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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
152/14 Formannskapet 16.09.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens orientering til etteretning. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Delrosjektet med gjennomgang av arbeidsprosesser og organisering i deler av de Tekniske 
områdene er et ledd i prosjektet Ringerike 2020. I delprosjektets mandat beskrives 
bakgrunnen slik; 

«Som ledd i prosjektet «Ringerike 2020» som har målsetting om å forbedre Ringerike 
kommunes kostnadsbase med 100-200 mill/år, har rådmannen besluttet å gjennomføre 
analyse av arbeidsprosesser innenfor de Tekniske områdene med særlig fokus på driftsdelen. 
Analysen skal gi grunnlag for justering av arbeidsprosesser og endringer av 
organisasjonsstrukturen» 

Beskrivelse av saken 
 
Rådmannen har i mandatet lagt følgende føringer for arbeidet; 

«Dagens organisering på Tekniske områder anser rådmannen som uhensiktsmessig 

Ny organisering skal være operativ 1.1.2015 

Nye enheter skal ha en størrelse og form som bidrar til økt handlekraft og 
gjennomføringsevne i kommunen og klart definere ansvar. 

Kompetansebygging og evne til endring er sentrale elementer i organisasjons utviklingen. Ny 
struktur skal muliggjøre «bestiller/utførermodell» 

Utviklingen av organisasjonen skal legge vekt på utstrakt delegering av myndighet og 
ansvar.  Læring og praksisrettet kompetansebygging er sentrale begreper. Åpenhet og 
positiv kultur for utvikling vektlegges.» 
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Mandatet er delt i to faser. Fase 1 innebærer en analyse og vurdering som grunnlag for 
beslutning om framtidig organisering, samt etter beslutning å gjennomføre vedtatte tiltak 
innen 31.12.2014. 

Fase 2 er videre arbeid med organisasjonen for å utvikle en målstyrt og effektiv forvaltning 
av Tekniske områder. 

Ny og mer hensiktsmessig organisering av Tekniske områder som skal være operativ pr. 
1.1.2015. 

Fase 1 (2014) 

A: Gjennomgang og analyse av arbeidsprosesser  (kjerne- , side- og støtteprosesser) 

B: Justere arbeidsprosesser, vurdere alternative organisasjonsformer og iverksette 
valgte løsning. 

C: Organisasjon og kompetanseutvikling  

D: Videreutvikle plan- og rapporteringsrutiner  

Fase 2 (2015) 

A: Organisasjon og kompetanseutvikling 

B: Kvalitetssikre tiltak gjennomført i 2014.  

C: Videreutvikle evnen til virksomhetsstyring. 

Generelt 

Grensesnitt og effektiv samhandling i kommunen vektlegges 

Dokumentere metoder for gjenbruk i andre områder i kommunen. 

Prosjektbeskrivelse 

Ringerike kommune har sine lokale utfordringer med hensyn til å tilpasse driften til 
tilgjengelige ressurser. Dette kommer i tillegg til mer generelle utfordringer som alle landets 
kommuner står overfor. 
Ringerikes utgangspunkt med manglende finansielle reserver, akkumulert underskudd og 
meget begrenset evne til å finansiere tiltak krever særskilt innsats for å gjenopprette 
handlingsrom og robust økonomi. Dette er også bakgrunnen for arbeidet med 
restrukturering av tekniske områder. 
 
Sentrale elementer i utviklingsarbeidet har vært; 
 

• Styring 
• Entydig ansvar 

   
 

Side 163 av 308



  Sak 152/14 s. 3 
 

• Realistiske mål 
 
 

 

 

Deltakere i det interne utviklingsarbeidet 
 

Arbeidsgruppe Eiendom Arbeidsgruppe Teknisk drift 
Arne Stenberg Tillitsvalgt Ståle Hansen Tillitsvalgt 
Roger Sørslett Enhetsleder Jostein Nybråten Enhetsleder 
Dag J Martinsen Enhetsleder Magne Lohre  Enhetsleder 
Geir Johansen Førstekonsulent Johan Johnsen Enhetsleder 
Arild Andresen Driftsleder Jan Skillebekk Ingeniør 
  Svein M L Westgård Prosjektleder 
    
 
I tillegg prosjektleder Asle Aker og Tore Trysnes (ekstern rådgiver). 
 
