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Arkivsaksnr.: 19/131-3   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Administrasjonsutvalget 27.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Status fra de hovedtillitsvalgte - 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Administrasjonsutvalget 27.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  6/19 

Side 4 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/44-1   Arkiv: 417  

 

Prosjekt Innsats  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Administrasjonsutvalget 27.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidet med arbeidstreningsplasser i prosjekt Innsats tas til orientering 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen ønsker å holde kommunestyret orientert om arbeidet Ringerike kommune (RK) 

som arbeidsgiver gjør med arbeidstreningsplasser for personer med behov for bistand fra NAV. 

Arbeidet settes nå i system og medfører et tettere samarbeid mellom NAV og RK med mål om 

å oppnå økt jobbmatch mellom kandidater og arbeidstreningsplasser i RK. 

 

Bakgrunn 

I tråd med Handlingsprogrammet 2019-2022 og som en del av inkluderingsdugnaden har 

Ringerike kommune i dag et stort omfang av praksis- og arbeidstreningsplasser (Kommune, 

2018; Regjeringen, 2018a, 2018b).  NAV Ringerike har gjennom mange år samarbeidet med 

RK om arbeidstreningsplasser.  

 

Nå ønsker vi å sette dette samarbeidet i system og jobbe etter metodikken – 

«Springbrettmetodikk». Erfaring fra Vestre Viken viser at metodikken fungerer godt for 

mange av kandidatene som er i arbeidstrening. Arbeidsgiver og NAV vil også få en bedre 

oversikt over arbeidstreningsplassene i RK og en mulighet til å kvalitetssikre dette arbeidet. 

 

Beskrivelse av prosjektet 

I 2018 er det tatt initiativ til et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV 

og Vest-Viken arbeidslivssenter. Prosjektet er kalt "Innsats" og skal sette i system og 

kvalitetssikre arbeidet som bidrar til at personer som bor i Ringerike kommune som mottar 

bistand fra NAV og har arbeidsevne, gis mulighet til arbeidstrening i kommunen. En helhetlig 

metodisk tilnærming vil gi bedre struktur og oversikt over mulighetene til arbeidstrening som 

finnes i kommunen. Individuell tilpasning er en vesentlig del av metoden samtidig som den 

helhetlige tilnærmingen også vil sikre kandidatene en form for likhet i tilbudet. Dette er i tråd 

med Ringerike kommune sine etiske retningslinjer (Kommune, 2017). 
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Kommunen ønsker å tilby personer med behov for bistand fra NAV arbeidstreningsplass i 

virksomheten. Det kan samtidig være behov for språkpraksis blant noen av kandidatene. I dette 

prosjektet ønsker vi ikke å sette en gruppe opp mot en annen, men heller bruke vår 

inkluderingskompetanse for å lykkes med målgruppen uavhengig av om det også er behov for 

språkpraksis. 

 

Som en del av prosjektet skal arbeidsplassen i Ringerike kommune i samarbeid med NAV 

utarbeide funksjonsbeskrivelse for aktuelle arbeidstreningsplasser. Leder ved arbeidsplassene 

vil presentere og markedsføre arbeidstreninsgsplassene for en større gruppe kandidater utvalgt 

av NAV. Basert på Linda Lai og ti-faktor medarbeiderundersøkelsen vi bruker i Ringerike 

kommune vil dette kunne bidra til økt motivasjon og engasjement blant kandidatene (Lai, 

2015). Gjennom presentasjon av flere arbeidsplasser vil kandidatene får bedre kjennskap til 

alternative arbeidstreningsplasser, på samme måte som at arbeidstreningsplassene i større grad 

gjennom samarbeid med NAV får tilpasset kandidater ut i fra funksjonsbeskrivelser. Prosjektet 

bidrar med dette til økt mulighet for match mellom kandidatene og arbeidstreningsplassene.  

 

Erfaring fra Vestre Viken påpeker en god jobmatch som et viktig suksesskriteria, basert på at 

suksess måles i antall kandidater ut i arbeid eller utdanning. Kandidatene får også økte 

valgmuligheter og dermed større mulighet til å påvirke egen hverdag og jobbmuligheter 

(Regjeringen, 2018a).  

 

Mulighet til jobb er en viktig folkehelsefaktor og i folkehelsemelding anses utjevning av de 

sosiale ulikhetene i helse som essensielt og vektlegges tungt (Kommune, 2012). Prosjekt 

Innsats bidrar til å sette i system arbeidet som gjøres med arbeidstreningsplasser. I 

folkehelsemeldingen hører dette til målsettingen om større grad av arbeidsdeltagelse i 

befolkningen. I prosjektet er det planlagt å legge til rette for inntak av 16 kandidater høsten 

2019 og tilsvarende høsten 2020.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det er tatt initiativ til å legge til rette for gode 

arbeidstreningsplasser. Som den største arbeidsgiveren i kommunen er det nødvendig at vi går 

foran og tar ansvar for at de som faller utenfor arbeidslivet får mulighet til gode 

arbeidstreningsplasser og gjennom dette større mulighet til å komme ut i arbeid eller utdanning.   
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 Ringerike kommune, 03.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 19/1178-1   Arkiv: 031  

 

Evaluering av ledermodellen i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Administrasjonsutvalget 27.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen om evaluering av lederstruktur til orientering. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2015 ble det gjennomført en endring av ledermodellen i Ringerike kommune. Bakgrunnen var 

ønsket om mer strategisk arbeid med ledelse, at alle skulle delta i et lederteam og at det skulle 

bli økt ledernærvær. Målet var å levere gode tjenester innen bærekraftige økonomiske rammer.  

 

Ved overgang til ny ledermodell fikk kommunen en del nye ledere. Kombinert med overgang 

til ny modell for ledelse ble det gjennomført et lederprogram for alle ledere i 2016-2017. Dette 

programmet ble evaluert med gode resultater våren 2018. Ledermodellen fra 2015 ble evaluert 

høsten 2018. 

 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens ledere, tillitsvalgte og 

verneombud, samt gjennomført ti gruppeintervjuer med personer fra nevnte kategorier. Basert 

på resultater på spørreundersøkelsen og svar i intervjuene, er det nå utarbeidet en rapport som 

drøfter ulike sider ved ledermodellen fra 2015.  

 

Beskrivelse av saken 

Etter samtaler med omkring 50 ledere, tillitsvalgte og verneombud i Ringerike kommune, samt 

svar fra ca. 300 ledere, tillitsvalgte og verneombud på spørreundersøkelsen, tegner det seg 

noen bilder av hvordan ny ledermodell fungerer. 

 

Generelt er det overbevisende enighet om at lederteam er positivt. Samtidig opplever mange at 

ledere ikke har nok tid til å drive med ledelse.  

Det store bildet er at ny ledermodell stort sett er godt mottatt. Det er mange som mener at 

ledernes tilstedeværelse, kompetanse og fokus på medarbeiderne er bedre nå enn tidligere. Et 

flertall opplever også at ledernes rolleforståelse er god. Men det kan være behov for å se 

nærmere på forståelsen og forventinger til lederrollene, og særlig avdelingslederrollen. Flere 

sektorer etterlyser mer administrativ støtte. Et funn er også at lederne generelt opplever ny 

modell som mer positiv enn tillitsvalgte og verneombud.    
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Rapporten viser at opplevelsen varierer en god del mellom sektorer og fra arbeidsplass til 

arbeidsplass. Selv om hovedinntrykket er positivt, så finnes det flere viktige unntak og en god 

del forbedringspotensialer. Enkelte steder er det behov for klargjøring av roller og delegering, 

samt oppmerksomhet på lederes tilstedeværelse og kommunikasjon. Noen steder kan det være 

behov for å vurdere organisering og prioriteringer. 

 

I sektoren helse og omsorg kan modellen synes velegnet. Det er likevel relativt store 

variasjoner fra enhet/avdeling på hvordan ledelse og modell oppleves. I skolesektoren 

fremkommer det at det er et tillitsvalgte og verneombud er vesentlig mer kritiske til modellen 

enn det lederne er. I barnehagesektoren mener man at modellen er god, men man savner at 

flere i barnehagene får arbeide i reelle lederteam. I sektoren samfunn er modellen stort sett 

godt mottatt, men god kommunikasjon kan være et forbedringsområde.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vært tydelig på at ledermodellen fra 2015 skal videreføres, men at denne 

evalueringen kan peke på viktige forbedringspotensialer. Rådmannen er glad for det store 

arbeidet som ledere og medarbeidere legger ned for kommunens innbyggere og brukere.  

 

De siste årene har fokuset på ledelse blitt forsterket. Dette er et kontiunuerlig arbeid. I dette er 

rapporten et godt verktøy for å målrette utviklingsarbeidet for kommunen som helhet og på 

den enkelte enhet og avdeling.  

 

Rapporten forteller noe om engasjement, om hva som fungerer godt og hva som kan bli bedre. 

I tiden som kommer blir det viktig at kommunens ledere og medarbeidere blir gjort kjent med 

og drøfter funnene i denne rapporten. Med rapporten som utgangspunkt ønsker vi å legge til 

rette for involverende utviklingsprosesser i hele kommunen.  

 

Vedlegg 

 

Evaluering ledermodell i Ringerike kommune 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan-Eivind Viumdal 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/131-3   Arkiv: 030  

 

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

Aministrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/132-3   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om akutelle saker. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Prosjekt Innsats  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidet med arbeidstreningsplasser i prosjekt Innsats tas til orientering 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen ønsker å holde kommunestyret orientert om arbeidet Ringerike kommune (RK) 

som arbeidsgiver gjør med arbeidstreningsplasser for personer med behov for bistand fra 

NAV. Arbeidet settes nå i system og medfører et tettere samarbeid mellom NAV og RK med 

mål om å oppnå økt jobbmatch mellom kandidater og arbeidstreningsplasser i RK. 

 

Bakgrunn 

I tråd med Handlingsprogrammet 2019-2022 og som en del av inkluderingsdugnaden har 

Ringerike kommune i dag et stort omfang av praksis- og arbeidstreningsplasser (Kommune, 

2018; Regjeringen, 2018a, 2018b).  NAV Ringerike har gjennom mange år samarbeidet med 

RK om arbeidstreningsplasser.  

 

Nå ønsker vi å sette dette samarbeidet i system og jobbe etter metodikken – 

«Springbrettmetodikk». Erfaring fra Vestre Viken viser at metodikken fungerer godt for 

mange av kandidatene som er i arbeidstrening. Arbeidsgiver og NAV vil også få en bedre 

oversikt over arbeidstreningsplassene i RK og en mulighet til å kvalitetssikre dette arbeidet. 

 

Beskrivelse av prosjektet 

I 2018 er det tatt initiativ til et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV 

og Vest-Viken arbeidslivssenter. Prosjektet er kalt "Innsats" og skal sette i system og 

kvalitetssikre arbeidet som bidrar til at personer som bor i Ringerike kommune som mottar 

bistand fra NAV og har arbeidsevne, gis mulighet til arbeidstrening i kommunen. En helhetlig 

metodisk tilnærming vil gi bedre struktur og oversikt over mulighetene til arbeidstrening som 

finnes i kommunen. Individuell tilpasning er en vesentlig del av metoden samtidig som den 

helhetlige tilnærmingen også vil sikre kandidatene en form for likhet i tilbudet. Dette er i tråd 

med Ringerike kommune sine etiske retningslinjer (Kommune, 2017). 

Kommunen ønsker å tilby personer med behov for bistand fra NAV arbeidstreningsplass i 

virksomheten. Det kan samtidig være behov for språkpraksis blant noen av kandidatene. I 



- 

dette prosjektet ønsker vi ikke å sette en gruppe opp mot en annen, men heller bruke vår 

inkluderingskompetanse for å lykkes med målgruppen uavhengig av om det også er behov for 

språkpraksis. 

 

Som en del av prosjektet skal arbeidsplassen i Ringerike kommune i samarbeid med NAV 

utarbeide funksjonsbeskrivelse for aktuelle arbeidstreningsplasser. Leder ved arbeidsplassene 

vil presentere og markedsføre arbeidstreninsgsplassene for en større gruppe kandidater utvalgt 

av NAV. Basert på Linda Lai og ti-faktor medarbeiderundersøkelsen vi bruker i Ringerike 

kommune vil dette kunne bidra til økt motivasjon og engasjement blant kandidatene (Lai, 

2015). Gjennom presentasjon av flere arbeidsplasser vil kandidatene får bedre kjennskap til 

alternative arbeidstreningsplasser, på samme måte som at arbeidstreningsplassene i større grad 

gjennom samarbeid med NAV får tilpasset kandidater ut i fra funksjonsbeskrivelser. 

Prosjektet bidrar med dette til økt mulighet for match mellom kandidatene og 

arbeidstreningsplassene.  

 

Erfaring fra Vestre Viken påpeker en god jobmatch som et viktig suksesskriteria, basert på at 

suksess måles i antall kandidater ut i arbeid eller utdanning. Kandidatene får også økte 

valgmuligheter og dermed større mulighet til å påvirke egen hverdag og jobbmuligheter 

(Regjeringen, 2018a).  

 

Mulighet til jobb er en viktig folkehelsefaktor og i folkehelsemelding anses utjevning av de 

sosiale ulikhetene i helse som essensielt og vektlegges tungt (Kommune, 2012). Prosjekt 

Innsats bidrar til å sette i system arbeidet som gjøres med arbeidstreningsplasser. I 

folkehelsemeldingen hører dette til målsettingen om større grad av arbeidsdeltagelse i 

befolkningen. I prosjektet er det planlagt å legge til rette for inntak av 16 kandidater høsten 

2019 og tilsvarende høsten 2020.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det er tatt initativ til å legge til rette for gode 

arbeidstreningsplasser. Som den største arbeidsgiveren i kommunen er det nødvendig at vi går 

foran og tar ansvar for at de som faller utenfor arbeidslivet får mulighet til gode 

arbeidstreningsplasser og gjennom dette større mulighet til å komme ut i arbeid eller 

utdanning.   
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 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Evaluering av ledermodellen i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen om evaluering av lederstruktur til orientering. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2015 ble det gjennomført en endring av ledermodellen i Ringerike kommune. Bakgrunnen var 

ønsket om mer strategisk arbeid med ledelse, at alle skulle delta i et lederteam og at det skulle 

bli økt ledernærvær. Målet var å levere gode tjenester innen bærekraftige økonomiske rammer.  

 

Ved overgang til ny ledermodell fikk kommunen en del nye ledere. Kombinert med overgang 

til ny modell for ledelse ble det gjennomført et lederprogram for alle ledere i 2016-2017. Dette 

programmet ble evaluert med gode resultater våren 2018. Ledermodellen fra 2015 ble evaluert 

høsten 2018. 

 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens ledere, tillitsvalgte og 

verneombud, samt gjennomført ti gruppeintervjuer med personer fra nevnte kategorier. Basert 

på resultater på spørreundersøkelsen og svar i intervjuene, er det nå utarbeidet en rapport som 

drøfter ulike sider ved ledermodellen fra 2015.  

 

Beskrivelse av saken 

Etter samtaler med omkring 50 ledere, tillitsvalgte og verneombud i Ringerike kommune, samt 

svar fra ca. 300 ledere, tillitsvalgte og verneombud på spørreundersøkelsen, tegner det seg 

noen bilder av hvordan ny ledermodell fungerer. 

 

Generelt er det overbevisende enighet om at lederteam er positivt. Samtidig opplever mange at 

ledere ikke har nok tid til å drive med ledelse.  

Det store bildet er at ny ledermodell stort sett er godt mottatt. Det er mange som mener at 

ledernes tilstedeværelse, kompetanse og fokus på medarbeiderne er bedre nå enn tidligere. Et 

flertall opplever også at ledernes rolleforståelse er god. Men det kan være behov for å se 

nærmere på forståelsen og forventinger til lederrollene, og særlig avdelingslederrollen. Flere 



- 

sektorer etterlyser mer administrativ støtte. Et funn er også at lederne generelt opplever ny 

modell som mer positiv enn tillitsvalgte og verneombud.    

 

Rapporten viser at opplevelsen varierer en god del mellom sektorer og fra arbeidsplass til 

arbeidsplass. Selv om hovedinntrykket er positivt, så finnes det flere viktige unntak og en god 

del forbedringspotensialer. Enkelte steder er det behov for klargjøring av roller og delegering, 

samt oppmerksomhet på lederes tilstedeværelse og kommunikasjon. Noen steder kan det være 

behov for å vurdere organisering og prioriteringer. 

 

I sektoren helse og omsorg kan modellen synes velegnet. Det er likevel relativt store 

variasjoner fra enhet/avdeling på hvordan ledelse og modell oppleves. I skolesektoren 

fremkommer det at det er et tillitsvalgte og verneombud er vesentlig mer kritiske til modellen 

enn det lederne er. I barnehagesektoren mener man at modellen er god, men man savner at 

flere i barnehagene får arbeide i reelle lederteam. I sektoren samfunn er modellen stort sett 

godt mottatt, men god kommunikasjon kan være et forbedringsområde.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har vært tydelig på at ledermodellen fra 2015 skal videreføres, men at denne 

evalueringen kan peke på viktige forbedringspotensialer. Rådmannen er glad for det store 

arbeidet som ledere og medarbeidere legger ned for kommunens innbyggere og brukere.  

 

De siste årene har fokuset på ledelse blitt forsterket. Dette er et kontiunuerlig arbeid. I dette er 

rapporten et godt verktøy for å målrette utviklingsarbeidet for kommunen som helhet og på 

den enkelte enhet og avdeling.  

 

Rapporten forteller noe om engasjement, om hva som fungerer godt og hva som kan bli bedre. 

