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Møtedato

Delegering av fullmakt til kommunedirektør om å gjennomføre en
omorganisering i kommunen
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret tar informasjon fra prosjektet Vi2030 til orientering.
2. Kommunestyret gir KD fullmakt til å gjennomføre en omorganisering i kommunen og
vedta ny struktur for kommunens administrative organisering i tråd med resultatene fra
prosjektet Vi2030. Delegeringen omfatter både hovedstruktur og underliggende
strukturer.

Vedlegg:






Mandat for prosjektet
Kommunedirektørens presisering til mandatet
Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 12.11.2020
Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 25.11.2020 (ettersendes)
Protokoll fra drøftingsmøte i AMU 25.11.2020 (ettersendes)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Innstilling fra prosjektgruppe Vi2030 («kjerneteamet») presentert i kommunestyrets
møte 26. november
 Informasjon fra prosjektgruppen på Innsida
 Delegeringsreglement punkt 12.1.2
 Vedtak kommunestyret 18.06.20
Sammendrag:
Prosjektet Vi2030 er et stort overordnet prosjekt i Stjørdal kommune som handler om fremtidig
organisering av tjenestene i Stjørdal kommune og en bærekraftig utvikling av kommunens
tjenester fremover. Prosjektet ser på innhold og oppgavene i tjenestene, og hvordan dette skal
løses i fremtida. Prosjektet har som utgangspunkt at tjenestene skal være enkle å forstå for
innbyggerne, tilgjengelige og sømløse. Prosjektet tar hensyn til endringer i samfunnsutviklinga

som ansatte i kommunal sektor opplever: mer spesialiserte arbeidsoppgaver, nye lovverk og
andre krav til kompetanse. Det er også viktig å utvikle en tydelig og samordnet ledelse.
Vi2030 iverksetter historiske politiske vedtak og beslutninger som handler om organisering, og
omfatter alle tjenestene i kommunen, men i ulik grad. Vi2030 er tidligere orientert om og vedtatt
i administrasjonsutvalget. Det er kommunedirektørens ledergruppe som er styringsgruppe for
prosjektet. I tillegg er prosjektet forankret i:
 Kommunes vedtatte politiske overordnede mål: ta hele kommunen i bruk, bygge en by i
sentrum, har orden i økonomien og være en foregangskommune innenfor klima og miljø.
 Kommunedirektørens delegerte myndighet til å organisere og administrere tjenestene i
kommunen etter kommuneloven
Prosjektet ble opprettet i januar 2020 og startet med kartleggingsarbeid på alle etater. Høsten
2020 ble det opprettet 9 delprosjekt med hver sin prosjektleder. Delprosjektene er delt inn
grunnskole, barnehage, omsorg og teknisk, samt områder som trenger særskilt fokus: barn og
familie, arbeid – aktivitet og integrering. Næring- og samfunnsutvikling, stab og
støttefunksjoner. Delprosjektene leverte rapportene sine til hovedprosjektet i oktober 2020.
Basert på delprosjektene og andre kilder (samtaler med nøkkelpersoner, nasjonal informasjon,
organisering av andre kommuner osv.) har kjerneteamet levert en første innstilling til
kommunedirektøren i begynnelsen av november. Innstillingen ble presentert for alle ledere og
Forum for tillitsvalgte, og deretter drøftet i Forum for tillitsvalgte. Alle ansatte og andre
interesserte hadde anledning til å komme med innspill til kjernegruppen fram til 18. november
2020. Kjerneteamet har i et møte 19. november diskutert innspillene og deretter send en justert
innstilling til kommunedirektøren. Forslaget drøftes i Forum for tillitsvalgte og AMU 25.
november og presenteres for kommunestyret på møtet 26. november. Kommunedirektøren
ønsker med bakgrunn i innstillingen fra prosjektgruppen og tilbakemeldingene fra Forum for
tillitsvalgte, AMU og kommunestyret å ta en beslutning om ny hovedstruktur for organisasjonen
senest 1. desember.
Med denne beslutningen er fase 1 av prosjektet avsluttet. I fase 2 av prosjektet, som starter i
januar 2021, fortsetter arbeidet med å definere organisasjon av tjenestene på et mer detaljert
nivå. I denne fasen vil de som har ansvar for tjenesteområdene på et overordnet nivå være tett
involvert, samtidig som medvirkning fra ansatte og brukere skal ivaretas.
Vurdering
 Vi2030 er en omfattende omorganiseringsprosess som i første omgang fører til
beslutning om en ny hovedstruktur for organisasjonen. I andre fasen av prosjektet
defineres organisering av tjenestetilbudet på et mer detaljert nivå.
 Mange ansatte og ledere, samt tillitsvalgte og vernelinjen har vært involvert i
prosjektarbeidet i fase 1. Tillitsvalgte og vernelinjen har gitt uttrykk for at prosjektet ble
gjennomført med stor grad av involvering og medvirkning på alle nivå.
 Prosjektet bygger på historiske vedtak om organisering og tjenesteutvikling i Stjørdal
kommune.
 Prosjektet er forankret i kommunens vedtatte politiske overordnede mål: ta hele
kommunen i bruk, bygge en by i sentrum, har orden i økonomien og være en
foregangskommune innenfor klima og miljø.
 Kommunedirektørens har etter kommuneloven og delegeringsreglement i Stjørdal
kommune myndighet til å organisere og administrere tjenestene i kommunen.

