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1. INNLEDNING 

Hensikten med dette notatet er å informere om status for arbeidet med etablering av den nye 

organisasjonen – dvs. beslutninger om organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og 

ansatte. 

Dette er ment som en statusoppdatering til partssammensatt utvalg (PSU), og vil også fungere 

som en sluttmelding nå som 1.januar 2017 og ny kommune nærmer seg. Ansettelsesutvalget 

(ANS) behandlet notatet i møte 17.oktober 2016, og ytret ønske om at notatet ble sendt både til 

PSU og det nye kommunestyret.  

Prosjektleder har gjort en mindre oppdatering av notatet etter ANS-møtet. Prosjektleder legger 

opp til at notatet oppdateres med «siste nytt» om organisering og innplassering i november, for 

deretter å sendes til kommunestyret i forkant av seminaret 21-22. november.  

Notatet oppdatert 18. november. 

2. OPPSUMMERING 

Ledere på nivå 2, dvs. kommunalsjefer og stabsledere er innplassert og rekruttert etter vedtak i 

ANS.  

Beslutninger om organisasjonsmodeller og innplassering av ledere på nivået under 

kommunalsjefer (seksjonsledere) og ytterligere ledernivåer (enhetsledere og avdelingsledere) 

har i hovedsak fulgt samme mønster som ble etablert for innplassering av kommunalsjefer. 

Dette gir en forutsigbar og ensartet praksis på tvers av hele den nye organisasjonen, uavhengig 

av kommunalområde og nivå.  

Status for kommunalområdene blir nærmere omtalt i eget punkt. 

3. ANSETTELSESUTVALGETS BESLUTNINGER 

Gjennom senhøsten og vinteren 2015/2016 gjorde ANS viktige prinsipielle vedtak om arbeidet 

med organisering og innplassering i forbindelse med etablering av ny kommune. Det ble blant 

annet besluttet premisser for rekruttering, kriterier for lønn og stillingsprofiler for topplederne i ny 

kommune. 

Tabell 1 Prinsipielle saker og beslutninger, ANS 

Hva Saksnummer/dato 

Premisser for rekruttering av nye Sandefjords 
øverste ledelse 

11/15, 30.nov 2015 

Prosess vedrørende innplassering/ansettelser av 
ledere i nye Sandefjord 

12/15, 30.nov 2015 

17/15, 14.des 2015 

02/16, 5.jan 2016 
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Hva Saksnummer/dato 

07/16, 14.jan 2016 

Stillingsprofiler kommunalsjefer, økonomisjef, 
organisasjons- og HR-sjef, assisterende rådmann 

13/15 30.nov 2015 

Kriterier for lønn 18/15, 14.des 2015 

Orientering om prosess vedrørende innplassering av 
ledere på nivå 2 og nivå 3 

10/16, 29.feb 2016 

Ivaretakelse av arbeidsgiverrollen overfor 
Prosjektleder 

16/16, 30.mai 2016 

19/16, 14.juni 2016 

23/16, 8.aug 2016 

4. DRØFTING OG DIALOG MED TILLITSVALGTE 

Før beslutninger om organisasjonsmodeller for de fem kommunalområdene og de fire 

stabsområdene ble det det gjennomført drøftingsmøter. På disse drøftingsmøtene presenterte 

prosjektledelsen forslag til organisasjonsmodell, og de tillitsvalgte fikk anledning til å gi innspill.  

Det føres referat fra drøftingsmøter, i tråd med Hovedavtalens bestemmelser.  

I tillegg til de formelle drøftingene er det blitt gjennomført faste møter mellom prosjektleder og de 

seks hovedtillitsvalgte i PSU.  

Etter avklaring av de hovedtillitsvalgtes i PSU sin rolle, er det etablert både en formell og en 

uformell arena med alle hovedtillitsvalgte i de tre kommunene.  

Det er gjennomført to «stormøter» hvor alle hovedtillitsvalgte (alle tre kommuner, alle 

organisasjoner) er invitert - til sammen 70 hovedtillitsvalgte fra 30 fagforeninger. Disse møtene 

har fungert som en lyttepost for prosjektleder for å fange opp signaler og innspill, samt for å gi 

informasjon om beslutninger, planer og fremdrift.  

