
Underveisrapportering til kommunestyret
Omstilling i helse og omsorg i Nordreisa kommune

Nordreisa, 29. mars 2019

Ingjerd Astad og Chriss Madsen, KS-Konsulent
Ingjerd Astad, KS-Konsulent as



Kort om Ingjerd

• Master i relasjonsledelse og 

innovasjonsledelse – fra NTNU. 

Økonomi/administrasjon og skoleutvikling 

– fra Høgskolene i Sør- og Nord-

Trøndelag

• Rådmann, samfunnsutvikler, økonomisjef, 

controller, revisor, rådgiver i 

personaltjenesten, lærer, daglig leder, 

styreverv i næringsselskaper

• Jobber med samfunnsoppdraget og 

organisasjonen



Tenk gjennom: 

«Dette er mine forventninger til OU-prosessen»
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To hovedinnretninger på kommunens oppdrag: 

• Kommunesamfunnet som 

helhet – samfunnsoppdraget 

• Kommunen som 

organisasjon



Trender og drivere 

Uavhengig av hva vi 

tenker om fremtidens 

kommune i form av 

ulike bilder, vil disse 

bakgrunnsfaktorer 

påvirke alle bildene.

Økonomi

Samfunns-

struktur

Demografi

Miljø

Teknologi

Folk, 

vurderinger,

samfunns-

ånd

Kommunen

Kilde: Erik F Øverland



Sammen for 

trygghet og 

trivsel



Bistand til grep for utvikling av helse- og omsorgstjenestene 

i Nordreisa kommune

Ønsker for prosessen: 

• Lede en prosess med involvering av ledelse, 
ansatte, brukere og brukerorganisasjoner

• Gjennomføre en analyse av 
tjenesteområdene i helse og omsorg

• Sette fokus på styringsverktøy – mål og 
strategier som de involverte på 
tjenesteområdene jobber ut fra

• Ressursfordeling og ressursutnyttelse 

• Tjenestedesign og andre metoder og verktøy 
– framtidens måte å løse tjenestene på



KS-K vil peke på to viktige siktemål med organisasjons-

utviklingsprosessen i helse og omsorg: 

• At tjenesteområdene oppnår resultater underveis i prosessen

• Å sikre en god praksis inn tjenesteområdene etter at 

prosessen er gjennomført



Hovedmomenter i prosessen

• Analyse – som gir innsikt i status

• Sikre involvering 

• Tellinger og fortellinger 

• Etter analysen – beskrive utfordringsbildet

• Oppgaver, organisering, dimensjonering

• Omsorgstrapp 

• Personalressurser og ressursutnyttelse

• Nåtid og framtid 

NÅTID 

FRAMTID 



For innbyggerne

…og hvem er de?? 

??

En sammensatt gruppe 

??

??

Hvor er vår 

oppmerksomhet?









Måloppnåelse; 

verdiskaping, 

løse oppdraget,  

kvalitet

Motivasjon for 

jobben

Bruk av 

kompetansen



Det magiske hvorfor

• Omstilling i helse- og omsorgstjenestene. Aktuelle 

spørsmål i den forbindelse vil være:

• Hvor vil vi – og hvorfor skal vi dit? 

• Hvordan skal vi komme dit? 

• Hvordan skal vi håndtere utfordringer underveis?

• Hvem skal sørge for det?



Tenk gjennom: 

«Dette er mine forventninger til OU-prosessen»
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Innsikt i tellinger og fortellinger – status pr 29. mars 

2019



Prioritering mellom tjenester, demografiutvikling og 

KOSTRA……….. ny innsikt?



