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ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 
 

 

 

 

 

Referat 

 
 

Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET - SAS  
Møtested: Sandefjord kommune, Formannskapssalen  

Møtedato: 24.11.2015 Tid: 09:00 -10:30 

 

 

 

Til stede: .............. Bjørn Ole Gleditsch, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Haakonsen og Roar 

Gunnufsen 

Fraværende: ........ Erlend Larsen 

Fra administrasjonen: Gudrun Grindaker og Tina Skarheim 

 

 

 

7/15 Godkjenning av referat fra møtet 2.6.2015 

 Referat godkjent uten kommentarer 

 Merk at datoer som er angitt i møteplan høst 2015 (sak 009/15) er endret.  

 

8/15 Organisasjonsstruktur 

 Orientering v/prosjektleder Grindaker  

 Saken tatt til orientering.  

 Prosjektleder sender notat/ premisser for lederstillingene senest torsdag 

26.november 2015.  

 

9/15 Lederprofil/stillingsanalyse 

 Orientering v/prosjektleder Grindaker  

 Saken tatt til orientering.  

 Prosjektleder sender ut notat om prosess, vedlagt stillingsprofilene, senest 

torsdag 26.november 2015.  

 

 

 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

Leder 
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Sak 11/15 

Fra: Prosjektleder  

Til: Ansettelsesutvalget 

Dato:  25.11.2015 

 

Premisser for rekruttering av «nye» Sandefjords øverste ledelse 

1. Bakgrunn 

Ansettelsesutvalget ble ved behandling av sak 67/15 i Fellesnemnda gitt fullmakt til å ansette 

den øverste administrative ledelse for den nye kommunen. Grunnlaget for dette ble lagt ved 

kommunestyrenes godkjenning av «Forhandlingsutvalgets utredning» som forutsetning for 

den videre sammenslåingsprosessen. 

Det fremgår også av «Forhandlingsutvalgets utredning» at den folkevalgte hovedstruktur for 

nye Sandefjord skal være fem hovedutvalg. Videre er det fastsatt at «….Det bør være samsvar 

mellom overordnet politisk og administrativ organisering. Endelig avklaring av den 

administrative organiseringen gjøres etter at prosjektleder/ fremtidig rådmann i ny kommune 

er ansatt……».     
 

Dette notatet legges frem for Ansettelsesutvalget for å avklare premissene mht. organisatorisk 

ansvar for den videre prosess for tilsetting/innplassering av den øverste ledelsen i «nye» 

Sandefjord. 

 

2. Administrativ struktur 

Dagens tre kommuner har ulik inndeling mellom kommunalavdelinger og underliggende 

enheter, og den vedtatte hovedstrukturen vil derfor gi endringer i ansvars- og oppgaveforhold 

for mange ledere, ikke bare på kommunalsjefsnivå.  Som en del av prosessen frem mot en 

endelig avklart organisasjonsstruktur må det gjøres ansvarsavklaringer på en rekke områder.  

Enkelte av disse avklaringene gjelder hovedfunksjoner, altså hvilket ansvarsområde de 

enkelte øverste ledere skal ha.  

Dette gjelder: 

 Ansvar for parker og plasser, idrettsanlegg, friområder  

 Ansvar for kirkegårder og gravferd  

 Ansvar for barneverntjenesten 

 Ansvar for stabsfunksjoner, herunder personal/HR og IKT 
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3. Viktige prinsipper/føringer  

Ledergruppa i nye Sandefjord 

Ved innplassering/rekruttering av kommunalsjefer vil kompetanse, motivasjon og personlig 

egnethet tillegges stor vekt. Hver av de tre kommuneorganisasjonene bør være representert i 

den øverste ledelse av den nye kommunen. Kommunalsjefene vil i tillegg til sitt linjeansvar 

også ha ansvar for kommunen som helhet. Det vises for øvrig til eget notat om 

stillingsanalyse. 

