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1. Ledelse i omstillingsprosjektet   
 

1.1  Visjon, verdier og ledelsesfilosofi 
 

Vår visjon "Sør-Varanger kommune - en grensesprengende kommune" og våre verdier skal 

gjelde også under omstillingen  

 Engasjerte,  

 Grensesprengende, 

 Modige,  

 Serviceorienterte,  

 Tilgjengelige  

 Helhetstenkende 
  

Disse uttrykker de verdier som skal prege hverdagen og samarbeidet på alle arenaer.  

Kommunens ledere skal strekke seg etter denne visjonen sammen med sine medarbeidere – 

gjennom dyktige og engasjerte ledere og medarbeidere skal vi være en grensesprengende 

organisasjon som takler omstilling.  

Som leder i kommunesektoren har du ansvar for å levere gode tjenester til innbyggerne 

innenfor de rammer som de folkevalgte har bestemt. For å lykkes med omstilling av 50 mill.kr 

er det helt avgjørende at vi har god ledelse på alle ledernivå. Gode ledelse i omstilling 

handler om å vise gjennomføringskraft, meste styring, være tydelig i rollen som leder og 

legge til rette for motivasjon og medvirkning hos medarbeiderne. I tillegg er det viktig å bygge 

kultur for endring, nyskaping og læring samt ivareta et godt arbeidsmiljø.  

 

1.2  Ledelsesstruktur  
 

Sør-Varanger kommune har en desentralisert organisasjonsstruktur med et rådmannsnivå og 

et enhetsnivå. Det overordnede samordningsansvaret ligger på Rådmannsnivået. Enhetene 

har betydelige fullmakter innenfor områdene fag, administrasjon, økonomi og personal. Alle 

ledere i Sør-Varanger kommune forvalter en del av rådmannens lederansvar. Lederskapet 

skal utøves i tråd med kommunens verdier og innenfor de rammene som folkevalgte og 

rådmannen har satt. En desentralisert struktur krever tillit. Tillit mellom ledernivåene og tillit 

medarbeider leder.  

Sentrale administrative "fellesfunksjoner" er stab og støtteenheter. Stab- og støtteenhetene 

rapporterer direkte til rådmannen. Stabs- og støttefunksjonene har forvaltnings-, rådgivnings-

, samordnings- og planleggingsoppgaver innenfor felt samfunnsplanlegging, 

personalforvaltning, økonomistyring og budsjettarbeid samt ivareta fellestjenester som lønn, 

regnskap, sekretærfunksjoner, it og post/arkiv mfl.. 
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1.3 Ledelsesnivå  

 

Rådmannen  
Rådmannen er prosjektansvarlig for omstillingsprosjektet.  

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de tiltak som skal 

fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtatte tiltak blir iverksatt.  

Rådmannen skal sørge for at omstillingen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

kommunens egne instrukser slik at omstillingen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Rådmannen skal sørge for at de tillitsvalgte medvirker i omstillingsprosessen.  

 

Kommunalsjefer 
Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmannen kommunens strategiske ledelse og utgjør 

kommunens rådmannsnivå. Kommunalsjefene skal sikre fremdrift i omstillingsprosjektet, i det 

strategisk planarbeidet og iverksetting av vedtatte tiltak. Kommunen har tre kommunalsjefer  

 Kommunalsjef helse, omsorg og velferd   

 Kommunalsjef oppvekst 

 Kommunalsjef tekniske tjenester og planarbeid (ass.rådmann)  
 

Kommunalsjefene skal:   

 Bidra til samhandling mellom rådmannsnivå og enhetsledernivå i omstillingsprosjektet  

 Kommunalsjefene har et særlig ansvar for oppfølging av enhetene med fokus på 
hvordan enhetsleder utøver sin ledelsesmyndighet og sitt lederansvar gjennom hele 
omstillingen. Økonomistyring skal ha særlig fokus i omstillingsperioden.  

 Kommunalsjefene har ansvar for utarbeidelse av strategisk planverk som er tett 
knyttet sammen med omstillingsprosjektet  

 Kommunalsjefen skal følge opp og iverksette politiske vedtak  

 

Personalsjef  
Personalsjefen skal sikre at avtaleverk, lover og forskrifter samt egne rutiner og instrukser 

overholdes gjennom hele omstillingen. Personalsjefen vil ha en sentral rolle i arbeidet med 

nedbemanning som følge av den økonomiske omstillingen.  