Ulik demografi og andre sosio-økonomiske forhold medfører 

forskjeller i «behov» på de ulike tjenesteområdene:

Høyt «behov»

Dette må vi ta hensyn til når vi skal vurdere 

den reelle ressursbruken (prioriteringen)



Pleie og omsorg og 

Kommunehelse over landssnittet

PLO: Kr 353,- = + 1,8 mill. kr

Kommunehelse: Kr 660,- = + 3,3 mill. kr  



Befolkningsbildet fremover og endringer i behov for 

tjenester



Fra økonomiplanen 2018-21:

2018 2019 2020 2021 2022

0-5 år 295 294 295 295 310

6-15 år 627 639 648 638 624

16-66 år 3144 3162 3177 3206 3228

67-79 år 645 665 690 712 723

80 år + 233 227 238 240 246

Ny fremskrivning fra SSB 26.06.18:

Færre i aldersgr. 0-5 år, 6-15 år og 80 år+



Fremskrivning av befolkningen på ulike aldersgrupper

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0-5 år 323 337 322 340 324 324 313 301 295 294 295 295 310 317 327 331 335 340 346

6-15 år 604 607 600 592 601 603 619 609 627 639 648 638 624 623 607 605 603 590 597

67 år og over 718 721 748 760 796 821 835 855 878 892 928 952 969 1 002 1 025 1 047 1 062 1 088 1 107
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Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1
(SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)

0-5 år 6-15 år 67 år og over

0-5 år: Vekst etter år 2021

6-15 år: Vekst frem mot 2021, deretter nedgang

67 år+: Sterk vekst i hele perioden



Aldersgruppa 67 år+

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

67-79 år 474 473 482 488 547 581 593 618 645 665 690 712 723 740 759 760 755 743 738

80-89 år 202 201 213 220 201 189 195 192 192 187 196 194 202 211 220 239 263 299 321

90 år og eldre 42 47 53 52 48 51 47 45 41 40 42 46 44 51 46 48 44 46 48
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Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1
(SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)

67-79 år 80-89 år 90 år og eldre

Sterk vekst frem mot år 2024

Vekst fra 2023/24

Moderat endring 



Endring i «utgiftsbehov» pr tjenesteområde:

Relativt store forventede endringer i utgiftsbehovet 

allerede i nåværende økonomiplanperiode…

1942 NORDREISA

Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(endring fra 1.1.2018)

Endring SUM

utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern NORDREISA
2019 -28 1 607 -839 110 167 114 1 132

2020 3 739 1 205 -343 133 334 103 5 171

2021 2 378 -1 339 -394 83 219 -62 885

2022 1 501 -1 875 2 604 135 208 73 2 646

2023 4 950 -134 882 -3 270 46 6 011

2024 1 051 -2 143 1 561 200 202 -79 792

2025 4 185 -268 598 41 227 94 4 878

2026 2 894 -268 729 171 199 45 3 770

2027 6 701 -1 741 649 124 266 -29 5 970

2028 4 517 938 700 121 196 81 6 553

Sum 2019-22 7 590 -402 1 028 462 928 229 9 834



Endring i «utgiftsbehov» pr tjenesteområde:Hvordan planlegge for disse mulige 

endringene i behov for tjenester?1942 NORDREISA

Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(endring fra 1.1.2018)

Endring SUM

utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern NORDREISA
2019 -28 1 607 -839 110 167 114 1 132

2020 3 739 1 205 -343 133 334 103 5 171

2021 2 378 -1 339 -394 83 219 -62 885

2022 1 501 -1 875 2 604 135 208 73 2 646

2023 4 950 -134 882 -3 270 46 6 011

2024 1 051 -2 143 1 561 200 202 -79 792

2025 4 185 -268 598 41 227 94 4 878

2026 2 894 -268 729 171 199 45 3 770

2027 6 701 -1 741 649 124 266 -29 5 970

2028 4 517 938 700 121 196 81 6 553

Sum 2019-28 31 888 -4 018 6 147 1 114 2 288 387 37 807



Tallenes «klare» tale:

Ressursbruk i forhold til sammenliknbare kommuner -

KOSTRAgruppe 3: 

• Pleie og omsorgstjenesten =  ca 7,9 mill. kroner lavere

• Kommunehelsetjenesten = ca. 4,3 mill. kroner lavere 

Ressursbruk i forhold til landssnitt og korrigert for 

utgiftsbehov:

