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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.
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Derfor justerer vi OSU-organisasjonen nå

Dette har vi gjort siden sist

Organisasjonsmodell til drøfting

Oppstart hovedfasen

Dette skal vi gjøre fremover

Hva skjer med oss i endring?

OSU julemorgen



Derfor justerer vi OSU-organisasjonen nå



Kommunedirektøren om OSU2020



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



Omstillingsprosesser under pandemien

For noen er det ekstra krevende med endring 

nå under pandemien, og endringen påvirker 

kapasiteten til å levere

Andre opplever å ha ekstra kapasitet og 

energi til samhandling ved hjelp av teams på 

hjemmekontor 

For mange gir omstilling en gyllen mulighet 

for endring og utvikling 



Dette har vi gjort siden sist



Siden sist fellesmøte har dere 

jobbet frem og gitt mange innspill, 

OBS-punkter og risikovurderinger

Risikovurderinger gjennomført både innenfor fag og 

arbeidsmiljø

Alle innspill og risikovurderinger er blitt gjennomgått 

og vurdert av direktørgruppen. Innspillene har 

medført justering av både modell og tidsplan

Mange av innspillene gjelder hovedfasen, og blir tatt 

med som grunnlag for arbeidet i delprosjektene.

Justert organisering er ferdig beskrevet og sendes 

nå til drøfting i OSU MBM



Risikovurdering av arbeidsmiljø – oppsummering

Manglende forståelse for ny organisering og 

målbilde

Redusert mulighet for sosial kontakt 

Rivalisering og konflikter ifm. omstillingen

Usikkerhet rundt fremtidige arbeidsoppgaver –

mistrivsel – dårlig produksjon

Mister motivasjon 

Ansatte blir utsatt for stort arbeidspress – på 

toppen av Covid 19 – utslitt og fare for 

sykefravær

Omorganiseringsprosessen går for fort – rekker 

ikke involvering

Utslitte ledere som ikke rekker å involvere sine 

medarbeidere

Oppsplitting av fagmiljø gir mindre attraktiv 

arbeidsplass – kan gi lavere arbeidsglede

Ansatte slutter når fagmiljø splittes

Samhandling på tvers uteblir

Usikkerhet knyttet til fysisk plassering – uro i 

arbeidsmiljøet



Innspill fra avdelingene våre
Budsjett og analyse Kunnskapssenteret Eiendom – Byggkompetanse og utvikling Servicesenteret

 

Lønn – avd. 2

Eiendom - FDVU Strategi og utvikling Digit – IT utvikling - integrasjon

HR

Eiendom - rehab

Eiendom – avd. næring, inn- og utleie Eiendom – Forvaltning – avd. BIOM/MIK



HR
Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 

avdeling?

• Samarbeid på tvers for å sikre enhetlige prosesser og ivareta alle sider 
av en sak

• Forenklet samarbeid mellom utvikling og HR
• Helhetsblikk i løsning av saker
• En tydeligere HR funksjon
• Økt samhandling internt i HR mellom faggruppene. 

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Det eksisterer en plattform for tett dialog med øverste ledelse for å 
sikre forståelse HTA/HA og hvilket mulighetsrom som finnes innenfor 
avtaleverket.

• Digitale satsninger på tvers av kommunen er forankret. Digitale 
verktøy som utvikles/ velges brukes av alle.

• God samhandling innen OSU sikrer bruk av riktige ressurser 
knyttet til oppgaveløsning/ utvikling.

• Samkjørte tjenester mot ledergrupper og 
avdeling/tjenestested. 

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

• Videreutvikle kjerneprosesser i HR for å skape selvgående ledere, for 
eksempel. innen områdene omstilling, ansettelser og onboarding

• Forenkling av prosesser knyttet til arbeidsavtalen.

Bilde av enhet / avdeling

Legg gjerne ved lenker og illustrasjoner om dere har, 
som beskriver problem/løsning



Eiendom, Forvaltning – avd. BIOM/MIK
Hva mener du målbildet betyr for din enhet / 

avdeling?

• Bedre samhandling, involvering og effektivisering 
mellom avdelingene i  Eiendom, mot andre avdelinger 
i BK og ovenfor brukerne/leietakere i byggene våre

Hvordan ser vi ut når vi lykkes med målbildet?

