter, sammenkomster, felles lunsj, 
”halvto-kaffe”, ”fem-minutter” m.m.  Å si nei slike ting inneholder også en flik av å si nei til 
fellesskapet, og hvis dette er et dominerende handlingsmønster hos medlemmer på en 
arbeidsplass, er det grunn til å rope varsku. 
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Om det sosiale miljøet sies ”det er blitt mye bedre, veldig godt sosialt miljø”, ”jeg trives her 
og har det veldig greit”, ”synes det er som før”, ”det sosiale har vi ikke klart å få sånn som vi 
burde ha fått, alle spiser ikke i lag, fra gammelt av at noen spiser senere enn andre”, ”det er 
vi sjøl som må”, ”sånn som det er nå trives jeg kjempegodt”. 
 
Økonomisjefen opplyser at det er gjennomført et personalseminar som etter hennes mening ble 
positivt mottatt.  Det planlegges å gjennomføre personalseminar årlig, og det er et klokt tiltak. 
 
 
Brukerkontakt 
 
Økonomiavdelingen er støtteenhet og felleskompetanse for øvrig organisasjon.  Det vil være 
viktig med god kontakt mellom enhetens medarbeidere og interne brukere, og som det går  
fram av punkt 3.4 oppfatter de interne brukerne servicenivået i økonomiavdelingen som godt. 
 
På spørsmål om man opplever at dialog og kontakt med interne brukere er blitt bedre etter 
etablering av felles kontor, svarer 4 ”ingen forskjell” og 2 ”ganske mye mer enn før”. 
 
I økonomisjefens stillingsbeskrivelse heter det at økonomisjefen har ansvar for at det ytes best 
mulig service overfor brukere, og at servicen stadig forbedres.  Det er derfor viktig med aktive 
tiltak for å styrke brukerkontakten, og dette må vies oppmerksomhet både av rådmenn, 
virksomhetsledere og økonomisjefen selv.  De to førstnevnte grupper må være 
oppmerksomme på i god tid å informere økonomisjef om møter, aktiviteter o.a. der de har 
behov for at økonomisjefen deltar.  Både i politisk og administrativ møtesammenheng vil det i 
en del tilfeller være behov for at de to kommunene koordinerer sine planer, dersom slike møter 
forutsetter deltakelse av økonomisjef.   
 
I intervjuene med de ansatte ved økonomikontoret opplyses det at de svært sjelden har behov 
for å besøke f.eks. virksomhetsledere på deres arbeidsplass, eller av andre grunner ”krysse 
kommunegrensa” i arbeidsoppgavesammenheng. 
 
En virksomhetsleder i Tana sier at ”vi har ofte savnet representant fra økonomikontoret på 
våre ledermøter”.  En annen uttaler at ”økonomiavdelingen bør ved regnskapsavslutningen ha 
litt mer kontakt med virksomhetsleder”. 
 
 
Kompetanseutvikling 
 
Økonomisjefen har ansvar for å avklare hvilket realkompetansebehov som er nødvendig i 
forhold til det totale oppgaveområdet enheten har ansvar for, og så langt det er mulig legge til 
rette for å møte relevante kompetansebehov hos medarbeiderne.  
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”litt vanskelig å si for alle er ikke på plass, det har 
vært mye vikarer inn i bildet hele tida det siste året, og da blir det litt tungvint å lære opp nye 
folk”, ”man lærer jo av hverandre”, ”det viktigste er å få overlapping”, ”kunne fått litt mer 
oppdatering, vi skal over i et nytt system SOFIE, har behov for å bli oppdatert litt”. 
 
På spørsmål om man synes at man har fått økt sin faglige kompetanse, svarer 5 ”litt mer enn 
før” og 1 ”ganske mye mer enn før”.   
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Økonomiavdelingens oppgaveløsning påvirkes også av den kompetanse som finnes hos 
interne brukere.  I intervjuer av ansatte i økonomiavdelingen påpekes behov for ”bedre 
opplæring av de som sitter rundt omkring, det er mange som ikke er vante til å slå opp i 
regnskap”, ”stor forskjell på virksomhetsledere, noen gjør alt og kan alt og setter seg inn i alt, 
mens andre er utafor”, ”det sitter folk rundt på avdelinger som skal gjøre oppgaver som de 
ikke gjør”. 
 
