
Tilbakeblikk, status og veien videre 
Rådhusprosjektet - OU 
Dato:  Tirsdag 06. mars 2018 
Av:  Anna Welle og Bjørn H. Karlsen 
Sted:  Formannskapssalen, Moloveien 16  



Agenda 
- Tilbakeblikk 

- Sikkerhet 

- Ledelse, endring og effekt 

- «1 etg» - Innbyggerdialog/medvirkning/service 

- IKT 

- Veien videre 



Rådhusprosjektet – kort historikk 

 «Et krysningsfelt mellom by og borger, fortid og framtid» 

 

 Vedtak i 2015 om bygging av nytt rådhus 

 

 Finansiell ramme 640 mill.  



Styringsgruppe 
Anna Welle (leder) 

Tove Buschmann-Rise 
Kornelija Rasic 

Christian E. Nergård Jensen 
Anne-Line Bosch Strand 

Anne-Merethe L. Kristiansen (TV) 

 

Prosjektleder Bygg 
Knut Svendsen 

Prosjektleder OU 
Bjørn H Karlsen 

Organisering Rådhusprosjektet - OU 



Arbeidsplasskonseptet 

 Ingen skal ha eget kontor 

 Fast arbeidsplass som base for alle ansatte 

 Alle møter sine besøkende i møtesenter i 1. etasje 

 Medarbeiderne skal medvirke i utformingen av egen 
arbeidsplass. 



Medvirkning 

 Det har vært viktig å ha stor medvirkning i prosjektet 

 Tillitsvalgte og verneombud har hele tiden vært med i 
prosessen 

 Det er etablert flere arbeidsgrupper, bredt sammensatt. 
 Borgere og politikere 

 Sikkerhetsgruppe 

 Møbelgruppe 

 Kunstgruppe 

 Flyttegruppe 



 
Prosjekt OU 

Leder Bjørn H Karlsen (50%) 
Ragnhild Skålbones (70%) 

Ottar Olaussen (30%) 
Karin Mollan Hansen 

 

SIKKERHET 
 

Ansvarlig: Silje Valberg 

Leveranseoversikt - OU 

LEDELSE, ENDRING 
OG EFFEKT 

Ansvarlig: Ragnhild Skålbones/ 
Bjørn H Karlsen 

 
«1. ETG» 

 
Ansvarlig: Bjørn H Karlsen 

 

IKT 
 

Ansvarlig: Frode Nilsen 

Digital sikkerhet 
- GDPR 

 

Fysisk sikkerhet 
- Adgangskontroll 
- Beredskap/trusler 

Operativ sikkerhet 
- Adferd 

 

 

Verksteder 
- Øvebasen Vollen 

 

Ledelse i Åpenhet 

Arbeidsplasskonsept 
- Møblering 

 

Samhandling 
- Avdelingene 
- Servicetorget 
- borgere 

Folkeforum 
- Rådhusvert 

 

ByLaB 
- borgermedvirkning 

Office365 
- Oppføring 
- Lagring 

 

Arbeidsplass 
- IKT-utstyr 
- Skype/mobil 
- Trådløst 
- Sikkerhet 

 
 

AV-utstyr 

Kunst 
Kommunikasjon 

- Byggprosjektet 
- Internt 
- Eksternt 



Foreløpige beslutninger 

 Det er rundt 400 arbeidsplasser i bygget 

 

 Det er satt av områder i bygget til de ulike avdelinger 

 

 Nye møbler som er innkjøpt på Volden tas med til nytt 
rådhus 

 

 Nye møbler som kjøpes framover skal passe inni det nye 
rådhuset 

 De som får nye Pc-er skal ta disse med i nytt rådhus. 



Finansiering og konsekvenser for avdelingene 

 Finansiering skjer i form av egenkapital. MVA refusjon, 
låneopptak og med en årlig effektiviseringsgevinst på 25 mill 

 

 Husleiebesparelser mm 8mill 

 

 Effektiviseringskrav 17 mill 



Hvordan effiktivisere: 

 Ledelse, nedbygging av hierarkiet og mindre kontroll 

 

 Dobbeltfunksjoner, identifisere og slå sammen like 

funksjoner 

 

 Digitalisering, mer effektiv saksbehandling og 
samhandling gjennom digitale verktøy 

 