Prosjektet innenfor Tekniske områder har kartlagt dagens arbeidsprosesser i forhold til 
funksjonskodestrukturen i KOSTRA.   
 
På bakgrunn av mandat, konstruktive innspill fra arbeidsgruppene, erfaringer fra andre 
kommuner har prosjektet behandlet 4 alternativer for organisering; 
 

• Alt 0 Som i dag 

• Alt 1 Bestiller/utfører organisering i egenregi 
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• Alt 2 Kommunalt foretak 

• Alt 3 Aksjeselskap 

 

Alternativene 

Alt 0 Som i dag 

 
 
Ovenstående figur beskriver organiseringen pr 1.1.2014. Det har i løpet av året skjedd 
endringer i rollene og hvem som innehar dem, men organisasjonen som sådan er uendret. 
 
Dagens organisering har store utfordringer. Brukerne uttrykker at det særlig for 
eiendomsdrift og eiendomsutvikling oppleves som uklare ansvarsforhold og at dialogen er 
utfordrende sett opp mot deres behov. Dagens organisering oppleves som lite tilpasset 
mindre rammer og de prioriteringer dagens rammer krever.  
 
Alt 0 møter derfor ikke rådmannens krav jfr. mandatet. 
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Alt 1 Bestiller/utfører organisering i egenregi 
 
             

 

 

 

TEKNISK DRIFT 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
BYGNINGER OG ANLEGG 

 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD VEIER  
MASKINAVDELING 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD  
VANN-, AVLØP OG RENSING BOLIGSTIFTELSEN 

EKSTERNE 

LEVERANDØRER 

HRA AS 
Brann og redning 

TEKNISK FORVALTNING 

 

FORVALTNING  

UTVIKLING 

INVESTERINGER 

 

Enhetsleder Enhetsleder 

INTERNE BESTILLERE 

 

 

B/L 

B/
L 

B/L 

B/L 

B/L 
Adm.  
støtte 

Adm.  
støtte 

Miljø og 
arealforvaltning 

Rådmann 

 
 
 
 
Prosjektet har definert en modell som skiller bestillerrollen i en organisasjonsmessig enhet 
(heretter kalt Teknisk forvaltning – TF) og en enhet som leverer tjenester i henhold til 
bestilling (heretter kalt Teknisk drift – TD).  
 
Modellen innebærer at Teknisk forvaltning (TF) har eierrollen for alle kommunale 
eiendommer, herunder kommunal infrastruktur som veier, vann-, avløps- og renseanlegg. 
TF omsetter politiske føringer og rammer til bestillinger (prioritet, omfang, kvalitet mv) av 
tjenestene som TD skal levere. Det skal følge penger med bestillingene (i hovedsak gjennom 
budsjettarbeidet). 
 
I denne modellen defineres Brann- og redningstjenesten som en ekstern aktør sett i lys av 
en pågående organisatorisk prosess på landsbasis mot regionale enheter. Miljø og 
forvaltningsenheten rapporterer til rådmannen og er ikke vurdert av prosjektet. Begrepet 
«rådmann» er her definert som rådmannen med kommunalsjefer. 
 
Teknisk drift (TD) vil da være en rendyrket driftsavdeling som drifter og vedlikeholder all 
kommunal eiendom, bygninger og infrastruktur. 
 

   
 

Side 166 av 308



  Sak 152/14 s. 6 
 

Modellen tilfredsstiller mandatets krav om klart definert ansvar, organisering som ivaretar 
skillet mellom bestiller og utfører og kan bygge opp under kommunes evne til effektiv 
gjennomføring av driftsoppgaver og investeringsprosjekter. 
 
Ved å legge uførerenheten i basisorganisasjonen, oppnår rådmannen direkte styring over 
viktige arbeidsprosesser og økonomi. 
 
I forhold til å organisere hele eller deler av utførerenheten eksternt unngår kommunen 
praktiske og styringsmessige utfordringer ved dette alternativet. 
 

Alt 2/3 Kommunalt foretak/Aksjeselskap - skissen 
 

 
 
 
 

Alt 2 Kommunalt foretak  
I denne modellen organiseres Teknisk forvaltning (TF) på samme måte som i alternativ 1, 
mens utførerenheten Teknisk drift (TD) skilles ut i kommunalt foretak. 
 
I forhold til lovverk, er kommunalt foretak ikke et rettssubjekt men en del av kommunal 
organisasjon 
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Modellen tilfredsstiller mandatets krav på samme måte som alternativ 1. 
 