Tjeneste Beløp kr pr innb. Beløp i mill. kr

Pleie og omsorg + 353,- + 1,8

Kommunehelse + 660,- + 3,3

Høyere ressursbruk



…tellinger og fortellinger…



Gjennomgang av funnene

Slik jeg 

ser det…



Utfordringer i hverdagen

«Utfordringsbildet for mange kommuner i dag er at de skal yte stadig flere og 

mer avanserte helse- og omsorgstjenester innenfor begrensede økonomiske 

rammer. Kvalitetskravene er høye, samtidig som det er vanskelig å måle 

kvalitet»

• Analyse 

• Synliggjøre sammenhenger mellom behov og dagens ressursbruk 

• Helhet 

• Forslag til tiltak 



Intensjonen med samtalene; se på de utfordringer 

tjenesteområdene opplever å stå oppe i

Områdene vi berørte i samtalene:

• Lederstrukturen både av virksomheten 

Helse og omsorg som helhet og for 

tjenestene med ansvarsfordeling og faglig 

oppbygging 

• Organisering av arbeidet, hvor strukturer 

og systemer står sentralt

• Ressurser og ressursutnyttelse 

• Kompetanse



Lederstrukturen både av virksomheten Helse og omsorg som 

helhet og for tjenestene med ansvarsfordeling og faglig 

oppbygging 



I hvilken grad opplever du / dere at lederstrukturen er klar og 

entydig? 

• På ledernivå oppleves lederstrukturen i stor grad som klar og entydig. 

• På papiret klar og tydelig lederstruktur, men i praksis ikke så tydelig; 
rekrutteringsutfordringer – mye folk ut og inn – og mye omorganisering  

• Staben blir noe svevende – ikke tydelig avklart oppgaver og ansvar. 

• Medarbeiderne opplever lederstrukturen og omorganiseringene som 
kaotiske. Medarbeiderne blir ikke tatt med / involvert i 
omorganiseringer. 

• Håper at det blir bedre når vi får på plass avdelingsledere, har blitt mye 
på virksomhetsledere

• Avdelingslederne bruker mye tid på å administrere.  

• Store forskjeller mellom virksomhetene i størrelse (årsverk og ansvar).  

• Ledere på samme nivå, med samme type ansvar – har forskjellig tittel

• Generelt sett så lederstrukturen vært veldig ok i mange år, men 
akkurat nå er den kaotisk

Det å bli konstituert; 

man blir kastet inn i 

noe, og det blir mye 

fra den ene dagen 

til den neste

Det er VI og DEM; 

de som jobber 

innenfor helse, har 

ikke noe forhold til 

de på rådhuset



Rolleklarhet: I hvilken grad opplever du / dere at rollene er tydelig 

definert i forhold til ansvar og myndighet?
• I utgangspunktet tydelig definerte roller med ansvar og myndighet, men 

oppleves ulikt i ulike roller og nivå. For noen klart, for andre utydelig. Større 
klarhet i de små virksomhetene/enhetene, og større klarhet i hjemmetjeneste 
enn på institusjonen.

• Blir litt ulik praksis fra tjeneste til tjeneste, og avdeling til avdelingen. Ofte 
personavhengig. 

• Mye støy i helse og omsorg pga. av mangel på tydelig og stabil ledelse 

• Lederne har innsikt i sitt ansvar og myndighet, men ikke tydelig rolleklarhet i 
stabsfunksjonene i helse og omsorg. Når staben ikke fungerer medfører dette 
frustrasjon ute i tjenestene.

