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2 Innledning
Det har i løpet av juni og august vært gjennomført flere workshops med ansatte og tillitsvalgte i Fet,
Skedsmo og Sørum for å få innspill til hvordan hvert enkelt stabs- og tjenesteområde i Lillestrøm
kommune skal organiseres.
Med utgangspunkt i disse workshopene og diskusjoner i lederteamet i Lillestrøm kommune ble det
utarbeidet et forslag til organisering. Dette forslaget ble sendt på høring til alle ansatte i de tre
kommunene. I høringen kom det inn 444 høringssvar. Alle disse har blitt lest og diskutert, og det har
resultert i flere endringer i organisasjonskartet.
Prosjektleder/rådmannens forslag til organisasjonskart ble drøftet med arbeidstakerorganisasjonene
03.09.18. Disse hadde også tilgang til alle høringsuttalelser. Arbeidstakerorganisasjonene støtter
forslaget til organisering uten ytterligere kommentarer.
Dette dokumentet beskriver organisasjonskartet til Lillestrøm kommune slik det vil være ved
etableringen 1. januar 2020.
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3 Overordnet organisering

I prosessen med å tegne organisasjonskartene for stabs- og tjenesteområdene har det også vært
behov for å tydeliggjøre mer av hva som ligger i rådmannens stab. Kommunikasjonsavdelingen er
derfor lagt som en egen boks for å vise at denne ledes av en kommunikasjonssjef som rapporterer
direkte til rådmannen. Kopisenteret er etter høringsinnspill lagt til kommunikasjonsavdelingen.
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4 Digitalisering

Digitaliseringsavdelingen skal sikre at Lillestrøm kommune leverer brukervennlige, tilgjengelige og
sikre digitale tjenester. Ambisjonen er å ligge helt i front på bruk av teknologi og digitalisering for å
skape en god kommune hvor innbyggere og næringsliv har enkle løsninger for dialog og selvbetjening
og hvor de ansatte har effektive verktøy som understøtter arbeidsprosessene. Avdelingen skal
samarbeide tett med resten av organisasjonen og være både pådriver og støtte i gjennomføringen av
digitaliseringsprosjekter. Avdelingen vil etablere en sentral porteføljestyring for prioritering, styring
og oppfølging av digitaliseringsprosjekter på tvers av tjeneste- og stabsområdene i kommunen.
Avdelingen vil være delt inn i fire områder i tillegg til stab.

4.1 Endringer etter høringsrunden
Modellen er endret på to områder etter høringsrunden: Under IT er Drift endret til Drift / forvaltning.
Her vil vi samle ressurser med ansvar for systemforvaltning av fagsystemer innenfor Helse og
mestring og Oppvekst sammen med de som har ansvar for applikasjonsdrift og drift av plattformene.
I tillegg er det opprettet en egen enhet for Rådgivning hvor digitaliseringsagenter med dedikert
ansvar mot tjeneste- og stabsområder er organisert direkte under Digitaliseringsdirektør. Dette for å
sikre tett samspill, prioriteringer og involvering på tvers. Dette er nærmere beskrevet under.

4.2 Arkiv / dokumentsenter
Denne enheten skal være effektiv og nytenkende og bidra til at kommunen ligger i front når det
gjelder åpenhet, sporbarhet og innbyggerdialog. Arkivfunksjonen skal sikre implementering av
planverk og retningslinjer for området i tråd med lover, forskrifter og faglige anbefalinger. Leder for
denne enheten er ansatt og begynner som arkivleder i Sørum kommune 1. oktober 2018.
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4.3 IT
Enheten vil inneholde to avdelinger. Den ene skal levere brukerstøtte og support til alle ansatte på
tvers av tjenesteområdene. Dette omfatter også brukerstøtte i skole og barnehage. Målet er å levere
brukerstøtte med høy kvalitet og kompetanse for å skape fornøyde brukere. Den andre avdelingen vil
ha ansvar for utvikling og forvaltning av en moderne, sikker og effektiv infrastruktur med høy
tilgjengelighet og forvaltning av kommunens applikasjonsportefølje. Dette omfatter
systemforvaltning av sentrale fagsystemer og applikasjonsdrift. Bruk av skyløsninger i kombinasjon
med løsninger på egen plattform vil være sentrale områder de nærmeste årene.

4.4 Prosjekt og utvikling
Enheten skal ha hovedansvar for å etablere digitale plattformer som setter innbyggeren i sentrum og
gir de ansatte brukervennlige og effektive løsninger. Innenfor dette ligger ansvaret for utvikling og
utforming av kommunens digitale flater rettet mot innbyggere, ansatte og næringsliv. Avdelingen vil
også være sentral i anskaffelse og utrulling av nye løsninger på tvers av kommunen og sikre bruk av
felles prosjektmetodikk og prinsipper for gevinstrealisering. Ansvarsområdene omfatter også
endringsledelse og optimalisering av arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi. Prosjekt og utvikling vil
omfatte ressurser som prosjektledere, tjenestedesignere og systemutviklere.

4.5 Rådgivning
Denne enheten vil inneholde digitaliseringsagenter med dedikert ansvar for å støtte og utvikle
tjeneste- og stabsområdene. Digitaliseringsagentene skal være rådgivere for direktører og
kommunalsjefer / prosesseiere innenfor digitalisering og være tett tilknyttet disse. Ressursene skal
sikre at tjenesteområdenes behov for teknologistøtte blir realisert gjennom løsninger som er i tråd
med overordnende prinsipper for arkitektur, deling, sikkerhet og brukeropplevelse. Enheten vil ledes
av digitaliseringsdirektør.

4.6 Stab
Stabsområdet vil inneholde tre funksjoner som rapportere direkte til direktør. Virksomhetsarkitekten
har det overordnede ansvar for arkitektur for digitalisering i kommunen. IT-sikkerhet har det
overordnede ansvaret for sikkerhet og personvern i kommunens IT-løsninger. Porteføljeforvalter har
ansvar for maler, rutiner og rapportering på planlagte og pågående prosjekter innenfor digitalisering
og vil samarbeide tett med Prosjekt og utvikling.
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5 Organisasjon og utvikling

Organisasjons- og utviklingsavdelingen skal yte bistand til tjeneste- og stabsområdene innen
hovedområdene HR, lønn, politisk sekretariat, beredskap, utvikling og innovasjon.
De hensyn som er vektlagt og prioritert fra workshop og høringsuttalelser er blant annet samarbeid
internt mellom seksjonene og solid innsikt i tjenesteområdene som avdelingen skal støtte. Det er
lagt vekt på ikke å lage mange små organisasjonsenheter, men heller noen større, der grunnlaget for
samarbeid bør være godt. Det er også lagt vekt på at medarbeidere som kan dra nytte av hverandres
kompetanse skal ha denne muligheten innenfor kort rekkevidde
Modellen som er foreslått har stor støtte i høringen, særlig med tanke på fleksibilitet, lagorganisering
og fokus på tjenesteområdene.
Det er ifra flere presisert viktigheten av at det ikke må oppstå «skott» eller skiller mellom de ulike
seksjonene, men at tett samhandling særlig knyttet til utvikling er viktig.
Dette er viktig hensyn som er ivaretatt i modellen.
Modellen er derfor som opprinnelig forslag, men med noen presiseringer.
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Organisasjons- og utviklingsavdelingen vil etter innspillene inneha følgende avdelinger og ansvar:

5.1 Lønn
Lønn innehar det overordnede ansvar for lønnsutbetaling og sykepengerefusjoner. Seksjonen har en
leder med personalansvar, samt en inndeling med 2 fagansvarlige. Innholdet i disse to områdene må
spesifiseres nærmere.
Innspill fra høringen er særlig knyttet til avklaring av pensjon, og om dette skal legges under HR eller
lønn. Det er i utgangspunktet tenkt at veiledning og bistand til utregning av pensjon legges til
lønnsseksjonen. Dette vil kunne justeres når nivå 2 er ansatt.
Øvrige oppgaver knyttet til pensjon er lagt under økonomiavdelingen.