• Få full oversikt over bygningsmassen vår, sambruk, 
arealutnyttelse i forhold til de ulike formål, 
inntjening av utleie av mulige frie arealer

• Lett tilgjengelig og oppdatert info om 
ansvarsområder

• Bred forankring når nye rutiner/maler blir vedtatt 

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

• Tydeligere digital bestilling fra brukerne, når et behov 
oppstår på byggene de disponerer

• Evalueringsprosess etter endt prosjekt, hva var 
bra/dårlig. Videreføre beste praksis.

Bilde av enhet / avdeling



Organisasjonsmodell til drøfting



Organisasjonsmodell til drøfting

Kommunaldirektør

Organisasjon
og interne tjenester

Styring og analyse
Utvikling og 

digitalisering
Eiendom

KommunikasjonStab

Finans og eierstyring



Kommunal-
direktør

Organisasjon
og interne tjenester

Styring og 
analyse

Utvikling og 
Digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Kommunalsjefområdet 
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. 

Bruker-
henvendelser

Regnskap Lønnsenheten HR
IT Tjeneste-
leveranser

Anskaffelse

• Servicesenteret
• Veiledningstorget
• (1. linje 

Brukerstøtte 
i fase 2)

• HR rådgivning
• HR drift
• Fagopplæring

• Drift
• Forvaltning
• Dokumentasjon
• Brukerstøtte 

Organisasjon og interne tjenester

Bedriftshelse-
tjenesten

Kommunalsjef



Styring og analyse

Økonomi
Statistikk og 

analyse
Virksomhets-

styring

Sikkerhet og 
beredskap

Kommunal-
direktør

Organisasjon
og interne 
tjenester

Styring og analyse Utvikling og 
Digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Kommunalsjefområdet Styring 
og analyse 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.

Kommunalsjef



Utvikling og digitalisering

Porteføljekontor 

Utvikling Teknologiledelse

Kommunalsjef

Innovasjon

• Innovasjon
• Tverrfaglige team
• Behovsavklaring

• Organisasjons- og 
lederutvikling

• Prosjektledelse
• Rådgivning

• Integrasjon
• Arkitekturmiljø

Virksomhets-
arkitektur

Kommunal-
direktør

Organisasjon
og interne 
tjenester

Styring og 
analyse

Utvikling og 
digitalisering Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Kommunalsjefområdet 
Utvikling og digitalisering er et 

virkemiddel for å nå målet 
«Helhetlig utvikling med 

gjennomføringskraft». Her 
samles utviklingsrelaterte 

oppgaver i en felles, koordinert 
og styrket utviklingsmotor.

Hovedfasen 



Eiendom

Grunneiendom

Byggkompetanse 
og utvikling

Byggherre
Eiendoms-
forvaltning

Bolig Eiendomsdrift Renhold Kunnskapssenteret

Stab

FM-tjenester
Hovedfasen 

Kommunal-
direktør

Organisasjon
og interne 
tjenester

Styring og 
analyse

Utvikling og 
digitalisering

Eiendom

KommunikasjonStab

Beskrivelse:

Kommunalsjefområdet 
Eiendom samler kommunens 
eiendomsrelaterte oppgaver, 
både innen utvikling, drift og 
vedlikehold, og favner i dette 

forslaget også FM & 

Kunnskapssenteret. 

Kommunalsjef



Hovedfasen – nå starter jobben!



Hovedfasen – nå starter jobben!

Oppstart: 2.12

Besluttet org.struktur trer i kraft 1. februar 2021

Varighet hovedfase: 1.7.2021. Deretter kontinuerlig forbedring 

Hovedfasen organiseres som et helhetlig prosjekt, med 5 

delprosjekter.

