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Navn     Funksjon    Representerer 
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Marit Kjerstad    MEDL     TVP 
Ingeborg Johansen Reisænen  MEDL     SP 
Anja Pedersen Noste   MEDL     SÁB/SFP 
Magnhild Helén Pedersen  MEDL    FAGFORBUNDET 
Ingmar Store   MEDL    DELTA 
 
Kristian Bergstø    VARA     A 
Oddvar Betten    VARA     SV 
Jan Hansen    VARA     A 
Kaisa B. Store    VARA     A 
Hege Anita Roska Wikstad  VARA    A 
Øystein Nilsen    VARA     SP 
Kjell-Harald Erichsen   VARA     SP 
Jan Ivvár Smuk    VARA     H 
Berit Ranveig Nilssen   VARA     SÁB/SFP 
Cecilie Andersen   VARA    FAGFORBUNDET 
Tone Lise Roska   VARA    DELTA 
 
 
 
 
 

Varangerbotn, 15. oktober 2020 
 
 

Knut Inge Store 
ordfører 

 
 
 
 
 

   
 

1

mailto:sentralbord@nesseby.kommune.no


Saksnr Innhold 
PS 4/20 
PS 5/20 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referater 

PS 6/20 Omorganisering - Sammenslåing av hjelpetjenesten 
og pleie- og omsorg 

2



3

PS 5/20 Referater



 

Unjárgga gielda/ 
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Administrasjonsutvalg 6/20 20.10.2020 
   
   
   
   
   

Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg 

Administrasjonssjefens innstilling 

 
 
 

- Hjelpetjenesten og pleie- og omsorg organiseres etter forslag to fra arbeidsgruppens 
rapport, med muligheter for justeringer innenfor noen tjenester 
 

- Administrasjonssjefen må forholde seg innenfor budsjettvedtaket for 2021 samlet for 
hjelpetjenesten og pleie- og omsorg 

 

Bakgrunn for saken 

Saken var oppe i administrasjonsutvalget den 30.06.20 sak ps 2/20. Følgende vedtak ble fattet. 
 

«På bakgrunn av dagens orientering foreslås det at man arbeider videre med prosessen rundt 
omorganisering av pleie og omsorg og hjelpetjenesten. Det innkalles til nytt møte i 
administrasjonsutvalget når orientering fra høringsrunde blant ansatte er gjennomført. Dette 
gjennomføres innen 15.september 2020.» 

 
I økonomiplan perioden forventer vi at de statlige overføringene vil vokse mer moderat enn inflasjon og 
lønnsvekst. Samtidig vil utgiftene til renter og avdrag vokse og renteinntektene falle som en følge av 
store planlagte investeringer de 2 neste årene.  Disse finansieres gjennom en betydelig reduksjon i 
disposisjonsfondet og en markant økning i totalgjelden. I tillegg blir det økte krav til hva kommunen må 
tilby av tjenester.  
 
Det ble vinteren 2020 etablert en arbeidsgruppe som har utarbeidet rapport som gjelder 
omorganiseringen.  
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Det ble utarbeidet risikovurdering ift. sammenslåing med en virksomhetsleder og to 
avdelingsledere med bistand fra Sør- Varanger bedriftshelsetjeneste ved yrkeshygieniker Finn 
Holand og bedriftssykepleier Marianne Madvig Hansen.  
 
Arbeidsgruppen har sett på hvordan andre småkommuner har organisert sine helse- og 
omsorgstjenester, og hvordan lederteamet på oppvekstsenteret- som fungerer godt- fordeler 
ansvaret innen lederteamet.  
 
Arbeidsgruppen har drøftet ulike løsninger, og legger frem to ulike forslag til leder- og 
tjenestestruktur. Forslagene er utarbeidet utfra risikovurderingen. Forslagene innebærer at den 
nye virksomheten skal forvalte helse- og omsorgstjenester, og at flyktningtjeneste, Ppt og 
renhold organiseres under andre avdelinger. Det foreslås at flyktningtjenesten organiseres under 
Voksenopplæring, Ppt under Oppvekst/ Helse, Renhold under teknisk avdeling slik som alle 
andre kommunens renholdere (bidrar til å sikre større fagmiljø og bedre HMS for renholderne). 
Det kom ønske fra psykisk helse- og rustjeneste om at rus og psykisk helse organiseres under 
helse/ legetjenesten. Dette er diskutert i arbeidsgruppen, men det er enighet i arbeidsgruppen om 
at en på nåværende tidspunkt ikke ønsker å skille disse tjenestene ut av virksomheten. 
 
Fagforeningene har uttalt seg, se vedlegg. De er i utgangspunktet imot å slå sammen 
virksomhetene. De frykter at en slik organisering fører til økt avstand mellom ledelse og 
personalet.  
 

Vurderinger 

Kommunen opplever økt andel eldre og pleietrengende, lave barnekull, vanskelig rekruttering av 
kompetanse og en presset økonomi gjør at kommunenes evne til å tilby et fullverdig tjenestetilbud blir 
satt under press. Større krav til kvalitet og innovasjon i kommunesektoren gjør at kommunene må 
jobbe mer effektivt i tiden fremover. Tydelig og enhetlig ledelse vil være nødvendig for at dette 
skal kunne gjennomføres.  
 