Den samme arenaen er etablert for å foreta (formelle) drøftinger på kommuneovergripende 

saker. Det er i løpet av høsten 2016 avholdt tre drøftingsmøter med alle hovedtillitsvalgte, hvor 

saker som berører alle ansatte ble drøftet. Nytt drøftingsmøte er berammet til 24. november.  
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5. TILSETTING AV KOMMUNALSJEFER OG STABSLEDERE 

Det ligger til ANS sin fullmakt å tilsette kommunalsjefer og stabsledere for nye Sandefjord. 

Prosjektleder innstiller til ANS. 

Det ble tidlig klart at det ville være sannsynlig med intern rekruttering (innplassering) av fire av 

de fem kommunalsjefene, og samtlige stabsledere. Det ble etablert et felles mønster for 

prosessen. 

Tabell 2 Mønster for tilsetting av kommunalsjefer og stabsledere 

Hva Hvem 

Innledende samtale PL  

Stillingsprofil – innstilling PL  

Stillingsprofil – vedtak  ANS 

Kartleggingsamtale  PL  

Vurdering rettskrav PL  

Tilsetting og lønn – innstilling PL 

Tilsetting og lønn – vedtak ANS 

 

I perioden november 2015 til januar 2016 ble fire kommunalsjefer og tre stabsledere tilsatt1. 

For den femte kommunalsjefen – næringsutvikling og eiendomsforvaltning – fikk prosjektleder 

fullmakt (sak 04/16, 5.jan 2016) til å iverksette ekstern rekrutteringsprosess. Dette tok naturlig 

noe tid, og kommunalsjefen ble tilsatt av ANS i møte 9.mai 2016. 

6. ETABLERING AV KOMMUNAL- OG STABSOMRÅDENE 

Etter tilsetting av kommunalsjefer og stabsledere startet arbeidet med organisasjonsbyggingen 

på de neste nivåene. Her er det i stor grad benyttet det samme mønsteret som ble etablert ved 

innplassering av topplederne, og prinsippsakene fra ANS er lagt til grunn. 

I disse prosessene har delprosjektlederne (dvs. kommunalsjefer og stabsledere) vært ansvarlige 

for prosesser og beslutningsgrunnlag, og prosjektleder har fattet beslutninger.  

Det er besluttet effektmål for alle områder, og ved utarbeidelsen har en tatt utgangspunkt i 

forhandlingsresultatets utredning.  

Gjennom utarbeidelse av effektmålene har det vært bred medvirkning, og prosessen har hatt 

positive effekter for kulturbygging og felles forståelse av mål og hensikt med de nye 

                                                
1    
30.nov 2015: Kommunalsjef HSO  
14.des 2015: Økonomisjef, assisterende ådmann 
5.jan 2016: Kommunalsjef KFBS, kommunalsjef OK, organisasjons- og HR-sjef 
14.jan 2016: Kommunalsjef MP 
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organisatoriske enhetene. Møter og samlinger har også bidratt til at nye kolleger blir bedre kjent 

gjennom deling av erfaringer og innspill.  

Effektmålene sier noe om hva den nye kommunen skal oppnå; kjennetegn og mål for de nye 

enhetene. Disse vil fungere som rettesnor og fundament for organisering og arbeidsformer inntil 

videre. Når den nye kommunen er etablert – med folkevalgte organ som gjør beslutninger om 

politikkutforming, samt plansystem, styringssystem og rapporteringssløyfer – vil effektmålene 

selvsagt erstattes med nye målsettinger og planer.  

I kortform kan vi si at de vedtatte effektmålene fungerer som «interims mål» i påvente av ny 

politikk og nye planer.  

For organisering av kommunal- og stabsområdene er det prosjektleder som har besluttet 

organisasjonsmodell, etter anbefaling fra vedkommende kommunalsjef/stabsleder (dvs. 

delprosjektleder). Det ble gjort særskilte vurderinger for områdene park og grønt og barnevern.  

Prosessene har i hovedsak fulgt samme mønster.  

