
 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Ansettelsesutvalget 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Sandefjord - Formannskapssalen 
Dato: 29.02.2016 
Tidspunkt: 10:30 
 
Forfall meldes til møtesekretær på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 
eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 
 
Saksnr Innhold 

08/2016 Godkjenning av møtereferat 14.01.2016 
09/2016 Tilsettingsprosess kommunalsjef næring og eiendom 
10/2016 Orientering om prosess vedrørende innplassering/tilsetting av ledere på nivå 

2 og nivå 3 
11/2016 Eventuelt - Ansettelsesutvalget - 29.02.2016 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på iPad og på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato 24.02.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 

 
 
 

mailto:postmottak@stokke.kommune.no
http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord


 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/153 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møtereferat 14.01.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
08/2016 Ansettelsesutvalget 29.02.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Ansettelsesutvalget 14. januar 2016 godkjennes.   
 

 

Vedlegg: 
Referat ANS 14.01.16 
 
 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________ 

Utvalg: Ansettelsesutvalget 

Møtested: Sandefjord Rådhus, Ordførers kontor 

Møtedato: 14. januar 2016  Tid: 10.00-11.00 
__________________________________________________________________________ 

 

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Erlend Larsen, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Haakonsen og  

     Roar Gunnufsen 
                 

Fra administrasjonen: Gudrun Haabeth Grindaker, Magne Eckhoff og Tina Skarheim 

 

Saksliste: 

05/16 Godkjenning av referat 5.1.16 

06/16 Tilsetting av kommunalsjef miljø og plan 

07/16 Unntatt offentlighet   

Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

Sandefjord, 19. januar 2016 

 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

Leder 

 

 

 

 

 

Stokke Andebu Sandefjord 
 
Referat  



05/16 Godkjenning av referat 5.1.16 

Vedtak: Referat godkjent.  

   

 

06/16 Tilsetting av kommunalsjef miljø og plan 

Vedtak offentlig: Ansettelsesutvalget gir prosjektleder fullmakt til å tilsette Torunn 
Årset som kommunalsjef for miljø og plan med oppstart 1.1.2017 og som 
delprosjektleder etter avtale.   

 

 

07/16 Unntatt offentlighet  

Vedtak: Notatet tas til orientering. 

 

 

Eventuelt 

Neste møte ANS 

Etter møteplanen skal ANS (og AU) ha neste møte 1.februar 2016. Det vurderes 

senere om det er nødvendig å gjennomføre møte i ANS 1.februar, avhengig av om 

det kommer saker til behandling. 

  

Rekruttering kommunalsjef næring og eiendom 

Det gjennomføres mini-anbud for å inngå avtale om ekstern støtte i fbm rekruttering 

av kommunalsjef næring og eiendom.  

Utlysningsteksten skal legges frem for ANS, og det vurderes om dette kan gjøres pr 

epost eller om fysisk møte er nødvendig. 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/231 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Tilsettingsprosess kommunalsjef næring og eiendom 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
09/2016 Ansettelsesutvalget 29.02.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Den forelagte (ettersendes) annonsetekst godkjennes, og Ansettelsesutvalget slutter seg til 
prosjektleders anbefaling om fremdrift.  

 

Vedlegg: 
STILLINGSANALYSE - kommunalsjef - næringsutvikling og eiendom 25112015 
 
 

Sammendrag 

Det orienteres om prosessen vedrørende ansettelsen av kommunalsjef for næringsutvikling og 
eiendom til rådmannens ledergruppe i nye Sandefjord, herunder valg av rekrutteringsbyrå, 
grunnlaget for ansettelsen; stillings-/jobbanalyse, videre prosess og planlagt fremdrift. 

Saksframstilling 

1. Valg av rekrutteringsbyrå 

I forbindelse med ansettelsen av kommunalsjef for næringsutvikling og eiendom i nye Sandefjord 
kommune, benyttes ekstern rekrutteringsbistand. 

Det eksterne rekrutteringsbyrået skal bistå prosjektleder med: 

1. Rådgivning  
2. Gjennomføring av rekrutteringsprosess 

· Utforming av annonseringstekster osv. 
· Søknadshåndtering 
· Intervjuer og referanseinnhenting  
· Testing, arbeidsprøver/case 
· Referanseinnhenting 



3. Kandidatsøk 

Personal/HR-avdelingen og innkjøpsavdelingen i Sandefjord kommune har bistått prosjektleder 
med gjennomføringen av en begrenset anbudskonkurranse etter anskaffelsesforskriftens del I 
(uner kr 500 000 eks mva) og valg av tilbyder. 

Konkurransegrunnlaget ble sendt til tre tilbydere (Skagerak Consulting AS, Habberstad AS og 
Headvisor AS). Det ble stilt følgende gjennomføringskrav til leveransen: Dette er en stilling som har 
et stort fokus fra publikum, og klare forventninger gjennom Forhandlingsutvalgets utredning. Det er 
ønskelig å igangsette ansettelsesprosessen så raskt som mulig.  

Det ble opprettet anbudskonkurranse der tilbyder som oppfyller gjennomføringskravene og som 
har lavest gjennomsnittlige pris velges.  

Tilbyderne måtte innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert, samtidig som de 
innleverte selve tilbudet. Det var ikke tillatt å forhandle på grunnlag av de innleverte tilbudene.  

Skagerak Consulting AS ble vurdert til å oppfylle gjennomføringskravene og hadde den laveste 
prisen, og de ble derfor valgt som tilbyder. 

2. Grunnlaget for ansettelsen – jobbanalysen 

Stillings-/jobbanalysen som beskriver innholdet i stillingen til kommunalsjef for næringsutvikling og 
eiendom, ble vedtatt av ansettelsesutvalget i sak 9/15 den 24.11.2015.  

Stillingsprofilen er oversendt Skagerak Consulting AS og danner utgangspunktet for 
stillingsbeskrivelsen, utlysningen og selve ansettelsesprosessen.  

3. Videre prosess og fremdrift  

Aktivitet: Dato: 
Karensperiode 
Klagefrist for firmaene som ikke nådde opp i konkurransen. 

23.2.2016, kl. 15.00 

Oppstartsmøte  
Møte mellom prosjektleder, personalsjef og Skagerak 
Consulting AS med avklaringer av forventninger. 

18.2.2016 

Signering av kontrakt 
Personal/HR- avdelingen og innkjøpsavdelingen signerer 
kontrakten med valgt tilbyder (Skagerak Consulting AS) 

24.2.2016 

 

Videre fremdrift planlegges i samarbeid med leverandøren Skagerak Consulting AS, og vil bli 
presentert i ansettelsesutvalgets møte 29.2.2016. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                        Magne K. Eckhoff 



Prosjektleder                                                              Saksbehandler 

 

 



STILLINGSPROFIL 
Kommunalsjef- næringsutvikling og eiendom 
 
Ramme rundt stillingen 
Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale med 
prosjektleder/rådmann. 
 
Kommunalsjefen vil inngå i ledergruppa i nye Sandefjord kommune. 
 
 
Mål og resultater 
Å være medlem i ledergruppa i nye Sandefjord innebærer at man blir medlem av et team 
hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun 
representerer eget ansvarsområde.  

Kommunalsjefen skal aktivt delta i arbeidet med å sette den nye kommunen i stand til å 
fungere som én organisasjon fra 1. januar 2017.  
 
Kommunalsjefen skal bistå prosjektleder/rådmann i å etablere, drifte og utvikle nye 
Sandefjord kommune med utgangspunkt i de opprinnelige kommunenes tradisjoner og 
fortrinn.  Kommunalsjefen forventes også å være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og 
utvikling av både kommuneorganisasjon og tjenester. 
 
Med grunnlag i kommunalsjefenes ulike ansvarsområder har ledergruppa og rådmannen i 
fellesskap ansvar for at innbyggerne i nye Sandefjord kommune får gode kommunale 
tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og med en ansvarlig 
økonomi.  
 
 
Funksjons-/ansvarsområde 

• Næringsutvikling 
• Forvaltning/ drift/ vedlikehold kommunal eiendom 
• Byggeprosjekter 
• Reiseliv 
• Landbruk  

 
Oppgaver som skal utføres  
Kommunalsjefen skal sikre:  

• Riktig kapasitet og nivå på tjenester innenfor eget virksomhetsområde  
• Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll  
• Lokal identitet med nærhet til basistjenestene   
• Å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnere 
• Effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi 

bedre tjenester for innbyggerne   
• Økonomisk soliditet   



• Fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger 
• Samhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til 

beste for kommunens innbyggere  
 

Kompetanseområder 

- God forståelse for lederskap og erfaring fra personalledelse og linjeledelse  
- Tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt  
- God organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet 
- Helhetsforståelse og evne til strategisk arbeid 
- Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater 
- Erfaring fra strategisk arbeid med næringsutvikling og nytenkning 
- God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser 
- Bred kunnskap innen ansvarsområdet  
- Innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet 

politikk/ administrasjon. God rolleforståelse  
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
- Høyere utdanning på min bachelor-nivå, og som er relevant for ansvarsområdet 

 
 
Lederstil/ personlige egenskaper:  

- Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper.  
- Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk 
- Effektiv, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet 
- Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk 
- Evne til å begeistre og motivere 
- Initiativrik  

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/231 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering om prosess vedrørende innplassering/tilsetting av ledere på nivå 
2 og nivå 3 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
10/2016 Ansettelsesutvalget 29.02.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
 
Ansettelsesutvalget tar saken til orientering, og ser at prosessen ivaretar forhandlingsutvalgets 
intensjoner.  
 

Vedlegg: 
Retningslinjer for tilsetting av ledere på nivå to og tre - rettskrav ghg 
 
 
Bakgrunn 
 
Kommunalsjefene i nye Sandefjord kommune skal i tiden fremover ansette ledere på nivå 2 og på 
nivå 3, hvilket betyr de to neste nivåene under kommunalsjef.  
 
Saksutredning 
 
Arbeidet med å etablere en ny organisasjon og ansattelsen av ledere vil pågå i store deler av 
2016. Kommunalområdene Helse, sosial og omsorg, Kunnskap og oppvekst, Kultur, friluftsliv, by- 
og stedsutvikling, og Miljø og plan har påbegynt utviklingsprosesser for å etablere en 
hensiktsmessig og dynamisk organisering, med sikte på å levere gode tjenester i nye Sandefjord 
kommune fra 1.1.2017 og i fremtiden.  
 
Omfanget av prosessene og hvor mange ledere som blir berørt, beror på hvordan de nye 
kommunalområdene skal organiseres, og på kommunalområdets størrelse.  
 
I forbindelse med utvelgelse, innplassering og ansettelse av nye ledere skal de nye 
kommunalsjefene vurdere om noen av de nåværende lederne i Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner kan ha rettskrav til de nye stillingene på sitt kommunalområde.  
 
Med rettskrav menes her de vurderinger arbeidsgiver må gjøre der det opprettes nye 
lederstillinger, og hvor ledere i dagens tre kommuner kan ha et spesielt «hevd» på den nye 
stillingen. Denne vurderingen vil – kort sagt - være en sammenligning av dagens ansvar, 
kompetanse, erfaring og egnethet mot den nyopprettede stilling krav. 
 
Kommunalsjefene skal kartlegge hvilke lederstillinger og andre nøkkelstillinger som kan bli 
overtallige basert på det nye organisasjonskartet og bemanningsplanen for nye Sandefjord. Videre 



skal det drøftes med den enkelte leder hvorvidt hun eller han er interessert i å fortsette i tilsvarende 
stilling eller kan tenke seg å arbeide med noe annet. I forbindelse med slik kartlegging og 
vurderingen skal arbeidsgiver også gjøre vurdering om rettskrav. 
 
Dette er et omfattende arbeid, og kommunalsjefene skal få bistand av personalsjef/HR sjef til 
samtaler og vurdering i alle saker om rettskrav. Det er utarbeidet interne retningslinjer for disse 
tilsettingene med vurdering av rettskrav (følger som vedlegg til saken).  
 
Kommunalsjefene skal som hovedregel sikre deltagelse fra tillitsvalgte i alle tilsettings-prosesser i 
henhold til arbeidsgiverpolicy, lov og avtaleverk. 
 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                Magne K. Eckhoff 
Prosjektleder                                                                      Saksbehandler 

 

 

 

 



RETNINGSLINJER FOR INNPLASSERING/ TILSETTING AV LEDERE PÅ NIVÅ TO OG NIVÅ TRE  
– VURDERING AV RETTSKRAV 
 

Kartlegging 

1. Med bakgrunn i organisasjonskartet på det nye kommunalområdet eller 
stab/støttefunksjon skal kommunalsjef/ stabsleder avdekke hvilke stillinger som blir 
berørt av omstilling. 

 
 
2. Kommunalsjef/ stabsleder kartlegger om noen av nåværende ledere ønsker å 

videreføre sin stilling eller om den enkelte har andre innspill til nye arbeidsoppgaver 
 
 

Vurdering 

3. Dersom flere konkurrerer om samme stilling, eller dersom arbeidsgiver ønsker å lyse 
ut stillingen, må det først vurderes om noen har "rettskrav" på stillingen, jfr. 
Grunnpregstandarden. 

 
4. Vurdering av rettskrav skjer ved at nyopprettet stillings innhold og ansvar vurderes 

opp mot bortfalt stilling, det vil si en kartlegging av  
• Eksisterende lederstillingers innhold, ansvar og krav til kompetanse 
• Krav og forventninger til den nye stillingen 
• Eventuelt endret ansvarsområde i ny stilling  
• Endret innhold og krav til kompetanse og erfaring i ny stilling 
• Større område med flere brukere og flere ansatte i ny stilling 
• Konkret vurdering av hva endringen faktisk innebærer og hvilke eventuelle 

spesielle krav til lederegenskaper som er relevant å stille, utover det som har 
vært i nåværende stilling, herunder om vedkommende har ledet 
omstillingsprosesser 

 
 

Innplassering ved rettskrav 

5. Dersom kommunalsjef/ stabsleder vurderer at det foreligger rettskrav må 
vedkommende plasseres inn i det fremtidige organisasjonskartet i denne stillingen.  

 
 

Ikke rettskrav – alle kan vurderes 

6. Dersom ingen av kandidatene vurderes å ha rettskrav til den nye stillingen, kan det 
vurderes blant alle kandidatene om noen skal tilbys stillingen som «annet passende 
arbeid».  

 
 



Utlysning av stilling – ingen er kvalifisert 

7. Der ingen kandidater blir vurdert kvalifisert for stillingen, skal den lyses ut eksternt. 
 
 

Rettskrav til stilling på lavere nivå – ny vurdering 

8. Dersom arbeidsgiver finner at en kandidat ikke har rettskrav til den nye 
lederstillingen, kan vedkommende likevel ha rettskrav til en annen lederstilling på et 
lavere nivå. For eksempel kan en kandidat ha rettskrav til lederstilling på nivå 3 i 
forbindelse med arbeidsgivers innplassering eller ansettelse av en ekstern kandidat 
på nivå 2. 

 
 

Bruk organisasjonskartet og skisser prosess 

9. Kommunalsjefen/ stabssjefen bør skissere prosessen og fremdriften for nivå 3, før en 
konkluderer på nivå 2. 

 
 

Endringsoppsigelse 

10. Dersom det ved innstilling av ny leder skulle skje at de som «blir igjen» ikke er med 
på minnelige ordninger eller blir kjøpt ut, kan såkalt «endringsoppsigelse» være 
aktuelt. Den eller de det gjelder sies da opp fra sin stilling med begrunnelse i 
omorganisering og overtallighet, og får samtidig et tilbud om «annet passende 
arbeid» med f. eks. videreføring av lønns- og arbeidsvilkår. Ovennevnte går frem av 
kap. 8 om omorganisering og overtallighet i dokumentet fra KS og følger rettsreglene 
i arbeidsmiljøloven. 

 
 

Medvirkning fra tillitsvalgte 

11. Tillitsvalgte medvirker gjennom deltagelse i ansettelsesprosessen og skal for øvrig 
informeres om arbeidsgivers vurderinger. 

 
 

Bistand fra personalsjef 

12. Kommunalsjef/ stabsleder sikrer at alle samtaler og stillingsendringer etter disse 
retningslinjer inkluderer deltagelse fra personalsjef/HR. 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/748 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - Ansettelsesutvalget - 29.02.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
11/2016 Ansettelsesutvalget 29.02.2016 
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