
17/15 PROSESS VEDRØRENDE INNPLASSERING/ANSETTELSER AV LEDERE 

I NYE SANDEFJORD 

Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

Saksnr.: 

17/15 

Utvalg 

Ansettelsesutvalg 

Møtedato 

14.12.2015 

Innstilling 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Bakgrunn for saken 

Det vises til vedtak i ansettelsesutvalget av 30.11 i 

sak 11/15 premisser for tilsetting, prosess og stillingsprofiler, 

sak 12/15 prosess vedr ørende innplassering/ ansettelser av ledere i nye Sandefjord og i 

sak 13/15 stillingsprofiler. 

I møte 30.november var det enighet om å avholde ekstraordinært møte 14.desember, med 

sikte på ansettelser av kommunalsjefer/stabsledere. 

Saksutredning 

Pr 9.12.15 var det gjennomført samtaler med alle kandidatene. Per Inge Hjertaker fra 

Headvisor har deltatt i hele prosessen. Hans notater fra samtalene og vurderinger er en del av 

den samlede vurdering. 

Alle kandidatene er vurdert ut fra stillingsprofilene og premissene vedtatt 30.11, herunder 

sammensetning av team, resultater, erfaring, kompetanse, representasjon fra alle kommunene. 

Kandidatene har fremlagt hvilken/hvilke stillinger de selv mener de er aktuelle til. 

Gjennom samtalene er det ingen som har fremmet rettskrav til noen av stillingene. 

Det er innhentet referanser fra ledere, tillitsvalgte og andre relevante personer. Dette er ikke 

gjennomført for alle kandidatene, men behovet vurderes konkret og fortløpende for å få et 

best mulig beslutningsgrunnlag for utvelgelse. 

Teknisk sjef Sandefjord og teknisk sjef Stokke har informert om at de ikke er aktuelle til 

lederstilling i nye Sandefjord. Det er pt ingen teknisk sjef i Andebu. 
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For stabslederstillingene er det flere kandidater enn lederstillinger. Prosjektleders vurdering er 

imidlertid at enkelte av kandidatene kan tilbys/være aktuelle for funksjoner som skal styrkes i 

prosjektperioden/ved oppstart av ny kommune. 

Organisering av neste ledernivå vil starte umiddelbart etter at kommunalsjefnivået 

(ledergruppen) er på plass. Det antas at enkelte av lederne som ikke får tilbud om 

topplederstilling, vil få tilbud om lederstilling på neste nivå. 

Det skal utarbeides lederkontrakter mellom den enkelte leder og prosjektleder. Disse vil 

klargjøre konkrete forventninger og forpliktelser i prosjektperioden og til lederstillingen i nye 

Sandefjord. 

Prosjektleder vil benytte eksternt fagmiljø (Headvisor) for å gjennomføre tester/profilanalyser 

av medlemmene i den nye ledergruppa. Dette vil inngå i grunnlaget for felles lederutvikling 

og prosjektleders oppfølging. 

I prosessen med samtaler og utvelgelse, ser prosjektleder behovet for ytterligere samtaler og 

innhenting av referanser enn det har vært tid til i forkant av møtet i Ansettelsesutvalget 14.12. 

Tester/profilanalyser vil også benyttes som grunnlag i utvelgelsen av 

kommunalsjefer/stabsledere. 

Til møtet i ansettelsesutvalget den 14.12 fremlegges innstilling på kandidater til to av 

stillingene. Dette behandles i sak 20. De øvrige stillingene avventes, og prosjektleder vil 

komme tilbake til dette i neste møte. 

Prosjektleders vurdering 

Det er gjennomført samtaler med alle aktuelle kandidater. For noen av stillingene er det flere 

kvalifiserte og motiverte kandidater, og prosjektleder ser behov for ytterligere samtaler, 

referanseinnhenting og evt tester. 

Prosessen skal avklare den enkelte kandidat sine faglige kvalifikasjoner og personlige 

egnethet, men skal også sikre at ledergruppen får en optimal sammensetning både i 

prosjektperioden og ved oppstart av normal drift fra 2017. 
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18/15 KRITERIER FOR LØNN 

Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker 

Saksnr.: 

18/15 

Utvalg 

Ansettelsesutvalg 

Møtedato 

14.12.2015 

Innstilling 

Ansettelsesutvalget slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

Prosjektleders vurdering 

I forbindelse med sammenslåingsprosessen vil det utarbeides en lønnspolitisk plan for nye 

Sandefjord kommune. I påvente av denne legges det frem noen overordnede prinsipper som 

skal være grunnlag for lønnsplassering av kommunalsjefer og stabsledere (heretter kalt ledere) 

i nye Sandefjord. Det tas utgangspunkt i hovedtariffavtalen HTA kapittel 3.4. 