• Ikke like klart hva som er ansvarsområder og rollen til de ulike yrkesgruppene 

• Vi har en del uformelle ledere rundt omkring i organisasjonen – særlig innenfor 
helse og omsorg

• Kuttprosesser har fjernet personer/årsverk, men oppgavene har bare blitt lagt 
over på noen andre 

• Har lederavtaler for virksomhetsledere og avdelingsledere

• Brukerne kan oppleve uklarhet rundt hvem som gjør hva

• Har stillingsinstruks for virksomhetsledere, avdelingsledere får stillingsinstrukser 
nå, har laget stillingsinstruks for alle stabsfunksjoner – skal gi klarhet i ‘hvem 
gjør hva’. Vi har ingen stillingsbeskrivelser for «vanlige medarbeidere» 

Utfordrende for 

lederne å styre 

fotfolket 

Vi har over lang 

tid slitt med å ha 

ganske mange 

småsjefer…

Eksempelvis i omorganisering 

fattes det vedta, men 

uformelle ledere velger om og 

hvis de skal følges



Organisering av arbeidet, hvor strukturer og systemer 

står sentralt



I hvilken grad sikrer dagens organisering at brukere av tjenestene 

får et helhetlig tilbud?

• Faste møter hvor brukernes behov vurderes og diskuteres – og tjenester tildeles – mange 
som deltar i møtene – kan være utfordrende i fht taushetsplikt. Tildelingsmøter, legemøter, 
tjenester inne og tjenester samt fellesmøter – faste dager

• Taushetsplikten har vært en liten utfordring 

• Diskusjoner om hvordan skal bruke plassene, særlig akuttplassene

• Helhetlig tilbud handler ikke om organisering, handler mer om økonomi og politikk

• Ingen har meldingsovervåkningsansvar, det burde vært EN koordinator/mottaker for disse 
meldingene

• I den nye staben er det oppretta et eget vedtaksteam, men også dette er utsatt 

• Internt på et sykehjem og mellom avdelinger er det liten «på tvers» jobbing 

• Brukerne får tjenesten, men vedtak har blitt skrevet i svært liten grad, men etterslepet har nå 
blitt tatt igjen – men mangler gode rutiner for å holde dette vedlike (dvs. ajourholde 
vedtakene) 

• Jobber lite effektivt fordi man ikke vet hvem som sitter på hvilke opplysninger

• Har dere avklarte kriterier for alle tjenestene som skal gis…NEI



I hvilken grad samsvarer dagens praksis med strukturen. (Sikrer 

organiseringen samordning av tjenestene) 

• Det ser bra på papiret, men praksis blir noe «dårligere», bl.a. fordi man 
ofte mangler folk. 

• Ikke helt samsvar mellom teori og praksis, f.eks. vedr. utskrivningsklare 
pasienter. 

• Mangel på tid til å oppdatere rutiner. 

• Månedlig oppfølging på økonomi og kvalitet har ‘glidd ut’.

• Mangelfull struktur….har kanskje ikke rett person/kompetanse på rett 
plass 

• Hvem bestemmer innholdet i vedtakene?

• Alle gjør ting for seg selv, så i liten grad samsvarer dagens praksis med 
strukturen

• Har ikke sett/informasjon om hvordan sektoren er organisert – ønsker seg 
et visuelt kart, hvem har hvilken rolle og med hvilket ansvar og med navn 
og telefonnr. 

• Før har det vært en koordinatorfunksjon, men den har nå smuldret bort. 
Dette påvirker samhandlingen – f.eks. ved utskrivning av 
ferdigbehandlede pasienter. 

I liten grad, folk 

gjør mer enn det 

vedtakene sier at 

de skal gjøre



Styringsdialogen: Sammenheng mellom politisk vedtatte mål og 

organisering av tjenestene / hva tjenestene faktisk gjør? 
• Oppleves som liten samsvar mellom de overordnede målene og «mål» nedover i 

tjenestene

• Planer finnes, men de er i liten grad kjent og operative

• Virksomhetene har egne virksomhetsplaner 

• Vi mangler en helhetlig plan/dokument som angir kriterier for tjenestetildeling. 