Ved å slå sammen hjelpetjenesten og pleie- og omsorg samler vi kompetansen ifht tjenestetilbudet i 
denne sektoren. Dette vil gi gjøre det enklere å bruke de økonomiske og faglige ressursene mer effektivt, 
da det vil være en mer helhetlig ledelse for denne sektoren, eksempler er mer samordnede vedtak for 
enkeltbrukere, mer effektiv saksbehandling mm. 
Økende krav til ulik kompetanse, vil også være lettere å organisere, da det vil være flere ansatte 
å dele dette på. 
  
Det vurderes at arbeidsgruppens forslag to vil være den mest hensiktsmessige 
organisasjonsformen.  
 
Se ellers arbeidsgruppas rapport.  
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Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 
Dagen modell videreføres, men at pleie- og omsorg må ha en organisering med 
virksomhetsleder og 2 avdelingsledere.  
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omorganisering/ 
sammenslåing 
Hjelpetjenesten og Pleie- 
og omsorg
     

Birgit Länsman
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1.0 Innledning 

1.1 Sammensetning av arbeidsgruppen og mandat 

Arbeidsgruppen: 

 Leder: Virksomhetsleder Birgit Länsman 

 Nestleder: Virksomhetsleder Anne-Brit Aslaksen 

 Medlem: Avd.leder Leena Guttorm 

 Medlem: Fagleder Hilde Christine Iversen 

 Medlem: HTV Fagforbundet Britt Inger Olsen frem til 23.1, HTV Magnhild Pedersen f.o.m. 28.1. 

 Medlem: HTV Delta Ingmar Store 

 Medlem: HTV Sykepleierforbundet Ann-Kristin Andersen 

 

Mandat: 

 

Utrede framtidig organisering av virksomhetene Hjelpetjenesten og Pleie- og omsorg med tanke på best mulig utnyttelse av ressurser og kompetanse, herunder; 

- Utarbeide forslag til organisering av lederstruktur for en sammenslått virksomhet mellom Hjelpetjenesten og Pleie- og omsorg, herunder inngår også 

merkantile tjenester. 

- Utarbeide forslag til tjenestestruktur for denne virksomheten.  

- Utarbeide forslag til ansvarsområder for ledelsen, herunder også merkantil funksjon. 

- Utarbeide forslag til samhandling innad i den nye virksomheten. 

 

Arbeidsgruppen må forholde seg innenfor budsjettvedtaket i sak PS 79/19. 
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Relevante saker: 

PS 56/17 

PS 79/19 

Arbeidsgruppen hadde oppstartsmøte 16.1.20. Administrasjonssjefen satte frist til arbeidsgruppen å være ferdig med mandatet innen 7.2.2020. Gruppen ba om 

utsettelse til 21.2.20. Rapporten ble levert 18.2.20. 

1.2 Prosess og sammendrag 

Det ble utarbeidet risikovurdering ift. sammenslåing med en virksomhetsleder og to avdelingsledere med bistand fra Sør- Varanger bedriftshelsetjeneste ved 

yrkeshygieniker Finn Holand og bedriftssykepleier Marianne Madvig Hansen.  

Arbeidsgruppen har sett på hvordan andre småkommuner har organisert sine helse- og omsorgstjenester, og hvordan lederteamet på oppvekstsenteret- som fungerer 

godt- fordeler ansvaret innen lederteamet. 

Arbeidsgruppen har drøftet ulike løsninger, og legger frem to ulike forslag til leder- og tjenestestruktur. Forslagene er utarbeidet utfra risikovurderingen. Forslagene 

innebærer at den nye virksomheten skal forvalte helse- og omsorgstjenester, og at flyktningtjeneste, Ppt og renhold organiseres under andre avdelinger. Det foreslås 

at flyktningtjenesten organiseres under Voksenopplæring, Ppt under Oppvekst/ Helse, Renhold under teknisk avdeling slik som alle andre kommunens renholdere 

(bidrar til å sikre større fagmiljø og bedre HMS for renholderne). Det kom ønske fra psykisk helse- og rustjeneste om at rus og psykisk helse organiseres under helse/ 

legetjenesten. Dette er diskutert i arbeidsgruppen, men det er enighet i arbeidsgruppen om at en på nåværende tidspunkt ikke ønsker å skille disse tjenestene ut av 

virksomheten. 

Forutsetninger for at omorganisering/ sammenslåing kan fungere godt: 

- støttefunksjoner i administrasjonssjefens stab slik som personalleder er på plass. 

- Hjemmebaserte tjenester herunder rus- og psykisk helsetjeneste blir samlokalisert i Smihl- bygget. 

- Merkantilressurser tilføres fra Stab til den nye virksomheten (20%). 
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- Avdelingsledere jobber ikke i turnus, men 100% adm. Utløser 2x30% vakante sykepleierstillinger i helg, noe som er vanskelig å rekruttere til. 

- Lederteamet er tett og samkjørt. 