5.2 Politisk sekretariat
Politisk sekretariat innehar i hovedtrekk sekretariatsfunksjonen for ordfører og alle utvalg, samt
gjennomføring av valg. Seksjonen har en egen leder med personalansvar.
Det har i høringen kommet innspill knyttet til om det er behov for egen leder for sekretariatet.
Med tanke på oppgavespennet i avdeling for organisasjon- og utvikling, samt kompleksiteten som
ligger i sekretariatets oppgaver, så opprettholdes modellen med en egen leder med personalansvar
for politisk sekretariat.

5.3 HR
HR innehar oppgaver knyttet til lederstøtte, råd og veiledning og personaladministrasjon. Seksjonen
organiseres opp med team som hver for seg har et særskilt ansvar overfor hvert sitt tjeneste- eller
stabsområde. Dette er synliggjort i modellen.
Det vil etableres 4 koordinatorer som får et særlig ansvar for de tre tjenesteområdene, samt de
sentrale stabsområdene som er kalt administrasjon i justert modell. Det er viktig at teamene bidrar
og jobber på tvers med tanke på sårbarhet, kompetanse og sikrer felles utvikling og oppfølging av
arbeidsprosesser og rutiner.
Oppgaver vil bl.a. være rådgivning i lov og avtaleverk, bistå i enkeltsaker/personalsaker, koordinere
og utvikle HMS-system, kvalitetssystem og internkontroll, lønnsforhandlinger, personaladministrative
oppgaver som ansettelser, utlysninger, arbeidsavtaler og lignende. Rekruttering og
reise/utleggssystem kan ev. plasseres her.
Noe av oppgaveinnholdet til seksjonen vil kunne endres når ledere på nivå 2 er ansatt, da det er flere
gråsoner særlig inn mot oppgaveutførelsen i prosjektlag/fagnettverk.
Innspill fra høringen fokuserer i hovedsak på om organiseringen med kun en leder med
personalansvar får et for stort spenn med tanke på antallet man skal lede.
Hensynene fra workshopen viste samtidig til viktigheten av å ikke skille personaladministrasjon og
øvrige HR oppgaver, og at fleksibilitet og kunnskap om det enkelte tjenesteområdet må ha stort
fokus.
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Det er i modellen lagt opp til 4 koordinatorer som skal ha ansvar for team som har hovedansvar for
tre tjenesteområder samt administrasjon. Koordinatorene er p.t ikke tiltenkt personalsvar, men dette
vil på sikt kunne vurderes når man bedre ser hvordan seksjonen fungerer og hvor bredt lederspennet
blir.
Det har også kommet innspill på utfordringen med felles oversikt og overlapp på oppgaver ved
fravær i de ulike teamene. Det må derfor lages rutiner og arbeidsprosesser som ivaretar dette.
Det er påpekt viktigheten av god tilgang på juridisk kompetanse. Kompetansen vil ivaretas når
bemanningsplanene for avdelingen legges, ev. fra juridisk stab hvis denne sentraliseres.
Det er innspill på at det må tydeliggjøres hvor lærlinger og koordinering av dette skal legges.
Forvaltning av området inneholder både administrative oppgaver, veiledning og oppfølging av
lærlinger. Det er tenkt at HR og personaladministrasjon bør håndtere de administrative forholdene,
mens ressurser for oppfølging av lærlinger for øvrig finnes innenfor både HR og den lagorganiserte
delen av avdelingen.
Ansvaret kan f.eks. legges til koordinator og team administrasjon, alternativt direkte under
seksjonssjef HR. Dette vil endelig plasseres senere i prosessen.
Når det gjelder systemforvaltning av f.eks. reise- og utleggssystem er det innspill på at dette
plasseres både i HR-seksjonen og i lønnsseksjonen.
Dette må vurderes med tanke på organisering av systemforvalterrollen i hele organisasjonen.
Plassering av dette vil derfor landes noe senere.

5.4 Prosjekt-lag og fagnettverk
Ressursene legges direkte under direktør.
Her vil det ligge langsiktige oppgaver, dels med kortere prosjekt og enkeltoppgaver. Det er
hensiktsmessig at relevant kompetanse finner hverandre raskt, og at flere kan delta i flere prosjektlag
og oppgaver samtidig. Modellen legger til rette for en slik arbeidsform, og tanken er at dette skal øke
graden av nytenkning, ha fokus på innovasjon og organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling,
digitalisering, prosjektstøtte, EU og internasjonale prosjekt, samt fokus på kultur og
analysekompetanse.
Innspill fra høringen er blant annet knyttet til bruken av betegnelsen lagorganisering som oppleves
som utydelig. Det er derfor definert som prosjektlag og fagnettverk i justert modell.
Det er også innspill på viktigheten av at samhandling inn mot øvrige seksjoner er tett, særlig mot HR.
Det er en gjensidig avhengighet i oppgaveleveranser på tvers av seksjonene og lagorganiseringen.
Dette vil være en viktig premiss for å lykkes.
Det er viktig å se på erfaringer fra andre organisasjoner som har benyttet lagorganisering, og se på
erfaringene de har med tanke på organisering. Dette vil det jobbes videre med innen 010120.

5.5 Tillitsvalgte
Frikjøpte hovedtillitsvalgte er plassert slik at de forholder seg direkte til direktør, for å sikre
kontakten inn mot toppledelsen. Innspill fra høringen støtter dette. HVO er plassert på samme nivå.
9

5.6 Beredskap
Koordineringsansvaret for kommunens beredskapsarbeid er plassert i stab til direktør.
Innspill fra høringen er knyttet til hva slags type beredskap som legges til avdelingen.
Oppgaveinnholdet er knyttet til overordnet håndtering av kommunens kriseberedskap Psykososial
beredskap ligger under helse- og mestring.

10

6 Økonomi

Økonomiavdelingen har et overordnet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring i kommunen. Det
innebærer bl.a. at budsjetter overholdes, samtidig som det legges til rette for vekst og utvikling som
muliggjør iverksetting av initiativer for å nå kommunenes til enhver tid fastsatte målsettinger.
Avdelingen vil tilrettelegge slik at linjeledelsen kan ivareta økonomistyring på en effektiv og god måte
samt å legge til rette for og gjennomføre politiske beslutninger, og ta del i den strategiske ledelsen av
hele kommunen. Kemner kontoret har som oppgave å kreve inn ubetalte skatter og avgifter,
innfordring av kommunale krav, samt foreta kontroll hos arbeidsgiverne.