I tiden som kommer blir det viktig at kommunens ledere og medarbeidere blir gjort kjent med 

og drøfter funnene i denne rapporten. Med rapporten som utgangspunkt ønsker vi å legge til 

rette for involverende utviklingsprosesser i hele kommunen.  
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Forord   
I 2015 ble det gjennomført en endring av lederstruktur i Ringerike kommune. Med endringen ble det 

samtidig bestemt at vi skulle arbeide mer strategisk med ledelse. Målet med endringene var i 

ytterste konsekvens å levere gode tjenester innen bærekraftige økonomiske rammer.  

Etableringen av en lederstruktur som vektla teamarbeid og ledernærvær må sees i sammenheng med 

gjennomføringen av et toårig lederutviklingsprogram for alle kommunens ledere. Lederprogrammet 

ble evaluert våren 2018 og viste svært gode resultater blant lederne. Med utgangspunkt i 

evalueringen og nye behov starter et nytt toårig lederutviklingsprogram fra våren 2019.  

Høsten 2018 ble det gjennomført en evaluering av lederstrukturen som ble innført i 2015. 

Kommunens administrative ledelse ønsker å beholde dagens lederstruktur, men mener at en 

evaluering vil gi god informasjon om hvordan lederstrukturen fungerer samtidig som den kan gi 

tilbakemeldinger for å skape forbedringer der dette er tjenlig.   

Resultatene fra evalueringen viser at det er store variasjoner på hvordan lederstrukturen oppleves. 

Tilbakemeldingene viser unisont at dagens modell med lederteam er svært positiv. Samtidig kommer 

det tilbakemeldinger på forhold som ikke fungerer optimalt. Det er derfor nødvendig at ledelsen 

vurderer resultatene etter evalueringen på en grundig måte.  

Alt i alt er vi svært takknemlige for at vi har så mange engasjerte og dyktige ledere og medarbeidere i 

kommunen som legger ned en betydelig innsats til beste for kommunens innbyggere.      

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

Innholdsfortegnelse  
Sammendrag  

1. Bakgrunn 

2. Oppdrag 

3. Metode 

4. Funn 

 

Sammendrag  
Etter samtaler med omkring 50 ledere, tillitsvalgte og verneombud i Ringerike kommune, samt svar 

fra ca. 300 ledere, tillitsvalgte og verneombud på spørreundersøkelsen, tegner det seg noen bilder av 

hvordan ny ledermodell fungerer. 

Generelt er det overbevisende enighet om at lederteam er positivt. Samtidig opplever mange at 

ledere ikke har nok tid til å drive med ledelse.  

Det store bildet er at ny ledermodell stort sett er godt mottatt. Det er mange som mener at ledernes 

tilstedeværelse, kompetanse og fokus på medarbeiderne er bedre nå enn tidligere. Et flertall 

opplever også at ledernes rolleforståelse er god. Et funn er også at lederne generelt opplever ny 

modell som mer positiv enn tillitsvalgte og verneombud.    

Et funn er også at opplevelsen varierer en god del både mellom sektorer og fra arbeidsplass til 

arbeidsplass. Selv om hovedinntrykket er positivt, så finnes det flere viktige unntak og en god del 
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forbedringspotensialer. Enkelte steder er det behov for klargjøring av roller og delegering, samt 

oppmerksomhet på lederes tilstedeværelse og kommunikasjon. Noen steder kan det være behov for 

å vurdere organisering og prioriteringer.  

Dersom man ser separat på sektorene kan man si at samfunn, økonomi (administrasjon) stort sett er 

godt for nøyde med den nye ledermodellen. Innenfor etablert modell kan det likevel være behov for 

å arbeide med kommunikasjon, prioriteringer og rolleforståelse. 

Sektoren barn og unge synes å være godt fornøyd med selve modellen. Denne sektoren er veldig 

begeistret for muligheten til å arbeide i team, men barnehagenes størrelse gjør at de aller fleste ikke 

har avdelingsledere og derfor ikke noe lederteam. Selv de tre største barnehagene synes å være i 

minste laget for å kunne etablere lederteam som er i samsvar med intensjonene. Avdelingslederne 

opplever at deres stilling som leder ofte kun er en liten prosentstilling og det vanlige er at 

avdelingslederne ikke har personalansvar. Selv om «alle» i barnehagene er begeistret for å jobbe i 

team, så virker ikke den nye ledermodellen å være «skreddersøm» for barnehagene.  

I helse og omsorg er opplevelsen at den nye ledermodellen er svært godt mottatt. Det finnes 

absolutt unntak som ikke skal bagatelliseres, men i det vesentligste synes modellen å være velegnet 

for denne sektoren. Generelt er dagene i denne sektoren travle og man har utfordringer knyttet til 

økte krav, turnus og noe mangelfull kvalifikasjon blant ansatte, men stort sett virker det som om mye 

har blitt bedre med ny modell. Blant annet er det flere som mener at kvaliteten på tjenestene er 

bedre nå enn tidligere. Opplevelsene varierer relativt mye innen denne sektoren. Dette viser at 

enkelte arbeidsplasser synes å være velfungerende mens andre synes å ha et større 

forbedringspotensial.     

I skolesektoren synes det å være betydelige forskjeller i hvordan den nye modellen oppleves. Ledere 

er ofte overveiende positive til den nye modellen, mens tillitsvalgte og verneombud er tilsvarende 

misfornøyde. Skolene har tradisjonelt en svært etablert struktur med rektor, inspektør og lærere 

med spesialoppgaver, som for eksempel teamledere. Innføring av en ny struktur har rokket ved 

dette, noe som synes å ha vært krevende for mange. Lederne er glade for å kunne jobbe i team og 

fremstår som relativt fornøyde med den nye modellen. Mange tillitsvalgte og verneombud på 

skolene er tydelig kritiske og misfornøyde med hvordan ting fungerer med den nye modellen. 

Avdelingsledernes personalansvar synes å variere noe fra skole til skole. Det er ulik praksis flere 

steder og dette kan gi grunnlag for utydelighet om rollene til avdelingsledere og enhetsledere. Det er 

trolig behov at ledere og skolens øvrige ansatte kommer sammen for å få en mer helhetlig forståelse 

av faktiske forhold og ønsket hverdag.  

Mange av utfordringene som kommunens ledere og ansatte møter bunner sannsynligvis i stram 

økonomi og økte krav. Dette er forhold som møter kommunen uansett organisering. Selv om det 

finnes unntak, så er det generelle hovedbildet at ny ledermodell, i sammen med program for 

lederutvikling, trolig har medvirket til økt kvalitet på tjenestene, større kompetanse hos ansatte og 

ledere og økt trivsel og samhold på mange av kommunens arbeidsplasser.    

 

1. Bakgrunn 
I 2015 etablerte Ringerike kommune en lederstruktur med kommunalsjef, enhetsledere og 

avdelingsledere. Hver leder skulle inngå i et lederteam og ideelt sett ikke ha personalansvar for flere 

enn 15 personer.  
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Arbeidet med evalueringen har tatt utgangspunkt i tilgjengelige dokumenter, og en rekke samtaler 

med kommunens aktører.  

Når ny lederstruktur ble innført i 2015 var det enighet om at den skulle evalueres. Det er en fordel at 

ledelsesmodellen har blitt utprøvd over noe tid før en evaluering gjennomføres, derfor er 

evalueringen gjennomført nå, tre år etter at ny lederstruktur ble innført.   

2. Oppdrag 
Rådmannens ledergruppe er bestiller av evalueringen av ledelsesmodellen i kommunen. I tillegg har 

hovedtillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonene vært pådrivere av at en evaluering skulle 

gjennomføres.  

Et viktig aspekt ved en evaluering er at man undersøker i hvilken grad iverksatte tiltak bidrar til å nå 

definerte målsettinger. I forkant av evalueringen er det gjennomført en rekke samtaler og møter med 

blant annet rådmann, kommunalsjefer, rådgivere i HR, tillitsvalgte og medbestemmelsesmøte på 

kommunenivå. Basert på det som har kommet fram i disse samtalene fremtrer følgende fem 

områder som de viktigste målområdene for innføring av ny lederstruktur i 2015.  

1. Styrket økonomi  

For å oppnå besparelser mente kommunens ledelse at det var nødvendig bygge om organisasjonen 

og etablere en ny ledelsesmodell.  

2. Styrket kvalitet på tjenestene  

Gjennom en styrking av ledertettheten og arbeid med å styrke ledernes kompetanse har man ønsket 

å styrke kvaliteten på tjenestene som kommunen leverer.  

3. Styrket kvalitet på ledelse  

Ledernes dyktighet og kvaliteten på lederskapet skulle styrkes. Arbeidet med ny ledelsesmodell må 

sees i sammenheng med de siste årenes intensiverte innsats for å styrke ledernes kompetanse innen 

fagområdet ledelse.    

4. Styrket nærvær av ledelse  

Hver leder skulle ha fag- og personalansvar, men størrelsen på gruppene som en leder skulle lede 

skulle ideelt sett ikke bestå av flere enn 15-20 medarbeidere. Målet var økt ledertetthet og styrket 

nærledelse.   

5. Styrket samspill i ledelse  

Hver leder skulle være del av et lederteam. Ledermodellen i Ringerike kommune legger opp til at 

ledere skal inngå i et lederteam. Ledelse er noe man utøver i samspill med andre.  

Relativt raskt ble det klart at mandatet for denne rapporten skulle handle om å undersøke kvalitet, 

nærvær og samspill i ledelse. Denne rapporten forsøker å svare på hva ledere og medarbeidere 

mener den nye ledelsesmodellen betyr for utøvelse av ledelse i praksis. Har ledelsesmodellen som 

ble innført i kommunen styrket ledelsens kvalitet, nærvær og samspill? Spørreundersøkelsen 

konsentrerer seg utelukkende om slike forhold.  

Gjennom forskjellige kartlegginger og brukerundersøkelser i ulike sektorer og på enkelte enheter og 

avdelinger, kan man si noe om kvaliteten på tjenestene kommunen leverer. I denne rapporten er 

ikke slike kartlegginger tatt i betraktning. Kvaliteten på kommunens tjenester er ikke tema i 
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spørreundersøkelsen. Gruppeintervjuene berører tematikk omkring kvaliteten på kommunens 

tjenester. Det er dog grunn til å merke seg at kommentarer om kvalitet kun er subjektive 

betraktinger basert på de intervjuedes egne opplevelser og refleksjoner. Dette kan likevel gi nyttige 

antydninger om hva ansatte i kommunen tenker om ledelsesmodellens betydning for tjenestenes 

kvalitet.  

Forhold knyttet til hvilke eventuelle effekter omleggingen i 2015 kan ha hatt på kommunens totale 

økonomi, er ikke tema for denne evalueringen. Spørsmål om ledermodellens betydning for 

kommuneøkonomien, kan om ønskelig besvares gjennom andre og mer egnede analyser enn de som 

benyttes i denne evalueringen.    

Mandatet i denne evalueringen har ikke vært å komme fram til en helt ny ledelsesmodell for 

Ringerike kommune. Rådmannens ledergruppe ønsker å videreføre eksisterende modell med 

avdelingsledere. Mandatet har vært å samle inn synspunkter fra ledere og medarbeidere på hva de 

opplever fungerer godt, er krevende og kan forbedres innen rammene av eksisterende modell.  

3. Metode 
Denne rapporten er basert på både en kvantitativ spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer med 

utvalgte grupper av tillitsvalgte, verneombud og ledere. Valg av metode handler i stor grad om hvilke 

spørsmål man ønsker svar på.  

Den kvantitative metoden gir grunnlag for å telle hvor mange som mener det ene eller det andre, 

foreta utregninger, lage statistiske oversikter og fremlegge generaliserte funn om det man 

undersøker.  Den kvalitative metoden kan avdekke kvaliteter ved det som undersøkes og gi oss et 

bilde av hvordan de ansatte på ulike nivåer opplever det som undersøkes fra «innsiden». Den kan 

avdekke prosesser og gi uforutsett innsikt i hvordan mennesker er og tenker. For å få et bredest 

mulig tilfang av data og slik kunne skaffe et helhetlig bilde av organisasjonen, situasjonen og 

mulighetene har vi valgt å kombinere kvalitativ og kvantitativ metode i denne evalueringen. Bang 

(2011, s. 179) omtaler dette som triangulering. 

Til sammen ble det gjennomført 10 kvalitative intervjuer. Hvert av intervjuene varte i ca. en og en 

halv time. I forkant var det i samarbeid med ledere og tillitsvalgte utarbeidet en intervjuguide, som 

tjente som utgangspunkt og veiviser for intervjuene. Gruppene var delt inn etter sektorene 

helse/omsorg, skole, barnehage og samfunn. I tillegg var gruppene delt inn slik at ledere ble 

intervjuet samlet og tillitsvalgte/verneombud ble intervjuet for seg. Til hvert gruppeintervju var det 

kalt inn 6-7 personer.  

De ti gruppene som ble intervjuet var delt inn på følgende måte:  

1. Ledere i 
helse/omsorg 

2. Ledere i 
helse/omsorg 

3. Verneombud 
og tillitsvalgte i 
helse/omsorg.  

4. Verneombud 
og tillitsvalgte i 
helse/omsorg 

5. Ledere i skole 

6. Verneombud 
og tillitsvalgte i 
skole 

7. Ledere i 
barnehage 

8. Verneombud 
og tillitsvalgte i 
barnehage 

9. Ledere i 
samfunn 

10. Verneombud 
og tillitsvalgte i 
samfunn 

 

Metoden gjør det lett å sammenligne svarene og de som intervjues hemmes ikke av fastlagte 

spørsmål.  Intervjupersonen er i fokus og deres tanker, synspunkter og konstruksjoner av mening 

vektlegges.  Semistrukturerte intervjuer er en form for kvalitativ metode.  Skillet mellom kvantitativ 

og kvalitativ metode er et viktig skille i samfunnsvitenskapen. Sagt på en overforenklet måte «er 
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kvantitativ forsking det som involverer tall, og kvalitativ forskning det som ikke gjør det» (Langdridge, 

2006, s.25).     

Den kvantitative spørreundersøkelsen består av ti påstander med svaralternativer fra 1 til 5. 1 er helt 

uenig og 5 er helt enig. Under hver av de ti påstandene har det i tillegg vært mulig å krysse av for 

kategorien «vet ikke». Nederst i spørreundersøkelsen var det et åpent felt der respondentene ble 

bedt om å komme med sine egne kommentarer og innspill. Det var mange som benyttet muligheten 

til å komme med egne betraktninger.   

Undersøkelsen ble sendt til alle enhets- og avdelingsledere i kommunen, samt til alle 

hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte og til alle verneombudene i kommunen. I drøftinger med 

kommunens ledelse og tillitsvalgte ble det vurdert hvorvidt denne spørreundersøkelsen burde 

sendes til alle ansatte i kommunen. Det finnes argumenter for å gjøre dette. Likevel ble den samlede 

vurderingen at det ville være tilstrekkelig at kommunens tillitsvalgte og verneombud fikk mulighet til 

å svare. Det ble argumentert for at de tillitsvalgte og verneombudene til sammen ville speile 

synspunktene til kommunens medarbeidere på en tilstrekkelig god måte. For å sikre dette ytterligere 

ble det gitt nødvendig tid for tillitsvalgte og verneombud til å drøfte spørreundersøkelsen med de 

ansatte som disse representerer. Det har kommet flere tilbakemeldinger på at slike drøftinger 

mellom tillitsvalgte og ansatte har funnet sted. Til sammen har 299 personer besvart 

spørreundersøkelsen.  

4. Funn 
Først presenteres et sammendrag av funnene gjort gjennom intervjuer og spørreundersøkelse. 

Deretter presenteres funn fra intervjuene og spørreundersøkelsen separat og mer detaljert per 

sektor. Grafisk materiell som viser svar fra spørreundersøkelsen ligger som vedlegg i sammen med 

intervjuguiden som var utgangspunkt for intervjuene.   

a) Sammendrag av funn 
1. Generelt 

i. Både intervjuene og spørreundersøkelsen viser at det er store variasjoner mellom sektorer, 

enheter og avdelinger, og mellom ledere og medarbeidere.  

ii. En av de klareste tilbakemeldingene er at det er stor enighet blant så å si alle respondenter 

om at organiseringen i lederteam oppleves som svært positiv. Kun med et lite spørsmålstegn 

fra de tillitsvalgte i skolen. 

iii. Tilbakemeldingene viser at gjennomføringen av lederutviklingsprogrammet samtidig som 

organisasjonsendringen ble innført var en suksessfaktor. 

iv. Vi finner at både medarbeidere og ledere er positive til det de opplever som en økt satsning 

på kompetanse og kvalitet.  

v. Fra tillitsvalgte og verneombud kommer det en del tilbakemeldinger om at det oppleves som 

negativt at alle lederne noen ganger er borte på samlinger samtidig.  

vi. Opplevelsen av økte krav kombinert med begrensede ressurser er gjennomgående i alle 

sektorer og gjør at mange opplever at kompetanse til å prioritere riktig stadig blir viktigere.  

vii. Kommunikasjon og informasjonsflyt oppleves noe ulikt fra sted til sted, men det som er felles 

synspunkter på dette er at det kan bli enda bedre og at det må vies økt oppmerksomhet.  

viii. Opplevelsen av ledelsens tilstedeværelse varierer en del. Noen er fornøyde, mens andre 

mener at de ser lederne mindre nå enn tidligere. Flere mener dette som et viktig tema å 

snakke om.  
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ix. Spørreundersøkelsen viser at mange opplever god rolleklarhet, men at det også finnes de 

som ikke deler den oppfatningen. Intervjuene gir signaler om at det blir viktig å arbeide mer 

med rolleforståelse, rolledeling, rolleklarhet og tydelighet omkring delegering av ansvar og 

oppgaver.  

x. Lederne har gjennomgått lederutvikling og opplevd dette som positivt. Det kommer signaler 

om at ny kunnskap fra dette en del steder ikke har blitt godt nok kommunisert videre til 

medarbeiderne. Det kommer for eksempel fram at det finnes en del ulike forventninger til 

hva det vil si å være leder.  

xi. Både medarbeidere og ledere forteller at de administrative oppgavene ofte er så mange at 

det i praksis blir liten tid til prosesser og ledelse.  

xii. Fra flere sektorer har det blitt snakket om at det har vært mer krevende enn forventet når 

interne medarbeidere har blitt gitt opprykk for å bli ledere. Det krever bevissthet når man 

går fra å være medarbeider til å skulle bli leder på samme arbeidsplass.  

xiii. Det har blitt pekt på viktigheten av å ha en samordnede oversikter eller kalendere over alt 

som lederne skal være med på. Det er blitt gitt tilbakemeldinger på at dette fungerer i 

varierende grad.  