Virksomhetsledere uttaler i intervju bl.a. at ”kunnskapen min (om regnskap) er for dårlig”, 
”kunne tenkt meg å få innføringskurs i systemene, fått øvd meg litt”. 
 
 
Ledelse
 
Ledelse handler først og fremst om god kommunikasjon og samspill mellom leder og 
medarbeider når det gjelder krav og støtte knyttet til jobbsituasjonen totalt sett 
(oppgaveorientert og menneskeorientert) på kort og lang sikt.  Den individuelle 
oppmerksomheten er en viktig forutsetning for god ledelse. 
 
På spørsmål om ansatte ved økonomiavdelingen etter etablering av felles kontor opplever økt 
oppgaveorientert (faglig) oppmerksomhet fra nærmeste overordnede, svarer 3 ”ingen 
forskjell”, 2 ”litt mer enn før” og 1 ”svært mye mer enn før”. 
 
På spørsmål om ansatte ved økonomiavdelingen etter etablering av felles kontor opplever økt 
menneskeorientert (personlig) oppmerksomhet fra nærmeste overordnede, svarer 1 ”ingen 
forskjell”, 1 ”mindre enn før”, 3 ”litt mer enn før” og 1 ”ganske mye mer enn før”. 
 
Ingen ansatte har hatt medarbeidersamtaler. 
  
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”ikke noe negativt å si”, ”hvis jeg spør, så hører 
hun”, ”synes det fungerer mye bedre nå”, ”nå har jeg fått (på spørsmål om tilbakemelding), 
har fått litt ros”, ”har inntrykk av at hun mener at jeg gjør en grei jobb”. 
 
Det vil være viktig at økonomisjef ikke låses for mye til den daglige faglige 
oppgaveutførelsen, men kan disponere tid og prioritere innsats på lederoppgaver av faglig og 
administrativ art, på informasjon og kommunikasjon internt og i forhold til interne brukere, og 
ikke minst på ledelse. 
 
 
Instruksjonsmyndighet 
 
I vedtektene heter det at  
 

” Den enkelte kommune ved rådmannen har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder 
den enkelte kommune, unntatt der annet følger av lov, forskrift eller andre 
bestemmelser.” 

 
Det innebærer at de ordinære bestemmelser om myndighet fastsatt i kommunelovens § 23 
gjelder fullt ut.  Økonomisjefen må holde seg innenfor rammen av gjeldende vedtekter, og 
forholde seg til rådmannen i den respektive kommune i saker som gjelder den enkelte 
kommune.  I ansettelsesforholdet er økonomisjef ansatt i Nesseby kommune, og underlagt 
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rådmannen i Nesseby sin instruksjonsmyndighet.  Økonomisjef er administrativt overordnet alt 
personell på felles økonomikontor i henhold til delegert myndighet tilsvarende det som gjelder 
for øvrige enhetsledere, men må spesielt iaktta de forskjellige vilkår som følger av at noen av 
økonomiavdelingens personale er ansatt i Nesseby kommune og noen i Tana kommune. 
 
 
 
3.9 Styrets funksjon 
 
Vedtektenes punkt 6 omtaler styrets myndighet slik: 
 

” Styret delegeres myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og 
organisering, innenfor de til enhver tid tildelte økonomiske rammer. 
 
Samarbeidet utgjør ikke en egen juridisk enhet. Styret har ikke adgang til å oppta lån 
eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, utover den delegasjon 
som er gitt den respektive rådmann fra kommunestyret.” 

 
Av kommunestyrevedtaket framgår at ”kontoret organiseres som interkommunalt samarbeid 
etter kommunelovens § 27”.    Kommunelovens § 27 sier at ”to eller flere kommuner…….kan 
opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver”. 
 
Kommunelovens § 27 sier altså at det kan opprettes et eget styre, og ikke at det må opprettes et 
eget styre ved den form for samarbeid som det her er tale om.  Dette er konkret avklart ved 
telefon 24.08.06 til KRD v/Jostein Selle.   
 
Dersom arbeidsorganiseringen ved samlokalisering samsvarer med dagens realiteter ved felles 
økonomiavdeling, der personalet er ansatt i sine respektive kommuner og utfører oppgaver for 
”sin” kommune, er nåværende ordning med et styre bestående av de to kommunenes rådmenn 
lite hensiktsmessig.  Styret vil i svært liten grad kunne ha noen reell funksjon, og vil i praksis 
bare være beslutningsdyktig når rådmennene er enige og ellers ikke, noe som betyr at 
vanskelige saker ikke blir håndtert tilfredsstillende og gjerne utsatt med begrunnelse om å 
avvente evaluering av ordningen.   
 
