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009/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
 
 
010/20: Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
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Partssammensatt utvalg 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
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Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 
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Omstillingsprosjekt - Orientering til referansegruppe v/formannskap - Feb. 2021 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
          Tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
26.01.2021 Styringsdokument Omstillingsprosjektet v.2.0 1465080 

26.01.2021 Kompetanse- og resultatstige 1465081 

26.01.2021 Ny administrativ struktur Fauske kommune per 1. feb. 2021 1465082 

22.01.2021 Administrativ struktur Fauske kommune 1464816 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle tjenester 
i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med kommunens 
økonomiske forutsetninger. 
 
Fra høsten 2020 er det ansatt kontroller og frå 1.1.2021 er det ansatt prosjektleder.  
 
Prosjektet har som formål å koordinere og kvalitetssikre omstillingsarbeidet i Fauske kommune. 
Inndekning av merforbruk over driftsbudsjettet gjennom flere år står sentralt i omstillingsarbeidet. 
 
Prosjektet skal sikre god samordning mellom samhandlingsområdene og være aktiv pådriver for å få 
realisert og iverksatt nødvendige tiltak i hele organisasjonen. God organisering, kontinuitet og lang 
horisont er en forutsetning og skal gi ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv forutsigbarhet og 
gode beslutningsgrunnlag for utviklingsinitiativ. 
 
Omstillingsprosjektet vil jevnlig gi orientering om arbeidet i prosjektet. Iht etablert styringsstruktur er 
referansegruppe v/Ordfører Fauske kommunes formannskap. Iht overordnet tidsplan er prosjektet i en 
strategi- og forankringsfase hvor etablering av ny administrativ struktur og styringstruktur representert 
ved eget styringsdokument i versjon 2.0, gjennomført og foreligger til orientering. Arbeidet er 
gjennomført i tett dialog med tillitsvalgte og uten merknader. 
 
 
Saksopplysninger: 
Ny administrativ struktur er et arbeid som har pågått siden PL oppstart 4. januar 2021 og sammen med 
Kommunedirektør og hans ledergruppe er det gjort vurderinger basert på følgende kriterier: 

· Redusere faste kostnader 
· Se på kommunedirektørens stab med hensyn til effektivisering og bedre ressursutnyttelse 



· Samhandling på tvers av samhandlingsområdene 
· En struktur som kan håndtere dagens utfordringer om store innsparinger men samtidig 

bærekraftig over tid med fokus på kostnadseffektiv forvaltning og utvikling; en struktur for 
fremtiden 

 
Det er samtidig ferdigstilt en første versjon av styringsdokument for prosjektet som spesielt 
setter fokus på styringsstruktur med klart definerte roller og ansvar i prosjektet. 
Styringsdokumentet er fortsatt under utvikling og vil legges frem for ny orientering ved 
større endringer. 
 
En klar definerte styringsstrukturer er avgjørende for å kunne håndtere en stor portefølje av 
tiltak og prosjekter. Styringsstruktur henger tett sammen med ny administrativ struktur og 
det er naturlig å orientere om dette samlet. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Administrativ struktur og etableringen av styringsstruktur for prosjektet har foregått i et høyt tempo; 
dette er gjort med overlegg. Med en tidshorisont på to år er det viktig at omstillingsprosjektet kommer 
raskt i gang med gjennomføringsfasen og at strategi- og forankringsfasen gjennomføres i løpet av 
vinter/vår 2021.  
 
Høyt tempo kan medføre frustrasjon omkring informasjon i en organisasjon men må balanseres med å 
unngå frustrasjon ved for trege prosesser. Fauske kommune har stått i omstilling i mange år og viser en 
modenhet omkring temaet som gjør at høyt tempo kan forsvares. 
 
I tillegg er endringene basert på fakta og beste praksis både med tanke på administrativ struktur men 
også styringsstruktur. 
 
Ny administrativ struktur og en styringsstruktur som beskrevet i vedlegg vil kunne opprettholde et 
fortsatt høyt tempo men samtidig balansere daglig drift og utvikling på en god måte. Ytterligere små 
justeringer på administrativ struktur vertikalt i samhandlingsområdene vil skje over tid. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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1 Bakgrunn 

Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle 
tjenester i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med 
kommunens økonomiske forutsetninger. 

I den forbindelse har Fylkesmannen i Nordland bevilget kommunen øremerkede skjønnsmidler som 
skal gå til å finansiere et nødvendig omstillingsprosjekt. Prosjektet vil i første omgang vare i 2 år, 
men det kan være mulighet for forlengelse. 