• Behov for å øke kompetanse – på forståelse av sammenhenger;

• Svulstige mål, forventningene er større enn det man klarer å levere

• Folkevalgte fatter mange vedtak og bestillinger, som de i liten grad opplever at blir 
fulgt opp

• Har månedsrapportering, økonomi, sykefravær, avvik 

• Det er i liten grad sammenheng mellom politiske vedtatte mål og organisering av 
tjenestene

• Opplever at det ofte er veldig lang avstand fra tjenesten/avdeling til politikerne

• Har avviksrapportering, men kvaliteten på innrapportering er for dårlig 

• Rådene blir i liten grad invitert på møter og prosesser. Blir tatt sent med i prosesser. 



Den gode styringsdialogen

• Tillit 

• Samspill 

• Tydelige roller

• Jobbe mot felles mål



Styring er et                  

politisk ansvar

Ledelse og styring er et      

administrativt ansvar

Gjennomføring er et 

profesjonelt ansvar

Kommunestyret

Rådmann / 
kommunalsjef

Team av 
virksomhetsledere

Virksomhetsleder

Avdelingsteam

Avdelingsleder

Medarbeidere

Den gode styringsdialogen 



Oppgave – hvordan etablere den gode styringsdialogen?

• Diskuter kort hva legger dere 

i ‘den gode styringsdialogen’ i 

Nordreisa kommune?

• Kom fram til 3 prioriterte tiltak 

til å forbedre styringsdialogen 

hos oss. 



Tjenestetildeling. I hvilken grad opplever dere at dere gir «riktige» tjenester 

til brukerne? I hvilken grad opplever dere fleksibilitet i tjenestetilbudet? 

Hva tror dere 

at det ble svart 

her?



Tjenestetildeling. I hvilken grad opplever dere at dere gir «riktige» tjenester til 

brukerne? I hvilken grad opplever dere fleksibilitet i tjenestetilbudet? 

• Stor variasjon mellom tjenesteområdene – bildet er blandet 

• Fra fullstendig klarhet – riktige tjenester og fleksibilitet – til stor grad av kaos 

og mangel på sammenheng

Fleksibilitet; I svært liten grad 

fleksibilitet, dvs. vanntette skott

Må være frempå selv eller ha 

oppegående pårørende hvis 

man skal få tjenester

Fra fysikalsk avdeling: 

• Har en egen prioriteringsnøkkel, sortert etter 

diagnose

• Prøver å korte ned på ventelister, korte ned på 

behandlingstida

• Har etablert masse gruppetreninger med 

veiledning fra fysioterapeut

• Fått kortet ned behandlingsløpet



I hvilken grad sikrer dagens møtestruktur at det arbeides helhetlig? 

Gode arenaer for samhandling

• Mange møter – vi må prioritere de vi opplever som 

viktige  

• Det er mange møter! Møtene kunne være mer fruktbare. 

• Gode intensjoner, ikke alltid at det er klart hvorfor man 

er med på møtene.

• Oppfølgingene av møtene er ikke alltid godt nok. 

• Blir invitert til møter, men vanskelig pga. lav bemanning 

å delta på møtene. 

• Der det er private aktører inn – samhandlingsmøte årlig

Er det behov 

for alle 

møtene??

Møtene blir dårligere 

og dårligere – mye 

informasjon, lite dialog  

Vi ønsker mer 

åpenhet og 

informasjon



Ressurser og ressursutnyttelse



I hvilken grad opplever dere at ressursfordelingen mellom 

tjenesteområdene totalt sett i kommunen er tilfredsstillende?

• Vi opplever at helse får gjennomgå veldig mye  

• I noen grad så er det sektortenkning, man ser 

sitt og ikke andre;

• De ulike tjenestene skyver pasientene mellom 

seg i noen grad 

• Vi vet lite om hverandre, alle har det knapt

• I perioder er det hektisk overalt

• Får pålagt nye oppgaver, men ikke verktøy til å 

løse oppgavene

Hvorfor skal helse ta 

veldig mye ned?