Det er heller ikke slik at det må opprettes et styre ved samlokalisering dersom 
arbeidsgiverforholdet er at alle er ansatt i den ene kommunen (vertskommunemodell), og/eller 
arbeidsorganiseringen er slik at de samme personer utfører tjenester både for vertskommune 
og for den andre kommunen. Det vil være en aktuell situasjon dersom de endringer som 
mange har uttrykt et sterkt behov og ønske om, og som dreier seg om å fordele 
arbeidsoppgaver på tvers av kommuner og i større grad ut fra fagområde og overlappings-
/backuphensyn, gjennomføres.  Forhold knyttet til dette omtales noe nærmere i punkt 3.10. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”et styre som fraskrev seg alt ansvar”, ”styret 
skulle jo ha fulgt opp hele opplegget, det gjorde de jo ikke”, ”hvis styret hadde fungert slik det 
skulle, hadde det vært et stort poeng med styret”.  
 
Styrets representanter, de to rådmennene, har sammenfallende syn på de vanskeligheter som 
knytter seg til å utgjøre et handlekraftig styre.  I ”lette” saker som ikke representerer noe 
egentlig problem, er styret om det i det hele tatt involveres, en ”sandpåstrøer”.  ”Vanskelige” 
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saker er vanskelige fordi interessene i slike saker går på tvers av kommunene og det er 
uenighet om løsningsvalg, og i slike saker står styret ”fast”. 
 
Det er nå tatt initiativ til å utvide styret med en representant for de ansatte, med møte- og 
talerett.  Etter dagens vedtekter kan ikke representanten ha stemmerett.  En slik utvidelse av 
styret er i for seg positiv, men vil ikke gjøre noe med den grunnleggende 
beslutningsproblematikk som styret har.  
 
Å opprettholde en styrefunksjon som i praksis ikke synes å ha muligheter til å fungere 
skikkelig, er ingen god løsning.  Siden kommuneloven ikke pålegger å ha et styre i en slik 
ordning som her, vil det være bedre å avvikle ordningen med styre.  Kommunestyrene kan 
vedta dette og at punkt 6 i gjeldende vedtekter (styrets myndighet) utgår. 
 
 
3.10 Organisasjonsmodell for samarbeidet 
 
Kommunestyrevedtakene om samarbeid sier at ”kontoret organiseres som interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 27”.  Vedtakets punkt 3 er ”forslag til vedtekter 
godkjennes”, og i de godkjente vedtekter står bl.a. følgende: 
 

” Økonomitjenestene organiseres i en felles avdeling for begge kommunene etter 
vertskommunemodellen, dvs. at arbeidsgiveransvaret skal ligge i vertskommunen. 
Avdelingen har en leder, økonomisjefen.” 

 
Som tidligere nevnt i rapporten (punkt 3.8) er organisering ikke gjennomført i tråd med dette.  
Tana kommune har administrativt inngått avtale med fagforening om at Tana fortsatt skulle 
være arbeidsgiver for de ansatte som ble flyttet fra Tana.  Uten å gå inn på andre forhold 
knyttet til dette, kan det slås fast at dette organisatorisk har vært uheldig, og vanskeliggjort 
samordning og fellesopplegg.  Forsøksordningen er rett og slett ikke blitt gitt de forutsetninger 
som var forespeilet.  Det kan virke som man i på flere felt har ”holdt igjen” og ikke gjort for 
store endringer som kunne vanskeliggjøre retretten dersom prøveordningen ikke skulle bli 
gjort permanent.  Dermed har forsøket på mange måter fått et litt avventende preg.  I en 
helhjertet 3-årig forsøksperiode skulle naturligvis alle krefter vært satt inn på de forutsetninger 
og tiltak som måtte til for at ordninga best mulig skulle fungere, og grunnlaget for en ordentlig 
sluttevaluering være best mulig. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”vente og se hva det blir til”, ”det er flere som 
liksom tenker at vi skal tilbake til Tana etter prøveordningen”, ”når det blir en fast ordning, 
ser jeg det naturlig at man samkjører og overlapper mer”, ”vi har startproblemer”, ”vi er 
liksom to kommuner fremdeles 
 
I en vertskommunemodell, som er det vedtektene sier skal legges til grunn, vil i dette tilfelle 
Nesseby kommune være vertskommune.  Drift og organisering av tjenesten vil fullt ut være 
underlagt vertskommunens budsjett- og styringsmyndighet.  Som vedtektene sier, skal også 
arbeidsgiveransvaret ligge i vertskommunen.   
 