2 Formål og virkeområde 

Prosjektet har som formål å koordinere og kvalitetssikre omstillingsarbeidet i Fauske kommune. 
Inndekning av merforbruk over driftsbudsjettet gjennom flere år står sentralt i omstillingsarbeidet.  

Prosjektet skal sikre god samordning mellom samhandlingsområdene og være aktiv pådriver for å få 
realisert og iverksatt nødvendige tiltak i hele organisasjonen. God organisering, kontinuitet og lang 
horisont er en forutsetning og skal gi ansatte, politikere, innbygger og næringsliv forutsigbarhet og 
gode beslutningsgrunnlag for utviklingsinitiativ. 

Prosjektet handler blant annet om: 

 Finne de riktige og nødvendige initiativene/prosjektene for fremtidige tjenster slik at 
kommunen leverer på riktig tjenestenivå. 

 Bistå ledere og samhandlingsområdene i planlegging og gjennomføring samt opplæring av 
nøkkelressurser. 

 Prosjektet skal drives av strategiske valg og ikke av løsrevne enkeltideer. Dette gjøres for å 
unngå et for snevert fokus og for raske valg. 

 Prosjektet tar utgangspunkt i fremtid (5-10 år frem i tid) og jobber seg tilbake til nåtid.  

 Prosjektet skal ha langsiktig fokus men skal samtidig gi kortsiktig gevinster. 

 Prosjektet skal baseres på kunnskap (empiri, fakta, teoretiske modeller m.m.). 

 Prosjektet skal jobbe både horisontalt og vertikalt i samhandlingsområdene. 

 Prosjektet skal bruke prinsipper i fra Tjenestedesign 
o Mennesker i sentrum 
o Samskaping 
o Helhetlig tilnærming 
o Visualisering 
o Test tidlig og ofte 

 Fauske kommunes toppledergruppe bestående av kommunedirektør og kommunalsjefer er 
tilrettelegger (styringsgruppe for omstillingsprosjektet) og organisasjonen er utførende 
(styringsgruppe for samhandlingsområdene). 

 På et overordnet samfunnsmessig plan eies omstilling og utvikling i Fauske kommune av 
administrasjonen (ansatte), politikere, innbyggere og næringsliv. 

3 Styringsstruktur og plassering av ansvar 

Så lenge omstilling som en strategisk endringsprosess organiseres som et prosjekt påvirkes den 
helhetlig tilnærming til styring, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring. God styring og 
styringsstruktur med klart definerte roller med ansvar og myndighet er viktig for å sikre at 



endringsprosessen understøtter overordnede målsettinger, samt at gevinstene av endringene
realiseres.

Styringsstrukturen for omstillingsprosjektet er skissert i Figur 1: Styringsstruktur.

Figur 1: Styringsstruktur1

Prosjekteier og leder av stryingsgruppe er kommunedirektør og styringsgruppemedlemmer er
kommunalsjefer for de fire samhandlingområdene. Det er verdt å merke seg at virksomhetens
ledelse er den samme gruppe personer, altså kommunedirektør og de fire kommunalsjefene. Det vil
si at de har et styringsansvar i tillegg til et ansvar for mottak av prosjekter i linjen i form av ledelse av
samhandlingsområdene.

Referansegruppe er per defininisjon kommunens formannskap representert ved Ordfører.
Prosjekteier representert ved Kommunedirektør vil ha jevnlig dialog med Ordfører som representant
for Formannskap for forankring, tidlig dialog og diskusjon og avklaringer med politikken på planlagte
tiltak/prosjekt som kommer til politisk behandling. Formell prosjektrapportering skjer fra
prosjektleder.

Prosjekter er de til en hver tid prosjekter som ligger i omstillingsprosess. Disse prosjektene
representerer porteføljen av initiativ/tiltak/prosjekter som skal føre til endring i organisasjonen. På
grunn av kompleksiteten til enkelte prosjekter er det i tillegg etablert et mottaksapparat som
representerer linjeledelsens (Enhetsnivå og under) egne prosjekter for å løse kapasitetsutfordringer

1 Kilde: Stensaker og Haueng, Omstilling – Den utforutsigbare gjennomføringsfasen, Fagbokforlaget, 2016.



omstillingsprosjektene vil utløse. Mottaksapparat for prosjekter håndteres av styringsgruppene for
samhandlingsområdene.