Beslutninger, innspill og risikovurderingene fra Fase 1 tas med inn 

som grunnlag for planlegging av arbeidet i delprosjektene

«Utvikle våre tjenesteleveranser, prosesser 
og hvordan vi samarbeider på tvers»
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Kommunalsjefene får ansvar for å drive delprosjektet 

tilknyttet eget målområde i hovedfasen

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

F
as

e 
2

Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3

Delprosjekt 4 Delprosjekt 5



Styringsgruppe
(OSU ledergruppe)

Prosjekteier
Kommunaldirektør OSU
Bente Rudrud Herdlevær

Felles kommunikasjon

Prosjektleder

Utkast organisering 
Fase 2 - Hovedfasen

1. Effektive og smarte 
administrative tjenester

Mål:
▪ Brukerne i sentrum 

gjennom sømløse ende-

til-ende tjenester

▪ Prosessene er 

standardisert og om 

mulig automatisert 

▪ Vi leverer riktig første 

gang!

Delprosjektleder

2. Helhetlig utvikling med 
gjennomføringskraft

Mål:
▪ En samlet og prioritert 

oversikt og gjennomføring 

av utviklingsoppgaver

▪ Tverrfaglige utviklingsteam 

med kapabilitet til 

gjennomføring

▪ Vi realiserer gevinster og 

skaper effekt 

Delprosjektleder

5. Praktisk tilrettelegging

Mål:
• Oppdatere systemer i tråd 

med ny organisering

• Onboarding av ansatte i  sitt 

nye område

• Opplæring i prosess -og 

forbedringsmetodikk

• Fysisk plassering, skap, mm

Delprosjektleder

3. Beste praksis virksomhets-
styring og økonomistyring

Delprosjektleder

Mål:
▪ Virksomhetsstyring som bidrar 

til måloppnåelse, med tydelig 
eierskap og ansvar

▪ Sammenheng mellom 

plan, budsjett og rapportering

▪ Enkel tilgang til styringsdata

4. Tverrgående prosesser

Mål:
• Sikre smarte tverrgående 

prosesser som leverer på tid, 

kvalitet og produktivitet i 

OSU og mot tjenestene

Delprosjektleder

Hvert delprosjekt settes sammen av et tverrfaglig team
Noen ildsjeler har meldt seg allerede
FM-tjenester tas inn som del av delprosjekt 1



Dette skal vi gjøre fremover

Plassering 
og samtale 
med leder

Utvikle måten vi 
jobber sammen 

på

Nye stillinger

Eksisterende 
og nye 

oppgaver

Fysisk 
lokasjon 

etter korona

Gravøl og 
onboarding i 

januar

Nettverk og 
kompetanse-

heving



Tidslinje

Desember Januar Februar

Besluttet ny org.modell

Plassering i ny 

organisasjon

Samtale med leder for 

oppdelte enheter og 

avdelinger

Nye stillinger 

Oppstart delprosjekt

Onboarding for ledere 

og ansatte

Ukentlige ledertreff

Introduksjon til 

kontinuerlig forbedring 

og prosessarbeid

Praktiske forberedelser

Delprosjektjobbing

Iverksettelse av ny 

organisasjon

Systemtekniske 

endringer medio feb.

Delprosjektjobbing



Hva skjer med oss i endring? - BHT



Vi reagerer ulikt



Noen gode råd

Ingen universal-oppskrift…
- hva som uroer oss, og hva som skaper mestring varierer

Dette er selvivaretakelse! 
Søvn, fysisk bevegelse, natur, sosial kontakt,
kosthold 





Delta i medvirkningsprosesser

Ledere: Inviter til medvirkningsprosesser der hvor det er 
mulighet for påvirkning

Ansatte: Delta på de mulighetene som finnes, vær konstruktiv, 
si fra hva du ser som utfordringer og hvor du ser muligheter, og 
spill inn forslag til løsninger, organisering.. mv.



OSU Julemarkering



KONKURRANSE i forkant:

Alle oppfordres til å bake et peppekakehus og 

sende inn bilde til OSU@baerum.kommune.no

innen 13.12

Send inn uansett «resultat». Det er flere 

kategorier:

Finest, høyest, best/mest pyntet, mest 

Bærumsk /OSUsk, Beste/største 

konstruksjonsfeil og Åpen klasse 

Vi kårer vinner på OSUs julemorgen den 15.12. 

Felles OSU julemorgen – 15.12 – kl 08:30
Vi møtes for en uhøytidelig og hyggelig morgenstund før 
julefreden senker seg

mailto:OSU@baerum.kommune.no


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