I en slik modell, må det inngås avtaler mellom vertskommunen og den andre kommunen om 
kjøp av tjenester.  Avtalen må regulere pris og kvalitet på tjenestene, og vertskommunen blir 
ansvarlig for å levere tjenester i samsvar med inngått avtale.  Den andre kommunen er å 
betrakte som kjøpende kommune, og et forhold man derfor må være oppmerksom på er 
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gjeldende anskaffelsesforskrifter og regler om offentlig konkurranse.  Kun vertskommunen 
kan kjøpe tjenester uten offentlig konkurranse.  Når vertskommunen utfører tjenester for den 
andre kommunen som det ytes vederlag for, så er den andre kommunen å anse som kjøper av 
disse tjenestene etter en avtale.  Da må man være oppmerksom på lov om offentlige 
anskaffelser.  Den kjøpende kommunen må velge leverandør etter konkurranse i tråd med 
anskaffelsesforskriftene, med mindre oppdrag tildeles etter reglene om enerett til å levere 
tjenesten. 
 
En vertskommunemodell krever få organisatoriske grep og gir klare ansvarsforhold for 
ansettelser, oppgavefordeling og rutine- og systemsamordning.  Muligheten for å oppnå 
stordriftsfordeler vil være styrket i en vertskommunemodell sammenliknet med dagens 
”mellomløsning”. 
 
I intervjuene kommer det fram utsagn som ”med vertskommune er kanskje ikke behovet for 
styret så stort”, ”mener at samarbeidsformen var feil, unødvendig med dagens teknologi å 
fysisk flytte folk for å samarbeide”, ”det enkleste og beste ville være ren 
vertskommunemodell”, ”hadde man hatt en vertskommuneordning, så hadde man forholdt seg 
til rådmannen i vertskommunen”. 
 
I intervjuene i mars 2007 ble ansatte stilt spørsmålet ”hvis det lå til deg – ene og alene – å 
beslutte om ordninga med felles økonomikontor skal bli permanent eller opphøre etter 
prøveperioden, hva ville du beslutte?”  I svarene fra de ansatte sies ”jeg tror at den bør 
fortsette”, ”jeg ville sagt ja til at den skal fortsette på grunn av at du da har andre som kan 
gjøre en jobb når du er borte”, ”det som skjer det skjer, jeg innordner meg etter det”, ”jeg er 
for at vi skal fortsette samarbeidet, det er uøkonomisk og uklok å ikke fortsette”, ”vil at det 
skal fortsette, har inntrykk av at de fleste ønsker det”, ”helt klart fortsette med 
økonomisamarbeidet, uten tvil. Håper at det fortsetter, ser store fordeler med det”, ”for mitt 
eget vedkommende så hadde det vært best at jeg jobbet i Tana, kortere vei til arbeid.  Hvis det 
blir permanent, så er man jo ikke negativ til det, vi har jo allerede sloss og krangla om det 
tidligere, så det mener jeg at det er vi ferdig med, nå må det jo være opp til kommunestyrene å 
gjøre vedtak om hva de egentlig vil”. 
 
 
3.11 Organisasjonenes uttalelser 
 
Organisasjonene er bedt om å avgi skriftlig uttalelse for å gi sitt syn på prøveordningen.  Det 
er mottatt uttalelse fra KFO avd. Nesseby, se vedlegg 4, der bl.a. følgende sies: 
 

”For at det videre samarbeidet skal kunne fungere tilfredsstillende vil en tro at begge 
kommuner MÅ være villig til å benytte/bruke samme arbeidsmåter, følge samme 
prosesser innfor tjenesten, og ikke ”rive/dra” i hver sin ende. Det må innføres faste 
kontormøter hvor det også blir gitt informasjon som ansatte har behov for i sin tjeneste. 
Informasjon også om det som skjer i kommunene. På disse møtene skal det kunne gis 
rom for at ansatte skal kunne komme med sine synspunkter, og det bør innføres 
medarbeidersamtaler. Styret for prosjektet må også komme mer på bane.” 