Det er etablert en styringsgruppe per samhandlingsområde med ansvar vertikalt for både omstilling-
og utviklingsprosjekter samt porteføljestyring i eget samhandlingsområde.

3.1 Organisering, roller og ansvar

Prosjektet skal virke både vertikalt og horisontalt i organisasjonen samtidig som innbygger,
næringsliv og regionale perspektiver skal ivaretas.

3.1.1 Styringsgruppe omstillingsprosjektet

Kommunedirektørens ledergruppe representert ved samhandlingsområdenes
kommunalsjefer er styringsgruppe for omstillingsprosjektet. Kommunedirektør
har det overordnede ansvaret for omstilling som prosjekteier.

Ansvar:

Styringsgruppen har ansvaret for å legge til rette for at omstilling, utvikling og endring skjer i Fauske
kommune, herunder:

Styringsgruppen er porteføljestyre for omstillingsprosjekter og dermed overordnet ansvarlig
for god porteføljestyring i hele organisasjonen. Porteføljestyring på dette nivået likestilles
med virksomhetsstyring (balanse mellom forvaltning, drift og utvikling).
Sikre strategisk fokus og utvikling i tråd med kommunale planer og styringsdokument.
Ansvarlig for å justere kurs hvis nødvendig.
Sikre god balanse mellom daglig drift og omstilling/utvikling gjennom fokus på forvaltning
og effektive tjenester, og samtidig legge til rette for at omstilling og utvikling planlegges og
gjennomføres i tråd med omstillingsprosjektets formål.
Sikre god samhandling på tvers av samhandlingsområdene.

3.1.2 Omstillingsstyre (styringsgruppe) per samhandlingsområde

For å motivere og utstyre deltakere i omstillings- og utviklingsprosesser og sikre felles
språk, erkjennelse om endring, kompetanse og deltakelse er det etablert et
omstillingsstyre per samhandlingsområde. For enkelte samhandlingsområder blir
eksisterende styringsgruppe omstillingsstyre.

Ansvar:

Styringsgruppen vil ha ansvaret for å utvikle samhandlingsområdet sin evne til omstilling og påse at
omstillingstakten opprettholdes2. Det er viktig å identifisere både ønsket atferd samt etablere riktig
tiltak og prosjekter til beste for Fauske kommune. Styringsgruppen er porteføljestyre for
samhandlingsområdet.

2 Les kompetansestige/resultatstige i kap. 7 vedlegg hvor det vises til en skisse over de forskjellige stegene
som må tas for å øke omstillings- og utviklingstakten.



Roller: 

Leder av styringsgruppe Leder er til en hver tid kommunalsjef for samhandlingsområdet. 
Oppgaver kan delegeres innenfor styringsgruppen. 

Leder har et selvstendig ansvar for at styringsgruppen fungerer 
etter intensjonen og oppfyller sitt ansvar som beskrevet. 

Dette innebærer: 

 Årlig gjennomgang av overordnede planer for 
samhandlingsområdet for forankring og evt. justeringer. 

 Porteføljestyring av til enhver tid gjeldende tiltak og 
prosjekter i samhandlingsområdet. 

 Sikre riktig deltakelse i prosjektaktiviteter og sørge for 
opplæring der dette er nødvendig. 

 Ansvar for saksliste, gjennomføring av møter og sikre 
oppfølging av vedtak. 

 Sikre gjennomføring av oppgaver i tråd med års-hjul i figur 
nnn. 

Medlemmer av 
styringsgruppe 

Består av medlemmer fra samhandlingsområdets ledergruppe samt 
utvalgte nøkkelpersoner i respektive enheter.  

I noen tilfeller rekrutteres inn nøkkelpersoner fra andre 
samhandlingsområder for å sikre horisontal tilstedeværelse. 

Det forventes at alle medlemmer av styringsgruppen deltar i møter 
og er aktive bidragsytere. 
 

PL omstillingsprosjektet Prosjektleder omstillingsprosjektet bistår som rådgiver og 
diskusjonspartner for styringsgruppe men har ikke stemmerett ved 
vedtak som omhandler styringsgruppens ansvar og oppgaver. 

I tillegg til samhandlingsområdets styringsgruppe identifiserer styringsgruppen et utvalg av personer 
i eget samhandlingsområde som kan være «kulturelle ambassadører» for utvikling, omstilling og 
endring.  

