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

13. mars nådde vi en milepæl i prosjektet Nye Orkland kommune.  Etter mange innspill fra 

faggruppene som vi har i sving i prosjektet, og deretter behandling i tillitsvalgteforum og de politisk 

oppnevnte fora, har vi endelig «landet» overordnet organisasjonskart for den nye 

kommuneorganisasjonen.   

Intensjonsavtalen som ble inngått av de fire kommunene har vært førende for de valg som er gjort. I 

avtalen er det framhevet at vi skal sammen utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune som 

et sterkt tyngdepunkt i sørvest-Trøndelag.  Dette innebærer at en ny kommuneorganisasjon skal 

bidra til vekst og utvikling i alle deler av kommunen og sørge for et enda bedre tjenestetilbud enn 

enkeltkommunene kan tilby. For at vi skal kunne få til dette så er vi avhengig av at vi har en rasjonell 

og veldrevet organisasjon som sikrer best mulig ressursutnytting og robuste fagmiljø med en felles og 

samordna ledelse. Dette innebærer også at vi må fremme tverrfaglighet og ha brukeren i sentrum i 

alle de kommunale tjenester. 

Det vil være tre ledernivåer i organisasjonen, der enhetslederne vil rapportere opp til en 

kommunalsjef for hver sektor, som igjen vil rapportere direkte til rådmann. I tillegg vil det være tre 

stabsenheter med hver sin leder pluss annen fagstab som skal bidra til å gjøre sektorene og meg som 

rådmann gode på hver av sine fagfelter: 

 

Som dere ser så er enhetsstrukturen under hver sektor ennå gjenstand for diskusjon. Her trenger vi 

fremdeles tid til diskusjon og mye tankevirksomhet før vi bestemmer oss for en endelig organisering.  

Målet er at enhetsstrukturen vil være fastsatt i løpet av april. 



Med nytt organisasjonskart følger også behovet for å få på plass ledere som kan begynne å 

organisere arbeidet og etter hvert også innplassere medarbeidere i ny organisasjon. Som nevnt i 

forrige nyhetsbrev så vil kommunalsjefer og ledere for stabsfunksjoner bli avklart i løpet av april, og 

enhetslederne tidlig høst.  

Det har ligget i kortene en god stund at noen områder og funksjoner vil bli mer berørte av 

omorganiseringen enn andre. Et eksempel på dette er de typiske «rådhusfunksjonene» som har hånd 

om det administrative arbeidet i kommunene i dag.  For kommunale tjenester som fremdeles vil bli 

liggende der de er i dag vil det nok bli mindre endringer. For meg som prosjektleder og framtidig 

rådmann er det viktig at vi får avklart situasjonen for de som blir mest berørt så snart som mulig når 

lederstillingene er avklart.  Selv om ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen, så vil mange 

likevel være spente på hvor de skal jobbe hen i den nye organisasjonen og hvilke arbeidsoppgaver de 

får. Dette har jeg stor forståelse for. 

Arbeidet med å få på plass Orkland kommune fortsetter ufortrødent videre. Som nevnt så er det hele 

50 arbeidsgrupper med over 200 ansatte direkte involvert i arbeidet. Vektlegging av kommunikasjon 

og dialog, og at beslutninger har vært preget av konsensus, har vært viktige bærebjelker i dette 

arbeidet. Dette legger grunnlaget for den organisasjonskulturen som også skal prege Orkland 

kommune i framtiden.  

Vi må også huske at de aller fleste medarbeiderne i våre fire kommuner ikke er direkte involvert i det 

sammenslåingsarbeidet som skjer i arbeidsgruppene akkurat nå. Til høsten vil vi derfor arrangere Go’ 

fot-samlinger der også alle andre medarbeidere kan ta del i sammenslåingen og møte framtidige 

kolleger fra de andre kommunene.  Dette er noe jeg virkelig gleder meg til! 

Avslutningsvis så oppfordrer jeg til at alle ansatte holder seg oppdatert og følger med på informasjon 

og saksdokumenter som legges ut på www.nyeorkland.no og på facebooksiden for Orkland 

kommune. Dette har vi valgt som de viktigste informasjonskanalene framover fordi de i prinsippet 

når alle ansatte og andre interesserte samtidig. 

 

Vennlig hilsen 

Ingvill Kvernmo 

prosjektleder 