 
Det er i evalueringen i mars 2007 ikke bedt om nye uttalelser fra fagforeningene, fordi det er 
antatt at dette ikke ville bringe inn nye momenter i forhold til det syn som er kjent fra før.  Det 
vises i denne forbindelse til Fagforbundet i Tana sitt brev av 18.01.2007 om ”evaluering av 
interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana”, 
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adressert til Tana kommune v/rådmannen og med gjenpart til Nesseby kommune 
v/rådmannen. 
 
 
 
4.0  Hovedutfordringer framover 
 
Evalueringen avdekker mange utfordringer framover, og de mest sentrale synes å være i 
forhold til 
 

• holdninger til forsøksordningen 
• oppgavefordeling mellom ansatte og fellesskapsdannelse 
• oppgaveinnhold/tjenestetilbud i felles økonomiavdeling 
• informasjon og kommunikasjon internt i avdeling og i forhold til interne brukere 
• ledelse   
• styrets funksjon og 
• vertskommunemodell 

 
Det er viktig å skape et skifte i holdninger til forsøket med felles økonomiavdeling.  Så langt 
har holdninger i for stor grad vært preget av ”vente og se og la det gå seg til”, av lav 
motivasjon hos ansatte som opplevde å bli flyttet mot sin vilje og av at vanskeligheter har vært 
snakket om, men utsatt ”inntil videre”, og der ”inntil videre” har blitt til ”på ubestemt tid”.  
Snarere enn aktivt å legge til rette for en organisering av oppgaveløsningen som 
nødvendiggjør fellestankegang i økonomiavdelingen og ”tvinger” ansatte til å forlate gammel 
form og skape nytt samarbeid om oppgavene, har man opprettholdt en arbeidsdeling som gjør 
det lett å bevare ”en-kommune-tenkning”, og dermed også gir dårlige vilkår for en best mulig 
fungerende forsøksordning. 
 
I evalueringen mars 2007 konstateres endrede holdninger hos de ansatte til forsøket med felles 
økonomiavdeling.  Ansatte sier at ”det virker som det er lettere å dra tingene sammen”, ”det 
kan være at jeg synes at jeg har det mer ok her nå”, ”mer positiv enn jeg var, kulturer har 
jenka seg til”, ”har ikke vært borti å ha hatt det dårligere enn i fjor, men nå kjempetrives 
jeg”, ”egentlig er den (holdningen) kanskje blitt litt bedre”. 
 
I punkt 4.1 listes opp forslag til tiltak ut fra de funn som er presentert i punktene 3.2 – 3.11 og 
de konklusjoner evaluator har trukket.  
 
 
 
4.1 Foreslåtte tiltak 
 
Ut fra hva evalueringen viser, anbefaler jeg permanent etablering av felles økonomikontor når 
prøveordningen utløper, og foreslår i den forbindelse tiltakene 1 – 9 nedenfor gjennomført.  
Fordi det nå er kort tid fram til prøveperioden utløper, tilrår jeg imidlertid ikke at endringer 
gjøres nå.  I stedet bør drøftinger, forhandlinger og vedtak i forhold til de aktuelle instanser 
forberedes og gjennomføres fra nå og fram mot 01.08.2007, med sikte på å gjennomføre 
tiltakene fra 01.08.2007, fra samme dato som ordningen gjøres permanent. 
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1. Vertskommunemodellen gjennomføres med virkning fra 01.08.2007.       
Kommunestyrevedtakene har godkjent vedtekter som sier at økonomitjenestene skal 
organiseres i en felles avdeling for begge kommunene etter vertskommunemodellen.  
Det formelle er fullt ut på plass, og det er uheldig for forsøksordningen at modellen 
ikke er satt i verk som forutsatt.  Se ellers punkt 3.10.  Fagforbundet Tana har i sitt 
brev av 18.01.2007 innsigelser mot vertskommunemodellen, og refererer til særavtalen 
som ifølge brevet (sitat) ”gjelder for hele forsøksperioden”. Gjennomføring av 
vertskommunemodellen bør derfor gjøres 01.08.2007 når forsøksperioden er over. 

2. Ordningen med styre avvikles så snart det formelt er behandlet og vedtatt.    
Kommuneloven pålegger ikke styre i en slik ordning.  Formelt må kommunestyrene 
vedta avvikling av styre og at punkt 6 i gjeldende vedtekter (styrets myndighet) utgår.  
Også dette gjennomføres med virkning fra 01.08.2007. Se ellers punkt 3.9.   