3.1.3 Prosjektleder omstillingsprosjektet 

Ansvar: 

Prosjektleder for omstillingsprosjektet har et selvstendig ansvar for å utvikle og iverksette en plan i 
samarbeid med strategisk ledergruppe (styringsgruppe for prosjektet, dvs. toppledergruppe i Fauske 
kommune) og enhetene i organisasjonen. Dette innebærer følgende: 

- Utarbeide planer med tilhørende dokumentasjon (styrende dokumenter) med klare og 
presise gjennomførbare målsettinger. 

- Som rådgiver bistå ledere, på alle ledernivåer, i gjennomføringen av omstilling. 



- Opplæringsaktivitet knyttet til nøkkelpersoner i samhandlingsområdene og spesielt knyttet
til omstilling, utvikling og endring.

I tillegg vil det pålegges omstillingsprosjektet ved prosjektleder prosjekter og områder som krever
enten utredning, prosjektledelse eller rådgivning som er relevant for omstillingsarbeidet i Fauske
kommune. Dette kan f.eks. være digitalisering, organisasjonsstruktur/endringer, opplæring, større
anskaffelser m.m.

Roller:

I det daglige rapporterer prosjektleder omstillingsprosjektet til kommunedirektør og deltar i
kommunedirektørens ledergruppe.

I saker som gjelder styringsgruppe for omstillingsprosjektet fungerer prosjektleder
omstillingsprosjektet i rollen som prosjektleder med ansvar for å rapportere og legge frem planer,
fremdrift m.m. for styringsgruppen.

3.2 Utviklingsprosess

Det er etablert en prosess for å drive frem omstillings- og utviklingstiltak/prosjekter. Prosessen skal
bidra til å oppnå ønskede resultater samt maksimere læring gjennom praktisk arbeid med omstilling,
utvikling og endring.

Drivere av prosessen er styringsgruppene i hvert samhandlingområde sammen med identifiserte
nøkkelpersoner (kulturelle ambassadører).

Omstillingsprosessen vil på overordnet nivå ha tre steg det styres etter. Eget verktøy for styring av
tiltak/prosjekt etableres som en del av omstillingsprosjektet. En sentral del av en definert prosess vil
være behovet for god styring av porteføljen til omstillingsprosjektet. God porteføljestyring handler
om god balanse mellom daglig drift og utvikling og vil være en sentral del av arbeidet som gjøres i
omstillingsprosjektet.

Figur 2: Utviklingsprosess



4 Kommunikasjon og samhandling 

Omstillingsprosjektet i samarbeid med planlagt ny rolle i 
kommunedirektørens stab (kommunikasjon, informasjon og 
beredskap) skal utarbeidet en egen kommunikasjonsplan 
som skal sørge for riktig informasjon og involvering i hele 
organisasjonen. 

I det daglige arbeidet har Fauske kommune tatt i bruk 
Microsoft 365 Teams som samhandlingsverktøy. Teams er 
ennå ikke forankret i organisasjonen med unntak av 
samhandlingsområde Oppvekst og kultur som har vært 
tidlige ute å ta tjenestene i bruk. 

For omstillingsprosjektet vil Teams være fortrukket 
samhandlingsarena. Det er etablert en struktur i Teams som 
tilsvarer styringsstruktur. Hvert samhandlingsområder vil ha 
samme struktur i Teams som vist i figur Struktur i Teams. 

Styringsgruppe for omstillingsprosjektet organiseres som 
privat kanal under omstillingsprosjektet. 

Det avholdes styringsgruppemøter en gang per måned som 
hovedregel. I disse møtene spilles saker inn som gjelder 
omstillingsprosjektet og styringsgruppe blir omstillingstyre. 
Det er ledergruppen i hvert samhandlingsområde som styrer 
hyppigheten av styringsgruppemøter. 

Prosjektleder for omstillingsprosjektet kan varsle møte i 
styringsgruppen når prosjektet har behov for dette utenom 
fastlagt møtekalender. 

5 Økonomi og finansiering 

Fauske kommune har fått skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å gjennomføre et 2-årig 
omstillingsprosjekt. Et vilkår for å få støtte fra Statsforvalteren er at kommunens økonomikapasitet 
styrkes permanent, og det vilkåret ble oppfylt gjennom ansettelsen av kontroller i fast stilling i 
august 2020.  

