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Formannskapets behandling 29.08.2018:
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet.
Formannskapet drøftet seg frem til at innspill følger saken.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende innspill:
Formannskapet ønsker at områdene miljø og næring synliggjøres i organisasjonskartet.
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til alternativ innstilling:
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med fire
kommunalområder og åtte virksomheter.
2. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP 2019-2022.
3. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021.
og følgende innspill:
 Det utarbeides stillingsinstrukser på nivå 1 (kommunalsjef) og nivå 2
(virksomhetsleder), og stillingene lyses ut.
 Det opprettes en egen avdeling for digitalisering og innovasjon.
 Det vurderes om service- og kommunikasjon kan inngå i organisasjon og
personal.
 Enheten for helse og velferd bør vurderes og gis et annet navn da også helse og
velferd inngår i andre enheter.
 Boksen for samfunnsutvikling endrer navn til samfunn og næring. Vurdere dette.
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Votering:
HTM’s innstilling punkt:
1. første setning ble enstemmig tiltrådt,
1. andre setning ble tiltrådt 7-2 (H),
2. ble enstemmig tiltrådt,
3. ble tiltrådt 7-2 (H),
4. ble tiltrådt 7-2 (H),
5. ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 29.08.2018:
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer.
2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere.
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale
stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer.
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022.
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021.
Innspill som følger saken:
Hilde Kristin Marås (H):
 Det utarbeides stillingsinstrukser på nivå 1 og nivå 2, og stillingene lyses ut.
 Det opprettes en egen avdeling for digitalisering og innovasjon.
 Det vurderes om service- og kommunikasjon kan inngå i organisasjon og
personal.
 Enheten for helse og velferd bør vurderes og gis et annet navn da også helse og
velferd inngår i andre enheter.
 Boksen for samfunnsutvikling endrer navn til samfunn og næring. Vurdere dette.
Kristine Lien Skog (SV):
Formannskapet ønsker at områdene miljø og næring synliggjøres i
organisasjonskartet.
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