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Bruk kommentarfeltet 
om du har spørsmål

Dagens fellesmøte blir også tilgjengelig digitalt i 
ettertid. Link til opptaket vil følge i neste 

nyhetsbrev.

Spørsmålene svares ut i de 
neste nyhetsbrevene.



Agenda

Bakgrunnen for justering av OSU organisasjon

Dette har vi gjort til nå

Sammenhengen med eksisterende program

Vår skisse til ny organisering

Dette skal vi gjøre fremover



Bakgrunnen for justering av OSU organisasjon



Behov for justering av OSU-området

• tilrettelegge for tydelige, samordnede og effektive tilbud til innbyggerne og ansatte 

• tjenestene skal organiseres etter brukerperspektivet

• «Omstilling 2024»

Suksesshistorien på Fornebu viser hva vi kan få til!
Krav fra ny 

Kommunedirektør
Omstilling som del av 

Handlingsprogrammet



OSU-området skal understøtte Bærum 
2040-visjonen ved å…

Pådriver for utvikling av kommunen gjennom digitalt førstevalg, innovasjon, 

fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift.

Understøtte bærekraftige velferds- og samfunnstjenester

Ett Bærum - digitalt førstevalg,  hvor innbyggerne, bedrifter og ansatte skal få tilgang på enkle, brukervennlige 

og sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning

Bidra til grønn konkurransekraft og smarte klimakloke løsninger

Gjennomføre endring for å bidra til å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenester til innbyggerne og 

ansatte på en bærekraftig måte med riktig kvalitet og i tråd med brukerens behov



Målbilde OSU 2020

Effektive og 
smarte 

administrative 
tjenester

Helhetlig 
utvikling med 

gjennom-
føringskraft

Beste praksis 
virksomhets-

styring og 
økonomi-
styring

OSU2020

▪ Brukerne i sentrum gjennom 

sømløse ende-til-ende 

tjenester

▪ Prosessene er standardisert 

og om mulig automatisert 

▪ Vi leverer riktig første gang!

▪ En samlet og prioritert oversikt 

og gjennomføring av 

utviklingsoppgaver

▪ Tverrfaglige utviklingsteam med 

kapabilitet til gjennomføring

▪ Vi realiserer gevinster og skaper 

effekt 

▪ Virksomhetsstyring som bidrar 

til måloppnåelse, med tydelig 

eierskap og ansvar

▪ Sammenheng mellom plan, 

budsjett og rapportering 

▪ Enkel tilgang til styringsdata



Dette har vi gjort til nå



Arbeidet til nå (konseptfase)

Organisasjonen ga innspill på et 
felles målbilde, som ble etablert 
som en veiviser for omstillingen

Arbeidsgrupper ble nedsatt for å 
diskutere mulig omstilling i OSU

Dagens organisasjon ble 
kartlagt som utgangspunkt for 
omstillingen

To alternative skisser ble 
utarbeidet, og en 
arbeidsgruppe ga sine 
vurderinger. Et alternativ ble 
valgt, og det er dette vi 
vurderer nærmere nå



Justert organisering for å kunne nå målbildet 

Konseptfasen – Beslutte en ramme for å nå målbildet.

Hovedfasen – Ny organisering trer i kraft, og vi skal sammen: 

«Utvikle våre tjenesteleveranser, prosesser og hvordan vi 

samarbeider på tvers»

Konsept- og hovedfase



Sammenhengen med eksisterende program



Justering av OSU er et virkemiddel for å oppnå strategiske 
mål, og spiller sammen med våre andre initiativer

Framtidens 
arbeidsplass

Digital 
arbeidsglede –

Office 365

Kommunegårds-
prosjektet

Ledelses-
utvikling

Arbeidsgiver-
strategi

Kompetanse-
strategi

Digitalt kontor
(hjemmekontoret)

«Fremtidens arbeidsplass» samarbeider og koordinerer med programmet «Omstilling2024»



Effektmål for program «Framtidens 
arbeidsplass»



Målbildet til arbeidsplasskonseptet

Økt samhandling internt 
og eksternt. Det blir 

samhandlingssoner og store 
sosiale soner for det 

uformelle møtet. 