Avklaring av ansvar innenfor kommunalområdene 

Etter at tilsettinger/innplasseringer av kommunalsjefer er avklart, vil prosjektleder sammen 

med disse gjennomgå oppgaver og klargjøre ansvar og roller for ulike lederstillinger innenfor 

kommunalområdene. Dette vil gjøres i dialog med berørte medarbeidere og tillitsvalgte og 

slik at prinsipper for medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt. 

Samhandling på tvers 

Det vil alltid være slik at enkelte kommunale oppgaver innebærer at flere enheter må 

samarbeide, på samme måte som enkelte tjenestemottakere har behov som forutsetter god 

samhandling og samordning på tvers av kommunal organisering og ansvarsforhold. 

Følgende områder vil i særlig grad kreve godt samarbeid og koordinering på tvers av enheter: 

 Barn og unge. Sikre at ulike tjenester og fagmiljøer samarbeider godt om forebygging 

og tidlig innsats for familier og barn som kan være i en utsatt eller sårbar situasjon  

 Flyktninger, både i en mottaksfase og ved opphold over lenger tid/permanent 

 Folkehelsearbeid, inkludering, forebygge «utenforskap» 

 Forvaltning, drift og utvikling av kommunens bygninger og eiendom 

 

Tydelig ansvar og roller 

Å være leder innebærer å ha fullmakter og ansvar knyttet til økonomi, personal, fag/tjenester, 

og internkontroll.   

Parallelt med utvikling av organisasjonsstruktur og oppgaveplassering vil det bli utarbeidet et 

administrativt delegeringsreglement som plasserer ansvar og plikter, som synliggjør 

eventuelle lovkrav knyttet til virksomheten og som tydeliggjør roller.  

Organisasjonskultur 

Vi skal ikke bare bygge en organisasjon med klare ansvarsforhold og tydelige fullmakter, vi 

ønsker også ledere som skaper arbeidssteder og tjenester som er gode for våre medarbeidere 

og innbyggere.  Prosjektledelsen vil derfor initiere prosesser som legger til rette for at ledere 

og medarbeidere sammen kan utvikle en felles organisasjonskultur for «nye» Sandefjord 

kommune. 

Betegnelser i organisasjonen 

Dagens tre kommuner benytter ulike navn på virksomhetene/områdene. Følgende prinsipper 

vil bli lagt til grunn for «nye» Sandefjord: 

 Det skilles mellom utadrettet virksomhet (enheter som yter tjenester/har sin primære 

aktivitet rettet mot innbyggere, næringsliv mm) og interne tjenester (stabs- og 

støttefunksjoner/fellestjenester)  
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 Det vil i størst mulig grad benyttes selvforklarende begreper og titler  

 Kommunalområdene inndeles i «seksjoner» som inndeles i «enheter» og som igjen 

inndeles i «avdelinger», der det er relevant.   

 Leder av kommunalområdene vil bli betegnet «kommunalsjef». Innenfor 

kommunalområdene vil følgende titler benyttes: «Seksjonssjef», «enhetsleder» og 

«avdelingsleder».  

 For de interne tjenestene (stabs- og fellestjenester) benyttes titler som speiler funksjon. 

 

4. Prosjektleders vurdering og anbefaling: 

Å slå sammen tre kommuner er en stor og komplisert prosess, hvor ulike delprosjekter er 

innbyrdes avhengige, og «alt» haster. Det hadde vært en fordel å kunne konkludert på 

hovedstruktur og de mest sentrale stabs-/ fellesfunksjonene før Ansettelsesutvalget vedtar 

tilsetting/innplassering av den øverste ledelsen. Imidlertid bør også denne avklaringen gjøres 

så raskt som mulig bl.a. fordi delprosjektene bør ledes av og forankres i en prosjektledelse 

bestående av den fremtidige øverste administrative ledelse.  