2. Helse og omsorg 
i. Den nye modellen oppleves stort sett som positiv i seg selv.  

ii. Det er positivt med lederteam, men noen avdelingsledere savner flere møtepunkter for 

avdelingsledere.  

iii. Det er negativt at støttefunksjoner er redusert med innføring av ny modell, noe som kan 

medføre mye administrasjon og booking av vakter og lite tid til ledelse.   

iv. Det er ønske om administrativ lederstøtte til for eksempel oppfølging av langtidssykemeldte.  

v. De fleste ledere administrerer vaktboka selv, men de opplever at dette tar enormt mye av 

deres tid. Finnes det bedre måter å arbeide med vaktboka på? 

vi. Det er behov for å arbeide med hvordan man skal prioritere i en travel hverdag.  

vii. Tilstedeværelse på arbeid med døgnkontinuerlig virksomhet må få et særlig fokus. Henger 

også sammen med hvordan man arbeider med kommunikasjon og informasjonsflyt på slike 

arbeidsplasser.  

viii. Nødvendig å arbeide mer med rolleklarhet. Særlig er det mange divergerende forventinger 

knyttet til rollen som avdelingsleder.  

ix. Kan det være ønskelig med egne samlinger for avdelingsledere?  

3. Skole (Skole og kultur) 
i. Når det gjelder tilstedeværelse så blir det sagt av tillitsvalgte at teamkoordinator i den gamle 

modellen hadde kontorplass sammen med sitt team og derfor kunne koordinere alt 

fortløpende. Nå sitter lederteamet for seg selv og medarbeiderne opplever derfor mindre 

tilstedeværelse og at avstanden mellom lærer og ledelse er blitt større. Det synes som om 

ledelsen opplever dette litt annerledes.  

ii. Når det gjelder forståelsen av hva det innebærer å være avdelingsleder og i noen grad også 

rektor i den nye modellen, så synes dette fremdeles noe uklart enkelte steder. Flere steder er 

det arbeidet grundig med rolleforståelse, men likevel synes det å være behov for å arbeide 

enda mer med rolleklarhet.  Avdelingsledere står ofte i skvis mellom ulike forventinger. 

Driver de for mye eller for lite undervisning? Skulle de hatt mer tid til utviklingsarbeid? Hva 

innebærer personalansvar for en avdelingsleder og hva innebærer det for rektorene at 

avdelingslederne har blitt gitt personalansvar? Hva består en moderne rektorrolle i? Er det 
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for mange praktiske og administrative oppgaver og for lite tid til å engasjere seg i det 

pedagogiske?  

iii. Noen lederteam har satt av egne møter for drift og egne møter for utvikling. Det blir sagt at 

dersom man skal klare å arbeide med utvikling, så må man være bevisste på å prioritere 

dette. Om ikke blir tiden slukt av administrative oppgaver.  

iv. Det har fremkommet noen særlige utfordringer knyttet til SFO. Noen opplever at lærerne 

tilhører skolens A-lag, mens SFO-ansatte spiller på skolens B-lag. Flere opplever at det var 

bedre med egen SFO-leder i stedet for at en avdelingsleder har overtatt dette ansvaret og 

SFO-lederen har blitt en SFO-koordinator. Enkelte steder opplever SFO-ansatte at 

avdelingslederen er mest interessert i skolearbeidet og nedprioriterer arbeidet med SFO. 

Rolleklarhet mellom SFO-koordinator og avdelingsleder bør også snakkes om.  

v. Skoleledelsen er frustrert over at de ikke har klart å formidle overfor tillitsvalgte hvorfor 

ledelse og endring er nødvendig og viktig. Fra ledelsens side er det et ønske om å få til en 

større VI-følelse i skolene, at medarbeidere og ledelse i enda større grad arbeider i sammen. 

vi. Noen medarbeidere etterlyser mer kommunikasjon og dialog framfor mer ensidig 

informasjon fra ledelsen.    

vii. Enkelte skulle ønske at det kunne være opp til hver enkelt skole om de ønsker å fortsette 

med den nye ledelsesmodellen eller gå tilbake til gammel ordning.  

viii. Noen medarbeidere mener at skolen satser på for mange ting samtidig og at det er behov for 

større og tydeligere prioritering av satsningsområder.  

ix. Det kan arbeides mer strukturert for å rekruttere og utvikle nye ledere i skolesektoren.  

4. Barnehage (Barn og unge) 
i. Det er bred enighet i barnehagene om at det er behov for mer administrativ hjelp. 

ii. Arbeidet med vaktlistene er tidkrevende og kan muligens organiseres annerledes?  

iii. Det er bred enighet om at det å jobbe i team er veldig positivt. De som har lederteam er 

fornøyde med modellen og de som ikke har lederteam ønsker inderlig at de også kan bli del 

av et lederteam, eller i det minste ha mulighet til å ansette en fast stedfortreder for lederen.   

iv. Mange mener at lederutviklingen handler mye om teamarbeid. De mener derfor at dette bør 

bli mer relevant for alle barnehagene, eller så må lederutviklingen ta hensyn til at ikke alle 

barnehager har lederteam.  

v. Det må arbeides mer med rolleklarhet mellom enhetsleder, avdelingsleder og pedagogiske 

ledere.  

vi. I hvilke grad kan pedagogiske ledere involveres i ledelse?  

5. Samfunn 
i. Samfunnssektoren er glade for at det er etablert lederteam. Det kan likevel være behov for å 

se på hvordan enheter med kun en avdelingsleder kan bli organisert på en måte som gjør at 

de opplever at de er med i et større lederteam. Se på størrelse på enheter og avdelinger.  

ii. Ledelsen har lært mye positivt gjennom lederutviklingsprogrammet, men det blir hevdet at 

det er varierende om lederne har klart å videreformidle det dette godt nok til de som de er 

ledere for.  

iii. Det synes som om kommunikasjon og informasjon fra «topp» til «bunn» generelt kan bli noe 

bedre i samfunnssektoren. Blant annet er det et ønske om at ledelsen i større grad skal 

formidle «det store bildet» til sine medarbeidere.  

iv. Det blir sagt at mestringsorientert ledelse fungerte enda bedre da 

lederutviklingsprogrammet pågikk. God ledelse er kontinuerlig arbeid.  
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v. Det er et ønske om mer støtte til merkantile oppgaver som for eksempel oppgaver en 

avdelingsleder kun utfører en sjelden gang.  

vi. Ledere skal være både fag- og personalledere. Der medarbeiderne opplever at leder ikke er 

fagleder oppstår det noen ganger ønske om en fagleder. Hvordan skal man forholde seg til 

slike «mellomroller»?  

 

b) Funn fra de kvalitative intervjuene 
Vi har valgt å presentere funnene kategorisert under hver av de fire sektorene helse og omsorg, skole 

og kultur, barn og unge og samfunn.  

I. GENERELT for alle sektorer 
1. Store variasjoner 

Generelt finner vi store variasjoner mellom sektorer, enheter og avdelinger. Vi finner også at på noen 

områder er det merkbare forskjeller mellom ledernivået og ansatte som ikke selv er ledere. Generelt, 

og ikke helt overraskende, er ledere overveiende mer fornøyde enn tillitsvalgte og verneombud. Selv 

om dette i noen grad gjelder alle sektorer, så ble dette i særlig grad synlig da vi intervjuet 

representanter for skolesektoren. Gjennom intervjuene får vi et inntrykk av at det er et sprik mellom 

de som er veldig fornøyd til de som er mer kritiske. Det er grunn til å anta at det i en så stor 

organisasjon som Ringerike kommune vil kunne være store variasjoner i opplevd tilfredshet 

uavhengig av ledelsesmodell. Men det er nok også slik at ledelsesmodellen kan virke ulikt inn på de 

forskjellige sektorene, enhetene og avdelingene.  

2. Avdelingsledere med personalansvar 

Det er ofte høy grad av omsorg avdelingslederne imellom. Det virker som om avdelingslederne ofte 

opplever seg som gode team. Mange mener det er positivt at avdelingsledere har fått 

personalansvar, eller som en sa «at de som hadde fagansvar tidligere nå også har fått 

personalansvar». Dette synes å være situasjonen de fleste steder, men praksisen varierer fra sted til 

sted når det gjelder avdelingsledere og deres fag- og personalansvar.  

3. Økte krav 

I intervjuene fortelles det at ansatte opplever at det stadig kommer flere krav fra myndigheter, 

brukere og innbyggere. Dette er forhold som gjør seg gjeldende uavhengig av hva slags modell for 

ledelse kommunen praktiserer.  På toppen kommer årlige krav om økonomisk effektivisering og 

innsparing som virker inn på hvordan ansatte opplever sin arbeidshverdag. Dette er også forhold som 

gjør seg gjeldende uavhengig av ledelsesmodell, men som ledere likevel må være klar over. 

4. Flere oppgaver gir skvis 

Det beskrives også at for veldig mange stillinger har det blitt stadig flere oppgaver de siste årene. 

Dette kan delvis komme som en følge av de omtalte økte kravene, men kan muligens også i noen 

grad påvirkes av måten kommunen har valgt å organisere seg på. Det kan være nyttig med å 

reflektere over hvilke oppgaver som skal tillegges de ulike nivåer og stillinger. 

En del opplever at for mye legges inn i en enkelt stilling. Dette fører til en opplevelse av å bli forstrekt 

og ikke strekker til. Dette varierer fra arbeidssted til arbeidsted. Selv om denne følelsen kan gjelde 

flere forskjellige stillingstyper, synes det tydelig at slike utfordringer på en særlig måte forbindes med 
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oppgaven som avdelingsleder. Mange omtaler denne stillingen som en stilling i skvis mellom krav fra 

kommunal ledelse, statlige myndigheter, medarbeidere, brukere og pårørende.  

5. Kommunikasjon 

I praksis kan kommunikasjon i alle sammenhenger være en krevende øvelse. Det er uvisst på hvilken 

måte organisering og ledelsesmodell virker inn på kommunikasjon, men uansett kan det være nyttig 

å tenke gjennom hvordan man kommuniserer og i hvilken grad kommunens måte å organisere seg på 

virker inn på kommunikasjonen.    

God kommunikasjon gir medarbeidere mening og retning i utførelsen av sitt arbeid, og det kan bidra 

til at man unngår unødige misforståelser og konflikter. Der kommunikasjonen er mangelfull kan 

ansatte få følelsen av at ting de ikke er forberedt på blir «tredd ned over hodet på dem». Gode 

ledere er bevisste på hvordan de kommuniserer.  

Enkelte opplever kommunikasjonen mellom de ulike nivåene i kommunen som både tilfredsstillende 

og god. Andre forteller om en kommunikasjon som de mener er nesten fraværende og at dette 

bidrar til et vesentlig energitap. Det er mye som tyder på at vi finner både gode og mindre gode 

eksempler fra alle sektorer i kommunen.  

Flere intervjupersoner påpeker at de i tiden som kommer ønsker større åpenhet og mer og bedre 

kommunikasjon mellom nivåene i kommunen. Det ble snakket om at ledere og medarbeidere trenger 

hjelp til å se det store bildet, til å forstå hvor vi er nå, hvor vi ønsker å være i framtiden og hvorfor vi 

gjør akkurat det vi gjør. «Vi må vite hvordan ting skal gjøres, men kanskje bli enda flinkere til å bruke 

tid på hvorfor. Ledelse handler om mening og om å forstå og kommunisere hvorfor vi gjør det vi 

gjør», ble det sagt.  

6. Døgnkontinuerlig drift 

Innen sektorer som tilbyr døgnkontinuerlige tjenester sju dager i uka, vil arbeid med turnus og 

vaktlister by på særegne utfordringer uavhengig av kommunens modell for ledelse. Særlig krevende 

synes dette å være innen helse og omsorg. Det er for eksempel ekstra utfordrende for lederne å få til 

teamarbeid, kommunikasjon og tilstedeværelse, som jo er viktige områder i ny ledermodell, på slike 

arbeidsplasser.    

7. Rolleklarhet 

Rolleklarhet er et av temaene i medarbeiderundersøkelsen som Ringerike kommune benytter. 

Rolleklarhet er også et av temaene som stadig nevnes i undersøkelsen av ledelsesmodell. 

Rolleklarhet er et forhold det er viktig å ha kontinuerlig oppmerksomhet på uansett hvilken struktur 

en organisasjon har. Men endring av struktur, vil kreve at dette vies ekstra oppmerksomhet.   

Knyttet til temaet rolleklarhet er temaet delegering. I alle sammenhenger er det viktig å være tydelig 

på hvilke oppgaver, ansvar og myndighet som er delegert, hva dette betyr og hvilke forventinger som 

knytter seg til delegert ansvar.  

Noe av det vi ofte fikk høre var at det for ofte hersket usikkerhet omkring rollene, oppgavene, 

delegering og ansvar. Selv om dette kan gjelde mange typer stillinger, oppleves det som om det ikke 

minst kan handle om rollen som avdelingsleder. Hva innebærer det å være avdelingsleder? Hvilke 

handlingsrom og myndighet finnes i denne stillingen?  
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8. Tilstedeværelse 

Tilstedeværelse blir nevnt av veldig mange. En del mener lederne har blitt mer tilstedeværende, 

mens andre forteller om motsatt opplevelse. Trolig er det sannsynlig at uansett ledermodell, så vil 

noen sitte med en opplevelse av at lederne er for lite til stede. Opplevelse av tilstedeværelse henger 

trolig også sammen med rolleklarhet og delegering. Det synes som om delegering av ansvar og 

oppgaver, eller mangel på dette, vil kunne ha betydning for ansattes opplevelse av ledelsen 

tilstedeværelse.  

Et annet moment er at tilstrekkelig tilstedeværelse ikke er en absolutt størrelse. Hvor mye 

ledernærvær som er ønskelig vil variere både fra arbeidsplass til arbeidsplass, men også fra person til 

person. Men det kan være nødvendig å ha ekstra oppmerksomhet på hva dette vil innebære når man 

går fra en organisasjonsmodell til en annen.  

Fra flere sektorer var det noen som mente at ledelsen var mer fraværende nå enn tidligere. Noen 

pekte på at de opplevde at både enhetsleder og avdelingsledere litt for ofte var fraværende på 

samme tid. Andre forteller at de nesten aldri ser sine ledere og at de i stor grad føler at de er overlatt 

til seg selv. Dette omhandler i særlig grad enkelte plasser i sektoren helse og omsorg. I skole mente 

også noen av ledelsen vær mindre til stede nå enn før omleggingen i 2015. 

Gjennom intervjuene kom det fram at ledelsen er mer til stede nå enn før 2015. Det vil sannsynligvis 

være nyttig med samtaler på den enkelte arbeidsplass om hva lederes tilstedeværelse skal innebære 

og hvordan man kan arbeide for at enda flere skal oppleve denne som formålstjenlig.  

9. Administrativ hjelp 

Mer administrativ hjelp er noe av det mange etterspør. Dette er trolig et av de områdene det alltid vil 

være etterspørsel etter. Samtidig er det grunn til å anta at noe av denne etterspørselen kan henge 

sammen med innføring av ny ledelsesmodell i 2015. Dette vil bli behandlet senere i denne rapporten. 

Det er likevel grunn til å tro at ønsket om mer administrativ hjelp alltid vil eksistere, særlig i en 

arbeidshverdag som er presset på tid, økonomi og ressurser. En vurdering av hva som er mulig å gi av 

administrativ hjelp og hvordan denne eventuelt kan organiseres, synes å være ønskelig.   

10. Enhetlig struktur og fleksibilitet 

Mange ønsker størst mulig likhet i struktur samtidig som de også ønsker stor grad av autonomi og 

fleksibilitet. Det fremkommer at mange er glade for en tydelig struktur, men påpeker samtidig at det 

er viktig at hver enkelt enhet og avdeling har behov for en viss grad av fleksibilitet hva gjelder måten 

de organiserer og styrer sitt daglige virke. Det kan kanskje være nyttig å avklare hvilke prinsipper 

knyttet til lederstruktur som skal gjelde for alle i kommunen og hvilke områder den enkelte enhet og 

avdeling kan velge mer lokale måter å organisere seg på.  

11. Struktur eller person 

Det er noen ganger et spørsmål om hva som har sin årsak i struktur og hva som har sin årsak i person. 