Tabell 3 Mønster for effektmål, organisasjonsmodell og innplassering av seksjonsledere  

Hva Hvem 

Brede prosesser med blant annet ledere og tillitsvalgte – 
innspill effektmål og organisasjonsmodell  

Delprosjektleder 

Effektmål – anbefaling Delprosjektleder 

Effektmål – beslutning Prosjektleder 

Organisasjonsmodell - anbefaling Delprosjektleder 

Organisasjonsmodell - drøfting Delprosjektleder 

Organisasjonsmodell - beslutning Prosjektleder 

Stillingsprofiler – anbefaling Delprosjektleder 

Stillingsprofiler – beslutning Delprosjektleder/prosjektleder 

Kartleggingssamtaler Delprosjektleder 

Innplassering - anbefaling Delprosjektleder 

Innplassering – drøfting Delprosjektleder 

Innplassering - beslutning Prosjektleder 

 

For innplassering av seksjonsledere (nivået under kommunalsjef) har prosjektleder medvirket 

ved utarbeidelse av stillingsprofiler og besluttet innplassering av ledere.  

For innplassering av enhetsledere og avdelingsledere (ledere på nivå 4 og 5) er det 

prosjektleder som har formell myndighet, men delprosjektlederne – dvs. kommunalsjefer og 

stabsledere – har i praksis og hovedsak håndtert dette i tråd med fremtidig delegerte fullmakter.  

Ved innplassering av så vel medarbeidere som (mellom-) ledere er prosedyren slik at 

nåværende leder har ansvar for sine ansatte inntil løsning er på plass for nye Sandefjord. 

Fremtidig leder har ansvar for innplassering av ansatte i ny organisasjon. 
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INNSPARINGER OG EFFEKTIVE LØSNINGER 
Ved innplassering av ledere og etablering av ny organisasjon har prosjektleder og 

delprosjektledere mye oppmerksomhet på det generelle kravet til effektive løsninger, og de 

særskilte kravene til innsparing som ble besluttet av Fellesnemnda ved behandling av 

rammesaken i juni 2016.  

Sammenslåingen gir en reduksjon i lederstillinger – det blir noen færre ledere i nye Sandefjord 

enn summen i de tre opprinnelige kommunene. Dette vil på sikt gi innsparinger – ved at 

nytilsettinger skjer på lavere nivå enn ledernivå. Ved overgang til ny kommune vil tidligere ledere 

beholde sine betingelser uavhengig av innplassering i ny kommune. Det vil derfor ta noe tid før 

vi får full effekt av dette.  

Prosjektleder ønsker å minne om at enkelte «innsparinger» som følge av færre ledere allerede 

er tatt ut i eksisterende kommuner, altså at budsjettene som overføres til nye Sandefjord 

allerede er nedjustert for vakante lederstillinger. 

Ved etablering av ny kommune opprettes det felles stab for kommunalområde Miljø- og 

plansaker (MP) og Næringsutvikling og eiendomsforvaltning (NE). Dette innebærer at de to 

kommunalområdene har felles personell på enkelte områder – f.eks økonomi og merkantil støtte 

- med saksbehandlere og fagpersoner til de spesifikke fagoppgavene som skal løses. Dette 

antas å gi innsparinger både på lønnsmidler og til kontorplasser sammenliknet med opprettelse 

av adskilte staber. Prosjektleder og påtroppende kommunalsjefer har også klare forventninger til 

at dette vil ha positive effekter for håndtering av oppgaver, planlegging og saksbehandling.  

7. PROSEDYRE FOR INNPLASSERING AV ANSATTE 

Jf. ovenfor så er det ny leder som har ansvar for innplassering av ansatte i den nye 

organisasjonen. Innplassering innebærer at en ansatt blir plassert inn i en stilling i ny 

organisasjon.  

Nytt organisasjonskart og behov for kompetanse og kapasitet gir grunnlag for bemanningsplaner 

på ulike nivå. 

Berørte ansatte er de som blir direkte berørt av sammenslåingen (omstillingen), enten ved 

endring av oppgaver eller endring av organisasjonsenhet.  

Kartleggingsamtale har til hensikt å kartlegge kompetanse og ønsker hos ansatte som er direkte 

berørt. Kartleggingen skal dokumenteres, jf. vedtatt omstillingsdokument. Det er etablert felles 

prosedyre for rekkefølge og elementer som skal ivaretas. 