Prosjektleders foreløpige vurdering er at det synes mest hensiktsmessig at drift og vedlikehold 

av parker, plasser, idrettsanlegg, samt kirkegårder og gravferd legges til kommunalavdeling 

for miljø og plan. Hensynet til kostnadseffektiv drift og stordriftsfordeler ved å samle utstyr 

og ansatte innen drift og vedlikehold bør veie tungt når den fremtidige kommunen skal 

organiseres. Det er viktig å fremheve at dette ikke betyr en nedprioritering av en ønsket 

satsing, men betydningen av hensiktsmessighet og effektiv drift. Imidlertid oppfatter 

prosjektleder at det er behov for å tydeliggjøre argumentene for de ulike alternativene og at 

berørte medarbeidere og tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i prosessen før endelig 

beslutning fattes. Prosjektleder er imidlertid ikke innstilt på å la en slik prosess forsinke 

rekruttering av kommunalsjefer. Dette innebærer at det må tydeliggjøres for kandidater til 

disse stillingene at endelig avklaring av ansvarsområdene ikke er gjort. 

Også det ansvar Sandefjord kommune i dag har for begravelser og urnenedsettelse, 

saksbehandling etter kirkeloven/ivaretagelse av avtalen med Kirkelig fellesråd, bør 

gjennomgås etter tilsetting av kommunalsjefer. Før endelige konklusjoner trekkes er det viktig 

å ha en god dialog med det nye Kirkelig Fellesråd som er under etablering . 

Andebu og Sandefjord har i dag organisert barnevernet som en del av helse, sosial og omsorg, 

mens Stokke har barnevernstjenester inkludert i oppvekst, kunnskap og kultur. Prosjektleder 

mener det er gode argumenter for begge alternativene, og endelig avklaring av organisatorisk 

plassering av barnevernet er ikke avgjørende for utvelgelse tilsetting av kommunalsjefer for 

de aktuelle kommunalområdene. 

For stabs- og støttefunksjoner, vil det i prosjektperioden være viktig for prosjektleder å være 

tett på prosessene og de vurderinger som må gjøres. Det er likevel viktig at ledelse og 

ansvarsforhold blir raskt avklart, slik at arbeidskrevende prosjekter kan igangsettes. 

Prosjektleder er kommet til at den øverste ledelse (ledergruppen) i tillegg til de fem 

kommunalsjefene bør bestå av assisterende rådmann, kemner- og økonomisjef og 

organisasjons- og HR-sjef, altså totalt ni personer inkludert rådmannen.  

Prosjektleder mener strategisk IKT-arbeid blir stadig viktigere. Tjenesteutvikling og økt 

servicegrad overfor publikum og næringsliv innebærer digitalisering og «gjør-det-selv»-
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løsninger, samtidig som utfordringer og krav knyttet til datasikkerhet og personvern skal 

ivaretas. IKT er en viktig premiss for utvikling av tjenester og å møte nye utfordringer, f.eks 

som følge av demografiske endringer, tjenesteutvikling og innovasjon. IKT er også helt 

virksomhetskritisk ved etablering av en ny kommune, både mht. samkjøring av registre, drift, 

tilganger osv., men også ved anskaffelser og implementering av felles system for blant annet 

sak/arkiv, og mange fagsystem innenfor publikums- og tjenesterettet aktivitet. Selv om IKT-

sjef ikke inngår i den øverste ledelsen   så  ønsker prosjektleder at stillingen rapporterer 

direkte til prosjektleder i prosjektperioden. 

En viktig oppgave for assisterende rådmann er å være rådmannens stedfortreder og å bistå 

rådmannen på alle rådmannens ansvarsområder. Assisterende rådmann skal ha overordnet 

samordningsansvaret for internkontroll og virksomhetsstyring, herunder systemer for 

dokumentasjon, arkivering og etterprøvbarhet. 

Prosjektleder vil vurdere å samle og styrke «nye» Sandefjords overordnede arbeid med store 

utredningsoppgaver, utviklingsarbeid og sekretariatsfunksjoner. Dette vil bli konkretisert og 

arbeidet med i prosjektperioden. Det kan være hensiktsmessig å øke den nye kommunens 

utrednings- og analysekapasitet, og det bør vurderes om eksisterende kapasitet skal samles. 