Enkelte bemerker at uavhengig av modell for ledelse eller hvordan en organisasjon er strukturert, så 

kommer man ikke bort fra at det er mennesker som skal utføre arbeidet. Kvalifikasjon, kompetanse 

og innstilling til ledere og medarbeidere vil ha betydning for arbeidet og samarbeidet på en 

arbeidsplass enten man er organisert på den ene eller andre måten.  
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12. Interne opprykk 

Forskning og erfaring viser at det er krevende å gå fra å ha en rolle som medarbeider til bli leder på 

samme arbeidsplass. Dette bekreftes av erfaringer flere har gjort seg i Ringerike kommune. Det å 

plutselig skulle lede dine tidligere kollegaer er en øvelse som kan by på utfordringer både for de som 

skal ledes og den som skal lede. Dette er et psykologisk fenomen som gjør seg gjeldende uansett 

organisasjonsform, men som ble spesielt relevant i og med at mange medarbeidere ble ledere da ny 

ledermodell ble innført. Dette ble et tema under flere av gruppeintervjuene. 

13. Prioritering 

Flere av de som ble intervjuet snakket om behovet for å prioritere. Dette kan gjelde hva man skal 

gjøre eller ikke gjøre, eller vurderinger om hva som er godt nok. Oppgavene i kommunen er mange 

og omfattende. Derfor kan ansatte ha behov for å drøfte prioriteringer med sine ledere og arbeide 

strukturert med å prioritere det som er aller viktigst.    

Flere ledere forteller at de har delte stillinger. For eksempel kan de jobbe 40 % som leder og 60 % 

som vanlige medarbeider. For mange oppleves det som om tiden ikke strekker til for å utøve 

oppgaver forbundet med ledelse, som utviklingsarbeid og oppfølging av medarbeidere. Flere 

opplever at for mye av deres tid går med til administrativt arbeid.  

Det ble uttrykt fra alle sektorer at kravene og forventingene øker samtidig som de økonomiske 

rammene strammes inn. Derfor ønsker flere mer veiledning og hjelp til å gjøre gode prioriteringer.  

14. Teamarbeid 

En gjenganger i alle intervjuene er den store begeistringen for at det er lagt til rette for å arbeide mer 

i team. De som har fått mulighet til dette etterspør enda mer kompetanse om teamarbeid. De som i 

mindre grad arbeider i team ønsker at også de skal få flere muligheter til å være del av et fungerende 

team. Vi har hørt en stor overvekt av positive beskrivelser av det at kommunen har satset på å gjøre 

ledelse til et arbeid som i stor grad utføres av team.   

Når det blir endringer i et team må man på mange måter starte litt på nytt. Man må forklare hva som 

er teamets hensikt og funksjon, snakke om oppgavene som skal løses og hvilke roller de ulike 

medlemmene kan fylle. Noen mener også at det å snakke om normer og hvordan man ønsker å ha 

det i sitt team eller på sin arbeidsplass må bli et tema oftere enn det er nå.  

15. Myndighet 

Noen av de intervjuede mente at avdelingsledere burde få delegert mer myndighet til å utøve 

praktisk ledelse, som for eksempel det å ta beslutninger som omfatter menneskelige og økonomiske 

ressurser. Med dette menes for eksempel avdelingslederes mulighet og myndighet til å foreta 

selvstendige økonomiske prioriteringer.  

 

II. BARN OG UNGE 
1. Ulikheter 

Av de 11 kommunale barnehagene i Ringerike kommune er det tre barnehager som har både 

enhetsleder og avdelingsleder, og slik sett et lederteam. De 8 andre barnehagene har ikke et 

lederteam, men kun en enhetsleder, eller styrer. Når det gjelder sammensetning av lederteam, 
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fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar, så er det forskjeller også mellom de tre barnehagene som 

har et lederteam.  

2. Personalansvar 

Det kan være ulik fordeling mellom ansvar for fag, personal og administrasjon. «I vår gjorde vi et 

skille mellom det å ha fagansvar og det å ha personalansvar», var det en som sa. Det er ikke uvanlig 

at avdelingsleder har fått et pedagogisk fagansvar, mens enhetsleder eller styrer har personal- og 

administrativt ansvar. I en barnehage sa de at «Vi snakket om at personalansvaret skulle ligge litt 

distansert og da passet det best at det ble plassert hos styrer og ikke hos avdelingsleder».  

Det er noe usikkert om avdelingsledere i barnehagene har personalansvar i det hele tatt. Mye tyder 

på at mange ansatte foretrekker at enhetsleder har personalansvaret.  

3. Oppstykkede stillinger 

Det kom fram at flere har stillinger som er oppstykket. Med dette menes at stillingen for eksempel 

kan inneholde å være avdelingsleder i 40 % og pedagogisk leder i 60 %. Slike oppdelinger kan 

oppleves utfordrende og kan for eksempel gjøre det krevende å ha personalansvar.  

4. Størrelse  

Det ble nevnt at kommunen ikke ønsker å ha små barnehager, men at en del foreldre nettopp 

prioriterer å sende sine barn til mindre barnehager. Samtidig svekker små barnehager muligheten for 

å kunne etablere gode lederteam. Det ble i intervjuene snakket om fordeler og ulemper ved å ha 

store og små barnehager. For at kommunens nye ledermodell skal fungere optimalt, og 

lederteamene bli reelle, kan det være nødvendig med en viss størrelse på barnehagene.   

5. Ledelse 

Da personer i barnehagesektoren ble spurt om deres syn på ledelse og praktisering av ledelse på sin 

arbeidsplass, var det noen som sammenlignet ledelse med å vaske hus. Når det gjøres, så ser du det 

ikke, men når det ikke vaskes, så merker du utrolig godt. Da blir atmosfære, visjoner og retning borte. 

Ledelse handler om å legge til rette for at ansatte kan gjøre sine jobber på en god måte og å lage 

strukturer og systemer som skaper trygghet og forutsigbarhet. 

Enkelte fortalte om at det tidligere var mye mer sprik og at det kunne være ulik praksis fra person til 

person og avdeling til avdeling. Med fokus på lederutvikling og overgang til ny ledermodell, har det 

blitt mye mer helhet og enhet, blir vi fortalt.  

6. Skjerpede krav 

Mange opplever at kravene til barnehagene og deres ansatte vokser. Disse kravene kommer både fra 

stat og kommune, men også fra foreldre og barn med særlige behov.  

Selv om dette ikke direkte er knyttet til endringer i lederstrukturen i kommunen, så blir det sagt at 

dette gjør det mer krevende å være leder og tydeliggjør hvor viktig det er med kontinuerlig 

oppmerksomhet på ledelse. 

7. Profesjonalisering 

I intervjuene ble det sagt at «Nå har vi mer oppmerksomhet på det faglige. Vi har fått mer struktur på 

arbeidet og fremstår som mer enhetlig». Der arbeids- og rolledeling mellom enhetsleder og 

avdelingsleder fungerer, har også profesjonaliseringen blitt styrket.  
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Noen steder har foreldregruppa blitt mer involvert og nye ting er prøvd ut. De intervjuede som har 

opplevd dette som positivt mener at ny lederstruktur har bidratt til å styrke kvaliteten på 

tjenestetilbudet. 

8. Rolleklarhet 

Tillitsvalgte og verneombud som er intervjuet forteller at de har brukt tid på rolleavklaring og 

opplever at fordeling av oppgaver mellom styrer/enhetsleder og avdelingsleder stort sett fungerer 

bra. Hvordan dette helt konkret fordeler seg kan variere fra barnehage til barnehage.  

Mange av de intervjuede forteller at det har vært «mye famling for å finne riktig fordeling av 

oppgaver og rolleforståelse». Det blir også sagt at avdelingsleder har liten tid til ledelse. Det går mest 

tid til administrasjon og mindre til ledelse av personalet. Mange opplever at man kommer i skvis 

mellom forventinger og at det er lett å oppleve å være på etterskudd. «Jeg skal være leder og jeg skal 

være på avdeling og jeg skal være på rådhuset. Jeg strekker ikke til på alle disse områdene», var det 

en som sa.  

I denne hverdagen er det noen som opplever uklarhet knyttet til roller, forventinger, ansvar, 

delegering og prioritering. Det ble blant annet sagt at det er viktig å jobb mer med å klargjøre 

rolleforståelse, rolledeling og delegering av myndighet.  

9. Ansatte i skvis 

Noen sier at det de savner er å få litt ro og fred til å jobbe med fag eller ledelse og mener at 

administrasjon og personal ble prioritert og det faglige nedprioritert i forbindelse med omleggingen 

til ny ledelsesmodell. Andre forteller at de må arbeide mer enn 100 % for å få gjort det som må 

gjøres, og omtaler dette som «skremmende» og ikke holdbart i lengden. Noen benyttet utrykk som 

«hverdagsfeighet» om det at enkelte ledere synes det blir for krevende å stå opp mot for eksempel 

kravstore foreldre til barn som går i barnehage. En sa at «vi opplever at mer ledelse har ført til større 

arbeidsbyrde for oss som er pedagogiske ledere. Det er også ofte at vi ikke får sette inn vikarer pga. 

økonomi». 

10. Lederteam 

Alle intervjuede fra barnehagesektoren er enige om at det er veldig positivt at det er innført 

lederteam. En forteller at «det er en veldig støtte at vi er et lederteam. Vi har hele tiden vært 

tydelige på at vi er et lederteam og at vi begge er sammen om å lede barnehagen».  

Det er relativt tydelig at ordningen med lederteam oppleves som veldig bra der den er innført. Det 

oppleves som like tydelig at barnehageansatte ønsker at ordningen med lederteam skal utvides til å 

gjelde enda flere. 

En som jobber i barnehage med avdelingsleder sa det på følgende måte: «Jeg er glad for at jeg fikk 

være med på den nye strukturen. Alle barnehager trenger å ta del i den nye 

avdelingslederordningen». 

I Ringerike kommune har de fleste barnehagene ikke avdelingsledere og heller ikke etablerte 

lederteam. Et av de tydeligste signalene i denne evalueringen er at veldig mange opplever det å 

arbeide i lederteam som svært positivt. Mangel på å være del av et lederteam blir således opplevd 

som ekstra negativt for de som er organisert på en måte som gjør at de i stor grad opererer alene 

som leder. De dette gjelder mener at det må være et mål at alle i kommunen får delta i reelle 

lederteam.  
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11. Lederutvikling 

Det kommer tydelig fram at arbeidet med lederutvikling har vært bra for barnehagene. En forteller at 

«jeg har blitt enda mer bevisst og enda mer tydelig etter lederskolen. Jeg har fått mer stolthet. Vi er 

Ringerike kommune. For meg er relasjonskompetansen det viktigste. Det å være et forbilde i møte 

med barna, foreldre, ansatte». Det er en opplevelse av at lederutviklingen har ført til økt fokus på 

fag. «Jeg tror at hele personalgruppa har løftet seg. Det er mer fag og mer struktur nå enn før», sier 

en annen. De som jobber i barnehager uten avdelingsledere forteller at de syntes det var 

«frustrerende å være alene når man skulle snakke om lederteam på ledersamlingene».   

12. Pedagogiske ledere 

Under intervjuene ble det sagt at «pedagoger er også ledere. Skal vi drive ledelse helt ut så må også 

de pedagogiske lederne inviteres til å være en del av ledelsen». Kanskje vil det være aktuelt å se 

nærmere på hvordan dette eventuelt skulle kunne se ut i praksis.  

13. Tettere oppfølging 

Gjennom intervjuene fikk vi en klar forståelse av at ansatte i barnehagene ønsker seg mer 

administrativ støtte. En sa: «Jeg skulle ønske tettere oppfølging opp mot enhetene der det trengs. 

For eksempel har vi slitt mye sykefravær i vår barnehage. Dersom kommunen (HR) troppet opp og sa 

at dette er kommunens sykefraværsoppfølging, den skal du følge, så hadde det vært veldig fint. Det 

er tøft og brutalt, men det kan gi god effekt. Jeg skulle ønske at vi ble gått etter i sømmene enda mer. 

Noen som fulgte oss opp enda tettere».   

Det fremkommer en opplevelse hos barnehageansatte og ledere at det er behov for avlastninger som 

gjør at arbeidshverdagen blir mindre stressende for lederne i barnehagene. Et innspill som kom var å 

«se på muligheter til å finne løsninger, som for eksempel stedfortreder eller noen som kan avlaste 

lederoppgavene. Hvor mye kontorhjelp trengs? Hva skal en lederrolle være? Vi er åpne for å se på 

forskjellige løsninger». Det synes som om alle barnehager ønsker mer støtte og ressurser til 

administrasjon og/eller ledelse. 

14. Vaktlister 

Noen snakket om forbedringer i forhold til sykefravær og vaktlister og sa blant annet at «jeg tenker 

at vi kunne hatt noe av det samme som Gerica når det gjelder å shoppe vakter. Vi har en del folk som 

er delvis sykmeldt. Da burde det vært sett på i sammenheng. Hvordan kan vi bruke den/de vi har på 

beste måte?» 

 

III. HELSE OG OMSORG 
1. Store forskjeller 

Sektoren helse og omsorg er stor og omfattende. Tjenestene som gis er mange og spenner over et 

bredt spekter. Dette bidrar til at det er en del forskjeller mellom både enheter og avdelinger. Det kan 

være relativt stor forskjell på ansvar og oppgaver som den enkelte enhetsleder eller avdelingsleder 

har. Mange opplever at det er et stort spenn i oppgaver. 

Det er forskjell på hvor store avdelingene og enhetene er og hvordan de er organisert. Noen sier at 

«hos oss er enhetsleder veldig tett på. Men jeg tror det er ulikt hvordan vi er organisert i teamene, 

på avdelingene og i enhetene». 



16 
 

I noen avdelinger og enheter fungerer organisering bra. Andre steder kan det være ønskelig med 

justeringer. Det blir sagt at kommunen kan bli tydeligere på å klargjøre «hvilke kompetanse 

kommunens ledere skal ha? Hva krever kommunen av sine ledere»? Enkelte synes at det nå er et for 

stort sprik i kvaliteten og kompetansen som kommunens ledere innehar.  

2. Roller, ansvar og oppgaver 

En av de intervjuede sier det slik: «Den store endringen var at da jeg ble avdelingsleder overtok jeg 

alle oppgavene, mens den som ble enhetsleder «flyttet opp» og fikk mer administrasjonsoppgaver». 

Generelt jobber enhetslederne mer overordnet, med støtte til avdelingsleder og mindre mot 

avdelingen. Det kan likevel virke som om det er variasjon fra sted til sted i hvilke roller, ansvar og 

oppgaver som tilfaller henholdsvis enhetsleder og avdelingsleder.  

En avdelingsleder forteller at vedkommende «har mer å gjøre som avdelingsleder enn som 

virksomhetsleder tidligere. Jeg har alle oppgaver som avdelingsleder som jeg tidligere hadde som 

virksomhetsleder». Det framtrer av uttalelser som dette at avdelingslederjobben er sammensatt og 

krevende posisjon. Den inneholder mange elementer og det er mange forskjellige forventinger. Men 

det er i stor grad avdelingsleder som møter de daglige utfordringene fra ansatte, brukere og 

pårørende.  

Det kan likevel i praksis eksistere noe uklarhet om hvor grensene går for ansvar og oppgaver mellom 

enhetsleder og avdelingsleder. Tydeliggjøring og kommunikasjon om fordelingen av roller, ansvar og 

oppgaver mellom enhetsleder og avdelingsleder blir derfor viktig.   

3. Døgnkontinuerlig drift 

Personer fra sektoren helse og omsorg understreker i intervjuene at det er stor forskjell på å lede et 

døgnkontinuerlig tilbud og en arbeidsplass som kun yter tilbud på dagtid i ukedagene. 

På steder der det gis et døgnkontinuerlig tjenestetilbud har noen ledere delt sin stillingen i en del der 

de inngår i ordinær turnus og en annen del der de fungerer som leder. Flere forteller at det er 

krevende å ha en delt stilling hvor de arbeider delvis i drift og delvis med ledelse og administrasjon.  

Det byr på ekstra utfordringer for lederne å skulle skape god teamfølelse når man driver 

døgnkontinuerlig drift. En uttaler seg slik: «Det byr på ekstra utfordringer at mange ansatte ser 

hverandre sjeldent og at flere ansatte jobber i små stillinger». Det store antallet med små stillinger 

innen helse og omsorg gjør det ekstra krevende å skape gode og fungerende team på arbeidsplassen. 

Det er også krevende å få til prosess, felles refleksjon og teambygging når mennesker starter og 

begynner til ulik tid og kanskje knapt nok møter hverandre. 

4. Vaktboka 

En endring som flere kom inn på var at det tidligere var veldig tydelig hvem som hadde ansvar for 

vaktboka. Flere opplever at dette har blitt mindre opplagt med ny ledelsesmodell. Praksisen for 

hvordan man vedlikeholder vaktboka varierer en del fra arbeidssted til arbeidssted. Arbeidet med 

administrasjon og vaktboka må utføres, men det er ulikt, og litt uklart, hvordan man gjør dette etter 

innføring av ny ledermodell. Noen steder blir vi fortalt at dette fungerer godt, mens dette synes å 

være en konstant utfordring andre steder.  

5. Teamarbeid 

Det er stor enighet om at det å arbeide i team fungerer godt. Likevel forteller enkelte at de føler at 

de arbeider mye alene. De som får teamene til å fungere, er godt forøyd med ny ledelsesmodell, men 
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de som ikke får det til å fungere, være seg geografiske, strukturelle eller mellommenneskelige 

forhold, opplever teamarbeid og ledernærvær som et stort savn. Fordi fokuset på lederteam, 

teamarbeid og ledernærvær de siste årene er blitt løftet som svært sentralt, så blir tapsfølelsen desto 

større der ansatte opplever at dette ikke fungerer som forventet.  

En enhetsleder sier at «jeg er fornøyd med at jeg har avdelingsledere og at vi kan drøfte ting i 

lederteamet. Det er en styrke at man ikke sitter helt alene om alt. Jeg er glad for at vi er et 

lederteam, og at vi bruker hverandre. Det å jobbe i team opplever jeg som veldig positivt».  

