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Kjære alle medarbeidere i framtidige Orkland kommune !  

 

Sommeren står for døren og mange av oss ser fram til en velfortjent ferie med en pause fra en hektisk 

arbeidshverdag! 

Mye har skjedd i Orklandsprosjektet siden forrige nyhetsbrev i mai. