
Kjære alle medarbeidere i Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal kommune! 

Våren har for alvor begynt å gjøre seg gjeldende, og naturen er i forandring rundt oss. Det er godt å 

kjenne at det går mot lysere og varmere tider.  

I Orklandsprosjektet skjer det også ting. I april ble rådmannens ledergruppe fastlagt og presentert i 

aktuelle media. I etterkant er det besluttet at rådmennene i Agdenes og Snillfjord også skal være en 

del av en «utvidet» ledergruppe inntil nye Orkland kommune ser dagens lys 1. januar 2020. Den  

utvidede ledergruppen består av følgende personer : 

Ingvill Kvernmo  prosjektleder/rådmann 

Petter Lindseth  kommunalsjef  Samfunn 

Kristin Wangen  kommunalsjef Helse og mestring 

Eva Sæther  kommunalsjef Oppvekst 

Svein Henry Berdal økonomisjef 

Stein Arne Jakobsen personalsjef 

Birger Helland  rådmann Snillfjord kommune 

Geir Ove Storstein rådmann Agdenes kommune 

 

Status for sammenslåingsprosessen 

50 arbeidsgrupper har vært i sving for å kartlegge dagens situasjon i de fire kommunene, men også  

kommet med forslag til ny organisering av Orkland kommune. Kartleggingsarbeidet er langt på vei 

fullført  og organiseringen på sektor- og enhetsnivå er også fastsatt. Med ledergruppen på plass, vil 

også dagens struktur på arbeidsgruppene løses opp.  Det videre arbeidet med å få på plass en ny 

kommune skjer under ledelsen av de respektive kommunalsjefer og stabsledere. 

 

 

Organisering av de kommunale tjenestene 

 

Siden sist vi sendte ut nyhetsbrev har vi fortsatt jobbet med organiseringen av de kommunale 

tjenestene under hver enkelt sektor. I praksis har dette omfattet hvilke enheter som hver sektor skal 

deles inn i og hvor de enkelte tjenestene skal ligge. Denne organiseringen er med noen få unntak nå 

fastlagt, og utkastet til organisasjonskartet der enhetsstrukturen kommer fram ser nå ut som følger: 



 

For enkelte av boksene på kartet er det flere enheter. Dette gjelder skoler og barnehager. Strukturen 

for Oppvekst ligger derfor vedlagt brevet for den som skulle være interessert i den. 

Utkastet til enhetsstruktur er basert på følgende prinsipper: 

– Enhetene må ha robusthet både knyttet til faglige ressurser og økonomisk drift  

– Enhetene må ikke være større enn at det er mulig å ha styring og kontroll 

– Enhetene skal ha både faglig og stedlig ledelse  

– Inndeling av enheter må ikke være til hinder for tverrfaglighet og flerfaglig tjenesteyting 

 

Det understrekes at dette bare er en organisatorisk inndeling av enheter. Tilbudsstrukturen vil 

opprettholdes som i dag, i tråd med intensjonserklæringen. Innen helse og mestringsfeltet vil 

Snillfjord helse og omsorgssentret og det nye helsesentret i Agdenes, være organisert under 

hjemmetjenesten. 

De skolene og barnehagene som vil få en felles enhetsleder vil være følgende: 

 Å og Grefstad barnehager  

 Lensvik og Mølnbukt barnehage 

 Lensvik og Lysheim skoler  

 Barnehagen og skolen på Krokstadøra blir en enhet: Oppvekstsenter Krokstadøra  
 



Enhetene som blir slått sammen vil likevel ha en stedlig ledelse, selv om det blir en overordnet 
enhetsleder. 
 
 
Innplassering av enhetsledere 
Som en følge av at organisasjonskartet nå er fastsatt også på enhetsnivå, har en også startet 

prosessen med å velge ut de som skal lede de enkelte enheter. For flere av enhetslederstillingene vil 

det være slik at de er gjenkjennbare også inn i nye Orkland kommune. Disse enhetslederne vil få 

beskjed om at de fortsetter i samme stilling også når den nye kommunen ser dagens lys. Det er viktig 

å understreke at disse enhetslederne ikke vil risikere å «miste» stillingen sin til noen andre. 

I tillegg vil det også være flere personer som ikke ble innplassert i forrige runde da kommunalsjef- og 

stabslederstillingene skulle besettes, men som skal være med i innplasseringen i denne runden. Disse 

personene vil få tilbud om relevante stillinger som ingen kan gjøre krav på i dag. 

De øvrige enhetslederstillingene, som fremdeles er ubesatte, vil i utgangspunktet bemannes på 

grunnlag av kartleggingssamtaler og påfølgende intervjuer eller ved intern utlysning. Dersom det er 

vanskelig å avgrense hvem som er aktuelle kandidater, velger vi intern utlysning der alle ansatte har 

muligheten til å søke. Hvis det er helt klart at det ikke finnes aktuelle personer til stillinger i noen av 

de fire kommunene, vil de lyses ut eksternt. 

En oversikt over stillingene det skal innplasseres i ligger vedlagt denne e-posten. 

Vi har intensjoner om at innplasseringene i denne fasen vil være ferdig før sommeren. I slutten av 

juni vil det komme et nytt nyhetsbrev med informasjon om hvem som blir innplassert som 

enhetsledere i Orkland. Da vil vi også si noe om hvordan vi legger opp prosessen for resten av  

innplasseringsarbeidet. 

 

Vennlig hilsen 

Ingvill Kvernmo 

Prosjektleder 