Selv om så å si alle uttrykker at det er veldig positivt at den nye ledelsesmodellen legger til rette for 

mer teamarbeid, så forteller noen også om hvor krevende det kan være dersom teamene som skal 

samarbeide oppleves som dysfunksjonelle. Flere ønsker derfor økt innsats for å styrke teamarbeid.  

6. Kommunikasjon 

Gjennom samtalene kommer det fram at det er store forskjeller i hvordan ansatte opplever at 

kommunikasjon og informasjonsflyt fungerer. Enkelte steder er både den elektroniske og den 

personlige dialogen og kommunikasjonen svært velfungerende. Andre forteller at slik 

kommunikasjon og informasjon i stor grad oppleves som så å si fraværende. Det alle kan enes om er 

at informasjon og kommunikasjon er et sentralt område både får å skape en god arbeidsplass og for 

å kunne gi et så godt tjenestetilbud som mulig.  

Enkelte trekker fram at de setter pris på ledere som sender hyppig og viktig korrespondanse og 

informasjon via e-post. Det er også flere som forteller om viktigheten av at lederne tar seg til å møte 

og snakke med den enkelte ansatte. Kommunikasjon via digitale hjelpemidler, i møter og gjennom 

samtaler med individer, er noe mange understreker viktigheten av. Noen ansatte sier at «lederne er 

masse på møter etc. som vi som ansatte aldri hører noe om. Det er noe med at beskjeder som skal 

gis videre ikke kommer videre». 

En annen kommunikasjonsutfordring er tilgang og kompetanse knyttet til digitale 

kommunikasjonsverktøy. En forteller at «vår leder sier at hun har oppdatert kalenderen, men vi har 

mange medarbeidere som ikke engang har tilgang til kalender i telefonen sin, og da er det ikke lett». 

En sa at «jeg kunne tenkt meg at avdelingslederne fikk være med mer og at det ikke bare er 

enhetslederne som var sammen med kommunalsjef. Jeg tror at det ville gitt større forankring og 

bedre informasjonsflyt». Kanskje det i noen tilfeller kunne vært behov for en direkte link fra 

avdelingsledere til kommunalsjefen? En annen uttrykte at «jeg som tillitsvalgt får mye informasjon og 

den burde også medarbeiderne fått direkte tilgang til». For noen år siden fikk alle mulighet til å høre 

hva rådmannen sa i forbindelse med innsparing. Dette var veldig bra. Det er alltid lettere å forholde 

seg til det man vet noe om».  

7. Modellen i seg selv  

Et flertall av de intervjuede mener at den nye ledermodellen fungerer godt og at det ikke er noen 

grunn til å endre den. Noen uttrykker at «det er bra at det har kommet avdelingsledere og at det har 

blitt færre medarbeidere per leder. Jeg er veldig fornøyd med avdelingslederstrukturen. Men, så skal 

det kanskje sies at avdelingslederne har fått veldig mye å gjøre.» Selv om mange opplever at strikken 

er strukket langt og at det er mye å gjøre med knappe ressurser, så hevder en del likevel at den nye 

ledelsesmodellen har bidratt til økt fokus på kvalitet, systemer og teamarbeid.  

8. Lederutvikling 
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Det synes som om at flere mener at det praktiseres mer mestringsorientert ledelse nå enn tidligere. 

Gjennom programmet for lederutvikling opplever flere at de ser helheten i kommunen bedre nå. 

«For meg har ny struktur betydd en bratt læringskurve. Jeg har lært mye nytt. Blitt kjent med meg 

selv som menneske og leder» var det en som sa.  

På enkelte områder innen helse og omsorgssektoren opplever de at det er større muligheter for å ta 

videreutdanning nå enn tidligere. De som får tilbud om videreutdanning forteller at dette gir store 

muligheter for å oppleve mestring.  

9. Avdelingslederne 

Under intervjuene blir det nevnt flere ganger at mange opplever at avdelingslederne står i en spesielt 

krevende stilling. En sa det slik, «jeg tenker at man må ha litt omsorg for avdelingsledere. Det er 

mange som er slitne. Det skorter på ressurser og det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe. 

Da blir det lett et stort fokus på MÅ-oppgaver og mindre fokus på prosess og ledelse». Det synes å 

være mange forventinger til avdelingsledere samtidig som forventingene kan oppleves uklare.  

Flere sier at oppgavene som legges på avdelingslederne ofte er så mange og at det fører til at 

avdelingsledere ofte kan komme i en skvis og oppleve å ikke løse noen av oppgavene godt nok.  På 

grunn av dette var det noen som var redde for at det skulle bli vanskelig å rekruttere og beholde 

avdelingsledere.  

10. Rolleklarhet 

Flere forteller at de har brukt lang tid på å finne ut av roller, ansvar og oppgaver. Blant annet mellom 

enhetsleder og avdelingsleder. Dette bildet er nok ikke helt entydig, men det vil trolig være 

gjenkjennbart for en god del. En sa at «nå synes jeg selv at vi har en grei fordeling der avdelingsleder 

har daglig ansvar og enhetsleder har overordnet ansvar». 

Det er noen som forteller om ansatte som er usikre på hva lederne egentlig skal gjøre. «Gjør de noe? 

Hva holder de egentlig på med?» En sier: «Jeg opplever at avdelingslederen alltid må sjekke med 

enhetslederen for å kunne si noe. Jeg opplever at avdelingsleder ikke har tid til oss. Jeg opplever at 

beslutninger flyttes oppover». Inntrykket blir at det i en god det tilfeller handler om at det er 

uklarhet knyttet til tydelig delegering av ansvar og myndighet.   

Flere steder virker det som om grensene mellom avdelingsleder og enhetsleder oppleves som 

flytende og uklare. De intervjuede synes enige om at det er behov for å jobbe med å definere de 

ulike rollene tydeligere og med å kommunisere rolleforståelsen bedre til alle ansatte. 

Intervjupersonene var opptatt av at det er mange som har ulike forventinger og forståelser av hva de 

ulike rollene skal inneholde. En mente at det kunne være nyttig å få vite mer om «hvilke 

forventninger kommunalsjefen har til avdelingslederne?  

Samtidig som kommunens ledere har sine forventinger til avdelingslederne, så ønsker flere 

tillitsvalgte og verneombud at lederne skal bidra mer aktivt i ordinær drift og arbeid med vaktboka. 

Enkelte steder synes det å være motsetningsfulle forventinger som det kan være fornuftig å rydde i.  

11. Kvalitet 

De som er intervjuet forteller at det har blitt jobbet mye med kompetanseheving, rutiner og 

systemer. Vi får et klart inntrykk av at mange i helse og omsorg opplever at kvaliteten på tjenestene 

har blitt bedre etter omleggingen i 2015. På direkte spørsmål om kvaliteten hadde blitt bedre, så var 

det en som svarte klart og tydelig «Ja, det er jeg helt overbevist om at det har ført til. 
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Avdelingslederne har mye bedre mulighet til å følge opp overfor brukere og pårørende nå enn 

tidligere. Jeg har ikke færre arbeidsoppgaver, men vi jobber mer med fag og kvalitet nå enn tidligere. 

Jeg synes det er blitt mye bedre, men det er ikke tvil om at det er tøffe dager». 

Mange opplever at kvaliteten på tjenestene har blitt bedre, men det er også de som mener at 

kvaliteten har blitt dårligere. Dette gjelder trolig særlig der det er mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

Det kan også handle om at pårørende mener at det kan ta lang tid å få respons på sine henvendelser.  

12. Tilstedeværelse 

Når det gjelder tilstedeværelse, så er inntrykket at dette i det aller vesentligste har blitt bedre. 

Avdelingsledere synes generelt å være ganske tett på og det virker som om ansatte opplever mer 

nærledelse nå enn tidligere. Men, det er også enkelte som hevder at det har gått motsatt vei.  

Tilstedeværelse er ikke nødvendigvis en absolutt størrelse. Det handler sannsynligvis like mye om 

hvordan ansatte subjektivt opplever situasjonen. Og, denne opplevelsen varierer en del.  

Ledere forteller ofte at de går med en konstant følelse av at de burde gjort mer og vært mer til stede 

for sine medarbeidere.  

Det ble nevnt at der en enhetsleder har ansvar for flere avdelinger som er spredt på ulike lokasjoner, 

så oppleves det uheldig at enhetsleder er fysisk plassert på en av avdelingene.  

For en leder som har ansvar for mange mennesker som er fysisk spredt på ulike steder oppleves det 

som utfordrende å skulle være nok til stede for alle sammen. Og medarbeiderne på enhetene kan 

oppleve at lederen ikke er synlig nok. Tilsvarende sies det at «det under slike forhold kan være 

krevende å bidra til at arbeidsteam fungerer godt sammen. Det er en utfordring at mange sitter på 

forskjellige steder rent fysisk».  

Noen forteller at selv når leder er tilstede og skulle utføre ledelse, så er det ofte administrative 

oppgaver som ofte blir prioritert.  

Det synes nødvendig å samsnakke enda mer slik at det oppstår størst mulig felles forståelse av hva 

man kan forvente og hva man mener med ledernærvær.  

13. Prioritering 

Gjennom intervjuene fremkommer det at mange synes det er krevende å prioritere, samtidig som 

det understrekes at det er absolutt nødvendig å kunne prioritere. Fra lederutviklingen er det noen 

som forteller at de bruker «prioriteringskrysset» ganske mye.  

Med opplevde økte krav og forventinger fra brukere og pårørende, er det helt nødvendig å kunne 

prioritere. Dette er noe vi får inntrykk av at mange er opptatt av.  

Pålegg fra nasjonale og lokale myndigheter kommer ofte i tillegg til det som oppleves som en 

allerede travel hverdag.  En sier at «Det kommer stadig flere og flere oppgaver og alt synes å være 

like viktig. Derfor trenger vi hjelp til å rydde og prioritere i oppgavene våre»! Det var flere som var 

opptatt av at de kunne trenger hjelp til å arbeide med prioritering.  

Det oppleves som enkelt å sitte på et overordnet nivå og vedta endringer, men det er svært krevende 

å skulle implementere endringer på en arbeidsplass der medarbeiderne allerede føler seg 

overarbeidet. Dersom det ikke legges til rette for å lage gode implementeringsprosesser kan nye 

oppgaver og krav oppleves som stressende. En del opplever at handlingsrommet de mener de skulle 
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ha til å gjøre nødvendige prioriteringer er svært lite. Mange synes å gå med en følelse av å være på 

etterskudd. Kompetanse og evne til å prioritere synes derfor å bli stadig viktigere.  

14. Rekruttering  

En utfordring som blir trukket fram med den nye ledermodellen er at mange av treåringene blir 

ledere og at det derfor blir færre treåringer som bidrar med å utføre sitt primærfag. Rekruttering av 

kvalifiserte fagpersoner er en utfordring flere steder, selv om dette kan variere en del mellom 

arbeidsplassene. Der det er gode fagmiljøer synes det enklere å tiltrekke seg ytterligere kompetanse.  

15. Antall enheter 

Innen helse og omsorg har det blitt hevdet at enkelte enheter er for små, mens noen avdelinger er 

for store. Et forslag som ble nevnt er derfor å se på størrelsen enheter og avdelinger.  

16. Systemer som ikke snakker sammen 

Innen helse og omsorg kommer det fram frustrasjon over at noen av de digitale systemene som 

kommunen benytter i begrenset grad fungerer godt i sammen. Det blir sagt at «vi opplever et stort 

behov for at disse systemene prater bedre sammen». Lederne opplever at dette bidrar til 

unødvendig frustrasjon og at det går ut over den tiden de kunne brukt på nødvendige lederoppgaver.  

17. Assisterende avdelingsleder 

Det kom innspill om at «noen plasser, blant annet der avdelingslederen har personalansvar for veldig 

mange, hadde det vært ønskelig at avdelingsleder hadde hatt en assisterende avdelingsleder eller 

nestleder.  

18. Administrativ støtte 

Flere av de intervjuede etterlyste mer administrativ støtte. Det kan for eksempel handle om 

sykefravær, dataprogram og arbeidet med vaktboka. Blant annet ble det ytret ønske om at HR kunne 

følge opp de mest krevende sykefraværssakene enda tettere?  

19. Samlinger for avdelingslederne 

Noen mente at avdelingslederne burde ha egne møteplasser: «Jeg tenker at av og til så burde også 

avdelingslederne kunne samles uten at enhetsleder er med. De kan trenge noen på sitt eget nivå å 

sparre med». 

20. Kommunalsjefer 

En intervjuperson mente at helse- og omsorgssektoren er så omfattende og kompleks at behovet for 

å dele denne sektoren på to kommunalsjefer burde vurderes. 

 

IV. SAMFUNN 
1. Etablert struktur 

Samfunn forteller at de allerede i 2010 etablerte en ledelsesmodell som ligner den som ble lansert 

for hele kommunen i 2015. Intervjupersonene fra samfunn har derfor ikke merket store endringer fra 

hvordan de hadde det før 2015 til hvordan de har det nå. Likevel ble det hevdet at oppfølging av 

personalet var blitt bedre etter 2015.  
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2. Bestiller og utfører 

Intervjupersoner fra samfunnssektoren forteller at reformen med bestiller/utfører-modellen har 

vært veldig mye mer utfordrende enn innføring av ny ledelsesmodell og at denne burde evalueres. 

3. Innbyggere 

Innen samfunnssektoren jobber man ofte i direkte kontakt med kommunens innbyggere. Dersom 

noen ikke får det svaret som de ønsker, så går de ofte videre, av og til involveres også politikerne. 

Det krever kunnskap, klokskap og god kommunikasjon fra lederne for å håndtere dette.   

4. Avdelingsleder 

Noen intervjupersoner bemerket at «det er avdelingslederne som står i det ute blant 

medarbeiderne». 

Det kan virke som om det er ulik praksis og noe usikkerhet knyttet til avdelingslederes fag- og 

personalansvar. Enkelte kommenterte at de har oppfattet at avdelingsledere ikke har fag- og 

personalansvar. Her kan det synes som om det er variasjon fra avdeling til avdeling. 

Noen føler at stadig flere merkantile oppgaver er blitt lagt på lederne. «Jeg opplever at stadig flere 

ting faller på lederen, alt fra hvor hotellovernatting skal føres til sykefraværsoppfølging». Ledere 

synes de blir sittende mye på kontoret eller i møter, og at de har fått stadig flere administrative 

oppgaver. Det ble sagt at «den ansatte føler seg nok mer sett og hørt nå enn før den nye 

ledelsesmodellen. Samtidig som avdelingsledere har fått personalansvar, så har ikke fagoppgavene 

blitt borte. Slik får avdelingslederen en stadig mer kompleks og omfattende jobb».  

Noen foreslo at det kanskje kunne være behov for egne samlinger for avdelingslederne. Et annet 

forslag var å gi avdelingsledere i enheter med kun en avdelingsleder muligheten til å hospitere i 

andre beslektede avdelinger. Dette for å få et litt større ledermiljø for avdelingsleder som arbeider 

mye alene.  

5. Kvalitet 

De intervjuede fra samfunnssektoren er av den oppfatning at kvaliteten på tjenestene som tilbys har 

holdt seg jevnt god og at det ikke er store forskjeller i forhold til før og etter omleggingen i 2015. 

De intervjuede mener likevel at den nye ledelsesmodellen fører til at innbyggerne får bedre 

tjenester. For eksempel sier noen at «vi opplever at det er lettere å finne hvem man skal prate med i 

teknisk. Det har blitt mer oversiktlig». Samtidig sier en at «etter hvert som vi har fått mer digital 

kommunikasjon med innbyggerne, øker også forventningspresset». 

6. Lederutvikling 

Avdelingslederne og enhetsledere forteller at de fikk mye ut av lederutviklingen. Det har blitt mer 

fokus på ledelse. Enkelte sier at de opplever at man har gått fra å være fagspesialist til å bli leder. 

Noen sa at «før lederprogrammet jobbet vi mer på hver på vår tue, men nå jobber vi mye mer 

sammen». Det uttrykkes begeistring over at alle ledernivåene har fått delta på de store 

ledersamlingene. En sier at «jeg tenker på første gangen rådmannen tok med seg enhetslederne til 

Storefjell. Det skapte bruduljer. Nå er det aksept for at man skal bruke penger og tid på ledelse». 

Samtidig ble det sagt at «det mangler noe i lederutviklingen. Ledere lærer noe som ikke 

medarbeidere vet noe om. Da er man ikke på samme planet. Kommunen må hjelpe lederne til å gjøre 

nye verktøy, metoder, tenkning og måter å drive ledelse på bedre kjent for medarbeiderne». Tanken 
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er at medarbeiderne i kommunen ikke helt henger med på alt det nye som lederne har fått med seg 

de siste årene. Nå synes det viktig at medarbeiderne blir enda mer koblet på ledertenkningen til 

kommunen.  

7. Team er bra 

Intervjuene stadfester at også ansatte i samfunnssektoren opplever det positivt å arbeide i team. 

Blant annet ble følgende sagt, «Det er bra at man ikke står aleine om et vedtak. Det er betryggende å 

ta en prat med sin avdelingsleder». 

8. Rolleklarhet 

Personer som er intervjuet fra samfunnssektoren mener at rolleklarheten er bedre nå enn tidligere. 

«Vi har fått i gang nye rutiner. I starten hadde jeg masse telefoner i ferien, nå har jeg ingen. Jeg tror 

det skyldes at avdelingslederne er tryggere i rollene sine», var det en som fortalte. 

En annen sa at «det var flere gråsoner tidligere. Mange henvendelser kom uten at det ble gitt svar. 

Rolleavklaringen har vært essensiell» Nå har vi grei oversikt over roller til enhetsleder og 

avdelingsleder». 