 

Økonomisjef  
Økonomisjefen er operativt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet og prosjektleder for 

omstillingen. Gir dokumentasjon og beslutningsunderlag til rådmannen og styringsgruppen. 

Økonomisjefen rapporterer til rådmannen. Økonomisjefen har fullmakt til å oppnevne 

ytterligere arbeidsgrupper i omstillingsprosjektet etter behov. Økonomisjefen har fullmakt til å 

igangsette ulike utredningsarbeid i organisasjonen for å oppnå måloppnåelsen.  

Økonomisjefen har ansvar for utarbeidelse av omstillingstiltak, budsjett og 

økonomiplandokumenter.  
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Kontorsjef  
Kontorsjefen har ansvar for å ivareta kommunikasjon og informasjon gjennom prosjektet. Det 

utvikles en enkel kommunikasjonsstrategi for omstillingsarbeidet. Kontorsjefen har ansvar for 

å utarbeide informasjonsbrev fortløpende samt ivareta kontakt med media.  

 

Enhetsleder  
Enhetsleder har betydelige fullmakter og skal overfor rådmannsnivået stå ansvarlig for 

enhetens resultat i omstillingsprosjektet. Enhetsleder har innen sin enhet ansvar for å sikre 

god medvirkning og informasjon til egne ansatte om prosjektet. Videre er det er sterkt 

økonomifokus i hele omstillingsperioden.  

Enhetsleder har ansvar for å ivareta den løpende tjenesteutøvelse og at denne utføres i 

samsvar med den tjenestebestilling enheten mottar og innenfor gjeldende rammebetingelser.   

Enhetsleder har et selvstendig ansvar for å søke samarbeid på tvers av fagenheter og 

profesjoner for å skape en helhetlig omstilling til det beste for tjenestetilbudet.  

 

1.4 Lov og avtaleverk  

 
KOMMUNELOVEN setter rammer for kommunal styring og ledelse. Kommunestyret er 

øverste myndighetsorgan med ansvar for hele kommunen. Arbeidsgiveransvaret ivaretas 

gjennom å vedta kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi. Daglig utøvelse av 

arbeidsgiver- ansvaret er delegert til rådmannen gjennom delegasjons- reglementet. I praksis 

delegeres ansvaret videre til ledere på ulike nivåer.  

HOVEDAVTALENs mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse må være 

utgangspunktet for arbeidsgiverpolitikk, herunder ledelse. En videreutvikling av 

kommunesektoren skal gi tjenester av god kvalitet, skape trygge arbeidsplasser og et godt 

arbeidsmiljø. Godt samarbeid mellom politikere, ledere, ansatte og deres organisasjoner er 

en forutsetning for å få dette til.  

ARBEIDSMILJØLOVEN gir rammer for hvordan ledelse skal utøves. Loven skal sikre et godt 

arbeidsmiljø og trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven bygger på tre 

grunnleggende forutsetninger;  

 Styringsretten og ledelsesretten  

 Arbeidsgivers omsorgsplikt (omsorgsplikten) 

 Lojalitetsplikten. Arbeidstakers plikt til å respektere og innrette seg etter beslutninger 

som er tatt.  
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2.  Ledelse på dagsorden  
 

2.1 God ledelse – sentralt i omstilling  
 

En god leder må kunne balansere mellom ulike hensyn som drift og utvikling, styring og 

ledelse samt samspill med omgivelsene i kontinuerlig endring og omstilling. Å legge til rette 

for endringsprosesser er derfor en kjerneoppgave for ledere. Store endringsprosesser kan 

oppleves krevende. Det er viktig at du er tydelig på mål, rammer og delegering av oppgaver 

og hvilken rolle den enkelte har.  

Omstillingsprosesser med gode resultater er avhengig av involvering, engasjement og 

tydeliggjøring av mål, muligheter og gevinster. Som en god leder må du få tydelig fram hva 

endringsarbeidet skal føre til, hva som er gevinstene og at det underveis er mulig både å 

lære og å utvikle sin egen kompetanse. Gjennom omstilling og endring er det 

mulighetsrommet og mulighetene det må fokuseres på.  