6.1 Fagstab
Avdelingen vil ivareta den overordnede internkontroll, har ansvar for overordnede rutiner,
reglementer, avtaler, merkantile oppgaver, risikostyring og utøver saksbehandling. Avdelingen driver
eierstyring/virksomhetsstyring av selskaper/organisasjoner kommunen deltar i/har eierskap i.
Avdelingen arbeider med langsiktige strategier, prognoser og fremtidsbilder for kommunen sammen
med den øvrige organisasjonen. Og videre kartlegge langsiktige konsekvenser av foretatte
beslutninger av mulige fremtidige valg, herunder løfte frem problemstillinger og utvikle
beslutningsgrunnlag. Samarbeid og nettverksrelasjoner med andre kommuner vil være en del av
dette arbeidet.

6.2 Kemnerkontor
Kemnerkontoret er en del av økonomiavdelingen, der dagens virksomhet og organisering i all
hovedsak videreføres. Hovedoppgaver for kemneren er: Skatteoppkreverfunksjonens oppgaver,
Kommunal innfordring, Gjeldsordning, Arbeidsgiverkontroll, Skatteregnskap og Saksbehandling.
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6.3 Innkjøp
Avdelingen arbeider med tilrettelegging for kostnadseffektive og rettslige korrekte innkjøpsprosesser
i kommunen. Regelverk/juss i forbindelse med inngåelse av avtaler og kontrakter og
kontraktsoppfølging. Avdelingen gjennomfører anskaffelser og har systemansvar for eHandel,
innkjøpsanalyse og konkurransegjennomføringsverktøy. Avdelingen vil arbeide med
kompetanseutvikling, opplæring, rådgivning og samhandling med andre deler av organisasjonen.

6.4 Regnskap
Avdelingen fører kommunens og andre virksomheters regnskap. Perioderegnskap og årsavslutning,
merverdi- og arbeidsgiveravgift. Hovedbok, inngående og utgående faktura. Avdelingen vil levere
rapporter, statistikk, analyse og KOSTRA. Avdelingen vil arbeide med kompetanseutvikling,
opplæring, rådgivning og samhandling med andre deler av organisasjonen.

6.5 Økonomi- og virksomhetsstyring
Avdelingen ivaretar overordnet økonomiansvar, herunder økonomi- og virksomhetsstyring og
budsjettoppfølging. Avdelingen utøver økonomisk oppfølging mot enhetene på drift, investeringer og
prosjekter. Til avdelingen ligger den daglige likviditetsstyringen med Finans og gjeldsforvaltning, lån
og pengeplasseringer. Avdelingen vil ivareta langsiktig økonomiplanlegging. Avdelingen utarbeider
periodiske rapporter, analyser prognoser og statistikk, herunder KOSTRA rapportering og beregning
av pensjonspremie og bruk av premiefond. Eiendomsskatt, rådgivning og opplæring er også en del av
avdelingens ansvarsområde.
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7 Helse og mestring

Helse og Mestring skal ivareta ansvaret for NAV, helsetjenester for voksne, tjenester til
hjemmeboende, psykisk helse og avhengighet, legevakt, KAD (kommunalt akutt døgnopphold),
korttids institusjonsopphold og bo- og behandlingssentre i Lillestrøm kommune.
Sentrale ansvarsområder er blant annet å sørge for at innbyggerne gis nødvendige tjenester for å
mestre sine liv i egne hjem eller i kommunale institusjoner samt legge til rette for en dreining av
helsetjenestene for å håndtere aldersfordelingen i befolkningen.
Helse og mestring organiseres med en strategisk ledergruppe med 5 kommunalsjefer og en
avdelingssjef for fagstab slik at direktørens ledergruppe blir 7 personer. I tillegg ligger
kommuneoverlegen i stab direkte under direktøren. De ulike ansvarsområdene er:

7.1 Tjenestetorget for helse og mestring
Tjenestetorget skal sikre «èn dør inn», likeverdige og koordinerte tjenester for alle målgrupper samt
at det legges til rette for mestring av eget liv og i eget hjem gjennom hele brukerforløpet. Målet er å
utvikle en modell som sikrer stor grad av bruker- og pårørendeinvolvering og opplevelse av gode
brukerreiser og helhetlige forløp. Forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats, frivillighet samt
iverksetting av velferdsteknologi er grunnleggende.
Tjenestetorgmodellen utfordrer den tradisjonelle bestiller-utførermodell med Tildelingskontor som
de tre kommunene har i dag. Det krever nytenking og det er behov for å utvikle modellen hva gjelder
13

organisering og oppgaveløsning. Det må defineres tydeligere hva innhold og arbeidsformer skal
være. I arbeidet med dette skal vi hente inspirasjon fra andre kommuner som er i gang med
tilsvarende endringer som f.eks. Tverrfaglige vurderingsteam, tverrfaglig oppfølging, tillitsmodell ol i
tillegg til å bygge på egne erfaringer.
For å lykkes med å skape gode brukeropplevelser er det avgjørende at Tjenestetorget og øvrige
kommunalsjefsområder i hele kommunen samarbeider svært godt, at det skapes felles forståelse for
helhet, godt samhandlingsklima og god samhandlingsstruktur.
Tjenestetorget er inndelt i 3 avdelinger med Mottak og vurdering, Forebygging og rehabilitering og
Boligavdeling.
Tjenestetorget skal ivareta myndighetsoppgaver som tildeling av helse og omsorgstjenester til
voksne og bolig til alle målgrupper for ansvarsområdet Helse og mestring i Lillestrøm kommune.
Videre kjøp av private tjenester ved behov, rapportering på ressurskrevende tjenester og
vederlagsberegning.
Tverrfaglige team som innsatsteam og hjemmerehabilitering, Fysioterapi- og ergoterapitjenester,
private fysioterapeuter legges til Tjenestetorget. Det samme med Hjelpemiddeltjenesten og Friskliv.
Koordinatorfunksjoner som Kreftkoordinator/Palliativ koordinator, Demenskoordinator,
Seniorkontakt og Frivillighetskoordinator samt andre relevante koordinatorfunksjoner og
fagspesialister samles her.
Koordinerende enhet for voksne, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ansvar for kommunens
arbeid med IP for voksne skal ligge til Tjenestetorget.
Det boligsosiale arbeidet skal videreutvikles gjennom at boligtildeling og boligsosiale virkemidler og
oppfølging samles i Boligavdelingen. Slik skal vi sikre et mest mulig helhetlig boligsosialt arbeid i
Lillestrøm kommune.