Noen hevder at «enhetsledere blir kontaktet hele tiden. Det er ikke alltid at avdelingslederne tør å ta 

en beslutning. Det er heller ikke så lett for enhetsleder å gi fra seg kontrollen. Her tror jeg vi har en 

jobb å gjøre med rolleklarhet og delegering».  

Selv om rolleklarheten trolig har bedret seg etter omlegging til ny lederstruktur i 2015, så synes det 

fremdeles å være behov får å jobbe med rolleforståelse, rolleklarhet og delegering av ansvar og 

myndighet innen samfunnssektoren.  

9. Kommunikasjon 

En av de intervjuede forteller at «jeg blir ofte tidlig informert av min leder når det er større ting som 

skjer. Kommunikasjon og informasjon er avgjørende for å lykkes». Hvordan man opplever 

kommunikasjonen på sin arbeidsplass er varierende, men samtalene tyder på at flere opplever denne 

som forbedret de siste årene.   

Samtidig var det noen som mente at «kommunikasjonen gjennom hele linja kan oppleves lang og 

ikke optimal. Fra toppledelsen og helt ned på «gølvet» er det en lang og kronglete vei. Det har blitt 

terpet på at det skal gå i linja både opp og ned. Men noen ganger stanser det opp og andre steder 

hoppes det over ledd. Mye kan forsvinne i linja. Opplever at kommunalsjefnivået ikke har så god 

forståelse for arbeidshverdagen til medarbeiderne. Kommunikasjonen kan bli bedre». 

Det virker som om noen enhetsledere er for eksempel flinke til å informere sine avdelingsledere og 

medarbeidere om det som er tema på enhetsledersamlinger og andre møter med kommuneledelsen. 

Men det kom fram at andre kan forbedre informasjonsflyten sin. Blant annet ble det sagt at «det kan 

aldri bli nok informasjon. Informasjonen kan aldri komme tidlig nok. Det er viktig at ledere kjenner til 

lover for informasjon. God informasjonsflyt er et nøkkelord». 

Noen mente at manglende informasjon og kommunikasjon førte til at «mange savner å se det store 

bildet.  Hvor skal vi og hvorfor er det vi holder på med viktig? Innsikt i dette skaper motivasjon og 

begeistring». 
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10. Fra medarbeider til leder 

Det ble snakket om at «det har vært vanskelig for de som tidligere var medarbeidere å komme ut av 

det å drifte til det å bli leder». Enkelte av de intervjuede fortalte at det å bli rekruttert fra å være 

medarbeider til å bli leder på samme arbeidsplass, byr på ekstra utfordringer. Det er spesielt viktig 

med samsnakking og avklaring knyttet til rolleforståelse og forventinger i slike tilfeller.  

11. Størrelse 

I samfunnssektoren er det en del variasjon mellom hvor store de ulike enhetene og avdelingene er. 

For noen er størrelsen ideell, men enkelte påpeker at «det må ikke bli for mange eller for få i en 

avdeling og ledere må ikke har for mange å følge opp». 

12. Når ledelse ikke fungerer 

Når ledelsen fungerer, så kan man få til mye, men noen reflekterte over at «det kan bli veldig 

krevende når en avdelingsleder eller en enhetsleder ikke fungerer. Hva gjør man da»?  

13. Nye sjefer 

Da den nye ledelsesmodellen ble etablert, ble det sagt at en leder skal ha både personal- og 

fagansvar. Med dette som bakteppe var det noen som uttrykte at «det kan oppstå utfordringer med 

alle disse nye med sjefsstillingene som ikke har personalansvar. Dette kan by på problemer i forhold 

til vår etablerte tjenestelinja i kommunen». Det kan være behov for å samsnakke knyttet til 

rolleforståelse, ansvar og myndighet knyttet til kommunens nyeste sjefsstillinger.   

14. Mellomroller 

Det er variasjon på avdelingene. Forskjellene kan for eksempel handle om i hvilken grad man kan 

bruke avdelingsleder som faglig sparringspartner. Enkelte fortalte at «fordi noen har en 

avdelingsleder som ikke er fagleder, så har folk begynt å etterspørre fagledere. Strukturen fungerer 

når den etterfølges. Hos oss har vi startet å snakke om å innføre teamleder eller fagleder». Gjennom 

intervjuene kom det fram at enkelte i praksis har etablert stillingstyper eller roller som ikke er en del 

av nåværende struktur og ledelsesmodell.  

I et intervju ble det fortalt at «det er noen ansvarsområder som ikke synes på organisasjonskartet, et 

slags mellomledd som har et visst ansvar, mellom avdelingsleder og medarbeidere. Det kan være 

snakk om personer som får en rolle som en slags fagleder. Er disse rollene godt nok synliggjort? Og, 

hva tenker kommunen egentlig om slike roller»? 

15. Prioritering 

Også i samfunnssektoren forteller ansatte at «vi er skviset på tid og ledere har liten tid til fag fordi de 

er opptatt med veldig mye forskjellig. Avdelingsledere er for eksempel gedigne saksbehandlere. De 

sitter ofte midt imellom og opplever en stor skvis. Veldig mange avdelingsledere kommer på 

etterskudd og løper fra det ene til det andre. Vi har fått mer digital kommunikasjon med innbyggerne 

nå enn tidligere. Det gjør at forventningspresset øker».  

Det synes å være flere som opplever å ha mindre tid, eller mer å gjøre, nå enn tidligere. Knappe 

ressurser kombinert med økte krav og forventinger gjør at noen strever med å levere det som 

forventes. I dette perspektivet kan det være behov bistand til å prioritere enda bedre.  
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16. Mestringsorientert ledelse 

Det ble nevnt av noen at de opplever at arbeidet med mestringsorientert ledelse har blitt bedre etter 

2015, men at det fremdeles må vies oppmerksomhet. «Det må fortsatt være fokus på å sette 

medarbeideren i stand til å løse oppgavene sine så de opplever mestring. Vi var kanskje flinkere til å 

jobbe med ledelse da vi holdt på med utviklingsprogrammet. Men det er viktig at vi holder dette 

trykket oppe», ble det sagt. 

17. Merkantile oppgaver 

Det kom fram under intervjuene at noen ledere ønsker mer støtte til merkantile oppgaver som de 

utfører sjelden og som de derfor føler seg utrygge på. En spurte, «kan slike oppgaver løses på en 

annen måte, for eksempel med bistand fra HR»? 

18. På tvers av enheter 

Det ble nevnt at de forskjellige enhetene er avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb. Et 

forslag for å gjøre dette samarbeidet enda bedre var å forbedre telefonlister med navn, tittel og 

telefonnummer på ansatte i kommunen og gjøre dette tilgjengelig på internett/intranett». 

19. 360 graders vurderinger 

Det ble nevnt at arbeid med økt innsikt og stadige forbedringer er viktig. En sa at «vi gjennomfører 

medarbeiderundersøkelser og utviklingssamtaler og det er bra. Men er det nok? Burde det kanskje i 

tillegg vært 360 graders samtaler/vurderinger»? Noen mente at det ville være verdt å vurdere om 

slike vurderinger skulle gjennomføres for å styrke ledernes selvinnsikt og evne til å fungere enda 

bedre.  

20. Sluttsamtaler 

Som et forbedringstiltak ble det foreslått en praksis med sluttsamtaler når personer slutter i stillingen 

sin. Noen ønsket at nærmeste leder skulle foreta slike samtaler, mens andre sa at «for å sikre størst 

mulig troverdighet så burde kanskje slike samtaler gjennomføres av verneombudet»?  

21. Rekruttering 

Gjennom ny ledermodell har kommunen fått flere ledere. Derfor mente noen intervjupersoner at det 

bør jobbes enda mer med å rekruttere gode ledere. En mente at «det er viktig å ta en god sjekk med 

de personene som skal ledes om hva de trenger og hva de etterspør. De ansattes ønsker og behov 

må bli lyttet til». 

  

V. SKOLE 
1. Rolleklarhet 

Gjennom intervjuene får vi en opplevelse av at det i skolesektoren er behov for klarere forståelse av 

rollene som skal gjelde etter omlegging til ny ledelsesmodell. Historisk er rollen som rektor godt 

etablert. Inspektør hadde også en etablert rolle. I tillegg var det tidligere flere funksjonsroller som 

lærere kunne ha.  

Intervjupersonene mener at en av de største endringene etter omleggingen i 2015 var at den gamle 

inspektørrollen ble lagt ned og i stedet oppsto det nye roller som avdelingsledere med 
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personalansvar. Avdelingsledernes personalansvar har også virket inn på rollen som rektor. I tillegg 

ble funksjonsoppgaver som lærere hadde lagt ned og definert som en del av ledelsesoppgavene. 

Alt dette har ført til at skolen har måttet omdefinere rollene. Det gjelder rektor, avdelingsledere og 

lærere. I tillegg har også SFO-lederen blitt omdefinert til å bli en SFO-koordinator. Innføring av ny 

modell i 2015 har således medført betydelige justeringer av rolleforståelsen til ansatte på skolene.  

Noen av de intervjuede opplever at det har blitt jobbet mye med dette og at både lederteamet og 

personalet nå har felles forståelse av rollene. Andre forteller at de fremdeles famler med 

rolleforståelsen.  

Noe av det som blir trukket fram som bra med den nye ledelsesmodellen er at den gir større 

mulighet for å følge opp den enkelte medarbeider. Samtidig gis et inntrykk av at det er ulik praksis fra 

skole til skole hva gjelder fordelingen av personalansvar og gjennomføring av utviklingssamtaler. 

Noen forteller at lederteamet gjennomgår alle utviklingssamtalene i fellesskap. Andre har den praksis 

at ansatte har utviklingssamtaler med rektor ett år og avdelingsleder det neste, mens det ved enkelte 

skoler synes å være rektor som i hovedsak har personalansvaret.  

Det er nytt for alle i skolen at det er andre enn rektor som har personalansvar. Flere intervjupersoner 

forteller at lærerne fremdeles ønsker at rektor skal ha personalansvar for dem. Gjennom intervjuene 

får vi også inntrykk av noen rektorer savner medarbeidersamtalene med personalet. For ansatte kan 

de noen ganger oppleves uklart hva de skal snakke med rektor om og hva de skal ta opp med 

avdelingsleder.   

Det virker som om enkelte pedagogisk ansatte sitter med en følelse av at «ledelsen er mer opptatt av 

papirarbeid, administrasjon og byråkratisk oppfølging enn oppfølging av fag og personal». Flere sitter 

med en følelse av at rektorrollen er i overkant omfattende og krevende og at dette går ut over 

rektors mulighet til å være pedagogisk leder.  

Under samtalene ble det klart at det har blitt jobbet mye med å finne ut av de nye rollene i skolen. 

Samtidig ble det sagt at «det er behov for enda mer rolleavklaring og enda mer anerkjennelse av 

avdelingsledernes roller». I forbindelse med dette ble det også luftet en tanke om det ville være 

mulig å etablere egne samlinger for avdelingslederne?  

Selv om mange skoler har jobbet godt med rolleavklaringer, så fremstår det som åpenbart at de siste 

årenes rokkeringer i roller og oppgaver har vært krevende for mange på skolene. Derfor er det 

fremdeles behov for å oppmerksomhet på rolleklarhet i skolene.    

2. SFO 

Situasjonen for SFO oppleves som særegen. SFO er en del av skolen, samtidig er SFO også noe eget. 

Av de som ble intervjuet fikk vi opplevelsen av at situasjonen på SFO er særlig krevende. I forbindelse 

med innføringen av ny ledelsesmodell ble det en prosess der ansvaret for SFO gikk inn i 

avdelingslederstillingen. Tidligere hadde det vært en SFO-leder, men fra 2015 fikk man i stedet en 

SFO-koordinator. 

Det kan oppleves som vanskelig for SFO-koordinatoren fordi denne har mistet noe av ansvaret. Noen 

forteller at «det er veldig uryddig hvem som tar avgjørelser på SFO. Hva har avdelingsleder ansvar for 

og hva har koordinator ansvar for»? SFO-personell som ble intervjuet mente at avdelingsleder så på 

SFO som mye mindre viktig enn ordinært undervisningsarbeid. Det ble snakket om at ansatte i SFO 

og lærerne bør treffes og samarbeide mer. Noen steder kan det være behov for å jobbe med VI-

følelsen mellom skole og SFO. Enkelte beskriver det som om «lærerne er på A-laget og SFO på B-
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laget. Her må det arbeides med å forstå hverandres verdi og klargjøre rolleforståelsene mellom SFO-

koordinator og avdelingsleder». 

3. Teamarbeid 

Det blir sagt at det er positivt at man klarer å få til mer teamtenking i skoleverdenen gjennom en 

avdelingsleder som er tettere på skolehverdagen enn det rektor kunne tidligere. På en stor enhet kan 

man ikke ha personalansvar for alle alene. Noen sier at «det er bra at vi har gjort denne endringen». 

Det fremkommer av intervjuene at det i dag brukes en del mer tid på å jobbe i team istedenfor at 

hver enkelt lærer skal ha sitt eget opplegg og at dette av mange oppleves som positivt. Lederne som 

intervjues snakker svært positivt om det å være en del av et lederteam.  

4. Tilstedeværelse 

Gjennom intervjuene sitter vi med et inntrykk av at lederne opplever at de er mer tilstede samtidig 

som de kanskje rent fysisk kan være mer fraværende. «Vi styrer mer, og det er ikke alltid de ansatte 

ser alt vi gjør», ble det sagt. Tillitsvalgte og verneombud som ble intervjuet tenker annerledes om 

dette og anser at ledelsen nå er mindre til stede enn tidligere.  

Enkelte ledere sier at «vi har måttet skjerme oss litt fordi vi ble avbrutt i ledermøtene hele tiden. Vi 

har laget enkle systemer som gjør at vi kan være konsentrert om ledermøtene når vi skal det og være 

tilgjengelige så mye som mulig ellers». 

Medarbeiderne forteller at de opplever at «lederne er fjernere nå enn tidligere fordi de ikke lenger 

sitter på arbeidsrommet, men på kontor sammen med rektor». Noen skoleansatte sier at «det har 

blitt flere ledere, men at de er også blitt fjernere fra lærerne. Vi ser jo nesten aldri rektor eller 

avdelingsledere, men jeg tror samtidig at mange ledere opplever en skvis. De ønsker ikke å være så 

mye borte, men de føler at de må være med på mye».  

Gjennom intervjuene fremtrer det et bilde av at lærerne er frustrerte over det de opplever som 

ledelsens manglende tilstedeværelse. Intervjuene gir oss et inntrykk av at dette trolig ikke bare 

handler om fysisk tilstedeværelse. Det synes som om noe av utfordringen er at forventingene til og 

forståelsen av rollene til hva det innebærer å være skoleleder i den nye modellen oppleves som 

sprikende og uklart av en del. Det er trolig behov for ytterligere avklaringer av forventinger og roller.  

5. Kommunikasjon 

Dette er et område som trolig varierer en del fra skole til skole og fra avdeling til avdeling. Noen 

steder kommer det fram at kommunikasjonen mellom lederne og andre ansatte er god. En sier for 

eksempel at «hos oss kommer rektor innom alle arbeidsrommene på morgenen. Det er veldig bra»!  

Enkelte medarbeidere uten lederansvar mener at avstanden mellom ledere og de på gølvet er blitt 

større, og det synes de er krevende. Blant annet hørte vi følgende: «Det var lettere med teamledere. 

Ny ledermodell har ført til en dårligere måte å kommunisere på. Når vi møtes til samlinger er det 

stort sett bare at lederne tar ordet og trer ting ned over hodene våre hele tiden. Noen steder er det 

veldig mye digital kommunikasjon og lite direkte kontakt. Det kan være behov for å jobbe med 

kommunikasjonen flere steder», ble det sagt.  

Noen intervjuede ønsket at møtene med personalet på skolen skulle være samlinger for dialog og 

ikke bare informasjon fra ledelsen. Intervjuene gir grunn til å anta at opplevelsen av 

kommunikasjonen varierer fra sted til sted, men at enkelte steder er behov for å arbeide med enda 

mer med kommunikasjonen. Kommunikasjon, involvering og informasjon blir uansett vektlagt som 

områder det hele tiden er viktig å ha fokus på.  
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6. Kvalitet 

Ledere som er intervjuet sier at «vi kan ikke se effekten akkurat nå, men vi er ganske sikre på at den 

kommer». Tillitsvalgte og verneombud er noe mer usikre på hvilken effekt omleggingen har eller vil 

ha for kvaliteten på skoletilbudet.  

Det synes som om de intervjuede opplever at det blir større faglig kvalitet. Noen sier at «vi tror 

foreldre er bedre ivaretatt med tanke på for eksempel informasjon nå enn før 2015».  

Lærerne synes usikre på den nye ledelsesmodellens mulige innvirkning på kvaliteten i skolen. De 

intervjuede stilte spørsmål om hvordan dette kunne måles og om hvordan kvalitet kan vurderes, og 

hvem det er som skal definere denne kvaliteten. 

Personer fra SFO var tydeligere på at de tenker kvaliteten er redusert. «Jeg tror at foreldre merker 

det blant annet fordi samspillet mellom avdelingsleder og koordinator ikke fungerer», var et utsagn 

som kom frem. Hvor representativt slike utsagn er, vites ikke.  

7. Lederutvikling 

Kommunens satsning på lederutvikling synes å ha vært positivt for skolene. Blant annet blir det sagt 

at «vi har blitt bedre til å si VI istedenfor JEG». Det å ha felles oppmerksomhet på hvordan ledelse 

skal utføres, synes å bli opplevd som å være med på å skjerpe lederne på en positiv måte.  