Tabell 4 Prosedyre for innplassering av ansatte 

1. Utkast bemanningsplan 

2. Drøfte utkast med berørte parter 

3. Oversikt over berørte ansatte 

4. Gjennomføre kartleggingssamtaler med berørte ansatte 



KOMMUNESTYRET I NYE SANDEFJORD | 7  

Notat – status struktur og innplassering v 18.11.16 

5. Utkast fremtidig innplassering i bemanningsplan 

6. Drøfte utkast med berørte parter 

7. Beslutte innplassering i bemanningsplan 

8. Samtale om innplassering med ansatte 

9. Samtale med ansatte som ikke ble innplassert i første omgang 

10. Iverksetting av bemanningsplan 

8. STATUS KOMMUNALOMRÅDENE 

NÆRINGSUTVIKLING OG EIENDOMSFORVALTNING 
 Organisasjonsmodell er besluttet. 

 Stillingsprofiler er utarbeidet og kartleggingssamtaler for innplassering av ledere er 

startet opp. 

 Innplassering av seksjonsleder for Forvaltning og utvikling er gjennomført. 

 Innplassering av seksjonsleder for Drift og vedlikehold er gjennomført. 

 Rekruttering av enhetsleder Næring vil gjennomføres så snart som mulig. 

 Arbeidet med lokalisering fortsetter. 

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Lokaliseringsarbeidet er viktig og høyt prioritert – viser til eget dokument som er 

fordelt kommunestyret. 

 Oppbygging av kommunalområdet, herunder å etablere felles stabsløsning med 

MP 

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Avklaring av gråsoner og hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver 

 Avklaringer på tilhørighet og arbeidsoppgaver for ansatte 

 Klarhet om ressurser og ansvarsområder for ledere 

MILJØ OG PLANSAKER 

Status organisering og innplassering: 

 Organisasjonsplan for seksjonene er utarbeidet, avklaringer mellom 

kommunalområdene fortløpende  

 Seksjonsledere innplassert, de fleste enhetsledere og avdelingsledere innplassert  

 Administrativ støtte, besluttet felles stab for NE og MP  

 Etablert nye vaktordninger 
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Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Hovedplan vann og avløpsområdet 

 Flere saker knyttet til valg av standarder for den nye kommunen 

 Forskrifter, regelverk og prisfastsetting av gebyrer 

 Samarbeidsavtaler innenfor brannområdet 

 Parkeringsstrategi 

 Renovasjonsordning  

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Ivaretakelse av alle tekniske installasjoner, og sikre gode rutiner 

 Samkjøring av register og arkiver 

 Avtalesikring på alle områder 

 Tre kommuneplaner, mange reguleringsplaner (56 pågående totalt) og ulike 

detaljbestemmelser 

 Klima og miljøhensyn  

KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING 

Status organisering og innplassering: 

 Seksjonsledere tilsatt 

 Avdelingene i seksjonene er etablert, enhetsledere tilsatt 

 Alle medarbeidere innplassert i de ulike seksjonene og avdelingene/enhetene  

 Ikke endelig avklart hvem som ønsker å følge oppgaver fra Kirkelig fellesråd over til 

kommunen i forbindelse med gravplassforvaltningen (frist 30. nov) 

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Avtalen med Kirkelig fellesråd om gravferdsforvaltning er sluttført fra 

administrasjonens side, avtalen skal til politisk behandling i nye Kirkelig fellesråd og 

nye Sandefjord. 

 Nye vedtekter for gravplasser og kirkegårder er utarbeidet, etter politisk behandling 

legges disse ut på høring 

 Etableringen av servicetorg i tilknytning til bibliotekene 

 Arbeidet med innføringen av Nærdemokratiordningen er startet, det arbeides blant 

annet med etableringen av de nye nærmiljøutvalgene. 