Endringer og kommentarer etter høringen
Hjelpemiddeltjenesten er flyttet fra hjemmebaserte tjenester til Tjenestetorget for helse og mestring
slik at de beholder det nære samarbeidet med ergoterapitjenesten samt på best mulig måte ivareta
målet om rask hjelpemiddelformidling for å støtte opp om at innbyggerne skal mestre hverdagen i
eget hjem også for innbyggere uten vedtak om tjenester.
Det er endret navn på avdelingen «Innsatsteam og forebygging» til «Forebygging og rehabilitering»
etter innspill i høringen.
Boligavdelingen er endret fra «Boligtildeling» til «Boligavdeling» og beskrevet med et mer helhetlig
ansvar for det boligsosiale arbeidet i kommunen enn det som fremgikk i høringen.
Det må gjøres en nærmere vurdering av hvilke fagspesialister som bør ligge til Tjenestetorget,
Fagstaben eller i andre kommunalsjefsområder. Målet er å samle operative fagspesialister, som skal
komme brukere i flere enn et kommunalsjefsområde til gode, i Tjenestetorget. Dette for å sikre at
det er et helhetlig blikk ift områder eller brukere som til enhver tid skal prioriteres. Ernæringsfysiolog
er derfor ikke nevnt spesifikt inn i Tjenestetorget slik det var i høringen, da dette nå vil inngå i det
videre vurderingen. I fremtiden kan det også være at det er behov for flere medarbeidere med denne
kompetansen.
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Det er også behov for å avklare hvilket navn/tittel koordinatorfunksjonene i Tjenestetorget skal ha da
det er ulik praksis på samme funksjon i kommunene i dag, eksempelvis kreftkoordinator/palliativ
koordinator. Dette vil også inngå i det videre arbeidet med organiseringen og harmonisering av
praksis.
Det må arbeidet videre med hvordan lokalisering av de ulike tjenestene som skal inngå i Tjenestetorg
for Helse og mestring skal være. Tjenestetorget skal ha en felles lokasjon og være en base for alle
medarbeidere som tilhører ansvarsområdet. De tjenestene og funksjonene som skal ligge her er alle
organisert og skal ha sin ledelse i Tjenestetorget. Det videre arbeidet vil avklare hvilken lokalisering
som vil være hensiktsmessig for de ulike tjenestene og funksjonene i den daglige jobbutførelsen.
Dersom brukerne for en medarbeider i hovedsak er beboere på et bestemt sykehjem kan det f.eks.
være naturlig og hensiktsmessig i hovedsak å ha sitt daglige arbeid der men med en felles base i
Tjenestetorget slik at tilhørighet og tverrfaglighet ivaretas. Brukernes behov vil være styrende for
valg av løsninger.

7.2 Helsetjenester til voksne
Helsetjenester til voksne omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har
behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes
målsetting om å støtte opp om mestring hele livet – i alle livets faser. Samhandlingsreformen og flere
opptrappingsplaner de senere årene har bidratt til utvikling og kompetanseheving samt at mer
behandling utføres i kommunehelsetjenestene. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer
både innenfor somatikken og det psykiske helsearbeidet. Det er et mål å tilby helhetlig og
koordinerte tjenester ut fra den enkelte brukernes behov og helsesituasjon uavhengig av diagnoser
og alder. Innføring av velferdsteknologi som understøtter mestring av egen hverdag vil være sentralt.
Det samme med samarbeid med frivilligheten. På bakgrunn av dette samles kommunens
helsetjenester slik at kommunen både kan møte behovet for å spesialisere tilbud til enkelte
målgrupper og samtidig utvikle en helhet i tjenestetilbudet for brukerne med gode brukeropplevelser
og forløp.
For å lykkes med å skape gode brukeropplevelser er det avgjørende at Helsetjenester for voksne har
et godt samarbeid mellom avdelingene og med relevante kommunalsjefsområder i hele kommunen.
Det må skapes felles forståelse for helhet, godt samhandlingsklima og god samhandlingsstruktur.
Ansvarsområdet deles inn i 4 avdelinger:
Psykisk helse og avhengighet
Rusbegrepet byttes ut med avhengighet da det er mer i tråd med det faktiske behovet. De tre
kommunene har utviklet en kjede av tjenester og tilbud innenfor psykisk helse og rus. I
ansvarsområdet Psykisk helse og avhengighet vil tjenestene som i dag inngår i de tre kommunenes
psykisk helse og rustjenester inngå, blant annet bemannede boliger, Rustjenesten med ROP team,
boveileder og ruskonsulenter, Psykisk helseteam, Ambulerende psykisk helseteam og dagtilbud/
ressurssenter. Organisasjonsmodellen for avdelingen skal utvikles.

Hjemmebaserte tjenester
Gode hjemmetjenester er helt avgjørende for at Lillestrøm kommune skal kunne legge til rette for at
innbyggerne skal kunne bo hjemme livet ut. Tidlig utskriving fra sykehus og hjem, mer behandling i
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hjemmet, fange opp helseutfordringer tidlig og sørge for behandling, god ernæring, trening og
aktivitet vil være sentralt. Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand
for hjemmeboende. Tjenestene skal samles under felles ledelse. Det vil være behov for å tenke nytt
ift hvordan tjenestene skal organiseres og lokaliseres for å møte behov i Lillestrøm kommune.
Organisasjonsmodellen for avdelingen skal utvikles.

Omsorgsboliger til eldre
Det forventes at det i årene som kommer vil bli flere omsorgsboliger for eldre og hjemmetjenester
knyttet til omsorgsboliger organiseres som egen avdeling.

Aktivitetssentre
Ensomhet er en stor samfunnsutfordring som medfører uhelse. Aktivitetssentre er et svært viktig
forebyggende tilbud for eldre der kommunen bidrar til aktivitet, trening, god ernæring samt
avlastning for pårørende. Avdelingen omfatter kommunens aktivitetssentre, dagsentre, eldresentre
ol, både «lavterskeltilbud» åpne for alle og aktivitetstilbud eller avlastningstilbud etter vedtak.
Tilbudene er og vil fortsatt være lokalisert rundt i hele kommunen der det vurderes at innbyggerne
trenger det. Aktivitetssentrene skal samles under felles ledelse slik at kommunens tilbud kan utvikles
slik at det er differensiert både ift innbyggernes behov og lokalisering.

Endringer og kommentarer etter høringen
Ansvarsområdets navn er endret fra «Hjemmebaserte tjenester» til «Helsetjenester til voksne». Den
nye tittelen er i tråd med målene og tilsvarende organisering i Oppvekst. Videre kan tittelen
«hjemmebaserte tjenester» indikere at tjenestene skal skje i hjemmet noe som vil gi feil signal da det
i mange tilfeller vil være et mål at bruker skal komme seg ut fra hjemmet og i aktivitet. Innenfor
psykisk helse og avhengighet har flere uttrykt at tjenesteområdet har blitt lagt «langt nede» i
organisasjonskartet under hjemmebaserte tjenester. Videre et ønske om at Psykisk helse og
avhengighet skal være et eget kommunalsjefsområde under direktør. En knapp beskrivelse av
tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet i høringsnotatet har nok også medført flere spørsmål
om hvilke deler av dagens tjenester som skal inngå i denne avdelingen. Det har ikke vært intensjon
om at psykisk helse og avhengighet skal være underlagt hjemmebaserte tjenester. Psykisk helse og
avhengighet er sidestilt med de somatiske tjenestene og tjenestene for målgruppen slik kommunene
kjenner dem i dag skal samles jfr. beskrivelse ovenfor. I modellen opprettholdes felles kommunalsjef
for psykisk helse og avhengighet og øvrige hjemmebaserte tjenester for å få et felles fokus på
helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnoser og alder. Det skal ikke
føre til at psykisk uhelse og avhengighet ikke blir synlig for overordnet ledelse. I høringen er det også
vært et ønske om at det legges til rette for tjenester fra 0-100 for målgruppen. Lillestrøm kommunes
organisasjonsmodell med Oppvekst som eget direktørområde er opprettholdt. Se nærmere om
hvordan psykisk helsearbeid er organisert under Oppvekst.
Hjelpemiddeltjenesten er flyttet til Tjenestetorget for helse og mestring.
Friskliv er flyttet til Tjenestetorget for helse og mestring.
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7.3 Helsehus og institusjon
Ansvarsområdet omfatter akuttmedisinske tjenester og heldøgns institusjonsopphold og deles inn i
to avdelinger.
Helsehus
Fellesnemda har besluttet at Lillestrøm kommune skal ha helsehus. Helsehusprosjekt vil bli iverksatt i
løpet av høsten/vinteren 2018 og vil medføre investeringsbehov. Tjenestene som vurderes aktuelle
for fremtidig helsehus er samlet under felles avdelingsleder, dvs. Legevakt og KAD (kommunal akutt
døgnenhet), Lindrende avdeling, korttids- og rehabiliteringsplasser. Nedre Romerike legevakt og
Sørum legevakt vil få felles ledelse. KAD, Lindrende avdeling og korttids-/rehabiliteringsavdelinger
samles også under felles avdelingsleder. Avdelingene skal utformes med mål om å hindre
innleggelser samt sikre at kommunen raskt kan ta imot pasienter fra sykehus for avklaring,
behandling og hjemreise.