Prosjektleder er ansatt i en 2-årig prosjektstilling fra 1. januar 2021. Ytterligere ekstern kompetanse 
må påregnes innleid ved gjennomføring av prosjektet.  

I budsjett 2021 er det satt av midler til lønn prosjektleder og kontroller, samt kr 600 000,– til øvrige 
utgifter som f.eks. reiseutgifter og konsulentbistand. For prosjektperioden som strekker seg over to 
år er det søkt om 2,6 mill. kr i skjønnsmidler. Ved tildelingen for 2020 fikk Fauske kommune kr 
700 000,– til omstillingsprosjektet som omsøkt. For 2021 og 2022 er det søkt om hhv. kr 1 250 000,– 
og kr 650 000,–.  

Figur 3: Struktur i Teams 



6 Tidslinje

Styringsdokumentasjon vil ikke inneholde en detaljert tidsplan men på overordnet nivå skissere
sentrale aktiviteter og steg i omstillingsprosjektet.

Figur 4: Overordnet tidsplan

7 Hvordan sikre etterlevelse av styringsdokumentet

Beskrives senere

8 Vedlegg (under utarbeidelse)

Det blir gitt en kort beskrivelse av vedleggene under.

8.1 Kompetanse- og resultatstigen

Vedlegget er laget i pptx og har en slide med en figur som beskriver stegene for å nå økt evne og takt
på omstilling og utvikling. Det er en guide for utførende enheter hvor viktigheten av å belyse
kompetanse som grunnleggende for økt evne og takt.

8.2 Skisse ny adminstrativ struktur per 1. feb. 2021

Styringsdokumentasjonen tar innover seg de strukturelle endringene som er gjort i administrativ
struktur. Vedlagt er skisse i pptx som viser gammel og ny struktur.



• Aktørene trenger 
kompetanse slik at de 
selv kan vite hva de vil 
iverksette, hvem de 
trenger hjelp fra og 
hvordan de skal gå fram

Kompetansestige for:
- de som arbeider i kommunen
- Støttespillere (lokalt, regionalt 

og nasjonalt)
- næringsliv
- politikere
- våre talenterKOMPETANSESTIGEN

RESULTATSTIGEN

Økt 
utviklings-

aktivitet

Den totale verdien av utvikling
(økt verdi av utvikling)

Økt utviklingstakt

Økt utviklingsevne

Økt utviklingskompetanse

Erkjennelse og forståelse

Oppmerksomhet og motivasjon
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Kommunedirektør

(Helge Akerhaugen)

Samhandlingsområdet

Oppvekst og kultur

(Terje Valla)

Samhandlingsområdet

Helse og omsorg
(Torill Mørkhagen)

Enhet

Pleie og omsorg

(Sharon T Karlsen)

Enhet

Helse
(Hilde C Sørensen)

Enhet

NAV

(Morten Pedersen)

Kommunedirektørens stab

- Politisk sekretariat

- Kommunikasjon/Informasjon

Samhandlingsområdet
Eiendom, plan og
samfunnsutvikling
(Trond Heimtun)

Enhet
Fauske kommunale

eiendommer
(Per Håkon Hanssen)

Enhet
Plan og utvikling
(Rune Reisænen)

Enhet
VVA

(Frank Zahl)

Samhandlingsområdet

Administrasjon og Styring

(Kariann Sørdahl)

Enhet
Næring, utvikling og

landbruk
(Kristian Amundsen)

Enhet
Økonomi

(Mariann Monsen)

Enhet
Adm/Fellestj.
(Tom Seljeås)

Enhet

Skole og integrering
(Inger Lise Hansen)

Enhet

Kultur og idrett

(Ketil Hugaas)

Enhet

Barn og familie
(Erik Alvestad -

barnehage)
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Administrativ struktur Fauske kommune  
Gjennomført og fremtidig arbeid med administrativ struktur 
 
* 
Gjennom vedtak i kommunestyremøte i desember i Kommunedirektørens forslag til 
Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021-2024 kap. 1.3. som omhandler omstilling ble 
administrativ struktur fremhevet fra politikere som en prioritert oppgave.  
 
Undertegnede tiltrådde i stilling som PL omstilling 1. januar og har sammen med 
kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe umiddelbart satt i gang arbeidet 
med å se på administrativ struktur med hensikt om: 
 

- Redusering av faste kostnader. 
- Organisering av kommunens samhandlingsområder og spesielt kommunedirektørens 

stab for bedre ressursutnyttelse og effektivisering. 
- En administrativ struktur som svarer på dagens utfordringer om store innsparinger 

men samtidig er bærekraftig over tid med fokus på en kostnadseffektiv forvaltning og 
utvikling; En struktur for fremtiden. 