-  

Det vil være 8 deltjenester i den sammenslåtte virksomheten, 55,54 årsverk, og pr nå 60 ansatte og 18 vakante stillinger.  

Det legges opp til et tett og samkjørt lederteam, noe som reduserer risikoen for sårbarhet. Det forutsettes at lederteamet har støttefunksjoner tilgjengelig, bla. 

personalleder. Utfra risikovurderingen legges det frem forslag om at avdelingslederne har ansvar for faglig og daglig drift og personalansvar innenfor sine avdelinger. 

Dette for å unngå at virksomhetsleder får personalansvar for alle virksomhetens ansatte og lite reel mulighet å følge opp de ansatte for eksempel ved sykefravær. 

Fagleder har ansvar for faglig og daglig drift, men ikke personalansvar. Virksomhetsleder vil ha økonomiansvar, overordnet faglig og personalansvar, ansvar for 

overordnet og strategisk planlegging, og til dels direkte personalansvar. I forslag 1 vil virksomhetsleder ha personalansvar for 23 ansatte, avdelingsleder for institusjon 

for 30 ansatte, og avdelingsleder for hjemmebasert omsorg for 21 ansatte. I forslag 2 vil virksomhetsleder ha personalansvar for 18 ansatte, avdelingsleder for 

institusjon for 33 ansatte og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester for 23 ansatte.  

Det er en klar sårbarhet at avdelingslederne jobber 30% i turnus, til sammen har virksomheten 1,4 avdelingslederårsverk. Hvis avdelingsledere ikke jobber i turnus vil 

dette utløse 2x 30% vakante sykepleierstillinger i helg, noe som erfaringsmessig er veldig vanskelig å rekruttere til. Samtidig er det avgjørende å sikre at 

avdelingsledernes arbeidshverdag legges opp slik at de har mulighet å ivareta sitt ansvar i virksomheten. 

Forslag 2 går ut på å organisere tjenester som gis hjemme hos brukere inkludert rus og psykisk helse under samme avdeling. Utfra risikoen for uoversiktlig drift, lite 

lederstøtte og for å ivareta faglig kvalitet i tjenestene forutsetter dette at avdelingen er samlokalisert. Smihl- bygget er tilpasset tjenestens behov for sikkerhet med 

tilgangskontroll og samtalerom med to utganger (som også ivaretar brukernes behov for diskresjon). Samlokalisering kan bidra til lettere samhandling innad i 

avdelingen, gir bedre mulighet for kompetanseutveksling og reduserer risikoen for ensom arbeidshverdag for de ansatte i avdelingen. Hittil har institusjon og 

hjemmesykepleie omdisponert ansatte ved sykefravær når en ikke har fått tak i vikar, dette vil kanskje ikke være mulig i like stor grad hvis tjenestene ikke er 

samlokalisert lengre. Dette medfører økt sårbarhet for tjenestene, men også større forutsigbarhet for ansatte og brukere og bedre kontinuitet for tjenestene. Det vil 

bli noe behov for ombygging med tanke på medisinrom, garderobe og dusj.  Arbeidsgruppen foreslår at Isak Saba senter flytter til rådhuset- dette kan styrke deres 

samarbeidet med bibliotek, og Isak Saba senteret kan bli en ressurs for administrasjonssjefens stab.  
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I forslag 1 er strukturen lik dagens, men med felles virksomhetsleder. Risikoen for lite rom for strategisk tenkning og for at avdelingslederne blir alene om den faglige 

og daglige drift er størst ved forslag 1. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet noen forslag til samhandling innad i den nye virksomheten. Det er ønskelig å fortsette arbeid med samhandlingsstrukturer etter en 

eventuell sammenslåing. 
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1.3 Oversikt over dagens struktur og den sammenslåtte virksomheten 

 

Dagens organisering: 

 

 

 

Periode Årsverk Ansatte 

1.1-31.5.20 15,5 +leder 19+ leder + 3 vakante stillinger 

1.6-31.12.20 16,1+ leder 19+ leder + 4 vakante stillinger  
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Årsverk  Ansatte 

40,04 + VL 41+ VL+ 15 vakante stillinger 
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Sammenslått virksomhet: 

Periode Årsverk Ansatte 

1.1-31.5.20 55,54 + VL 60+ 18 vakante stillinger + VL 

1.6-31.12.20 56,14+ VL 60+ 19 vakante stillinger + VL 

 

 

 

 

2.0 Arbeidsgruppens forslag 

 

2.1 Forslag til organisering av leder- og tjenestestruktur 

 

Arbeidsgruppen har utarbeidet 2 forslag til å organisere leder- og tjenestestruktur: 
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Forslag 1. 
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Forslag 2. 
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2.2 Forslag til ansvarsområder for ledelsen herunder merkantil funksjon 

 

2.2.1 Virksomhetsleder 

Administrasjonssjefen er virksomhetsleders overordnede. 

Virksomheten ledes av virksomhetsleder på vegne av administrasjonssjefen. 

Virksomhetsleder er økonomisk ansvarlig for sin virksomhet. Virksomhetsleder har overordnet fag- og personalansvar i sin virksomhet og er arbeidsgivers lokale 

representant. 