 Harmonisering av retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og foreninger 

 Harmonisering av retningslinjer for betalingssatser i kommunale bygg og anlegg 

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Sikre fagspesifikke IT – løsninger som må være på plass før 1. januar 



KOMMUNESTYRET I NYE SANDEFJORD | 9  

Notat – status struktur og innplassering v 18.11.16 

 Sikre avtaler  

 Noen gjenstående «gråsoner» avklares 

OPPVEKST OG KUNNSKAP 

Status organisering og innplassering: 

 Alle seksjons- og enhetsledere er innplassert 

 Besluttet ny organisasjonsmodell for administrasjon med felles stab 

 Kartleggingssamtaler og innplasseringer i all hovedsak sluttført 

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Økonomisk fordelingsmodell 

 Prosess om innføring av avdelingsledermodell 

 Utvikling av felles PP-tjeneste v/prosjektleder  

 Tverrkommunalt prosjekt omhandlende samarbeidet om tjenestene til utsatte barn 

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Barnehagekapasitet, økonomi, investeringsprosjekter 

 Avtaler, lisenser, åpningstider, moderasjonsordninger  

 Opplæringstilbud fremmedspråklige/introdeltakere 

 Intern- og kvalitetskontroll 

HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

Status organisering og innplassering: 

 Kommunalområdets ledergruppe er på plass 

 Organisering av seksjonene er avklart Organisering av seksjonene  

 Innplassering enhetsledere og avdelingsledere er gjennomført 

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Planlegging av drift fra 1. januar 

 Felles standard på tjenestene 

 Felles avtaler eksterne leverandører 

 Felles avtaler, egenandeler og retningslinjer 

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Tjenestene skal være planlagte og sikre for brukerne fra 01.01.17. 

 Kritisk kompetanse er beholdt 

 Alle tre kommunene opplever likeverdighet i prosessen 
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9. ORGANISASJONSOMRÅDE ASSISTERENDE RÅDMANN 

Prosjektleder går i dette notatet ikke i detalj inn på alle stabsområdene, men informerer om 

enkelte områder som antas å være av særskilt interesse for de folkevalgte.  

Innenfor assisterende rådmann sin organisasjonsenhet ligger blant annet politisk sekretariat, 

dokumentsenter, innkjøpsseksjon og seksjon strategi og samfunn. Også for disse seksjonene er 

organisasjonsmodeller og innplasseringer i ferd med å konkluderes og implementeres.  

Status organisering og innplassering: 

 Tre av fire seksjonsledere er innplassert. 

 Seksjon Innkjøp er ferdig innplassert og operativ. 

 Seksjon Dokumentsenter er innplassert. 

 Innplasseringer i seksjonene Strategi og samfunn samt Politisk sekretariat gjøres 

løpende. 

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Planstrategi 

 Utarbeidelse av grunnlagsdokument/Kunnskapsdokument 

 Oppfølging og revidere eierskapsstrategi, herunder prinsipper for forvaltning av 

eierskap, andeler og eventuelle vedtektsendringer 

 Utarbeide anskaffelsesstrategi og innkjøpsreglement 

 Prinsipper og kjennetegn ved mål og resultatstyring 

 Plan- og styringssystem 

 Etiske retningslinjer  

 Handlingsplan mot korrupsjon 

 Internkontroll og kvalitetsstyringssystem 

 Plan for informasjonssikkerhet og personvern 

 Utarbeide operativ beredskapsplan og gjennomføring av øvelse 

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Oppsigelse og avslutning av avtaler 

 Etablering av Dokumentsenter og klargjøring for operativ drift 

 Sikring av arkiv i eksisterende kommuner, definere og klargjøre og foreta 

overlevering av arkivmateriale til IKA Kongsberg 

 Gjennomføring av politiske møter 

POLITISK SEKRETARIAT (FELLES MØTESEKRETARIAT) OG DOKUMENTSENTER  
Nye Sandefjord skal kjennetegnes av profesjonalitet og høy kvalitet på saksdokumenter og 

gjennomføring av møter.  
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I nye Sandefjord vil det være ett politisk sekretariat som håndterer alle folkevalgte organ. Ett 

felles sentralisert sekretariat vil redusere sårbarhet og sikre kvalitet på leveransene.  

Sekretariatet planlegges ut fra at det skal være faste møtesekretærer for alle utvalg og råd, dvs. 

dedikerte personer som kjenner det enkelte utvalg og saksportefølje. Vedkommende 

møtesekretær vil naturlig nok samarbeide tett med kommunalsjefer og ledere i 

kommunalområdene. 