3. Arbeidsgiveransvaret legges til vertskommunen.         
Dette er praksis i en vertskommunemodell.  I tillegg er det uttrykkelig forutsatt i 
vedtekter godkjent av kommunestyrene at arbeidsgiveransvaret skal ligge i 
vertskommunen.   At det mellom administrativ ledelse og fagforening i Tana kommune 
er inngått avtale om å opprettholde Tana som arbeidsgiver, har vanskeliggjort 
samordning. Å måtte forholde seg til to sett avtaler og reglementer for personell i 
samme enhet og ”doble” forhandlinger med fagforeninger er urasjonelt, og medfører 
ulike betingelser for samme kategori personell.  Dersom så vesentlige endringer var 
ønsket i forhold til kommunestyrets vedtak om tjenestesamarbeid og samordning, 
burde kommunestyret vært forelagt dette for behandling og eventuell godkjenning.  På 
nåværende tidspunkt kan det uansett være vilje til og mulighet for å reforhandle de 
avtaler som ble inngått, og skape forutsetninger for forsøksordningen som er i tråd med 
”ånden” i kommunestyrevedtakene.  Initiativ for dette foreslås gjort.     
Også her bør gjennomføring skje med virkning fra 01.08.2007.  Selv om særavtalen 
mellom Fagforbundet Tana og Tana kommune gjelder for forsøksperioden slik det 
framgår i tidligere nevnte brev av 18.01.2007, bør Nesseby kommune som arbeidsgiver 
vurdere å la de to gjenværende ansatte som denne særavtalen omtaler beholde den 
kjøregodtgjørelse de har hatt i forsøksordningen. Beløpsmessig betyr det lite relatert til 
immateriell verdi som kan knyttes til holdningsmessige sider.  Også tidspunkt for 
ansettelse i Tana kommune må gjelde i arbeidsavtalen for disse to.  Dersom disse 
elementene ivaretas i forhold til de to personene det gjelder, er det vanskelig å se 
rasjonelle begrunnelser for å gå imot at arbeidsgiveransvar legges til Nesseby 
kommune.  

4. Tjenesteytingsavtale i forhold til begge kommune revideres og oppdateres. 
Utgangspunktet er de tjenesteområder som opprinnelig er forutsatt å inngå i 
samarbeidsordningen, og disse må økonomiavdelingen tilby.  Innenfor dette må 
økonomiavdelingen avtale kvalitet og omfang på tjenestene til de respektive 
kommuner, og det må være mulig å ta hensyn til lokale behov og oppståtte 
behovsendringer hos de aktuelle kommunene.  Vertskommunen vil være ansvarlig for 
å levere tjenester i samsvar med inngått kontrakt.  Se ellers punkt 3.8, avsnittet om 
tjenestetilbud og punkt 3.10.  Det vil oppgavemessig være en fordel om også 
lønnsfunksjonen på samme måte som regnskap og skatt var samlet i felleskontoret, 
med de muligheter for arbeidsfordeling, oppdekning og samordning som dette ville gi.  
Koplingen mellom lønn og regnskap er tydelig, og organisatorisk kan nåværende 
ordning neppe begrunnes rasjonelt.  Dette forholdet bør vurderes nøye dersom 
kommunene beslutter permanent fellesordning. 

5. Ny oppgavefordeling mellom ansatte på økonomiavdelingen gjennomføres.   
Ressursene må allokeres oppgavemessig og ikke geografisk.  Oppgavene må i større 
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grad løses på tvers av kommunegrenser, og gjerne i en mer teambasert form.  Om 
ressursene samordnes på denne måten, vil potensialet for stordriftsfordeler, 
effektivisering og økonomisk innsparing økes. 

6. Samordne og ta i bruk felles systemer, rutiner, maler m.v.        
Samordning må skje så langt det er mulig, det må være svært gode grunner for å 
opprettholde spesialordninger, og dette må i så fall være klart avtalt. 