Virksomhetsleder er overordnet alt personell i virksomheten. 

Virksomhetsleder er direkte underlagt administrasjonssjefen, eller den administrasjonssjefen deleger slik myndighet til. Virksomhetsleder handler på vegne av 

administrasjonssjefen.  

Virksomhetsleder har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon. Blant annet iht. kommunes informasjonsstrategi plan. 

Administrasjonssjefen kan pålegge virksomhetsleder arbeidsoppgaver. 

Planlegging 

Sentrale plandokumenter: 

 Kommuneplanens samfunnsdel og arealplan 

 Økonomiplan/ budsjett  

 Virksomhetsplan 
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 Virksomhetsrelaterte planer og andre planer 

 

Virksomhetsleder skal utforme forslag til økonomiplan/budsjett for sin virksomhet med verbaldel hvor virksomheten mål skal framgå.  

Virksomhetsleder skal årlig innen utgangen av januar utforme virksomhetsplan iht. felles mal.  Virksomhetsplanen sendes administrasjonssjefen. 

Virksomhetsleder skal utforme virksomhetsrelaterte planer, og delta ved utforming av relevante tverrfaglige planer. 

Rapportering 

Virksomhetsleder skal følge opp og rapportere i forhold til: 

 Ekstern rapportering 

 Økonomirapportering 

 Årsmelding 

 Rapportering i forhold til mål satt i økonomiplanen 

 Rapportering i forhold til virksomhetsplanen 

 Rapportering i forhold til oppfølging av politiske vedtak 

 Rapportering i forhold til sykefravær og arbeidsmiljø 

Økonomi 

Administrasjonssjefen delegerer fagansvar for regnskap, budsjett og rapportering til økonomisjefen.  
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Virksomhetsleder har selvstendig beslutningsmyndighet og totalansvar innenfor egne budsjetts rammer, i henhold til delegert anvisningsmyndighet og til enhver tid 

gjeldende økonomireglement.  

Virksomhetsleder skal ha oversikt og kontroll over økonomisk forbruk.  

Virksomhetsleder er ansvarlig for at budsjettets rammer overholdes. 

Oppdager virksomhetsleder at det kan bli avvik skal dette straks rapporteres til administrasjonssjefen. 

Virksomhetsleder kan foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av eget budsjett iht. enhver tid gjeldende økonomireglement. Hvis en slik regulering får 

konsekvenser for service eller tjenestetilbud, så skal dette drøftes med administrasjonssjefen før denne iverksettes. 

Kjøp og salg av varer og tjenester skal skje iht. kommunes reglementer og forpliktelser.  

Personalforvaltning 

Virksomhetsleder skal forvalte vedtatte personalreglement etter delegasjon fra administrasjonssjefen. 

Virksomhetsleder lager forslag til utlysningstekst.   Denne godkjennes av personalsjef/ administrasjonssjef før den drøftes med de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen. 

Søknader sendes virksomhetsleder som har ansvar for å registre disse, sette opp utvidet søkerliste og sende midlertidig svar til søkerne.   Virksomhetsleder kan avtale 

andre ordninger. 

Virksomhetsleder forbereder sak til ansettelsesutvalget og deltar som medlem i ansettelsesutvalget.  

Når tilsetting over 6 mnd. er foretatt, lager virksomhetsleder forslag til arbeidsavtale som sendes administrasjonssjefen eller den administrasjonssjefen bemyndiger til 

undertegning. Virksomhetsleder sender personalmelding til lønningskontoret.   Personalmelding er anvisning av lønn.  Melding sendes også ved endring og opphør av 

lønn eller endring/opphør av arbeidsforhold. 

Virksomhetsleder kan ta inn ekstrahjelp i belastede perioder, samt ta inn vikar ved sykdom/ permisjon for inntil 6 mnd. innenfor budsjettets ramme.  Virksomhetsleder 

sender personalmelding til lønningskontoret. Personalmelding er anvisning av lønn. 
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Virksomhetsleder har ansvar for at det gis introduksjon og veiledning/ opplæring til nytilsatte jfr. Rutiner for oppfølging av nytilsatte. 

Virksomhetsleder har ansvar for at ansatte i prøvetiden følges opp jfr. Arbeidsmiljøloven og personalhåndboken. 

Virksomhetsleder har ansvar for å sette i verk disiplinære tiltak overfor ansatte. Virksomhetsleder har ansvar for gjennomføring av oppsigelse i etter samråd med 

rådgiver personal. 

Virksomhetsleder skal sørge for at det utføres og følges opp medarbeidersamtaler. 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at det utformes stillingsbeskrivelser for alle stillingsgrupper i virksomheten.  Stillingsbeskrivelser skal jevnlig oppdateres. 

Virksomhetsleder har ansvar for lønnsplassering ved tilsetting.  Virksomhetsledere skal komme med anbefaling om lønnsplassering i forbindelse med lokale 

forhandlinger. 

Virksomhetsleder skal ivareta konflikthåndtering.   Personalrådgiver er ressurs og støttefunksjon i dette arbeidet. 