Sekretariatet profesjonaliseres og vil være ansvarlig for klargjøring av møtedokumenter, 

møteinnkallinger og gjennomføringer og utsendelse og publisering av møtereferater. Arbeidet 

utføres gjennom særskilt (ny) møteportal hvor både folkevalgte og innbyggere kan følge 

prosessene gjennom digitale løsninger. Gjennom slike løsninger blir samhandlingen mellom 

saksbehandler, leder og sekretariat enklere, noe som gir kommunens folkevalgte bedre kvalitet 

og forutsigbarhet.  

Med nye elektroniske verktøy blir samhandlingen mellom saksbehandler, leder og sekretariat 

enklere enn hva mange er vant til fra nåværende kommuner.  

Det etableres et sentralt dokumentsenter som vil forvalte og ivareta alle arkiver, elektroniske og 

papirbaserte, med felles postmottak som sikrer at dokumentforvaltningen for hele kommunen 

utføres i samsvar med lov og forskrift. Dette blir en viktig arkivfaglig støttefunksjon for 

saksbehandlere og ledere. Ansvar for enkelte fagsystem (barnevernstjenesten, sosialhjelp, 

helsestasjon og flyktningetjenesten) blir plassert på kommunalområdene, og prosess for evt. 

overføring til dokumentsenter iverksettes i 2017/2018, etter evaluering og en kvalitetssikring av 

en evt. overføring.  

Innføring av fullelektronisk og felles saksbehandlingsverktøy skal gi god arbeidsflyt, og også 

innbyggere og næringsliv kan forvente en moderne og brukervennlig forvaltning. Digitaliserte 

skjemaløsninger er en døgnåpen tjeneste som gir enklere kontaktflate mot kommunen for 

innbyggerne, og vil bidra til effektivisering. 

Det vil være nær kobling og mye samarbeid mellom dokumentsenter og politisk sekretariat, blant 

annet vil personalressurser benyttes noe på tvers, eksempelvis ved «topper» i løpet av 

arbeidsdagen eller i perioder med mange politiske møter og økt behov for 

sekretariatsfunksjoner. 

STRATEGI OG SAMFUNN 

Status organisering og innplassering: 

 Det er utarbeidet effektmål og organisasjonsmodell med sentrale medarbeidere 

 Organisasjonsmodell er besluttet. Stillingsbeskrivelser er under utarbeidelse og 

kartleggingssamtaler for innplassering av medarbeidere planlegges avsluttet medio 

november   

 Innplassering lederstilling i tråd med planlagt fremdrift 
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INNKJØP 

Status organisering og innplassering: 

 Det er utarbeidet effektmål for området 

 Leder for seksjonen er innplassert 

 Øvrig ansatte og organisasjon følger organiseringen i «gamle» Sandefjord 

 Sandefjord kommune er vertskommune for VOIS (Vestfold Offentlige Innkjøps 

samarbeid) sitt sekretariat som er samlokalisert med Sandefjord kommunes 

Innkjøpsseksjon. 

10. KOMMUNEADVOKATEN 

Kommuneadvokaten i ny organisajon vil rapportere direkte til rådmannen. 

11.  OMRÅDET ORGANISASJON OG HR 

Innenfor området Organisasjon og HR arbeides det i 11 ulike arbeidsgrupper med 120 

undergrupper. Det er avholdt sju delprosjektmøter med deltakelse av hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud. 

Det arbeides med mange og ulike problemstillinger. Enkelte spørsmål avklares og avgjøres 

innenfor arbeidsgruppene, mens andre beslutninger gjøres av prosjektleder/rådmann, eller 

legges frem for folkevalgt behandling.  

Noen saker vil besluttes før 1.1.17, mens andre avklaringer gjøres etter at ny kommune har 

startet opp. Saker vil da behandles i samsvar med vedtatte reglement for nye Sandefjord 

kommune.  

