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Referat etter konstituerande møte i omstillingsutvalet og nedsetting av 
prosjektgruppe for omstillingsprosjektet 
 
 

Stad: Selje rådhus 

Dato: 09.04.2018 

Tid: 09.00 – 12.00 

Til stades: - Åslaug Krogsæter, programleiar Stad2020 og rådmann i Eid kommune 
- Kristine Dahl, programkoordinator Stad2020 og rådmann i Selje kommune 
- Ingunn Rotihaug, prosjektleiar og organisasjonssjef Eid kommune 
- Elin Leikanger, kommunalsjef teknisk og samfunn Eid kommune 
- Ragna Haaland, kommunalsjef helse og omsorg Selje kommune 
- Margunn Myklebost, personalkonsulent Selje kommune 
- Barbro Os Noste, hovudtillitsvald  Fagforbundet Eid kommune 
- Mirjam Bruvoll, hovudtillitsvald Utdanningsforbundet Selje kommune 
- Sissel Solheim, hovudtillitsvald Fagforbundet Selje kommune 

Forfall: - Laila Bødal, hovudtillitsvald Delta Selje kommune 

  

 

Saker Tema/drøfting Ansvarleg 

 
1.  

Konstituering av 
omstillingsutval 
og fatsetting av 
prosjektgruppe 
for Omstillings-
prosjektet. 

Omstillingsutvalet har fått eit konkret mandat i 
Omstillingsavtalen, og dette mandatet vart gjennomgått i møte. 
Det er semje om at utvalet skal følgje opp dette oppdraget, og 
omstillingsutvalet vart konstituert. Leiar i omstillingsutvalet er 
Ingunn Rotihaug. 
 
Det vart deretter drøfta i kva grad omstillingsutvalet inkludert 
rådmennene skal fungere som prosjektgruppe i delprosjektet 
«Omstillingsprosjektet for Stad2020». Dette delprosjektet vil 
ligg under hovudprosjektetet Organisasjon og arbeidsgjevar, 
som Ingunn Rotihaug er prosjektleiar for. Før det vart tatt 
stilling til dette, drøfta utvalet seg gjennom kva som bør vere 
innhaldet i dette delprosjektet, med utgangspunkt i utarbeidd 
dokument datert 09.04.2018. Dette dokumentet omhandlar 
organiseringa av omstillingsprosjektet og prinsipp for 
omstillingsarbeidet. Vidare er organisering av 
kommunalsjefgruppa og organisering av nye avdelingar i Stad 

Ingunn 
Rotihaug og 
Åslaug 
Krogsæter 



 

Side 2 av 3 

kommune tema. Det vart semje om at dette dokumentet må 
oppdaterast med eit mandat for Omstillingsprosjektet.  
 
Prosjektleiar for Omstillingsprosjektet er programkoordinator 
Åslaug Krogsæter. Programkoordinator Kristine Dahl er 
nestleiar. Sekretær er Ingunn Rotihaug.  

2.  
Fastsetting av 
organisasjons-
strukturen for 
Stad kommune  

Utvalet drøfta tidspunktet for fastsetting av 
organisasjonsstrukturen i Stad2020. Det er ynskjeleg at arbeidet 
startar opp så snart som mogleg.  
 
Rådmann for Stad kommune har fått mynde til å fastsette 
organisasjonsstrukturen, men Partssamansett utval og 
Fellesnemnd for Eid og Selje skal uttale seg til framlegget til 
struktur før rådmannen gjer vedtak.  
 
Framlegg til overordna organisasjonsstruktur, som grunnlag for 
vidare arbeid, vil bli lagt fram av rådmann for Stad kommune 
innan 1. mai 2018. Eit slikt framlegg vil først og fremst 
omhandle skisse til organisering av nivå 1 og 2 i Stad kommune. 
Dette omfattar stabsavdelingar og kommunalsjefsnivå. Det vil 
bli orientert om dette arbeidet i møte i PSU og Fellesnemnda 3. 
mai 2018. 
 
Framlegget vil danne grunnlaget for vidare arbeid i 
arbeidsgruppene knytt til omstillingsprosjektet, som skal legge 
fram sine forslag 1. juni 2018. Informasjon om dette arbeidet og 
skisse til vidare arbeid skal leggast fram i PSU og fellesnemnda i 
møte i juni.  Det må også leggast til rette for informasjon og 
involvering av tilsette i denne prosessen. Endeleg forslag til 
organisering av dei øvste nivåa skal leggast fram til uttale i PSU 
og fellesnemnda i møte 20. september 2018.  
 
For detaljerte opplysningar om framdriftsplanen for 
omstillingsarbeidet vert det vist til oppdatert prosjektplan.  

Rådmann for 
Stad 
kommune, 
Åslaug 
Krogsæter 

3.  
Interkommunalt 
samarbeid 
Eid/Selje 

Utvalet tok opp saka som vart lagt på vent hausten 2017 om 
interkommunalt samarbeid mellom plan- og utviklingsavdelinga 
og brann og beredskap. Plan- og utviklingsavdelingane i Eid og 
Selje har begge behov for nytilsettingar. Utvalet tilrår at 
kommunane går i lag om utlysing av stillingar knytt til plan og 
byggesak.  

 

4.  
Møteplan 

Det vert ikkje sett opp ein fast møteplan for utvalsmøte. Utvalet 
er innstilt på å vere fleksibel og gjennomføre møte på kort 
varsel og gjennom videokonferanse/e-post.  
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Venleg helsing 
 
 
Kristine Dahl   
prosjektkoordinator  
      
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 