Virksomhetsleder har ansvar for at det utarbeides arbeidsplaner, turnus/ bemanningsplaner i samarbeid med tillitsvalgte ihht. HTA.  

Virksomhetsleder har ansvar for bedriftsinterne tiltak som omplassering/ intern attføring og bringe saker inn for AKAN utvalget i samråd med rådgiver personal. 

Virksomhetsleder har ansvar for at sykemeldte følges opp iht. enhver tid vedtatte lover og retningslinjer. 

Helse, miljø og sikkerhet/ kvalitetssikring/ rutiner 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at det er et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, og for at HMS-arbeid utføres aktivt ihht. gjeldene lover, retningslinjer og 

prosedyrer. 

Virksomhetsleder skal kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre de tjenester som ytes. Det skal arbeides mot stadig bedre kvalitet på tjenester. 

Service 

Virksomhetsleder har ansvar for at det ytes best mulig service overfor innbyggere og brukere.   Virksomhetsleder har ansvar for at servicen stadig forbedres. 
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Brukerundersøkelser benyttes for å måle brukertilfredshet og service. Virksomhetsleder har ansvar for at det gjennomføres brukerundersøkelser. 

Ressursutnyttelse 

Virksomhetsleder har ansvar for optimal utnyttelse av materielle ressurser og personellressurser. 

Saksbehandling 

Virksomhetsleder har som utgangspunkt ansvar for fullført saksbehandling innen virksomhetens ansvarsområde. 

Virksomhetsleder har ansvar for at det fattes vedtak i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og målsetninger. 

Virksomhetsleder utfører saksbehandling, utredninger og planarbeid pålagt av administrasjonssjefen. 

Samarbeid og samhandling 

Virksomhetsleder skal legge til rette for optimalt samarbeid innen virksomheten. 

Virksomhetsleder skal legge til rette for optimalt samarbeid og samordning med øvrige virksomheter og støttefunksjoner. 

Virksomhetsleder skal legge til rette for optimalt samarbeid og samhandling med andre kommunale, fylkeskommunal, statlige eller private for å sikre et best mulig 

tilbud overfor ansatte og brukere. 

Deltagelse i lederforum og ledernettverk er obligatorisk. 

Miljø og energiøkonomisering 

Virksomhetsleder skal ta hensyn til miljø og energiøkonomisering før beslutninger tas.   Kommunale miljømål og planer skal følges opp. 

Etikk og moral 

Kommunes etiske retningslinjer og avhendings- og kassasjonsreglement skal følges. 
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2.2.2 Avdelingsleder 

Organisasjonens ansatte og politikere søker å utøve sine roller gjennom atferd og handling, slik at vårt omdømme omtales som profesjonell og nyskapende kommune. 

 

Vår organisasjonskultur skal preges av trygghet, utvikling og kvalitet. 

 

Formål:  

Sikre at tjenestetilbudet fyller de oppgaver som følger lover og forskrifter, kommunale bestemmelser og politiske vedtak. Jobbe for å etterleve tjenestens målsetting 

og dermed gi den enkelte bruker helsefremmende bistand, forebyggende og miljøterapeutisk pleie og omsorgstiltak utfra brukers behov etter LEON- prinsippet (lavest 

Effektive Omsorgsnivå). 

Funksjonsbeskrivelsen skal bidra til at alle ansatte kjenner avdelingsleders funksjon og ansvarsområde. 

 

Kvalifikasjonskrav:  

Treårig helse- og/eller sosialfaglig høgskoleutdannelse med relevant videreutdanning og/ eller relevant praksis 

 

Nærmeste overordnede:  

Lederen for virksomheten. 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

Avdelingsleder skal arbeide innenfor rammene av lover, regler, retningslinjer og målsettinger som til enhver tid er gjeldene for virksomheten. 

 

Endringer og omstillinger i organisasjonen kan medføre nye oppgaver. 
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Helse og omsorg er delt inn i ulike virksomheter med selvstendig resultatansvar. Virksomhetene er ulike i forhold til størrelse og sammensetning avheng av 

tjenestetilbud og brukergruppe. 

 

Avdelingsleder i den enkelte virksomhet har ansvar for daglig drift. Dette innebærer faglig ansvar for aktuelle brukergruppe, personalansvar og ansvar for 

ressursfordeling i henhold til virksomhetens ramme.  

 

Avdelingsleder skal samarbeide med de avdelinger og faggrupper som er nødvendig i forhold til virksomhetens drift med sikte på en optimal utnyttelse av 

organisasjonens totale ressurser. 

