
 

 

 

 

 

 

 

Organisasjon og arbeidsgjevar 



Mål for hovudprosjektet 

Stad kommune skal vere ein profesjonell 
organisasjon med tilsette som samarbeider for å 

utvikle gode tenester til innbyggjarane 

Organisasjon og arbeidsgjevar 



Tre delprosjekt 
Omstillingsprosjekt: Organisere nye avdelingar, 
tilsetje og innplassere tilsette 

Økonomi- og lønssystem: Interne og eksterne 
tenester knytte til budsjett, økonomi, rekneskap, 
fakturering, innkrevjing, e-handel og løn 

Arbeidsgjevarpolitikk: Planar, strategiar, reglement 
og avtalar knytte til arbeidsgjevarpolitikken og 
personalforvaltninga 
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2018 2019 

Omstillings-
prosjekt 

Byggje organisasjonsstruktur 

Organisasjons- og bemanningsplan 

Innplassering/tilsetjing 

Verksemdsoverdraging 

Nye arbeidsavtaler 

Økonomi- og 
lønssystem 

Planlegging 

Innkjøp 

Opplæring 

Systembygging 

Byggje organisasjonsstruktur 

Konvertere data 

Budsjettering 

Testing – prøveløn osv. 

Arbeidsgjevar-
politikk 

Arbeidsgjevarpolitikk, reglement, rutinar 
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Menneske 
Relasjonar 

Struktur 

System Prosess 
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Mål for omstillingsprosjektet 

• Mål:  Gjennomføre prosess med å organisere nye avdelingar,  
  tilsetje og innplassere tilsette i Stad kommune 

 

• Effektmål:  Tilsette opplever at det har vore gjennomført ein god og 
  ryddig prosess for å organisere, tilsetje og innplassere  
  tilsette i Stad kommune 
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• Ragna Haaland, Margunn Myklebost, Elin Leikanger, Sissel Solheim, 
Laila Bødal, Elin Leikanger, Ingunn Rotihaug, Mirjam Bruvoll og Barbro 
Os Noste  

• Handsame utlysingar av ledige nøkkel- og leiarstillingar i begge 
kommunar 

• Vere prosjektgruppe for omstillingsprosjektet – levere framlegg til 
organisasjons- og bemanningsplan i september 2018 

Omstillingsutvalet 
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• Skulane, barnehagane, heimetenestene, Seljetunet, Hogatunet, Bu- 
og miljøtenesta Eid, interkommunale tenester Nordfjord sjukehus 

 

• Leiarar og tilsette vert overførte til Stad kommune før 01.01.2020 

 

• Men – skal arbeide med system og arbeidsprosessar i dei andre 
hovudprosjekta! 
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Avdelingar som ikkje vert berørte 



1. stab/støtte – samfunnsplan, IKT, komm., økonomi, personal, arkiv 

2. reguleringsplan, eigedom, byggesak, næring, teknisk drift 

3. brann, beredskap og redning 

4. barnevern 

5. vaksenopplæring, flyktningteneste, mindreårige flyktningar, NAV 

6. PPT, spesialpedagogisk oppfølging 

7. legeteneste, helsestasjon, førebygging, rehabilitering, psykolog, 
psykisk helse og rus, psykolog, psykiatri 

8. kultur, frivillig, bibliotek, kulturminne 
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Område som vert berørte 



• Lage framlegg til korleis det aktuelle fag- og arbeidsområdet kan organiserast 
i Stad kommune – framlegg til leiarstruktur og bemanningsplan som viser a) 
oppgåver, b) kompetansebehov, c) stillingsomtaler for leiarar, d) årsverk. 

 

• Kartlegge oppgåver, kompetanse og tilsette i dei to kommunane – 
kartlegging skal vise vakante og mellombelse stillingar og ei vurdering av om 
desse kan avsluttast for 2020 – få oversyn over stillingar som ein kan tilby 
som «anna passande arbeid». 

 

• FRIST: 01.06.18 
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Mandatet til arbeidsgruppene 



 

Vi skal legge til rette for stor grad av fleksibilitet i 
jobbkvardagen for tilsette som ynskjer det – men med 

samla fagmiljø under éi felles leiing på kvart fagområde 
slik at ein ikkje bygger opp «parallelle organisasjonar» i 

kvart rådhus. 
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Intensjonsavtalen 



• Organisasjons- og bemanningsplanen dannar grunnlaget for 
innplassering 

 

• Alle berørte tilsette har rett på kartleggingssamtale med noverande 
leiar. 

 

• Det er framtidig leiar som har ansvaret for å innplassere tilsette i nye 
avdelingar. 
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Prinsipp i omstillingsarbeidet 



• har rett og plikt til å følgje sine arbeidsoppgåver i den 
nye kommunen 

• skal behalde noverande løns- og arbeidsvilkår ved 
overføring til den nye kommunen  

• skal få informasjon om relevante endringar av sin 
næraste leiar  

• kan be om samtale med sin næraste leiar 

• kan i heile prosessen få bistand av tillitsperson  
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Prinsipp for innplassering 



• det framtidige oppdraget som skal løysast  

• kompetansebehov  

• ressursbehov  

• ønske frå den tilsette  

• IA-perspektivet  
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Kriterium for innplassering 



• Framtidig leiar skal avgjere kven som ev. har krav på 
stillinga 

• Konkret og individuell vurdering: 

• Organisasjonen sin behov for kompetanse 

• Kvalifikasjonsprinsippet (formal-/realkompetanse) 

• Sosiale konsekvensar 

• Ansiennitet  
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Kriterium dersom fleire tilsette ser si 
stilling vidareført i ei stilling 



Leiarane sitt ansvar 

• Medverke i prosessen – bidra i arbeidsgrupper og gje innspel! 

• Informere dei tilsette om prosessen 

• Gjennomføre individuelle kartleggingssamtaler med berørte 
tilsette! 

• Legge til rette for at dei tilsette kan engasjere seg! 

• Delta i arbeidsgrupper eller gje innspel til arbeidsgrupper 

• Organisasjons- og bemanningsplanen skal vere klar til 
01.10.2018 
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26.04.2018:  Rådmannen leverer drøftingsnotat til arbeidsgruppene  
  om organisering av kommunalsjefar og stabsavdelingar   

01.06.2018:  Arbeidsgruppene leverer innspel til omstillingsutvalet 

01.09.2018:  Kartleggingssamtalar med berørte tilsette er ferdige 

10.09.2018:  Omstillingsutvalet leverer framlegg til organisasjons- og  
  bemanningsplan 

01.10.2018:  Rådmannen vedtek organisasjons- og bemanningsplan 

01.10.2018:  Innplassering av kommunalsjefar og stabsleiarar startar 

01.11.2018:  Innplassering av avdelingsleiarar startar 

01.01.2019: Innplassering av tilsette og verksemdsoverdraging startar 
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Framdriftsplan 


