
Kvalifikasjonskrav for stillingar som kommunalsjef og stabsleiar i Stad kommune 

 

 

Stilling 

 

Arbeidsoppgåver 

 

Kvalifikasjonskrav 

 

 

Personlege eigenskaper 

Kommunalsjef  

 

 

Fagleg, økonomisk og administrativ leiing 

av kommunalområdet 

 

Styre, samordne, utvikle og effektivisere 

drifta av kommunalområdet 

 

Medverke til samarbeid og samskaping på 

tvers av fagområde og tradisjonelle 

skiljelinjer, og utvikle nye løysingar til 

beste for innbyggjarane  

 
Representerer rådmannen i politiske 

møteorgan 

 

Personalansvar for einingsleiarar på 

kommunalområdet og rådmannskontakt i 

alle einingar  

 

Utgreiingar og arbeidsoppgåver etter 

rådmannen si avgjerd 

 

Etablere og følgje opp rutinar og system 

som skal sikre god verksemdsstyring, god 

internkontroll og riktige tenester til 

innbyggjarar og brukarar 

 

Forenkle og digitalisere arbeidsprosessar 

 

Utvikle ein arbeidskultur som fremjar 

læring, samskaping, nytenking, innovasjon 

og mestringsorientert leiing 

Relevant høgare utdanning 

 

Relevant erfaring frå fagområdet 

 

Leiarerfaring, leiarutdanning og motivasjon til å 

vere leiar. Dersom ein manglar formell 

leiarutdanning vert det forventa at dette vert 

gjennomført 

 

Erfaring med å arbeide opp mot eit politisk system 

og kunnskap om kommunal forvaltning 
 

God rolle-, system og organisasjonsforståing 

 

Er oppdatert på nasjonale mål og på relevant lov- 

og avtaleverk 

 

Erfaring frå utgreiings- og prosjektarbeid 

 

Kan tileigne seg og nytte erfarings- og 

forskingsbasert kunnskap 

 

Kunnskap om risikostyring og metodikk for 

kontinuerleg forbetring 

 

Kunnskap om forenkling og digitalisering av 

arbeidsprosessar 

 

Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner 

både munnleg og skriftleg  

 

Er sjølvstendig og har god gjennomføringsevne  

 

Utviklings- og resultatorientert  

 

Har strategiske og analytiske evner 

 

Evnar å motivere og gje retning 

 

Evnar å nytte handlingsrommet 

 

Evnar å delegere og gjere medarbeidarane 
kompetente  

 

Har god relasjonell kompetanse og evne til å 

skape lågånd og godt samarbeid 



 

Stilling 

 

Arbeidsoppgåver 

 

Kvalifikasjonskrav 

 

 

Personlege eigenskaper 

Stabsleiar  

 

 

Fagleg, økonomisk og administrativ leiing 

av stabsområdet 

 

Styre, samordne, utvikle og effektivisere 

drifta av stabsområdet 

 

Medverke til samarbeid og samskaping på 

tvers av fagområde og tradisjonelle 

skiljelinjer, og utvikle nye løysingar til 

beste for innbyggjarane  

 

Representerer rådmannen i politiske 

møteorgan 

 
Personalansvar for tilsette på stabsområdet  

 

Utgreiingar og arbeidsoppgåver etter 

rådmannen si avgjerd 

 

Etablere og følgje opp rutinar og system 

som skal sikre god verksemdsstyring, god 

internkontroll og riktige tenester til 

innbyggjarar og brukarar 

 

Forenkle og digitalisere arbeidsprosessar 

 

Utvikle ein arbeidskultur som fremjar 

læring, samskaping, nytenking, innovasjon 

og mestringsorientert leiing 

Relevant høgare utdanning 

 

Relevant erfaring frå fagområdet 

 

Leiarerfaring, leiarutdanning og motivasjon til å 

vere leiar. Dersom ein manglar formell 

leiarutdanning vert det forventa at dette vert 

gjennomført 

 

Erfaring med å arbeide opp mot eit politisk system 

og kunnskap om kommunal forvaltning 

 

God rolle-, system og organisasjonsforståing 

 
Er oppdatert på nasjonale mål og på relevant lov- 

og avtaleverk 

 

Erfaring frå utgreiings- og prosjektarbeid 

 

Kan tileigne seg og nytte erfarings- og 

forskingsbasert kunnskap 

 

Kunnskap om risikostyring og metodikk for 

kontinuerleg forbetring 

 

Kunnskap om forenkling og digitalisering av 

arbeidsprosessar 

 

Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner 

både munnleg og skriftleg  

 

Er sjølvstendig og har god gjennomføringsevne 

 

Utviklings- og resultatorientert  

 

Har strategiske og analytiske evner 

 

Evnar å motivere og gje retning 

 

Evnar å nytte handlingsrommet 

 

Evnar å delegere og gjere medarbeidarane 

kompetente  

 

Har god relasjonell kompetanse og evne til å 
skape lågånd og godt samarbeid 

 