Arbeidet deles inn i elleve hovedkategorier: 

 

KRITISK INNENFOR OMRÅDET ORGANISASJON OG HR: 
 Avklaring av lokale særavtaler og ordninger 

1. 
Arbeidsgiver-

politikk

2. 
Rekruttering

3. Arbeidstid 
og lønn

4. Personal-
utvikling

5. Velferds-
tiltak

6. HMS-
strategi

7. Ferie 8. Permisjon
9. Pensjon og 

forsikring
10. Endring 
og opphør

11. Digitale 
HR-verktøy
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 Avklaring ubetalt/betalt spisepause og andre arbeidstidsordninger 

 Sankthansdagen 

 Reglementer 

 Brev til alle ansatte om overføring til ny kommune sendes i løpet av oktober 

INFORMASJON OM ENDRING AV ARBEIDSGIVER  
I forbindelse med overgang til ny kommune er det sendt ut brev til alle ansatte i de tre 

kommunene. Brevet informerer om bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 16 om 

virksomhetsoverdragelse. 

Bestemmelsene gjelder alle ansatte – også langtidssykemeldte og de som er i permisjon. 

Avtalen gjelder også vikarer og midlertidig ansatte dersom disse har avtale for 2017.  

I brevet ble det gitt informasjon om at overføring av tilsettingsforholdet vil skje automatisk, med 

mindre den ansatte aktivt reserverer seg. Det ble lagt ved et særskilt skjema for reservasjon mot 

overføring. Dersom ansatte reserverer seg mot overføring avsluttes arbeidsforholdet 1. januar 

2017.  

Alle ansatte beholder lønn i opprinnelig stilling, pensjonsrettigheter, forsikringer og 

tjenesteansiennitet ved overgang til ny kommune, iht. Hovedavtalen og omstillingsdokument. 

12. PROSJEKT DIGITALISERING OG NYE LØSNINGER 

Det er vedtatt å etablere et prosjekt for digitalisering og nye løsninger. Dette prosjektet vil 

koordinere og ha ansvaret for implementering av digitale løsninger, som skal gi økt effektivitet og 

forenklinger for innbyggere og medarbeidere. 

Prosjektet Digitalisering og nye løsninger vil i tiden fremover ha driftsansvar for IKT seksjonen 

og Kommunikasjon.  

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Handlingsplan for digitalisering  

13. ØKONOMI OMRÅDET 

Økonomi området har i den siste tiden arbeidet med budsjett for den nye kommunen. Det har 

vært et stort arbeid å «sy sammen» budsjettene fra de tre kommunene, tilpasse utgifter og 

inntekter, og ivareta alle detaljer på korrekt måte. Kommunene har hatt ulik regnskaps- og 

budsjettpraksis på områder som representerer store beløp, og det har vært krevende og viktig 

for fagpersoner og prosjektledelse å sikre at tallmaterialet og budsjettforslaget representerer et 

så godt opplyst beslutningsgrunnlag som mulig. 



KOMMUNESTYRET I NYE SANDEFJORD | 14  

Notat – status struktur og innplassering v 18.11.16 

Status organisering og innplassering: 

 Fire enhetsledere er innplassert. 

 Arbeidet med innplassering av medarbeidere på enhetsnivå pågår. 

Vesentlige saker, vedtak, planer fremover: 

 Budsjett 2017 

 Regnskap 2016 

Risikoer og særskilte oppmerksomhetsområder: 

 Budsjett 2017 

 Regnskap 2016 

 

14. SLUTTKOMMENTAR 

Arbeidet med etablering av struktur for den nye organisasjonen er i rute, og innplassering av 

ledere og medarbeidere på ulike nivå går som planlagt. 

Den raske innplasseringen av sentrale ledere har vært en suksessfaktor, og deres engasjement 

og innsats har vært avgjørende for at de fleste forhold nå er avklart og at 

organisasjonsbyggingen har kommet så langt. Vedlagt ligger oppdatert organisasjonskart. 

Det har vært et hektisk arbeid, hvor mange av prosessene og møtene setter særskilte krav til at 

formaliteter skal være korrekte og konklusjoner dokumenteres.  

Prosjektleder har lagt stor vekt på etterrettelighet og forutsigbarhet om prosessene. Dialogen 

med de tillitsvalgte er god, og det er prosjektleders oppfatning at det gjennom året er bygget tillit 

og gjensidig respekt som en vil ha nytte av også etter 1.januar 2017. 

 
 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker  
Prosjektleder 
Nye Sandefjord kommune 
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Vedlegg Organisasjonskart 
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