Institusjon
Ansvarsområdet Institusjon omfatter alle langtidsplasser ved kommunens bo- og behandlingssentre
(sykehjem) og Kjøkken. Bo- og behandlingsentrene skal være et varig tilbud og utvikles med hjemlig
preg for beboerne samtidig som det skal gis gode helsetjenester. Det vil være behov for å utvikle
organisasjonsmodellen videre når det gjelder ledelse og lederspenn på nivå 4 (under avdelingsleder)
da de tre kommunen i dag har ulik modell.
Kjøkkenet er et sentralt for å sikre god ernæring og gode måltider både til institusjoner og
hjemmeboende i Lillestrøm kommune.
For å lykkes med å skape gode brukeropplevelser er det avgjørende at Helsehus og institusjon har et
godt samarbeid mellom avdelinger, med øvrige tjenester innenfor Helse og mestring og relevante
kommunalsjefsområder i hele kommunen. Det må skapes felles forståelse for helhet, godt
samhandlingsklima og god samhandlingsstruktur.

Endringer og kommentarer etter høringen
KAD og de aktuelle korttidsavdelingene er i dag lokalisert på flere sykehjem og helsebygget i
Lillestrøm. Avdelingene vil med denne organiseringen samles under felles ledelse. Organiseringen
alene vil ikke føre til fysisk flytting av avdelinger på kort sikt. Imidlertid forventes det endringer i
sammensetning og dimensjonering av plasser og lokalisering enten som følge av dreining fra
institusjonsbasert til hjemmebasert tjeneste og/eller etablering av helsehus i Lillestrøm kommune.
Korttidstilbud og langtidstilbud har ulikt grunnpreg og arbeidsform. Korttidsavdelinger ligner mer på
sykehus med korte opphold mens langtidsavdelinger skal utvikles med mer hjemlig preg samtidig
som det skal være et godt helsetilbud. Det vurderes som krevende å både skulle behandle og pleie
nyutskrevne fra sykehus, rehabilitere, skape et hjem og drive lindrende behandling ved livets slutt i
samme avdeling. Dette arbeidet vil lettes med et organisatorisk skille som nå foreslås da avdelingene
kan innrettes mer rendyrket ift målgruppe. Det er uttrykt bekymring i høringen rundt om at denne
organiseringen kan tappe sykehjemmene for kompetanse dersom korttidsavdelinger fysisk flyttes ut
av sykehjem. Dette vurderes å være en reell risiko som må tas med i det videre arbeidet. Det skal
være sykepleiere og riktig fagpersonale både på korttidstilbudene og langtidstilbudene i Lillestrøm
kommune. Kommende endringsprosesser må ta hensyn til denne risikoen. I høringen er det gitt
uttrykk for et ønske om å beholde korttidsplasser lokalt i kommunen da det anses som bra for
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brukerne. Dette vurderes som hensiktsmessig og god tilnærming gitt rammen av eksisterende
kommuner. Lillestrøm kommune blir en stor kommune som vil gi nye og andre utfordringer enn de vi
kjenner fra tidligere. Behov for korttidsplasser vil over tid ikke være konstant i de ulike geografiske
områdene i kommunen. Dersom korttidsplasser spres i mange sykehjem vil vi raskt få utfordringer
med unødvendige flyttinger for pasientene eller at man allikevel ikke får plass i nærheten av eget
hjem fordi avdelingen som ligger nærmest bosted kan være full. Videre mister man effekten av å
samle kompetanse som vurderes som et fortrinn dersom korttidsavdelinger skal ligge spredd i den
nye kommunen.
Det har kommet flere innspill i høringen om ledernivået under avdelingsleder for bo- og
behandlingssentre. Det er ulik modell i de tre nåværende kommuner og innspillene går i retning av at
det ønskes en modell med en leder på hvert sykehjem slik man ser det i Fet og Sørum i dag. Det har
også kommet konkrete forslag på hvordan dette eventuelt kan løses. Innspillene vurdere interessant
og relevante, og det skal derfor arbeides videre med å se på modellen for ledelse av nivå 4
(ledernivået under avdelingsleder) for institusjonene som hensyntar lederspenn og helheten i det
enkelte sykehjem.

7.4 Bo- og miljøtjenester
Målgruppen er voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Intensjonen er å få et helhetlig
tjenestetilbud til målgruppen som deles inn i fire ansvarsområder:
Bemannede boliger, Ambulerende tjenester, Arbeids- og aktivitetstilbud (VTA) og Miljøtjenester i
institusjon. Institusjonen Utsikten inngår i avdeling Miljøtjenester i institusjon.
For å lykkes med å skape gode brukeropplevelser er det avgjørende at Bo- og miljøtjenester har et
godt samarbeid mellom avdelingene og med relevante kommunalsjefsområder i hele kommunen.
Særlig Tjenestetorget helse og mestring og avdeling Helsetjenester for barn, unge og familier innen
Oppvekst er sentralt for å skape gode brukeropplevelser og gode forløp. Det må skapes felles
forståelse for helhet, godt samhandlingsklima og god samhandlingsstruktur.

Endringer og kommentarer etter høringen
Høringen har vist stor grad av uenighet ift hvor den organisatoriske plasseringen av tildeling,
koordinerende enhet og avlastning for barn og unge innen denne målgruppen skulle være (i
henholdsvis Helse og mestring eller Oppvekst). Ønsket om en helhet i tjenestene fra 0-100 har vært
en sentral begrunnelse. De tre nevnte områdene er lagt til Oppvekst i organisasjonskartet.
Begrunnelsen for dette ivaretas under området oppvekst. Imidlertid tydeliggjøres det at det
perspektivet 0-100 allikevel skal ivaretas og at det skal arbeides med å etablere godt samarbeid,
samarbeidsklima og en god samhandlingsstruktur fra rådmanns nivå.
Det er etterspurt organisasjonsmessig plassering av Utsikten. Utsikten ligger til Miljøtjenester i
institusjon.