Det skal bli lettere å treffes, 
dele kunnskap, skape gode 

ideer og samhandle på tvers 
av avdelinger og sektorer, 
noe som vi tror vil bidra til 

økt innovasjon i kommunen. 
Gode relasjoner er 

utgangspunktet for læring og 
trygghet.   

Vi vil ha et attraktivt 
arbeidsmiljø i attraktive 

omgivelser. Mobilitet, 
variasjon av fysiske miljøer å 
arbeide i, store sosiale soner 
som deles av mange, og en 

tillitsbasert ledelse bygger opp 
om dette.  



Arbeidsplasskonseptet er ett virkemiddel –

organisasjon er et annet

Det mobile 
kontor

OPQ



Vår skisse til ny organisering



Som hovedregel flyttes hele organisatoriske enheter.

Enheter som flyttes vil som hovedregel legges på samme 

organisatoriske nivå.

Der enheter deles opp, så flyttes team/roller/stillinger slik at 

ingen medarbeidere vil få endring i sine arbeidsoppgaver i denne 

omgang.

Ingen overtallighet, alle får plass i ny organisering.

Rammer for justert organisering



Foreslått modell er fortsatt under arbeid

Modellen slik den fremkommer er en justering av dagens organisering 
for å bedre svare ut det nye målbildet.

Modellen er en skisse, og er blitt valgt av direktørgruppen for videre 
beskrivelse og vurdering, samt innspill fra organisasjonen.

Det vil fortsatt forekomme justeringer og presiseringer av modellen i
det videre arbeidet.

Innspill fra diskusjoner, samt risikovurdering i lokale MBM vil bli tatt 
med i fortsettelsen av arbeidet.



T
ilt

ak
M

ål

Alternativet vi skal jobbe videre med, bygger 
på tre hovedgrep for å realisere målbildet

Administrative 
fellestjenester samles

Utviklingsressurser samles 
og legges sammen med 

porteføljestyringsfunksjon

Virksomhetsstyrings-
funksjoner styrkes og 

tydeliggjøres

Effektive og 
smarte 

administrative 
tjenester

Helhetlig 
utvikling med 

gjennom-
føringskraft

Beste praksis 
virksomhets-

styring og 
økonomi-
styring



Skisse for ny organisasjonsmodell

Kommunaldirektør

Organisasjon
og interne tjenester

Plan og styring
Utvikling og 
digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab



Kommunal-
direktør

Organisasjon
og interne tjenester

Plan og 
styring

Utvikling og 
Digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Direktørområdet Organisasjon er 
virkemiddelet for å møte 

målsetningen om «effektive og 
smarte administrative tjenester». 
Organisasjon ivaretar også «en-
vei-inn» i kommunen på tvers av 
kommunalområdene, for både 

Bærums innbyggere og ansatte i 
Bærum kommune. 

Direktør

Brukerhenvendelser Regnskap Lønnsenheten HR
IT 

Tjenesteleveranser

BHT

Anskaffelse

• Servicesenteret
• Veiledningstorget
• IT-brukerstøtte

• HR-enheten
• HR-drift
• HR-stab
• Fagopplæring

• IT Drift
• IT Forvaltning
• Dokumentasjon

Organisasjon og interne tjenester



Plan og styring
Kommunal-

direktør

Organisasjon
og interne tjenester

Plan og 
styring

Utvikling og 
Digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Direktørområdet Plan og Styring 
er et virkemiddel for å 

understøtte målet «Beste praksis 
virksomhetsstyring og økonomi-
styring». Her samles fagmiljøet 
innen Budsjett og analyse, samt 

blant annet Strategi og utvikling.

Direktør

Økonomistyring
Statistikk og 

analyse
Finans og 
eierskap

Plan og strategi
Sikkerhet og 

beredskap



Utvikling og digitalisering
Kommunal-

direktør

Organisasjon
og interne tjenester

Plan og 
styring

Utvikling og 
Digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Direktørområdet Plan og Styring 
er et virkemiddel for å nå målet 

«Helhetlig utvikling med 
gjennomføringskraft». 