 

Avdelingsleder skal blant annet ivareta følgende oppgaver: 

- Utøve ledelse i samarbeid med virksomhetsleder 

- Ha ansvar for tjenestetilbudet til brukerne innenfor aksepterte kvalitetsnormer 

- Disponere ressurser rasjonelt og effektivt 

- Koordinere tiltak rundt brukerne 

- Ha ansvar for det tverrfaglige samarbeidet  

- Veiledning, opplæring og oppfølging av personal i forhold til brukergruppen 

- Medvirkning i kvalitetssikring av tjenestetilbudet 

- Medvirkning i utarbeidelse av opplæringsplaner 

- Samarbeide med pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere 

- Opplæring og oppfølging av nytilsatte 

- Ansvar for saksutredning i henhold til gjeldene lover og forskrifter 

- Der det er formålstjenlig kan attestasjonsmyndighet bli delegert til avdelingsleder 

- Bidra til et konstruktivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 
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- forvalte vedtatte personalreglement 

- utføre og følge opp medarbeidersamtaler 

- oppfølging av sykemeldte 

- arbeidsplaner, turnus/ bemanningsplaner i samarbeid med tillitsvalgte ihht. HTA 

- Ansvar for at HMS-arbeid utføres aktivt ihht. gjeldene lover, retningslinjer og prosedyrer 

- Praktisk gjennomføring av brukerundersøkelser 

 

 

2.2.3 Fagleder 

Organisasjonens ansatte og politikere søker å utøve sine roller gjennom atferd og handling, slik at vårt omdømme omtales som profesjonell og nyskapende kommune. 

 

Vår organisasjonskultur skal preges av trygghet, utvikling og kvalitet. 

 

Formål:  

Sikre at tjenestetilbudet fyller de oppgaver som følger lover og forskrifter, kommunale bestemmelser og politiske vedtak. Jobbe for å etterleve tjenestens målsetting 

og dermed gi den enkelte bruker helsefremmende bistand, forebyggende og miljøterapeutisk pleie og omsorgstiltak utfra brukers behov etter LEON- prinsippet (lavest 

Effektive Omsorgsnivå). 

Funksjonsbeskrivelsen skal bidra til at alle ansatte kjenner fagleders funksjon og ansvarsområde. 

 

Kvalifikasjonskrav:  

Treårig helse- og/eller sosialfaglig høgskoleutdannelse 
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Nærmeste overordnede:  

Lederen for virksomheten. 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

Fagleder skal arbeide innenfor rammene av lover, regler, retningslinjer og målsettinger som til enhver tid er gjeldene for virksomheten. 

 

Endringer og omstillinger i organisasjonen kan medføre nye oppgaver. 

 

Pleie og omsorg er delt inn i ulike virksomheter med selvstendig resultatansvar. Virksomhetene er ulike i forhold til størrelse og sammensetning avheng av 

tjenestetilbud og brukergruppe. 

 

Fagleder i den enkelte virksomhet har ansvar for daglig drift. Dette innebærer faglig ansvar for aktuelle brukergruppe, og ansvar for ressursfordeling i henhold til 

virksomhetens ramme.  

 

Fagleder skal samarbeide med de avdelinger og faggrupper som er nødvendig i forhold til virksomhetens drift med sikte på en optimal utnyttelse av organisasjonens 

totale ressurser. 

 

Fagleder skal blant annet ivareta følgende oppgaver: 

- Utøve ledelse i samarbeid med virksomhetsleder 

- Ha ansvar for tjenestetilbudet til brukerne innenfor aksepterte kvalitetsnormer 

- Disponere ressurser rasjonelt og effektivt 

- Koordinere tiltak rundt brukerne 

- Ha ansvar for det tverrfaglige samarbeidet  

- Veiledning, opplæring og oppfølging av personal i forhold til brukergruppen 
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- Medvirkning i kvalitetssikring av tjenestetilbudet 

- Medvirkning i utarbeidelse av opplæringsplaner 

- Samarbeide med pårørende og andre aktuelle samarbeidspartner 

- Opplæring og oppfølging av nytilsatte 

- Ansvar for saksutredning i henhold til gjeldene lover og forskrifter 

- Der det er formålstjenlig kan attestasjonsmyndighet bli delegert til fagleder 

- Bidra til et konstruktivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 

- Arbeidsplaner, turnus/ bemanningsplaner i samarbeid med tillitsvalgte ihht. HTA 

- Ansvar for at HMS-arbeid utføres aktivt ihht. gjeldene lover, retningslinjer og prosedyrer 

- Praktisk gjennomføring av brukerundersøkelser 

 

 

2.2.4. Merkantile tjenester 

Organisasjonens ansatte og politikere søker å utøve sine roller gjennom atferd og handling, slik at vårt omdømme omtales som profesjonell og nyskapende kommune. 

 

Vår organisasjonskultur skal preges av trygghet, utvikling og kvalitet. 

 

Formål:  

Sikre at tjenestetilbudet fyller de oppgaver som følger lover og forskrifter, kommunale bestemmelser og politiske vedtak. Jobbe for å etterleve tjenestens målsetting 

og dermed gi den enkelte bruker helsefremmende bistand, forebyggende og miljøterapeutisk pleie og omsorgstiltak utfra brukers behov etter LEON- prinsippet (lavest 

Effektive Omsorgsnivå). 

Funksjonsbeskrivelsen skal bidra til at alle ansatte kjenner merkantilansattes funksjon og ansvarsområde. 
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Kvalifikasjonskrav:  

Kontorfaglig utdannelse/ relevant erfaring. 

 

Nærmeste overordnede:  

Lederen for virksomheten. 