7.5 NAV
Ansvarsområdet omfatter NAV og flyktningetjenesten. Det arbeides videre med organisering
ansvarsområdet i eget prosjekt gjennom partnerskapet med stat. Lillestrøm kommune vil overfor
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partnerskapet foreslå at flyktningetjenesten skal inngå som en del av NAV Lillestrøm, men som en
egen avdeling.
For å lykkes med å skape gode brukeropplevelser og resultater er det avgjørende at NAV og øvrige
tjenesteområder i hele kommunen samt kommunen som arbeidsgiver samarbeider svært godt, at
det skapes felles forståelse for helhet, godt samhandlingsklima og god samhandlingsstruktur.

Endringer og kommentarer etter høringen
Det har vært en entydig tilbakemelding om at flyktningetjenesten må knyttes nært til NAV. Det er
også mange som ser positivt på at tjenesten legges inn i NAV da det gir tilgang til NAV sine
virkemidler på en annen måte enn når tjenesten er organisert utenfor. Enkelte har gitt uttrykk for
bekymring i forhold til at flyktningetjenesten kan «forsvinne» dersom den legges inn i NAV kontoret
og miste sitt utadrettede blikk mot frivillighet mv. I etableringen av NAV Lillestrøm vil partnerskapet
vektlegge nytenking og utadrettet arbeid for hele kontoret. Flyktningetjenesten skal være en egen
avdeling i NAV og ambisjonsnivået for integreringsarbeidet er det samme uavhengig av organisering.
Flere har tatt opp at Voksenopplæringen burde legges til Helse og mestring på grunn av at den er
vesentlig for å oppfylle kravene til norskopplæringen i introduksjonsordningen. Voksenopplæringen
skal gi tilbud til introdeltakere uavhengig av organisering. Voksenopplæringen har flere målgrupper
enn deltakere i introduksjonsordningen og vil derfor være organisert under Oppvekst.
I høringen var det foreslått tittel Arbeid og inkludering/NAV for kommunalsjefsområdet. Det er
vurdert at NAV skal være tittel på ansvarsområdet da navnet NAV i realiteten omfatter både arbeid
og inkludering. Det vil være sannsynlig at partnerskapet vil vurdere at NAV er den foretrukne tittel.

7.6 Fagstab
Fagstab for Helse og mestring skal bidra i strategiutvikling og faglig rådgiving for rådmannens
lederteam og hele Helse og mestringsområdet. Videre bidra med prosjektstøtte, forsknings- og
utviklingsoppgaver, forvaltningsoppgaver, saksutredninger og saksforberedelser mm på Helse og
mestringsområdet.
I Fagstab Helse og mestring inngår: Velferdsteknologiprosjekt, Folkehelse, Miljørettet helsevern,
Bevilgninger og Fastleger.

Endringer og kommentarer etter høringen
Systemforvaltere for systemene pleie- og omsorg og turnus, Legevakt, IP, Nav/Flyktning er tatt ut fra
Helse og mestring og lagt til Digitalisering.
Funksjonen kommuneoverlege er flyttet ut av Fagstab for Helse og mestring og lagt i egen stab
direkte til direktør for helse og mestring. Kommuneoverlegens særskilte ansvar som medisinskfaglig
rådgiver, rolle i beredskap og smittevern for hele kommunen gjør at det må være kort vei fra øvrige
direktører til kommuneoverlegen. Det skal for øvrig være nært samarbeid og tilknytning til Fagstab
for Helse og mestring rundt de ansvarsområdene som ligger der.
I høringen er det etterspurt organisering av Kriseteam. Kommunens kriseteam skal ligge til Helse og
mestring. I det videre arbeidet med etablering av Lillestrøm kommune vil det være behov for å se
nærmere på hvordan dette skal være organisert.
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7.7 Kommuneoverlege
Funksjonen Kommuneoverlege legges i egen stab direkte til direktør for Helse og mestring slik at
Kommuneoverlegens rolle i forhold til hele kommunen tydeliggjøres. Det vises til begrunnelse
ovenfor.
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8 Oppvekst

Tjenesteområde Oppvekst skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt
samarbeid med deres foresatte ved at tjenestene samhandler godt på alle nivåer. Lillestrøm skal
levere god undervisning, trygge skoler og barnehager, gode helse- og barneverntjenester – og med
dette sørge for at alle får en god start i livet.

8.1 Skoler
Tjenesteområdet skal sørge for god, tilpasset og fremtidsrettet opplæring til alle elever.
Spesialskolene Skåningsrud og Frydenlund, Voksenopplæringen og Kulturskolen vil være viktige
bidragsytere til dette. Det vil være 31 skoler i Lillestrøm kommune. På grunn av et høyt antall skoler,
er det lagt opp til at det skal ansettes en assisterende kommunalsjef som bistår kommunalsjefen i
ledelse av skoleområdet.
Endringer etter høringen
Ingen endringer etter høringen. Det kan presiseres at det ikke skal skapes større avstand mellom
rektorer og direktør ved at det opprettes egen stilling som assisterende kommunalsjef. Dette er et
nødvendig grep for å minske kontrollspennet til kommunalsjefen. Kommunalsjefteamet skal sørge for
funksjonelle møtestrukturer og legge til rette for god deltakelse for alle ledere i tjenesteområdet.

8.2 Barnehager
Tjenesteområdet skal sørge for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling. Det vil være 29 kommunale og 45 private barnehager i Lillestrøm
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kommune. På grunn av et høyt antall skoler, er det lagt opp til at det skal ansettes en assisterende
kommunalsjef som bistår kommunalsjefen i ledelse av barnehageområdet.
Endringer etter høringen
Ingen endringer etter høringen bortsett fra at ressursbarnehager har fått en egen boks i kartet for å
tydeliggjøre at de finnes. Mange positive tilbakemeldinger på at barnehager blir et eget
kommunalområde. Det kan presiseres at det ikke skal skapes større avstand mellom
barnehagestyrere og direktør ved at det opprettes egen stilling som assisterende kommunalsjef.
Dette er et nødvendig grep for å minske kontrollspennet til kommunalsjefen. Kommunalsjefteamet
skal sørge for funksjonelle møtestrukturer og legge til rette for god deltakelse for alle ledere i
tjenesteområdet.

8.3 Helsetjenester for barn, unge og familier
Tjenesteområdet skal sørge for gode og samordnede helsetjenester til barn og unge og gi støtte til
deres familier. For å få dette til deles det videre inn i fire hovedområder. Helsestasjoner og
skolehelsetjenesten skal ha ansvar for helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 6-18 år, helsestasjon
for ungdom 13-24 år, svangerskapsomsorg og Home Start familiekontakten. Forebygging, psykisk
helse og familiestøtte skal ha ansvar for oppsøkende ungdomsteam, miljøterapitjenester i skole og
og forebyggende psykiske helsetjenester. Avlastning 0-25 år skal ha ansvar for avlastningssenter og
avlastningstjenester. Tjenestetorg barn, unge og familier inneholder koordinerende enhet, tildeling,
fysio- og ergoterapitjenester og vil ha ansvar for bl.a. habilitering.
Endringer etter høringen
Fysio- og ergoterapitjenestene er flyttet fra helsestasjonene og til en ny enhet Tjenestetorg for barn,
unge og familier. Enheten vi ha habiliteringsansvaret i tjenesteområdet. Home Start
familiekontakten er flyttet inn sammen med helsestasjonene. De psykiske helsetjenestene er
navngitt i enheten Forebygging, psykisk helse og familiestøtte. Det kom en del innspill knyttet til om
avlastningstjenestene skal organiseres under tjenesteområde Helse og Mestring eller under
tjenesteområde Oppvekst. Oppvekst er valgt fordi vi i Lillestrøm kommune skal se barnet, dets
familie og omgivelser under ett.