8. Forståelse for endring 

Noen ledere uttrykte at «noen ganger får vi følelsen av at tillitsvalgte ikke har forstått at 

lederstrukturendring har vært nødvendig. Vi har Ikke klart å kommunisere HVORFOR disse 

endringene har vært viktige. Vi føler et behov for å profesjonalisere partssamarbeidet mer. Noen 

ledere opplever at det er for stor motstand mot ledelse i Ringerike kommune. 

Tillitsvalgte og verneombud som ble intervjuet sa for eksempel at «det var mye som fungerte bedre 

før. Jeg synes det fungerte bedre med teamledere, inspektør og rektor. Vi har et veldig stort 

sykefravær. Kan det skyldes lederstrukturen vår? Ledelsen er ikke med i undervisning hos oss. Jeg 

synes det virker som om ledelsen distanserer seg mer og mer fra vår hverdag». 

Om slike utsagn er representative eller ikke vites ikke, men disse gir oss uansett en anelse om at en 

del ledere og ansatte har svært ulike beskrivelser av hvor vellykket innføringen av ny ledermodell har 

vært for skolene.  

9. Fra medarbeider til leder 

Når man rekrutteres internt fra å være lærer til å bli avdelingsleder, kan det oppstå mange 

usikkerheter. Det er vanskelig å vite hvordan slike nye roller skal oppfattes og hvordan man skal 

forholde seg til at noen kollegaer blir ledere. Særlig når man opplever at selve rollen er udefinert og 

uklar. Den som går fra å være lærer til å bli avdelingsleder trenger ekstra oppmerksomhet. Som en av 

de intervjuede sa: «Det er utfordrende å gå fra å være en kollega til å bli en som skal lede». 

10. Prioritere 

Lærerne uttrykte frustrasjon over at det er vanskelig å prioritere og at det er veldig mye som er like 

viktig. Blant annet var det noen som sa at «vi bruker for eksempel en del tid på planleggingsdager, 

men vi får aldri tid til å gjøre ting ferdig. Vi skal innom veldig mye. Alt er like viktig. Vi hopper stadig 

på nye ting i stedet for å prioritere noe skikkelig». 
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En tillitsvalgt viste til at «forskere sier at man skal ha ett fokusområde som du vil utvikle, men ofte 

har vi litt av det og litt av det, og da blir ingenting så veldig bra. Vi må bli mye bedre på prioritering! 

«Vi kan ikke prioritere alt samtidig! Knappe ressurser og økte krav gjør det både mer krevende og 

samtidig mer nødvendig å prioritere», ble det hevdet.    

11. Helhetlig ledelse 

Noen intervjupersoner mener at ledelsen på skolene bør arbeide mer med å bli bedre samkjørte. 

«Lederne må bruke tid sammen og prate sammen for å kunne framstå mer enhetlig og for å bli mer 

samstemte». 

12. Tid på prosesser 

Enkelte av de som ble intervjuet mente at endringer ofte går for fort i skolen og at «vi må bruke litt 

tid på prosesser». 

13. Etablere lederteam 

Det ble nevnt at det har vært noen utskiftinger av ledere. Og, så ble det sagt at «ved utskiftinger i 

ledelsen må vi se på oppgaver, hensikt, roller, normer og oppgaver på nytt. Det er viktig at nye 

ledergrupper tar seg tid til å sette teamet skikkelig hver gang det kommer en ny leder».  

14. Rekruttering 

Under et intervju ble det snakket om hvordan kommunen kan arbeide for å finne, fostre og 

rekruttere gode ledere internt hos ansatte i kommunen. En fortalte at «i Oslo har de 

rekrutteringskurs for de som kunne tenke seg å bli skoleledere. Det er et samlingsbasert program der 

det deltakerne møtes 3-4 ganger gjennom et år og har en personlig veileder. Kanskje Ringerike 

kommune kunne forsøke en eller annen variant av dette»? 

15. Organisering 

Noen tillitsvalgte undret seg over «hvorfor må alle skolene gjøre alt helt likt. Selv om kommunen har 

fått en ny ledelsesmodell, så må vel ikke alle organisere seg helt likt? Vi ønsker større fleksibilitet for 

den enkelte skole til selvstendig organisering». 

 

c) Oppsummering av resultater fra spørreundersøkelsen 
 

a) Hvor mange og hvem har svart? 

Totalt har det kommet svar fra 299 personer. Av disse er 49 ansatt etter 2015 og 250 før 2015. Vi har 

fått svar fra 107 personer fra helse og omsorg, 97 fra skole og kultur og skole, 45 fra barn og unge, 41 

fra samfunn og 9 fra økonomi (administrasjon). Totalt har vi fått svar fra 109 tillitsvalgte, 72 

avdelingsledere, 64 verneombud og 51 enhetsledere.  

b) Alle sektorer 

i. Hovedtrekk når alle svar fra alle sektorer summeres opp – 299 

respondenter 

Et gjennomgående trekk og en slags hovedtrend er at det er stor spredning i svarene, fra helt enig til 

helt uenig. Dette gjelder langt på vei svarene på alle spørsmålene. Dette gir minimal mulighet til å 

komme med entydige konklusjoner. Unntaket er at en klar majoritet av respondentene var helt enige 
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i at det er positivt at lederne er med i et lederteam. En relativt tydelig majoritet mener også at 

rolleforståelsen til lederne er god. Det virker som om det generelt er en liten overvekt av enighet om 

at det er noe bedre ledelse nå enn tidligere samtidig som et lite flertall mener at lederne ikke har 

tilstrekkelig tid til å utøve lederskap. I spørsmålet om lederne er mer til stede nå enn tidligere, er 

respondentene delt nesten på midten.  

ii. Hovedtrekk når svar fra ledere fra alle sektorer summeres opp – 123 

respondenter 

De samlede svarene fra ledere fra alle sektorer viser at lederne i overveiende grad oppfatter 

overgangen til ny ledermodell som meget positiv. De oppfatter at ledelsen nå er mer kompetent og 

at samspillet på arbeidsplassen uten tvil har blitt bedre. Det er også så å si unison enighet om at det 

er positivt at lederne er med i team og at rolleforståelsen er god. Lederne er også i stor grad enige i 

at de nå har større oppmerksomhet på å utvikle medarbeiderne, at de er mer til stede, at de har 

innsikt i medarbeidernes arbeidshverdag og at det er større trivsel på jobb. På disse siste områdene 

er det også veldig mange som svarer at de er usikre og ikke vet. Jevnt over er det mange ledere som 

mener at de ikke har nok tid til å drive ledelse.  

iii. Hovedtrekk når svar fra tillitsvalgte og verneombud fra alle sektorer 

summeres opp – 173 respondenter  

Hovedinntrykket som tegnes av svarene fra tillitsvalgte og verneombud fra alle sektorer er ført og 

fremst at det generelt er veldig stor spredning på svarene. På så å si alle påstandene spriker 

forståelsen av om virkningene av ny ledelsesmodell er positive eller negative. Påstanden om at det er 

positivt at ledere er med i team er den påstanden flest er enige i. Men selv her er mange usikre og en 

god del negative. Den påstanden som flest er uenige i er at ledelsen er mer til stede nå enn tidligere. 

Men selv her er det ganske mange som er enige i denne påstanden. På de aller fleste påstandene er 

det en overvekt av respondenter som enten er usikre på om ting har blitt bedre eller som svarer at 

ting ikke har blitt bedre etter innføring av ny modell.  

c) Helse og omsorg 

i. Hovedtrekk når alle svar fra sektoren helse og omsorg summeres opp – 107 

respondenter 

Generelt ligger svarene fra alle i helse og omsorg ganske nært svarene man får når svarene fra alle 

sektorene i kommunen slås sammen. Det er også her relativt stor spredning i svarene. Generelt synes 

det som om det er grunnlag for å si at et flertall mener det meste har blitt litt bedre etter 

oppleggingen til ny ledelsesmodell, men samtidig er det et ganske stort mindretall som vil være 

uenige i dette. Også i sektoren helse og omsorg er det et stort flertall som mener at det er positivt 

med teamarbeid. Det er også overvekt av respondenter som synes at samspill, rolleforståelse og 

kommunikasjon fungerer godt.  

ii. Hovedtrekk når svar fra alle ledere i sektoren helse og omsorg summeres 

opp – 36 respondenter 

Når svarene fra alle ledere i helse og omsorg summers opp trer det fram et meget tydelig bilde. 

Lederne i helse og omsorg er gjennomgående svært fornøyde med omleggingen til ny 

ledelsesmodell. Svarene må sies å være svært entydig. Lederne i helse og omsorg synes at det meste, 

som for eksempel rolleforståelse, kompetanse, trivsel og kommunikasjon har blitt bedre etter 2015. 

Disse lederne er også enige om det ene punktet som kan sies å være negativt. Så å si alle av disse 

lederne er enige om at ledelsen ikke har nok tid til å drive ledelse.  
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iii. Hovedtrekk når alle svar fra tillitsvalgte og verneombud i sektoren helse og 

omsorg summeres opp – 71 respondenter 

Når man ser på hva tillitsvalgte og verneombud i sektoren helse og omsorg har svart, så får vi et 

ganske annet bilde enn det vi fikk når vi summerte opp svarene fra lederne i denne sektoren.  

Gjennomgående sprer svarene seg mye mer ut og vi får generelt mange som er enige og mange som 

er uenige i de ulike utsagnene. Det er også en stor andel som har svart 3, som er det midterste 

alternativet, og som indikerer at respondenten sier seg verken enig eller uenig utsagnet. Likevel 

finner vi også blant denne gruppen en viss overvekt av respondenter som mener at det er bra at 

lederne arbeider i team og at rolleforståelsen til lederne er god. Et lite flertall av tillitsvalgte og 

verneombud i helse og omsorg er uenige at ledelsen er mer til stede nå enn tidligere og at trivselen 

har økt etter omlegging til ny ledermodell.   

d) Samfunn  

i. Hovedtrekk når alle svar fra sektoren samfunn summeres opp – 41 

respondenter 

Svarene fra ledere, tillitsvalgte og verneombud i samfunnssektoren viser at det er stor tilfredshet 

med overgangen til ny ledermodell. Svarene sprer seg også her ut på alle svaralternativer, men det er 

veldig lite mindretall som er uenige i at den nye modellen er positiv. Et overveldende flertall mener 

at det har skjedd forbedringer på alle områder etter innføringen av ny modell. Særlig positive er 

samfunnssektoren til at lederne skal arbeide i team, at samspillet har blitt bedre og at ledernes 

rolleforståelse er god.  

ii. Hovedtrekk når svar fra ledere i sektoren samfunn summeres opp – 19 

respondenter 

Bildet av at omlegging til ny ledermodell er positivt mottatt i samfunnssektoren blir enda tydeligere 

når man sammenstiller svarene fra lederne i denne sektoren. Det overveldende inntrykket er at 

ledere i samfunnssektoren er svært godt fornøyde med organisasjonsendringene som ble introdusert 

i 2015.    

iii. Hovedtrekk når svar fra tillitsvalgte og verneombud fra sektoren samfunn 

summeres opp – 19 respondenter 

Tillitsvalgte og verneombud i samfunnssektoren er nesten like positive til endringen i ledermodell 

som sine ledere. Også her finnes det et veldig lite mindretall som er usikre på om man har oppnådd 

positive effektene med innføring av ny ledermodell. Det store flertallet viser at ny modell er godt 

mottatt av tillitsvalgte og verneombud i samfunnssektoren.  

e) Skole og kultur 

i. Hovedtrekk når svar fra alle i sektoren skole og kultur summeres opp – 97 

respondenter  

Det overordnede bildet som tegner seg når man ser på svarene fra alle respondentene som arbeider 

innen sektoren skole og kultur er at et flertall enten er usikre på eller generelt litt mer negative enn 

positive til effektene av den nye ledermodellen. Likevel er det også i denne sektoren et klart flertall 

som er positive til at lederne er med i lederteam. Selv om det er stor spredning i svarene, så er det et 

lite flertall som svarer at samspillet er bedre nå enn tidligere og at ledernes rolleforståelse er god.     

ii. Hovedtrekk når svar fra ledere i sektoren skole og kultur summeres opp – 

43 respondenter 
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Svarene fra ledere i skole og kultur gir et overbevisende bilde av at disse opplever at det meste har 

blitt bedre med innføringen a den nye ledermodellen. På noen av spørsmålene kommer det fram at 

lederne kan være noe usikre på virkningene den nye ledermodellen har hatt. De er for eksempel 

usikre på om den nye modellen har bidratt til større trivsel og til at lederne er mer til stede nå enn 

tidligere. Likevel er det tydelig at lederne generelt mener at ny ledermodell har vært positiv. På den 

negative siden forteller et klart flertall av lederne at de ikke har nok tid til å drive ledelse.   

iii. Hovedtrekk når svar fra tillitsvalgte og verneombud i sektoren skole og 

kultur summeres opp – 53 respondenter 

Svarene fra tillitsvalgte og verneombud i skolen og kultur gir oss et helt annet bilde enn det som ble 

gitt av lederne. Et overbevisende flertall av tillitsvalgte og verneombud synes å være svært kritiske til 

innføringen av ny ledelsesmodell i skole og kultur. På nesten alle spørsmål svarer tillitsvalgte og 

verneombud at de ikke er enige i påstandene om at ting har blitt bedre med innføring av ny modell. 

Tillitsvalgte og verneombud tenderer til å være litt mer positive enn negative på kun ett av 

spørsmålene, og det er på spørsmålet om det er positivt at lederne er med i lederteam. Men også 

her er det en god del som er enten usikre eller negative. Samlet sett er det belegg for å si at 

tillitsvalgte og verneombud i skole og kultur i det alt vesentligste er svært kritiske til den nye 

ledelsesmodellen.      

f) Administrasjon 

i. Hovedtrekk når svar fra alle i administrasjonssektoren summeres opp – 9 

respondenter 

Mange av de som har svart fra administrasjonssektoren (som ble kalt økonomi i 

spørreundersøkelsen) er usikre på effektene den nye modellen har hatt. Samtidig er det generelt sett 

betydelig flere som er positive til effektene av den nye modellen enn det er som er negative. Svarene 

fra administrasjon viser at de er mest enige i påstandene om at ledelsen har større oppmerksomhet 

på utvikling av medarbeidere og at ledelsen er mer til stede nå enn tidligere. Disse respondentene er 

minst enige i at ledelsen har nok tid til å drive ledelse.  

ii. Hovedtrekk når svar fra ledere i administrasjonssektoren summeres opp – 

5 respondenter 

Stort sett er disse respondentene enige med påstandene som fremsettes i spørreundersøkelsen. Det 

betyr at de på de fleste områder mener at innføring av ny ledermodell har hatt gode effekter. 

Selvsagt finnes det noen nyanser i bildet, men hovedinntrykket er klart positivt. Også ledere i 

administrasjonssektoren mener at lederne ikke har nok tid til å drive ledelse.  

iii. Hovedtrekk når svar fra tillitsvalgte og verneombud i 

administrasjonssektoren summeres opp – 4 respondenter 

Svarene fra disse respondentene forteller at tillitsvalgte og verneombud i administrasjonssektoren er 

usikre på effektene av den nye ledermodellen. Det de tviler seg fram til som mest positivt er utvikling 

av den enkelte medarbeider og at ledelsen er mer til stede.  

g) Barn og unge 

i. Hovedtrekk når svar fra alle i sektoren barn og unge summeres opp – 45 

respondenter 

Det synes som om respondentene fra sektoren barn og unge heller mot å være positive til den nye 

ledermodellen samtidig som de ofte enten «midt på treet» eller at de ikke vet. Svarene tyder på noe 
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usikkerhet knyttet til effekten av ny modell, men at hovedinntrykket er positivt. Men det er også 

respondenter som svarer negativt på påstandene om at ny modell har hatt gode effekter. Det flest er 

uenige i er påstanden om at lederne har nok tid til å drive ledelse. De aller fleste er enige i at det er 

positivt at lederne er med i et lederteam.  

ii. Hovedtrekk når svar fra ledere i sektoren barn og unge summeres opp – 19 

respondenter   

Ledere i sektoren barn og unge opplever effektene av ny ledermodell som overveiende positive. De 

er usikre på om ledelsen er mer til stede og på om de har nok tid til å drive ledelse. Disse 

respondentene svarer tydelig at kommunikasjonen og rolleforståelsen er god og at det er veldig 

positivt at ledere er med i lederteam. Selv på de områdene der lederne er noe usikre på effektene av 

ny ledermodell, så heller svarene alltid i positiv retning.  

iii. Hovedtrekk når svar fra tillitsvalgte og verneombud fra sektoren barn og 

unge summeres opp – 26 respondenter 

Svarene fra tillitsvalgte og verneombud gir et litt uklart bilde. Inntrykket er at mange er ganske usikre 

på hva de skal svare når det gjelder effekten av den nye ledermodellen. For en del av påstandene er 

det noen som er uenige og noen som er enige og noen som er usikre. Respondentene er mest uenige 

i at ledelsen har nok tid til å drive ledelse og at ledelsen er mer til stede nå enn tidligere. 

Verneombudene og tillitsvalgte er mest enige i påstandene om at det er positivt at lederne er med i 

lederteam og at rolleforståelsen til lederne er god.   

 

d) Kommentarer fra spørreundersøkelsen 
SAMMENDRAG AV KOMMENTARER 

Dette er sammendrag av kommentarer som kom inn gjennom kommentarfeltet i 

spørreundersøkelsen.  

I. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? 