 

- Fakturering 

- Attestering  

- Utarbeide arbeidsavtaler og ansvar for rutiner i forb. med det. Utarbeider dokumenter ved tilsettinger 

- Oppdragsavtaler og rutiner i forb. med det. 

- Timelister, lønnsmeldinger, reiseregninger. 

- Dokumenter ift. politiattester 

- Post/arkivrutiner, skanning av post til Profil  

- Bestillinger 

- O.a. forefallende merkantiloppgaver. 

- Avhjelper systemansvarlig i Profil, også i dennes fravær. + Oppretting av nye ansatte og brukere. Passord og hjelp ved andre problemer. 

- Superbruker i Visma Ressursstyring. Tildele tilganger i Visma Ressursstyring/ Min Vakt. 

- Vederlagsberegning 
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- Innleie av vikarer, føring av fravær i Visma Ressursstyring/ Min Vakt.  

 

 

2.3 Forslag til samhandling innad i den nye virksomheten 

 

- Lederteam: VL, avdelingsledere, fagleder 

- Inntaksteam; VL, avdelingsledere, fagleder ved behov, miljøterapeuter ved behov 

- Koordinerende enhet; kommunelege, VL, avdelingsledere, andre ved behov 

- Tverrfaglig team; miljøterapeuter, psykisk helsearbeider, ruskonsulent, avdelingsledere, fysioterapeut, lege, fagleder. 

- Fagmøter med ansatte og avdelingsleder. 
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3.0 Vedlegg 
 

3.1 Vedlegg 1: risikovurdering ny virksomhet helse- og omsorgstjeneste 
 

Nesseby kommune Kriterier 
Hjelpetjenesten og Pleie- og Omsorg 
Arbeidsgruppe omorganisering/sammenslåing Sannsynlighet  Konsekvens 
  
Kartlegging og risikovurdering 1 Svært liten 1 Ubetydelig 
Ny virksomhet Helse- og omsorgstjeneste 2 Liten 2 Betydelig 
 3 Middels stor 3 Alvorlig 
 4 Stor 4 Kritisk 
Dato:  23.januar og 28.januar 2020 5 Svært stor 5 Meget Kritisk 
 
Deltakere: Arbeidsgruppa jfr mandat skriv fra Adm.sjef 02.12.19 
SVBHT v/yrkeshygieniker og bedriftssykepleier 

 

Kartlagte forhold ved omorganisering/ 
sammenslåing som kan medføre problemer 
og gi  uheldige konsekvenser. Ift ledelse, 
ressurser, kompetanse, ansvar, struktur osv 

Beskriv konsekvensen ved evt 
sammenslåing og en leder 

Sannsynlighet 
S 

Konsekvens 
K 

Risikotall 
S x K 

Prioritet ut fra 
konse-kvens 
for ny 
virksomhet  * 
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Kartlagte forhold ved omorganisering/ 
sammenslåing som kan medføre problemer 
og gi  uheldige konsekvenser. Ift ledelse, 
ressurser, kompetanse, ansvar, struktur osv 

Beskriv konsekvensen ved evt 
sammenslåing og en leder 

Sannsynlighet 
S 

Konsekvens 
K 

Risikotall 
S x K 

Prioritet ut fra 
konse-kvens 
for ny 
virksomhet  * 

Ny lederstruktur. Hvis det skulle bli 1 virksomhetsleder og to avdelingsledere - for den nye virksomheten 
 
Leder får for stort personalansvar ift antall 
ansatte  
Jfr Aurora kompetanse; en leder bør ha ansvar 
for  maksimalt 20 ansatte 

Virksomhetsleder vil få ansvar 
for ca 60 ansatte. For ansatte blir 
det større «avstand til leder» 
Ansatte føler de ikke får støtte, 
uoversiktlig organisasjon, de 
slutter 

5 Svært Stor 
 

4 Kritisk 
 

20 2 

Ledelse sårbart hvis en leder - ift fravær, 
sykdom, ferie, utdanning 

Lederoppgaver. Drift, oppfølging 
osv 

4 Stor 
 

4 Kritisk 
 

16 3 

Problemer med kun en leder som følger med 
på økonomi 

Overforbruk, komme på 
etterskudd 

4 Stor 
 

5 Meget 
Kritisk 20 1 

Utfordring ift skal lede mange ulike 
fagområder, ulike tjenester, flere «enmanns-
tjenester» 

Uoversiktlig drift, belastning for 
ansatte, de vet ikke hvor de skal 
henvende seg. Tjeneste og 
kvalitet 

4 Stor 
 

4 Kritisk 
 16 3 

Leder mangler kompetanse på mange 
områder 

Innvirkning på faglig kvalitet og 
forsvarlighet 

4 Stor 
 

5 Meget 
Kritisk 20 1 

Avdelingsledere blir alene om den faglige og 
daglige drift.  Sårbarhet ift blir 
personavhengig 

Vanskelig arbeidssituasjon, mye 
blir satt på vent, vente på svar 
fra virksomhetsleder. Påvirker 
faglig forsvarlighet 

3 Middels Stor 
 

4 Kritisk 
 12 4 

Avdelingsledere jobber i dag 70% 
administrativt, resten turnus 

Hvis en virksomhetsleder, blir 
avd.ledere mindre tilgjengelig 
for administrative oppgaver.  