7. Systematisere informasjons- og kommunikasjonstiltak.               
Internt i økonomiavdelingen gjennomføres kontormøter ukentlig.  Behov og rutiner for 
informasjon fra økonomiavdelingen til interne brukere avklares.  Rutiner for nødvendig 
informasjon til økonomiavdelingen (f.eks. i forhold til politiske eller administrative 
vedtak) avklares og kvalitetssikres.  Koordinere administrative og politiske møter i de 
to kommunene, slik at økonomisjefen rent praktisk kan delta dersom det er behov for 
det.  At økonomiavdelingen har faste kontordager i Tana kommune, eller at 
økonomisjefen er fast i Tana kommune enkelte dager, kan vurderes og eventuelt 
avtales.  Fast kontordag i Tana, f.eks. en dag pr. uke, er aktuelt innenfor skatt, og vil gi 
innbyggerne i Tana et mer brukervennlig tilbud for personlig henvendelse. Dersom de 
to medarbeiderne på skatt veksler om å ta kontordagen i Tana, vil det antakelig også ha 
en positiv effekt i forhold til oppgavefordeling, oppdekning og jevnere 
arbeidsfordeling. 

8. Aktiv personalledelse, medarbeider- og organisasjonsutvikling.                 
Et personalseminar for fellesskapsdannelse og teamutvikling er allerede gjennomført. 
Slike samlinger er et viktig tiltak og bør avholdes jevnlig.  Medarbeidersamtaler må 
gjennomføres snarest.  Kompetansebehov og –tiltak vurderes og avklares.  Månedlig 
halvdagsmøte for erfaringsutveksling som ledd i systematisert erfaringslæring er et 
godt internt kompetansetiltak.  Se ellers punkt 3.8, avsnittene fellesskapsdannelse, 
ledelse og kompetanseutvikling.  Leder må prioritere sin innsats til lederoppgaver, med 
vektlegging av tiltak som er nødvendige for reelt sett å skape en felles 
økonomiavdeling. 

9. Brukerintervjuer innbyggere som eksterne brukere av økonomiavdelingen.      
Bør vurderes gjennomført i enkel form på egnet tidspunkt som et middel for utvikling 
og kvalitetsvurdering av tjenestetilbudet.  Se ellers punkt 3.4.   

 
I tillegg til de tiltak som konkret er nevnt i dette punktet, vil jeg også presisere betydningen av 
den enkelte ansattes konstruktive holdning.  Det er et individuelt ansvar.  Intervjuene i mars 
2007 gir klare holdepunkter for at en konstruktiv holdning og positiv vilje er til stede hos 
personalet, og er styrket i løpet av det siste halvåret. 
 
 
 
5.0 Avslutning 
 
Evalueringsarbeidet har foregått med svært knappe tidsrammer, og vært ment som en 
begrenset evaluering ut fra de forutsetninger som er nevnt i kapittel 1 og 2.   
 
Rådmenn og økonomisjef har, utenom intervjuer på linje med øvrige ledere, ikke blitt 
konsultert under arbeidet med evalueringen, verken når det gjelder tolkning av funn, 
konklusjoner eller anbefalinger.  Det er helt bevisst fra min side.  For det første sikrer det at 
rapportens konklusjoner og anbefalinger ikke kan betraktes som ”bestillingsverk” fra noen.  
For det andre stiller det de samme, og andre som skal behandle evalueringsrapporten, helt fritt 
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i forhold til vurdering og kritikk.  Jeg har etter beste evne tatt ansvar for de anbefalinger jeg 
gir, og kommunene kan velge om, og eventuelt i hvilken utstrekning, de vil følge mine råd. 
 
Jeg takker samtlige respondenter for bidrag til evalueringen gjennom å besvare 
spørreskjemaer, stille opp i intervjuer og avgi skriftlige uttalelser. 
 
Jeg takker Nesseby kommune og Tana kommune for oppdraget, og ønsker lykke til videre. 
 
 
Tromsø, 25.08.06 
 
 
Bjørnar Sørensen 
 
 
----- 
 
Jeg retter igjen en takk til ansatte i økonomiavdelingen for velvillig bidrag til 
tilleggsevalueringen i mars 2007 gjennom å besvare spørreskjemaer og stille opp i intervjuer. 
 
Også denne gang står konklusjoner og anbefalinger helt og fullt for undertegnedes regning.  
Rådene er gitt etter beste evne, og det vil nå være opp til de to kommunene å ta stilling til i 
hvilken utstrekning de vil følge mine råd. 
 
Jeg takker Nesseby kommune og Tana kommune for oppdraget, og ønsker lykke til videre. 
 
 
Tromsø, 29.03.07 
 
 
Bjørnar Sørensen 
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