 Optimalisering, identifisering av områder som kan 
prioriteres lavere 





SIKKERHET 



SIKKERHET 

FYSISK 

DIGITALT 

Adgang 
«Lokalt» 
Skjerm og skriver 
Kultur/miljø 
Barrierer vs. «åpenhet» 

SMS og e-post 
Datautstyr 
Tilganger 
Opplysninger/informasjon 
GDPR 
Mobil 
Tråløst 



SIKKERHET 

- Besøk 
- dagtid 

- kveldstid 

- Tilgang til kontor 

- Møterom 

- Tilreisende 

- Nettverk 

- Trusler  

- etc 

 
 



LEDELSE, ENDRING og EFFEKT 



ARBEIDSFORM 

Alle avdelinger i kommunen gjennomgår egen arbeidsform 

 

Her stiller vi spørsmål 

 - overordnede mål – ambisjoner 

 -  foreslåtte løsninger – hvordan vil vi ha det? 

 - oppfølging  

MØBLERING 



Medarbeiderverksted 

- Verksted 1: Kultur, struktur og arkitektur (2016) 

- Verksted 2: Arbeidsform og arbeidsplassutforming (2016) 

- Verksted 3: Behandle plasseringsforslag (2017) 

- Verksted 4: Trening på Vollen (2017-2019) 

- Verksted 5: Behandle innredningsforslag (2018) 

- Verksted 6: Innflyttingsverksted (2019) 

 

- V3 handlet om enhetenes plassering. Møbelgruppa 
utarbeidet forslag til plassering. Vedtatt i RLG, men 
fornuftige organisatoriske endringer kan komme 

- V4 er opphold i Øvebasen. Fysiske omgivelser, mobilitet og 
samhandling.  

 

- Kommer:  

- Verksted 5: Innredning og møbelvalg 

 

 
 



Ledelse i åpenhet 

- Samarbeid med Mellomrommet AS 

- Inkluderer alle ledere som skal inn i det nye Rådhuset 

- Tillitsvalgte og Hovedverneombud inkluder også inkluder 

- Opplæring knyttet opp mot KS «Guid til god ledelse» 

- Samling 1 – innføring i sammenheng mellom Kultur, 
Struktur og Arkitektur 

- Samling 2  - Relasjonsledelse 

- Erfaringen er at lederne i hovedsak forstår behovet og 
prinsippene for de nye arbeidsformene godt. Flere ledere 
er pådrivere for endring i sine enheter.  

 

- Kommer: 

- Samling 3 - Endringsledelse 

 
 



ENDRING 

Bjørns subjektive endringserfaring: 

 
- Teknologi kan ikke løse det – fordi det handler om 

mennesker 

- Penger kan ikke løse det – i egenregi tar vi eierskap og 
bygger kunnskap (konsulenter er kritiske venner) 

- Endringsbudskapet må gjentas, gjentas, gjentas…. 

- Frustrasjon vil oppstå – informasjon og involvering. 
Visjoner, retning og tro er sentrale begreper i 
endringsprosesser  

- Endring tar tid – kondisjon og effektivitetstap 

 

- «ALT BLIR BRA TIL SLUTT» 

 

- ER DET IKKE BRA SÅ ER DET IKKE SLUTT!!! 
 



1. ETG 

KUNDEBETJENING / SERVICE 

INNBYGGERDIALOG/-MEDVIRKNING 



ByLaB Folkeforum Innbyggerdialog Politikere 

Omfattende plattform for løsninger 



IT 





IT – Digitale løsninger 

Målsetting for det digitale «miljøet»: 

 
Tilgang til nødvendige digitale tjenester  

uavhengig av tid og sted 

for medarbeidere, publikum og næringsliv 

 

Tjenester 
 Tjenestene som etableres skal gjelde ALLE – ikke bare de som flytter inn i nytt 

rådhus. Rådhuset benyttes som pilot for mange av løsningene.  

 Det satses utelukkende på bærbart utstyr som kommuniserer trådløst som 
kommunens nett 

 



«Neste skritt» 

 

Hva må på plass før sommeren: 

 

- Arbeidsform 
- Verksted 5 

- Ledelse i Åpenhet - Endringsledelse 

- AV-utstyr 
- Behov i din «sone» 

- Møbler (1. mai) 
- Pult/stol/skap/etc 

«Hvis man tenker for 
 lenge på neste skritt, 

tilbringer man hele  
livet på et bein»  

  Kinesisk ordtak 



 

 Takk for oss 

 