Forskjellen fra alternativ 1 er vesentlig på styringsmessige forhold samt noen 
kostnadsmessige konsekvenser.  
 
Et kommunalt foretak vil ha et styre som rapporterer til politisk nivå ved ordfører. 
Foretakets driftsmessige resultat vil inngå i kommunens totale økonomi. For rådmannen, 
som ansvarlig for kommunens driftsresultat, vil påvirkningen av foretakets drift være 
indirekte via ordfører og styre. Rådmannen ser at det her kan oppstå et misforhold mellom 
rådmannens ansvar og myndighet som i visse situasjoner vil være en utfordring. 
 
Et styre med bransjekunnskap vil på den annen side kunne tilføre foretaket kompetanse 
strategisk og driftsmessig.  
 
Et foretak vil medføre kostnader til styre og regnskap/revisjon (eventuelt merbelastning i 
kommunal organisasjon dersom dette utføres her). 
 

Alt 3 Aksjeselskap 
Forskjell fra alternativ 2 her er ansvarsforhold og lovverk som styrer virksomheten. 
Aksjeselskapet som rettssubjekt står ansvarlig for alle forhold ved virksomheten og er 
underlagt aksjelovens bestemmelser.  
 
 
Forholdet til overordnede planer 
Omorganisering av Tekniske områder er et delprosjekt i Ringerike 2020. 
 
  
Forholdet til ansatte og deres organisasjoner 
Alle alternativene vil medføre endringer i organisasjonene, KF og AS vil oppleves for den 
ansatte som det mest ytterliggående. Fagforeningene har i medbestemmelse vært tydelige 
på at ved en organisasjonsendring, vil de foretrekke en organisasjon i kommunens 
basisorganisasjon.  
 
Fagforeningene har løpende deltatt i utviklingsarbeidet. Rådmannens forslag til løsning er 
også presentert og drøftet i kontaktmøte på tekniske områder. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har ansvaret for kommunens totale økonomi overfor kommunestyret og på 
bakgrunn av de utfordringer kommunen står overfor er det viktig for rådmannen å ha 
nærhet til og styring av alle enheter som påvirker det økonomiske resultat. 
 
Kommunen gjennomfører endringer i alle sine tjenester for å tilpasse seg mindre rammer. I 
en slik prosess er det viktig å fokusere endringer som kan effektivisere driften for å få mer 
igjen for hver krone. Det er et mål å unngå oppsigelser gjennom å redusere driften ved 
naturlig avgang. 
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Drift og vedlikehold av våre eiendommer, veier, vann og avløp må effektiviseres for å møte 
kostnadsbildet i det private markedet. Det kan over tid ikke forsvares at vi driver egne 
tjenester som leveres i det private markedet uten å kunne synliggjøre kostnader som er 
konkurransedyktige. 
 
Rådmannen mener at det er mulig å utvikle en mer effektiv organisering innenfor tekniske 
områder ved å legge om organiseringen i egen regi. 
 
Rådmannen mener dette krever en organisering der man kan prioritere arbeidsoppgaver, 
vite hva de ulike tjenester koster, sammenligne seg med andre og derigjennom skape mer 
effektive tjenester. 
 
Rådmannen mener dette er mulig å få til i kommunens egen basisorganisasjon ved å 
organisere en egen forvaltningsenhet adskilt fra en rein driftsorganisasjon. 
 
For å få til ønsket resultat er den viktigste suksessfaktoren god ledelse med lojalitet til valgt 
modell. Organiseringen gjør det mulig å spesialisere drift og vedlikehold og kunne måle våre 
driftsutgifter på en beder måte enn i dag. 
 
Rådmannen velger derfor å gjennomføre alternativ 1 med bestiller/utfører-organisering 
innenfor kommunens basisorganisasjon. 
 
Slik organisering gir entydig ansvar, skiller bestiller og utfører i separate enheter som i 
større grad rendyrker oppgavene og opprettholder rådmannens direkte styring overfor 
enhetene. 
 
Enhetslederstillingene for TF og TD vil til orientering bli lyst ut eksternt slik at rådmannen 
får størst mulig tilfang av kvalifiserte søkere. Interne kan selvfølgelig søke og delta i 
konkurransen. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 04.09.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Knut Edvard Helland 
saksbehandler: Asle Aker 
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