Helseledere 
1. Utfordrende: 

a) I helse og omsorg er støttefunksjoner redusert parallelt med opprettelse av 

nærledelse/lederteam osv. Det er alt for mye tid som går vekk til administrasjon i hverdagen til at 

det er mulig å gjennomføre det vi har lært at fungerer (fokus på kompetanse, fag og faktisk 

personalet som er på jobb). Med drift 24/7/365 og mange ansatte per leder er det ikke mye mer 

enn IA-oppfølging av de sykemeldte og innleie av vakter en avdelingsleder rekker på 

normalarbeidsuke. 

b) Omorganisering har kun ført til merarbeid for avdelingsledere.  

c) Det er for stor ulikhet i støttefunksjoner de ulike avdelingene har. For eksempel har noen 

avdelingsledere beholdt "hjelpepleier I" til vaktbok, turnus, osv. mens andre tar den biten i tillegg 

til fag/personal.  

d) Det oppleves i større grad ensomhet i rollen som leder i lederteam nå enn før 2015.  Det er 

sjelden man møter andre avdelingsledere.  Det er færre å spille på lag med, kun lederteamet som 

kan bli i underkant snevert.  Alle har fått større volum i arbeidsoppgaver, og teamledelse er 

vanskelig å få til i teamet på grunn av den hektiske hverdagen.  Det er mindre grad av 
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informasjonsflyt, da mye skal gå gjennom enhetsleder og denne kan fort "glippe" på 

videresending pga. stort volum mail inn, som da må videresendes til avdelingslederne. 

 

2. Forbedringsforslag: 

a) Det trengs mer lederstøtte f.eks. til å leie inn vikarer så lederne kan bruke mer tid på ledelse. 

b) Det bør være egne ansatte i RK med riktig kompetanse som skriver de ulike planene som er 

forventet.  

c) Det er behov for tilstrekkelig prosesshjelp når man skal gjøre omstillinger, slik at man lettere 

sikrer at man lykkes. 

d) Vi trenger en HR-avdeling som støtter lederne mer, og vi trenger tilstrekkelig med 

merkantilfunksjoner. 

II. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? 

Helsetillitsvalgte og verneombud 
1. Utfordrende: 

a) Det er utfordringer mht informasjonsflyt fra ledelse til medarbeidere. Det informeres for lite. 

Oppfatter at medarbeidere har liten innsikt og forståelse av det som "skjer på Rådhuset", dvs. 

beslutninger og endringer som skjer i ledelsen. Vi bør samtidig bli bedre på å samsnakke og være 

åpne og rause med hverandre, stille spørsmål - i stedet for bare å snakke til, gi beskjed og ha 

påstander om tingenes tilstand. 

b) Leder må mer ut i felten for å forstå arbeidet som gjøres og for å prate med medarbeiderne, det 

gjelder også kommunalsjef. Det oppleves som lite gjennomtenkt når man sitter på kontoret og 

foreslår tiltak uten at man kjenner på følelsen av en aktiv arbeidsdag i feltet.  

c) Vi ser mindre til ledere nå enn før. Avd. ledere bør være mer på arbeidsplassen. 

d) Vi ser det er litt utfordringer når avdelingsleder både skal ha personalansvar i tillegg til mange 

fagoppgaver i forhold til brukerne. 

e) Jeg opplever at nye ledere trenger en del støtte og hjelp fra merkantile, og de merkantile har fått 

flere og større områder å dekke. Det betyr at mellomlederne ikke får den hjelpen de trenger 

fordi de merkantile ikke har tid. 

f) Det har blitt færre ansatte, tyngre pasienter. 

g) Opplever ved ny lederstruktur at det har det blitt et økende "kaos" i personalgruppen da leder er 

svært lite tilstede og tilgjengelig for personalet. Leder har kontor et stykke fra avd. Dette gjør at 

det blir svært utfordrende å oppsøke leders kontor i arbeidstid. Vi drar også svært lite til ingen 

nytte av de andre avdelingene faglig sett, da vi er helt forskjellig både i drift og i brukernes behov 

og utfordringer. Det oppleves at flere i personalgruppen har liten til ingen tillit til leder/ledere. 

h) Lederen må ha tillit til alle ansatte, og leder bør ha helsefaglig bakgrunn. 

 

2. Forbedringsforslag: 

a) Innfør arbeidsdager i feltet istedenfor bare ledersamlinger. Ledere bør være mere synlige på jobb 

og ikke bare sendes på møter hele tiden. Leder/ledere generelt er lite tilgjengelig (svarer ikke på 

SMS/ tlf og personalet blir ikke sett eller hørt i arbeidet sitt 

b) Ansatte ønsker bedre kommunikasjon med ledere, som f.eks. medarbeidersamtale.  

Ansatte ønsker mere forståelse fra ledelsen om arbeidshverdagen etter gjentatte nedskjæringer.  

c) Ansatte ønsker bedre informasjon ved bestemmelser og nye regler.  

Ledelsen må være mere lydhør når de ansatte beskriver arbeidshverdagen.  
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d) Leder bør ha større nærvær på arbeidsplassen med de ansatte. Leder er lite tilstede og er 

vanskelig å få kontakt med. Vi bør ha egen leder for personalet som er tilstede og kan ivareta 

personalet og lignende ting. 

e) Leder må bli bedre på å informere de ansatte. Det er ofte at vi får info fra andre enn leder. 

f) Det må ansettes 1 avdelingsleder til da jobben er for omfattende for 1 person. 

g) Se på strukturen av antall ledere og hvilken enhet man hører inn under som avdeling. Da man 

kan se at dårlig skår kan ha sammenheng med hvordan man velger og organisere ledelsen, og 

hvordan avdelingene er rent organisatorisk plassert på kartet. 

h) Kanskje små endringer kan fremme større faglig kompetanse også, ved og se på 

likhetene/ulikhetene innad i enhetene og avdelingene, "like barn leker best". Styrke det som er 

bra! Tenke fremover og bygge opp gode robuste enheter klar for morgendagens omsorg. Slik 

man har gjort eksempelvis ved Rus/psykiatri, der man har slått det sammen for å bedre 

samarbeid.  

i) Jeg håper også man vil ha ett tettere samarbeid etter hvert, enhetene imellom også, da man kan 

føle på at man i samme enhet også ser seg blind på egen enhet ift. at hver enhet har sine "egne" 

rutiner, "sitt" opplegg og kjører "sitt" løp. Jeg håper også at prinsippet "ett hus, en leder" vil få 

ett bedre fokus fremover. Om man så må dele leder grunnet økonomi, håper jeg man kan se på 

hvilken to hus og avdelinger som deler leder, så man både som ansatt og som leder slipper og 

"lære" to vidt forskjellige avdelinger. Tverrfaglighet er positivt, men ... man kan ikke bli god på 

absolutt alt som finnes i dette helsevesenet. 

j) Færre ledere og flere folk  

III. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? Samfunn 

ledere 
1. Utfordringer: 

a) Det er videre oppover i linja det svikter (over enhetsleder). Det tar lengre tid å få svar enn før. 

2. Forbedringsforslag: 

a) Coaching av organisasjonen, coaching rettet direkte mot roller og struktur i hverdagen. 

Definere klarere hvilke ansvar og forventning hver enkelt rolle er ment å ha. Hjelpe til med å 

finne verktøy og strukturer som setter hver enkelt i stand til å nå sine måltall og mål. 

b) Har du forbedringsforslag eller kommentarer? Samfunn tillitsvalgte og verneombud 

c) Avdelingsledere bør få ta egne beslutninger, ellers er de nesten overflødige. Per i dag må det 

meste få godkjenning fra enhetsleder. 

d) Medbestemmelse på strategi og utvikling, og kunnskap til lederne om hva dette er og 

fordelene med god dialog med tillitsvalgt. 

IV. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? Skole- og 

kulturledere 
1. Utfordringer: 

a) Lederteam er bra, men når stillingsprosenten knyttet til ledelse går ned p.g.a at ledelsesgruppen 

blir større, da blir lederjobben mer delegering av arbeid enn utvikling. 

b) Jeg er positiv til modellen, men den er ikke gjennomtenkt i forhold til ledergruppene på hver 

arbeidsplass. Noen ledere har så liten stillingsprosent knyttet til ledelse at jobben blir mer 

knyttet til praktiske oppgaver og ikke utvikling. 

c) Jeg mener det mangler et ledd mellom ledergruppe og lærere, en plangruppe der en 

representant fra hvert trinn er representert. Som det er nå, blir det ineffektive møter med mange 

lærere. 
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d) Tror ledelsen ved innføring av ny struktur samtidig overtok mange av oppgavene til både lærere 

og merkantil. Dette er medvirkende årsak til at jobbene oppleves som "kaotiske" med fryktelig 

mange ulike oppgaver, og for liten tid til å følge opp alle disse oppgavene. Opplever også mye 

gratisjobbing, uten noe timeføringssystem, noe jeg mener ikke er riktig. Jobben lar seg ikke gjøre 

på 37, 5 t/u, og det ligger forventninger om at vi skal være tidlig og seint på jobb. 

e) Skjemaet er upresist og ikke anonymisert tilstrekkelig. 

f) Å jobbe med vikarer i seg selv er en ekstrem tidsressurs, og det blir jo jobbing "24/7". EN 

optimalisert leder trenger tid til å lede. Blir ikke OPTIMALISERT ledelse ved å gjøre dette når 

lærerne har forlatt huset. Skulle gjerne drevet med enda mer motivasjons- og bevisstgjøring hos 

de ansatte, men tiden strekker ikke til dessverre. Har store planer for at de ansatte skal kunne få 

en OPTIMALISERT Mestringsledelse, men da må det tilrettelegges tid for dette. Amen! 

1. Forbedringsforslag: 

a) Mindre undervisning på avdelingsledere. Mer tid til utviklingsarbeid og personalansvar. 

b) Kommunen bør se på antall møter og kurs ledere blir innkalt til. Dette bør settes i et helt annet 

system slik at de forskjellige ser hva som allerede er innkalt til også, en type kalender e.l. 

c) Ingen avdelingsledere innen skole bør ha undervisning! Da først vil vi få nok tid til å optimalisere 

både vår egen jobb som leder og ikke minst kunne lede. I altfor stor grad er avdelingsledere i 

skolen altfor meget administratorer - og det er jo total skivebom ifht. til hensikten og 

stillingsbeskrivelsen. 

 

V. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? Skole 

verneombud og tillitsvalgte 
1. Utfordrende: 

a) Jeg opplever at ledere ikke har medarbeidersamtaler med de ansatte hvert år. Det blir utsatt og 

ikke tatt igjen. 

b) Ledere er for mye borte fra enheten sin pga. pålagte møter/kurs/samlinger/utdanning. Det er 

ofte at oppgaver blir delegert ned til andre mindre kompetente ledere. Dette skjer noen ganger 

flere dager i uka. Det administrative tar mye plass i stedet for det pedagogiske. 

c) Det er vanskelig for meg å gi presise tilbakemeldinger på den nye lederstrukturen da vi på vår 

skole opplever at ledelsen ofte er bundet opp med elevsaker. 

d) Det er for mange personer som vi skal forholde oss til. Vi synes at den gamle ordningen er bedre.  

e) Ledelsen har aldri vært så fraværende i vår hverdag som nå. 

f) Vi opplever vel at innsikten i vår hverdag ikke er på topp, og det gjenspeiler seg i 

oppmerksomheten på den enkelte. 

g) Litt vanskelig å bekrefte alle ønskede virkninger av ny lederstruktur. En ting som alltid har 

fremkommet under evalueringer vi har hatt, har vært en opplevelse av mer styring ovenfra og 

ned enn nedenfra og opp, som vi mener vi hadde gjennom team og teamkoordinatorer. Med 

flere i ledergruppa trenger gruppa også mer tid til interne møter og samsnakking, slik at de 

oppleves ikke som mer tilgjengelig enn det man skulle tro de ble i og med at det økte fra to til fire 

ledere på samme antall ansatte. 

h) For de som jobber i SFO fungerte det mye bedre da det var en leder som var tilstede på SFO 

mesteparten av tiden. Slik det er nå ser vi så og si ikke lederen. Avdelingslederen lite tilstede på 

SFO. Sfo koordinatorene bør få mer kontortid og personalansvar. Syntes at "spranget" mellom 

leder og medarbeider blir for stor. 

i) Det går mye tid til informasjonsflyt mellom lederne - bør jobbe for å få en mer effektiv 

informasjonsflyt. Synes mange oppgaver som før var en ledelsesoppgave, har blitt en 
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læreroppgave. Dette igjen fordi lederne har fått mange nye oppgaver fra rådhuset. Det får 

negative ringvirkninger. 

j) Det virker som det er uklare roller. fra tidligere å ha en leder å forholde seg til må vi nå 

informere, avtale og avklare med tre ledere. 

k) Rektor og inspektører hadde klare roller, mens det er vanskeligere for avdelingslederne å bekle 

rollene i samme grad. Fordeling av ansvar for spesialundervisning, superbruker, rådgiver, 

sosiallærer osv ble vanskeligere å bekle på en fornuftig måte med avdelingsledere. 

Avdelingsledere slutter bl.a fordi det er vanskelig å stå i denne rollen. Det overordnede på en 

skole burde være at skolen fungerer for alle parter i skolesamfunnet, og ikke ble presset inn i en 

modell som sikkert passet bedre f.eks innen helse. 

l) På en skole passer det dårlig at alle i ledelsen deltar på kurs/utviklingsarbeid samtidig. Det er til 

enhver tid behov for en leder på arbeidsplassen. Evt. må stedfortreder tas ut av undervisning i 

det aktuelle tidsrommet.  

1. Vi økte fra 2 til 3 ledere og mistet teamlederne. Dette fungerer dårligere. Avdelingslederne er 

ikke så godt inne i vår hverdag og det vi jobber med som det teamlederne var. Lederne er minst 

like mye borte som før - det føles som mer!!!Møter, samlinger .... stadig noe. Det går mer penger 

til ledelse og det blir mindre tid/penger til undervisning. Vi "fyker rundt i en svært stressete 

hverdag og altfor ofte er lederne borte når de trengs i forhold til elevsaker som ikke kan vente. 

Jeg opplever at lærere, barne-og ungdomsarbeidere og assistenter er slitne. Frustrasjonen øker 

når ledelsen er borte da vi trenger dem.  

 

2. Forbedringsforslag: 

a) Gjeninnføre modellen med teamkoordinator på de skolene som mener dette fungerer bedre. 

Teamkoordinatorene er mye nærmere sine   teammedlemmer enn det avdelingslederne blir. 

Avdelingsledere sitter på hvert sitt kontor, og er også fysisk lenger unna i det daglige. 

Avdelingsledere er ledere på samme trinn hvert år, og har ofte få fag på det trinnet de er leder 

for. Med teamkoordinator var det mye lettere med kontinuerlig kommunikasjon i hverdagen. 

Alle visste "alt" hele tiden, mange ting ble løst på sparket ved at man hele dagen var på samme 

arbeidsrom. 

b) Det er forståelse for at man ikke helt vil reversere en modell, som sikkert kan fungere på en del 

skoler, men det burde være åpning for å bruke den modellen som den enkelte skole mener 

fungerer best for seg selv. Det er ikke inspirerende for kolleger å se at man blir tvunget over i en 

modell som fungerer mye dårligere enn det man er vant til. I tillegg gjøres dette i en periode der 

ressursene til skole blir mindre, og klassene større (til tross for lærernorm). For at Ringeriksskolen 

skal bli så god som mulig, bør det sendes signaler om at den enkelte skole kan organisere seg på 

best mulig måte til beste for hele skolesamfunnet. 

c) Det bør gjøres rolleavklaringer lederne imellom. Det må lages bedre kommunikasjonsstrategier. 

Forventninger må avklares; Hvem gjør hva og hvordan? 

d) Det er viktig at leder har en god kommunikasjon med medarbeiderne. Mye mindre møtetid på 

lederne. DE TRENGS UTE PÅ ARBEIDSPLASSENE! 

e) Vi synes at ordningen med SFO-leder var bedre. Sfo-koordinator bør få mer personalansvar og 

mer kontortid .SFO-koordinator blir en funksjon som ligger direkte under rektor. 

f) Uansett er det liten tvil om at ledelse gjennom ledergruppe har blitt sterkere mens 

medvirkningsmulighetene til den enkelte oppleves som mindre viktig enn før, i alle fall for de 

som ennå husker og har vært med på tiden før ny struktur. 

g) Med tre ledere burde minst en være tilstede på skolen.  
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h) En annen ting som vi er oppgitt over i disse innsparingstider er at der arrangeres ledersamlinger 

på hotell med overnatting. Dette sender dårlige signaler - hvorfor kan det ikke spares inne på 

dette som på alt annet? 

VI. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? Barn og 

unge ledere 
1. Utfordrende: 

a) Det at de fleste barnehagene ikke har lederteam. 

2. Forbedringsforslag: 

b) Innføring av lederteam på alle enheter. Nå er det 8 barnehager som ikke har det. 

c) Tror lederteam skaper mer helhet, samarbeid og organisasjons- og kompetanseutvikling. 

 

VII. Har du forbedringsforslag eller kommentarer? Barn og 

unge tillitsvalgte og verneombud 
1. Utfordrende: 

a) Det er mange avdelingsledere som ikke tar sin rolle ansvar alvorlig, så det er et problem. Skyver 

bare eget ansvar videre opp til enhetsleder. Føler det er MYE møter og tid som forsvinner for 

enhetsledere borte fra arbeidsplassen. 

2. Forbedringsforslag: 

a) Jobber i en barnehage uten lederteam, så det er vanskelig å uttale seg om dette. Samtidig syns 

jeg jo det er rart at det ikke er likt for alle. Jeg ser positiviteten med å ha lederteamet, og jeg tror 

det hadde vært positivt for enhetslederen som har veldig mange oppgaver. 

 

Vedlegg 
a) Grafisk oppsett av svar å spørreundersøkelsen 

b) Intervjuguide brukt under intervjuene 
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