Prosjektleder har foreløpig ikke konkludert på hvordan andre stabs- og støttefunksjoner, 

herunder informasjonsarbeid og juridiske/advokattjenester bør dimensjoneres og ha sin 

organisasjonsmessige tilknytning. Det samme gjelder den organisatoriske tilknytningen til 

IKT, selv om det synes åpenbart at oppmerksomheten på strategisk IKT-arbeid bør økes. I 

disse vurderingene vil fagmiljøer og ledere gis anledning til å komme med innspill og 

synspunkt på utfordringer og mulige løsninger. 

   

Forslag til vedtak: 

1. Videre prosess for tilsetting/innplassering av den øverste ledelsen i «nye» Sandefjord 

baseres på de premisser som fremgår av prosjektleders vurdering og anbefaling 
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Notat til orientering 

Prosess vedrørende innplassering/ansettelser av ledere i nye Sandefjord 

 
Fra prosjektleder 
Til ansettelsesutvalget 
Dato: 25.11.2015 
 

Det vises til notat/sak til ansettelsesutvalget om «Organisering av nye Sandefjord» av 

25.11.2015 og til "Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger", 

utarbeidet av KS Advokatene og KS Forhandling, 2015.  

 

I forbindelse med utvelgelse/innplassering/ansettelser av ledere på nivå 1 og 2, vil prosess 

som beskrevet under bli gjennomført. Dette er kvalitetssikret i samarbeid med personalsjef/ 

KS advokatene.  

 

Følgende vil bli utført: 

 

 Avdekke hvilke stillinger som blir berørt 

 Foreta en kartlegging blant de som blir berørte for å avdekke hvorvidt flere enn én 

person ønsker en videreføring av stilling 

 Dersom det er flere som konkurrerer om samme stilling, eller dersom ny arbeidsgiver 

ønsker å lyse ut stillingen, må det først vurderes om noen har "rettskrav" på stillingen 

 

Deretter må det; 

 

 Foretas en vurdering av nyopprettet stillings innhold og ansvar opp mot bortfalt 

stilling 

 Kartlegge eksisterende lederstillingers innhold, ansvar og krav til kompetanse. Dette 

må vurderes opp mot hva som er satt av krav for de nåværende stillingene. For 

eksempel ved samme ansvarsområde, større område med flere innbyggere og flere 

ansatte. Konkret vurdering av hva endringen faktisk innebærer og hvilke eventuelle 

spesielle krav til lederegenskaper er relevant å stille utover det som har vært. 

 

Ved eventuelle rettskrav, og at arbeidsgiver er enig i dette, må vedkommende plasseres inn i 

det fremtidige organisasjonskartet i denne stillingen. Alternativt finne en "minnelig" ordning 

dersom arbeidsgiver ikke vurderer at vedkommende er kvalifisert/ egnet.  

 

Vi kan komme i en situasjon hvor det kommer rettskrav til lederstilling på nivå 2 i forbindelse 

med innplassering/ansettelse på nivå 1. Vi må derfor skissere prosessen og fremdriften for 

nivå 2 når vi konkluderer nivå 1. 

 

Dersom det ved innstilling av ledere i den nye organisasjonen skulle skje at de som «blir 

igjen» ikke er med på minnelige ordninger eller blir kjøpt ut, kan såkalt «endringsoppsigelse» 

være aktuelt. Den det gjelder sies opp fra sin stilling med begrunnelse i overtallighet, 

rasjonalisering og omorganisering, og får samtidig et tilbud om «annet passende arbeid» med 

f. eks. videreføring av lønns- og arbeidsvilkår (det er sagt at ingen skal miste jobben). 

Ovennevnte går frem av kap. 8 om omorganisering og overtallighet i skrivet fra KS.  



 

Denne prosessen vil bli gjennomført i løpet av desember. Samtalene gjennomføres av 

prosjektleder/ ny rådmann med bistand fra ekstern rekrutteringskompetanse.  

 

Innstilling til de respektive stillingene vil bli forelagt ansettelsesutvalget etter hvert som 

innstillingen er klar. Tillitsvalgtes medvirkning skjer gjennom deltagelse i ansettelsesutvalget.  

 

 

Saken tas til orientering.  
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