Direktørområdet Utvikling & 
Digitalisering samler 

utviklingsrelaterte oppgaver i en 
felles, koordinert og styrket 

utviklingsmotor, bestående av 
Konsept, Utvikling og 

Teknologiledelse, samt 
Porteføljekontor.

Porteføljekontor 

Utvikling Teknologiledelse

Direktør

Konsept

• Innovasjon
• Tverrfaglige team
• Behovsavklaring

• Organisasjons- og 
lederutvikling

• Prosjektledelse
• Rådgivning

• Integrasjon
• Arkitekturmiljø

Virksomhets-
arkitektur



Eiendom
Kommunal-

direktør

Organisasjon
og interne tjenester

Plan og 
styring

Utvikling og 
Digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Direktørområdet Eiendom 
samler kommunens 

eiendomsrelaterte oppgaver, 
både innen utvikling, drift og 
vedlikehold, og favner i dette 

forslaget også FM & 

Kunnskapssenteret. 

Direktør

Grunneiendom

Byggkompetanse 
og utvikling

Byggherre
Eiendoms-
forvaltning

Bolig Eiendomsdrift Renhold
FM & 

Kunnskapssenteret

Stab



Vi har ikke alle svarene, og vi har ikke alle 
detaljene …

MEN – vi vet hvor vi skal og at vi skal dit sammen, - vi trenger hjelp av 
alle som har lyst til å bli med på utviklingen. 

Det er trygt å være usikker.

For at vi skal utvikle oss, må vi prøve og feile.



Dette skal vi gjøre fremover



T
id

sl
in

je
09.11: OSU Direktørgruppe gjennomgår og vurderer utkast til organisasjonsmodeller for å velge hvilken modell som skal legges 

frem for AMU og MBM

10.11: OSU MBM - Orientering om modellen som skal beskrives og legges frem for AMU og MBM hhv 26.11 og 30.11

11.11: Fellesmøte OSU – Orientering av målbilde, valgt skisse og hovedfasen

11.-20.11: Lokale MBMer gir innspill til valg av modell

Uke 47: Drøfte direktørområdene

20.11: Aktuelle enheters MBMer: Risikovurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser i aktuelle enheter 

Uke 48: Drøfte innplassering av direktører

24.11: Beslutningsgrunnlag klart til formell drøfting av organisasjonsmodell, inklusiv plan for hovedfasen

26.11: O-AMU: Vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser av foreliggende beslutningsgrunnlag ny org.modell

01.12: OSU MBM drøfter forslag til justert organisering

02.12: OSU Direktørgruppe: Beslutte ny org.modell

15.12: Oppstart hovedfasen

01.01.21: Organisasjonsendringen trer i kraft



Hovedfasen 
Fra medio desember

Prosjektorganisering som sikrer helhetlig tilnærming 

(i sammenheng med store pågående initiativ som 

Fremtidens arbeidsplass, Omstilling2024, 

Kommunegårdsprosjektet) 

Vi skal sammen jobbe med å utvikle prosesser, 

oppgaveløsning og samhandling, for å nå målbildet

Brenner du for denne type omstillingsarbeid? 

Vi trenger ildsjeler i arbeidsgrupper våren 2021.

Meld din interesse via OSU@baerum.kommune.no



Involveringsaktivitet – alle avdelinger i OSU

På neste avdelingsmøte: Gå igjennom målbildet sammen og svar ut 
spørsmålene under for deres avdeling. 

Send inn svarene, sammen med et bilde av dere på avdelingsmøtet.

(publiseres via nyhetsbrev ukentlig fremover)

Støttespørsmål:

Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 
avdeling?

Hvordan ser vi ut når vi lykkes?

Gi eksempler på en av deres kjerneprosesser 
dere ønsker å utvikle.



Gi oss dine innspill, og følg med på 
nyhetsbrev

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt! 
OSU@baerum.kommune.no
Spørsmålene fra dagens allmøte 
svares ut i nyhetsbrev

mailto:OSU@baerum.kommune.no