 
STRUKTUR PR 1.1.2021 
 
Samhandlingsområdene og kommunedirektørens stab har hatt og har forskjellig fremdrift på 
omstilling. For bedre å styre det videre omstillings- og utviklingsarbeidet i Fauske kommune 
er arbeidet med administrativ struktur fokusert nettopp med tanke på dette. Dagens struktur 
er gjengitt i figur under. 
 



Figur 1: Adm struktur 1.1.2021

Kommunedirektøren har foreslått å kutte en leder i kommunedirektørens ledergruppe.
Samtidig har kommunedirektøren tro på at kommunedirektørens stab har stort
effektiviseringspotensiale ved en samordning av både mennesker og funksjoner.
Kommunedirektørens stab leverer i dag støttefunksjoner til de andre samhandlingsområdene
og er sentral i både planarbeid og utviklingsarbeid for en mer effektiv administrasjon.

Kommunedirektøren samler derfor store deler av stabsfunksjonen slik den er organisert i dag
i et eget samhandlingsområde. Kommunedirektøren får da fire samhandlingsområder noe
som vil lette det videre arbeidet med omstilling og utvikling.

I den nye strukturen vil den største endringen komme i det nye samhandlingsområde
Administrasjon og styring. Der er det opprettet to enheter som skal inneholde Økonomi,
regnskap, lønn, fakturering, servicetorg, IT m.m. Personal og Kontroller organiseres direkte
under leder for samhandlingsområdet.

Ved en slik struktur ønsker kommunedirektøren å oppnå synergier ved at sentrale
administrative oppgaver er samlet. Ambisjonen er å effektivisere og se på nye løsninger
innen det nye samhandlingsområde samtidig som det skal bidra til enhetlige prosesser,
rutiner og prosedyrer for administrativt arbeid også på tvers av samhandlingsområdene.

Arbeidet med å omstille området økonomi, administrasjon og fellestjenester vil fortsette ved å
bygge samhandlingsområdet Administrasjon og styring vertikalt.

Under samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling så er Fauna KF tegnet inn
som en stippled boks. Fremtidig stuktur av Fauna KF er ikke utredet men kommer som egen
sak. I fremtidig administrativ struktur er også denne stipplet i påvente av politisk behandling.

Ny administrativ struktur slanker kommunedirektørens stab betraktelig. For å styrke
kommunikasjon, informasjon og evt. beredskap foreslås det å se på en ny rolle i
kommunedirektørens stab med spesielt ansvar for kommunikasjon. Dette kommer
kommunedirektøren tilbake til.



STRUKTUR PR 1.2.2021

Figur 2: Adm struktur fra 1. feb. 2021

Ny administrativ struktur gir Fauske kommune fire samhandlingsområder hvor leder for hvert
område er kommunedirektørens ledergruppe. Kommunedirektøren ser dette som en styrking
av kommunes strategiske fokus og en del av en helhetlig forbedret administrativ struktur som
også vil styrke omstillings- og utviklingsarbeidet på kort og lang sikt.

Fra 1. februar 2021 vil det arbeides med forankring av enhetsnivåene i det nye
samhandlingsområdet administrasjon og styring slik at økonomi og administrasjon og
fellestjenester så raskt som mulig kan bli operative med tanke på omstilling og utvikling på
samme nivå som de andre samhandlingsområdene. Det nye samhandlingsområdet vil
dessuten bli styrende i omstillingen med nye rutiner og prosesser for videre effektivisering av
administrasjon innen de andre samhandlingsområdene.

Småe justeringer av vertikal organisering innen samhandlingsområdene vil kunne
forekomme i det videre arbeidet men dette er først og fremst på avdelingsnivå. Avdelingsnivå
vises ikke i administrativ struktur som vist i figur 2.

Ny administrativ struktur speiles i praktisk administrativt arbeid i omstillingsprosjektet og vil
være førende for justeringer av pågående planarbeid og justeringer på budsjett.

Tillitsvalgte har deltatt og vært informert underveis i prosess om ny administrativ struktur,
uten merknader.

Ytterligere informasjon om ny administrativ struktur rettes til kommunedirektør.

Erik Holm Melby
Prosjektleder for omstilling
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