God kommunal ledelse (KS – Guide til god ledelse)  

 Bygge tillit 

 Styre etter verdier, mål og rammer  

 Se helhet og være helhetstenkende   

 Sikre god ressursutnyttelse  

 Kommunisere tydelig – være modig 

 Vise gjennomføringskraft 

 Legge til rette for læring og utvikling – tilgjengelig  

 Involvere og gi ansvar  

 Skape oppslutning om endring og få alle med i endringsprosesser – engasjert  

 Nytenking – grensesprengende  

 Involvere brukere og andre aktører – serviceorientert  

 

 

2.2 Den gode styringsdialogen  
 

I dette kapitler sies det noen om forventningene som stilles til deg som leder i en 

organisasjon under omstilling og endring. Herunder er også spørsmål til refleksjon i 

omstillingssamtalen mellom ledernivåene.  

  

1. Folkevalgt organisasjon  

Det som gjør lederrollen spesiell i kommunal sektor er at den utøves innenfor de rammene 

som de folkevalgte setter. Tillit, samspill og tydelige roller er nøkkelord.  

Hvordan påvirker det din rolle som leder ?  

Hvordan bidrar du til god dialog som skaper tillit mellom politisk og administrativ ledelse ?  
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2. Ta beslutninger og gjennomføre  

En av dine viktigste oppgaver som leder er å ta beslutninger og gjennomføre disse i tråd med 

vedtatte mål og rammer. Du er gitt myndighet og ansvar innfor områdene personal, økonomi, 

administrasjon og fag. Du er gjennom arbeidsgivers styringsrett gitt vide fullmakter og tillit.  

Er du en tydelig og modig leder som tar beslutninger og gjennomfører ?  

Klarer du å skape forståelse for de beslutninger du må ta ?  

Er du bevisst på involvering og har du rutiner for medvirkning, involvering og informasjon i 

din enhet ?   

Hva tenker du om egen økonomistyring ?  

 

 

3. Endringsorientering  

Ledelse handler om å legge til rette for og stimulere til utvikling og innovasjon. Dette er 

avgjørende for at vi skal klare omstillingen og møte fremtiden. En av de mest krevende 

utfordringene kan være å finne en god balanse mellom daglig drift og nyskapning.  

Hvilke ferdigheter trenger du, og innehar du disse ferdighetene, for å være god på å lede 

utviklingsprosesser ?  

Hvordan kan du gjennomføre endringer som dine ansatte får lyst til å være med på ? Har du 

skapt, eller innehar i din enhet, kultur for endring og kultur for at det er lov å feile ?  

Får du til en god balanse mellom driftsoppgaver og utviklingsprosesser ?  

Hvordan bruker du mulighetene som ligger i ny teknologi og digitalisering innenfor ditt 

tjenesteområde ?  

 

4. Å lede med verdier  

Kommunen har noen grunnleggende verdier for lederskapet som du som leder skal stå for 

og etterleve.  

Hvordan kommer kommunens verdier til uttrykk i ditt lederskap og i omstillingen som vi nå 

står i ?  

Bør kommunens verdigrunnlag igjen settes på dagsorden ?  

Være grensesprengende i eget lederskap – hva betyr deg for deg ?  

 

5. Samhandling  

Et av suksesskriteriene for å lykkes med omstillingen er samhandling. Samhandling internt 

mellom de ulike tjenesteområdene, mellom politikk/administrasjon, med tillitsvalgtapperatet, 

eksterne samarbeidsparter og offentlige etater og ikke minst brukere og pårørende (særlig 

strategisk planprosess). 
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Føler du at du lykkes med samhandling og samarbeid med de øvrige tjenesteområdene som 

du bør og skal samarbeide med ? Ser du hvordan ulike ressurser kan spille sammen for å 

utvikle gode tjenester ?  

Er du god til å tenke nye samarbeidspartnere inn i utvikling av tjenester og løsninger som du 

skal tilby i din enhet ?   

 

6. Kompetanse 

Det viser seg at de som lykkes med omstilling og endring har god kompetanse og satser på 

kompetansebygging og utvikling. Hvordan vises dette gjennom ditt lederskap ?  

 

7. Hva trenger du for å lykkes som leder i omstilling ? 

Jeg ønsker at du som leder skal lykkes i din ledergjerning her i SVK. Hva tenker du 

organisasjonen nå trenger for å lykkes ?  

Tenker du at vi har felles forståelse av mål og hensikt med omstillingen ?  

 

  

 