I hvilken grad opplever dere at ressursfordelingen mellom 

tjenestene innenfor helse- og omsorgsområdet er tilfredsstillende

• Ingen har noe ekstra…

• Alle føler at de har for lite….for få hender 

• Fordelinga er like knapp alle plasser

• Men, vi har et tungrodd system, rolleuklarhet, fikses dette så kan tid frigjøres fra 
administrative oppgaver til tjenesteyting

• Er dårlig på samarbeid og på struktur

• Har liten kunnskap om hvordan ressursfordelingen mellom tjenestene er

• Mener at unge mennesker skal ha større/mer tilbud enn gamle mennesker

• Ja, er tilfredsstillende slik som det er i dag …men, mangler Omsorg+

• Har slitt i mange år med å finne en person til å ta «koordinatorrollen» - f.eks. i 
fht. utskrivningsklare pasienter 



I hvilken grad opplever dere: Muligheten til å omdisponere ressursene internt i 

din avd./enhet? Opplever dere muligheten til å omdisponere ressursene mellom 

tjenesteområdene/enhetene?

• I svært liten grad / ikke eksisterende 

• I teorien ok, men har ikke fått testet det særlig ut

• I sykehjemmene er det ikke noe «slakk» 

• Liten vilje/evne til å omdisponere ressurser mellom 

virksomhetene/ avdelingene

• I begrenset grad, man verner om sine

• Veldig vanskelig å omdisponere mellom avdelinger 

og tjenester

• Må i så fall beordre personell

Man sier «VI» og 

«DEM på rådhuset» 



Kompetanse 



Har dere en kompetanseplan? Hvis ja; i hvilken grad opplever dere 

at planen har et langsiktig perspektiv og er et levende verktøy?

• Har ingen oppdatert kompetanseplan

• Har noe interkommunalt kompetanseplan for 
kommunene i Nord-Troms

• Noen har mast om noe….har fokus på det, men… 

• Har vært jobbet med kompetanseplan, men om det ble 
fullført….det vites ikke

• Kjenner ikke til om det er noen plan

• Vi har en plan – vi vet ikke om noen plan 

• Har ikke bemanningsplan….

• Vi har en plan i skuffen – men den gjelder for oppvekst. 

• Har en interkommunal plan, men denne er i liten grad 
tatt videre inn i Nordreisa/virksomhetene



I hvilken grad opplever dere å ha: Relevant kompetanse på de ulike 

nivåene? Tilstrekkelig kompetanse på de ulike nivåene?

• I stor grad – gjennomgående – meldes det at organisasjonen Nordreisa har relevant 
og riktig kompetanse på plass

• Opplever i stor grad at man har relevant kompetanse på de ulike nivåene  

• Varierer mellom døgnets tider og særlig i helgene hvor det bare er en sykepleier på 
(i sykehjemmet) 

• Det er noe avstand mellom uttalt kompetansebehov (og antall ansatte) og det som 
faktisk er på vakt

• Har i utg.pkt en veldig bra kompetansesammensetning, men ubesatte stillinger og 
rekrutteringsutfordringer gjør at bilde er noe mindre positivt 

• Ny lønnspolitisk plan som sendes ut på høring i disse dager som skal imøtekomme 
nye av rekrutteringsutfordringer

• Generelt sett så opplever vi at kommunen har tilstrekkelig og god nok kompetanse



Dette vil få fokus i det videre arbeidet



…tellinger og fortellinger…

Legge grunnlaget for rasjonell og effektiv drift – helhet og sammenheng



Tjenesteproduksjonen = Omsorgstrappa

Eksempel fra Drammen

Utfordringer:
• Dimensjonering

• Kapasitet

• Strukturer

• Organisering 

• Kvalitet



Så… 

«Dette er mine forventninger til OU-prosessen»

Hva tenker du nå?

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtw5mQlLvTAhVChywKHXSGCroQjRwIBw&url=http://www.wcoaching.no/category/treningsprogrammering/&psig=AFQjCNEGxicoJijzfWcU2OZoTXsWOGSrNA&ust=1493056778214559


Takk for 

oppmerksomheten!