8.4 Barneverntjenester
Tjenesteområdet skal sørge at barn og unge som lever under vanskelige forhold får nødvendig hjelp,
omsorg og beskyttelse, og skal samhandle tett med andre relevante tjenesteområder for å forebygge
mest mulig. Området deles inn i to hovedområder; Barnevern og Tiltak for enslige mindreårige
flyktninger.
Endringer etter høringen
Ingen endringer etter høringen. Flere positive tilbakemeldinger på at barnevern blir eget
kommunalområde.

8.5 Pedagogisk-psykologisk fag- og støtteavdeling
Avdelingens ansatte skal jobbe tett med skoler, barnehager og andre enheter om kompetanse- og
organisasjonsutvikling. Hovedformålet vil være å legge til rette for at opplæringen blir bedre for
elever med særskilte vansker og skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige
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vurderinger. Sakkyndighetsarbeidet vil være av betydning for barn og unges behov for
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, samt hvilken støtte barnehager og skoler trenger for
å gi et forsvarlig tilbud. Avdelingen skal ha egen leder som rapporterer til direktør og sitter i
direktørens lederteam.
Endringer etter høringen
Ingen større endringer etter høringen. En del innspill på at PP-tjenestene bør ligge til kommunalsjef
for skole og/eller kommunalsjef for barnehage fordi det er der hovedaktiviteten vil være. Det er også
flere innspill som forsvarer plassering i direktørens ledergruppe. PP-tjenestene ligger som opprinnelig
foreslått i organisasjonen. Grunnen til dette er at tjenestene skal gi tjenester til to store
kommunalområder i særdeleshet, men også inneha oppgaver som kompetanse- og
organisasjonsutvikling for hele tjenesteområdet.
Det vil være viktig at avdelingssjef for disse tjenestene forvalter ressursene slik de oppfyller kravet i
loven. Det er ingen tvil om at tjenestene i dag er rettet inn mot, og i fremtiden også skal rettes inn
mot utfordringer i skoler og barnehager. PP-tjenestene blir i Lillestrøm kommune en stor enhet med
mange ansatte og omfattende spesialkompetanse som det er viktig blir representert i direktørens
ledergruppe. Med dette vil de største fagmiljøene være representert i toppledelsen, og vi får et
handlekraftig og fagkompetent lederteam som vil være i stand til å diskutere de fleste
problemstillinger.

8.6 Fagstab oppvekst
Stabsområdet skal ha en egen leder som rapporterer til direktør og sitter i direktørens lederteam.
Staben skal ivareta merkantile oppgaver, juridiske oppgaver og vurderinger, klagebehandling, ivareta
barnehage- og skoleeierrollen, utøve barnehagemyndighet og elevforvaltning, samordning av lokale
rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), tverrfaglig og tverrsektoriell koordinering, driftsstøtte
og prosjektkompetanse.
Endringer etter høringen
Ingen større endringer etter høringen. Det kan her presiseres at stabens innholdstjenester kan endre
seg noe etter ansettelse av kommunalsjefer. Det kan bety at noen funksjoner som er nevnt over, kan
legges til andre enheter dersom dette er mest hensiktsmessig. Foreløpig står det slik det gjør.
Ledelse av staben kan være krevende siden den vil inneholde mange forskjellige profesjoner som ikke
alltid har sammenfallende arbeidsområder. Dette er noe som vil bli synliggjort ved rekruttering av
avdelingssjef til disse tjenestene. Derfor må lederen ha ansvar for å sørge for god og fleksibel flyt og
gjennomføring av arbeidsoppdrag gitt av både kommunaldirektør og kommunalsjefer. I tillegg vil det
tillegges lederen å utvikle en effektiv og robust fagstab som håndterer at ulike oppdrag kommer fra
både toppledere og linjen.

8.7 Om staber, stabsfunksjoner og spesialkompetanse i tjenesteområde oppvekst
generelt
Stabene skal være alt annet enn eksklusive. De skal være støtte- og serviceorienterte for de som
utfører kjernevirksomheten i de store kommunalområdene. Stabsfunksjonene skal smøre
organisasjonene med kompetanse, faglighet og sakkyndige vurderinger når det trengs. Stabene skal
på eget initiativ være på tilbudssiden, og være beredt til å gi tjenester når tjenesteområdene har
behov for bistand. De ansatte i stabene skal i størst mulig grad være der tjenesteproduksjonen skjer.
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Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor spesialpedagoger og logopeder skal organiseres. Det har
kommet noen spørsmål om dette, og det er gitt tilbakemelding om at det skal nedsettes
arbeidsgrupper med egne mandater for å gjøre disse vurderingene.
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9 Kultur, miljø og samfunn

Tjenesteområdet skal bidra til en kulturutvikling for hele befolkningen og en fysisk, bærekraftig
utvikling av kommunen i et kort og langsiktig perspektiv. Organiseringen innebærer en strategisk
ledergruppe med 4 kommunalsjefer og en fagstabssjef.

9.1 Kultur
Kulturområdet er forutsatt å ha en viktig funksjon i den nye kommunen for utvikling av felles
identitet for både innbyggere og ansatte. Samhandling på tvers i organisasjonen for å nå dette blir
særlig viktig. Dette krever åpenhet, tilgjengelighet og tillit. Området vil ha fire ansvarsfelt:
Kultur og frivillighet er basisfunksjonene innen kulturområdet gjennom arrangementer,
kulturminneforvaltning samt et særlig ansvar for samhandling med frivilligheten inn i framtiden.
Ansvarsområdet omfatter hele befolkningen og er forutsatt å ha et tett samarbeid med Barn og unge
slik at det kan tenkes helhet og synergier gjennom hele livsløpet.
Bibliotek er en viktig kulturarena i dag og det forventes at den vil forsterkes ved alle bibliotekene i
framtiden. Samhandling rundt ulike servicefunksjoner og formidling av kommunens utvikling
innenfor særlige fokusområder, vil være viktig.
Friluftsliv og idrett vil ha et særlig fokus på folkehelseperspektivet og samhandling med idretten.
Idrettsanleggene har ulik organisering i de tre kommunene i dag ved at Skedsmo eier
idrettsanleggene selv, mens de Sørum i hovedsak og delvis i Fet, eies av idrettslagene og leies av
kommunen. Denne ulikheten fordrer oppfølging. Samhandling med idrettsrådet i Lillestrøm
kommune vil være viktig. Oppfølging av spillemidler ligger også her.
Barn og unge har et særlig ansvar for veksten i befolkningen for framtiden, dvs barna og de unge.
Den kulturelle skolesekken, utvikling av møteplasser er blant det som plasseres her.
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9.2 Eiendom
Kommunen har et omfattende eierskap gjennom forvaltning og drift av sine bygg og anlegg. Utvikling
av hele eiendomsporteføljen inn i framtiden skal være strategisk og tilpasset den sterke veksten.
Området vil være fordelt på fem avdelinger:
Forvaltning og service omfatter forvaltning av kommunens eiendomsportefølje med et strategisk
blikk på framtiden. Med i dette ansvarsområdet hører også viktige interne og eksterne
servicefunksjoner som sentralbord og servicetorg hvor det blant annet forventes stadig utvikling av
nye kommunikasjonsformer i framtiden.
Byggherre ivaretar alle kommunens store byggeprosjekter som krever byggherrekompetanse.
Prosjektlederkompetanse vil kreve egne ressurser, men vil også fordre innleie av spesialkompetanse.
God samhandling med kommunens ulike fagmiljøer som bestillere, er en viktig premiss for å lykkes.
Eiendomsdrift omfatter teknisk drift og vedlikehold av hele kommunens eiendomsportefølje utover
boliger.
Boligdrift omfatter alle kommunale boliger. Her forutsettes tett samhandling med tjenesteområdet
Helse og mestring.
Renhold har ansvar for alle kommunens bygninger samt vaskeri.