Ledere i nye Sandefjord kommune vil bli vurdert i forhold utarbeidede kriterier. Disse vil ta 

utgangspunkt i kommunens overordnede mål, verdier, arbeidsgiverstrategi og lederpolicy. 

Lønnsplassering skal gjenspeile fremtidig ansvarsområde, og det bør være en sammenheng 

mellom leders ansvar, myndighet, oppgaver, kompetanse og lønn. 

Ved innplassering/ tilsetting i nye Sandefjord/ prosjektet vektlegges følgende: 

 Stillingens kompleksitet 

Lederlønnen skal avspeile kommunalområdets- og stillingens størrelse, kompleksitet 

og ansvar herunder budsjett, antall ansatte. 

 Individuell lønn 

Lederlønn skal gis som fast grunnlønn og på individuelt grunnlag, og avspeile blant 

annet lederens markedsverdi. 

 Konkurransedyktig 

Sandefjord kommune skal være konkurransedyktige men ikke lønnsledende i forhold 

til andre kommuner vi kan sammenlignes med. 

 Andre forhold: 

- Spesielle forhold 

- Kvinner og menn likebehandles 

3 

 

 

    

 



Prosjektleder må også ta hensyn til den aktuelle leders nåværende avlønning, dvs en viss grad 

av markedstilpasset lønn. For ledere som i dag er tilsatt i åremålsstilling vil åremålstillegget 

vurderes lagt inn i fast lønn. 

Det er prosjektleders/rådmannens ansvar å fastsette kommunalsjefenes og stabsledernes 

avlønning innenfor disse prinsippene og rammene. 

Den lønnen som fastsettes ved tilsetting/innplassering, er gjeldende fra d.d./ den dag de tiltrer 

i prosjektet. Det gis ikke eget prosjekttillegg. 

Det skal i tillegg avklares/utarbeides ordninger for kompensasjon for kveldsmøter mm, jf. 

HTA kap 1, § 6.3. Alle tre kommunene har i dag ordninger for dette, men prosjektleder har 

ikke oversikt over hvilke kompensasjonsordninger og prinsipper som er etablert i de tre 

kommunene, og hvilke ledere som er omfattet av disse. Prosjektleder vil få utarbeidet en 

oversikt, og deretter søke å utarbeide ordninger basert på praksis i de tre kommunene. I den 

grad ordningene er ulike så må det finnes «utjevningsordninger», slik at nye Sandefjord 

etableres med lik praksis for aktuelle ledere. Dette arbeidet vil også ses i sammenheng med 

omstillingsplan. 

Med mindre særskilte forhold taler for det, så legger prosjektleder til grunn at ledere fra de tre 

kommunene beholder sine ordninger gjennom 2016, og at evt justert ordning iverksettes fra 

2017. 

Kostnadsfordeling mellom fellesnemnd og kommunene 

Differanse mellom dagens lønn og ny lønn bør i prosjektperioden dekkes av Fellesnemnda. 

Dersom stillingsprosent i prosjektet innebærer at opprinnelig stilling (kommune) blir 

«skadelidende», vil prosjektleder ta dette opp med rådmennene og søke å komme frem til 

praktisk løsning. 

I de situasjoner hvor ledere som følge av sammenslåingsprosessen går over til lavere lønnet 

stilling, har arbeidstaker rett til å beholde sin nåværende lønnsplassering, jf HTA kap. 1 § 3 

punkt 3.4.1. 

Dvs at dersom en av dagens kommunalsjefer ikke blir kommunalsjef i nye Sandefjord, men 

får tilbud på lavere nivå, vil vedkommende beholde dagens lønn som en personlig ordning, 

men må påregne svakere lønnsutvikling kommende år. Vedkommende sitt lønnsnivå skal for 

øvrig ikke ha betydning for øvrige ledere på samme nivå. Dette bør fremkomme i 

omstillingsavtalen. 
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