4 Stor 
 

4 Kritisk 
 16 3 

31



Dato 13.02.2020  Vår ref. 2020/78-/034  25 av 29 
 
 
 
 
 

Kartlagte forhold ved omorganisering/ 
sammenslåing som kan medføre problemer 
og gi  uheldige konsekvenser. Ift ledelse, 
ressurser, kompetanse, ansvar, struktur osv 

Beskriv konsekvensen ved evt 
sammenslåing og en leder 

Sannsynlighet 
S 

Konsekvens 
K 

Risikotall 
S x K 

Prioritet ut fra 
konse-kvens 
for ny 
virksomhet  * 

Hvis det blir færre avdelingsledere 
 

Avd.ledere enda mindre 
tilgjengelig for administrative 
oppgaver. 

5 Svært Stor 
 

4 Kritisk 
 20 2 

Ikke tilstrekkelig merkantile ressurser når 
færre ledere 

Merkantile får flere oppgaver. 
Bør totalt være en 100% stilling 

4 Stor 
 

3 Alvorlig 
 12 5 

Det kan bli uklare ansvarsforhold Uklare forhold for de ansatte, 
frustrasjoner, dårlig arbeidsmiljø 3 Middels Stor 3 Alvorlig 9 7 

Overarbeidet og usikker ledelse Leder(e) slutter, stor turn-over, 
vanskelig å rekruttere til 
lederstillinger. Kan gi mye 
frustrasjon blant ansatte 

4 Stor 
 

3 Alvorlig 
 12 5 

      
Usikker og langvarig prosess  rundt 
omorganisering 

Ansatte er resignert og sliten 
etter mange år på vent ift ro 
rundt organisasjon. Mangler 
motivasjon og pågangsmot 

5 Svært Stor 
 

2 Betydelig 
 10 6 

 
 

     

 
Faglig forsvarlighet osv når mange ulike tjenester skal inn i en virksomhet - tjenester og samhandling 

 
 Lite rom for brukerstyrte 

tjenester 3 Middels Stor 3 Alvorlig 9 3 

 Ansatte settes til andre 
oppgaver 4 Stor 4 Kritisk 16 2 
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Kartlagte forhold ved omorganisering/ 
sammenslåing som kan medføre problemer 
og gi  uheldige konsekvenser. Ift ledelse, 
ressurser, kompetanse, ansvar, struktur osv 

Beskriv konsekvensen ved evt 
sammenslåing og en leder 

Sannsynlighet 
S 

Konsekvens 
K 

Risikotall 
S x K 

Prioritet ut fra 
konse-kvens 
for ny 
virksomhet  * 

Ansatte må dekke flere 
fagområder, redusert tid til 
fagoppgaver 

Dagens dagarbeidende må dekke vakter i 
turnus. 

Kontinuitet ift utskifting av 
personale, pasientsikkerhet, 
belastning for brukere 

3 Middels Stor 2 Betydelig 6 5 

 Vanskelig å få til samhandling ift 
«vi og dem» - ift fra dagens 
struktur 

2 Liten 3 Alvorlig 6 4 

 Lite rom for langsiktig, strategisk 
tenkning, blir kun dag-til-dag 
arbeid 

5 Svært Stor 4 Kritisk 20 1 

 
 
 
 

 

    

 
Hvordan ansattes kan kjenne det ift arbeidssituasjon, fag, lederstøtte osv 

 
Dagansatte må gå i turnus Misnøye blant ansatte, det 

praktiske ift familiesituasjon osv 3 Middels Stor 2 Betydelig 6 4 

Mistrivsel med organisering med bl.a lite 
lederstøtte 

Ansatte blir sykemeldt, slutter 
Mistrivsel, føler seg lite sett, og 
hørt 

4 Stor 5 Meget 
Kritisk 20 1 

Nye lokaler Ansatte føler at de får dårlige 1 Svært liten 2 Betydelig 2 5 
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Kartlagte forhold ved omorganisering/ 
sammenslåing som kan medføre problemer 
og gi  uheldige konsekvenser. Ift ledelse, 
ressurser, kompetanse, ansvar, struktur osv 

Beskriv konsekvensen ved evt 
sammenslåing og en leder 

Sannsynlighet 
S 

Konsekvens 
K 

Risikotall 
S x K 

Prioritet ut fra 
konse-kvens 
for ny 
virksomhet  * 

fysiske arbeidsforhold. 
Fagområder innenfor den nye 
virksomheten i ulike bygg 

 Mindre tid til kompetanseheving 
for de ansatte, oppfølging av 
kunnskap 

4 Stor 2 Betydelig 8 2 

 Dårligere informasjonsflyt, 
usikkerhet ift drift og 
arbeidssituasjon 

2 Liten 3 Alvorlig 6 3 

      
 

 

*  Ved samme Risikotall, bør forhold med større konsekvens settes til høyere prioritet  

 

 

 

 

 

 

 
Sign deltakere ved utarbeidelse av risikoanalyse 23. og 28.januar 2020 
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