9.3 Miljøteknikk
Kommunalområdet omfatter hele det kommunaltekniske feltet med et særlig fokus på bærekraftig
klima- og miljøutvikling organisert i fire områder:
Vann og vannmiljø omfatter vannleveranser samt avløpshåndtering som gir et bærekraftig vannmiljø
etter gjeldende og fremtidige mål og direktiver samtidig som kapasitetsøkning i takt med veksten i
kommunen, skal håndteres. Forvaltning av VA-databaser, vassdragsovervåkning, modellering og
rapportering hører hjemme her samt søknadsbehandling og utarbeidelse av hovedplaner for vann og
avløp.
Miljø og vei ivaretar kommunen som samferdselsmyndighet og veieier med fokus på bærekraft samt
kommunen som forurensningsmyndighet og ansvaret for renovasjon.
Prosjektering av tekniske anlegg og infrastruktur og kommunen som byggherre for disse, samles i et
ansvarsområde med leveranser etter bestilling fra Vann og vannmiljø samt Miljø og vei.
Utedrift har ansvar for kommunale veianlegg, vann og avløpsanlegg, parker og grøntområder,
vaktordninger og er kommunens anleggsavdeling. Dette betyr at kommunen har en maskinpark som
samlet sett kan benyttes på en best mulig måte. Det forutsettes en særlig samhandling med alle
kommunens tjenesteområder som er brukere av kommunens eiendommer og anlegg.

9.4 By- og stedsutvikling
Lillestrøm kommune står foran utfordringer når det gjelder arealutviklingen i framtiden. Denne er
todelt:
Lillestrøm by har sine utfordringer i byutvikling av det urbane LSK-triangelet, mens stedsutviklingen i
tettstedene krever en annen innfallsvinkel med avveininger som jordvern kontra utbygging og
utvikling av de ulike stedenes identitet.
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Kommunens plan- og byggesaksmiljø vil derfor bli delt i to: Byutvikling og Stedsutvikling.
Kommunalsjefen vil få et særlig ansvar som faglig samlende for all plan- og byggesaksutvikling i
kommunen. En forutsetning for å lykkes med dette er at disse to avdelingene samlokaliseres og også
evner å kommunisere godt rundt viktige tema som gjelder hele kommunen. Det forutsettes også
åpenhet i forhold til prosjektorganisering på tvers samt fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver. Et
av to delmål er at byen skal få det målrettede fokuset som er nødvendig for å svare ut ansvaret som
regionby inn i framtiden både når det gjelder form og funksjon. Lillestrøm vil være en by i sterk vekst
og forventes å gjøre seg bemerket når det gjelder bærekraftig og nytenkende byutvikling med gode
byrom og høy arkitekturfaglig kvalitet.
Det andre delmål forholder seg til at Lillestrøm kommune har hele tre større tettsteder som i regional
plan er utpekt å ha vekst i framtiden: Fetsund, Frogner og Sørumsand. Det vil være en forventning til
å utvikle det ulike særpreget for disse. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med
jordvern vil fordre krevende avveininger i framtiden. I tillegg så er Skedsmokorset som tettsted i en
egen kategori som bussbasert tettsted av en størrelse som må krever særskilt fokus for en
bærekraftig utvikling. Skedsmokorset og Frogner er allerede geografisk sammenhengende gjennom
boligområdene på Hexeberg/Vardeåsen og er definert ut i fra tetthet å være avslutningen av Oslo
tettsted. Dette må håndteres utviklingsmessig. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av
tettstedene i Lillestrøm kommune. Spørsmålet om vedlikeholdsvekst og identitet i øvrige mindre
tettsteder skal også håndteres.
Det vil ved kommuneplanrullering påhvile de to avdelingene å samhandle tett for å svare ut
leveranser for arealdelen på bestilling fra
Strategi og analyse som vil ha fokus på overordnet samfunnsutvikling. Bærekraftige svar på
håndtering av framtidens vekst krever et særlig fokus på miljøspørsmål. Det betyr at miljø- og
klimarådgivere vil være plassert her. Samfunnet er i rask endring og det kreves planberedskap for å
håndtere dette og samtidig sette endringer inn i et langsiktig perspektiv.
Geodata vil få ansvar for matrikkelføring, kartforvaltning, kartprodukter samt oppmåling og vil
besitte kraftige analyseverktøy som vil være viktig for øvrige deler av organisasjonen.
Landbruk er en viktig næring i Lillestrøm kommune og er selve grunnlaget i så måte da det er den
delen av primærnæringen som preger vår kommune. Dagens landbruk preges av endringer basert på
klima og miljø og det fordrer nytenking og samarbeid med kommunens næringsmiljø for øvrig.

9.5 Fagstab
Fagstaben ivaretar internkontroll, ansvar for rutiner, reglementer, forskrifter, avtaler, merkantile
oppgaver og risikostyring i tillegg til saksbehandling og tilrettelegging for tverrsektoriell samhandling.

9.6 Næring
Næring skilles ut som eget fokusområde og kommunens næringssjef vil rapportere direkte til
direktøren.

9.7 Endringer etter høringsinnspill
Navnsetting
Det har kommet flere innspill om navnsetting. Etter høringen er Eierskap byttet til Eiendom, Natur og
idrett har fått navnet Friluftsliv og idrett. Klima, miljø og samferdsel er endret til Miljø og vei.
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For å klargjøre ansvarsfordelingen mellom direktørområdene i forhold til boliger, er avdelingen som
innen Miljøteknikk har ansvaret for driften av kommunens boliger, fått presisert nettopp dette i
navnsettingen og heter nå Boligdrift.

Strukturelle endringer
Mange innspill dreier seg om nærings tilknytning til kultur og også til landbruk og det har kommet
mange forslag til hvordan dette kan organiseres. Strukturendringen innebærer at Kultur nå blir et
rendyrket fagområde, Landbruk blir en egen avdeling under By- og stedsutvikling, mens Næring vil
rapportere direkte til direktøren.
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10 Drøftingsprotokoll
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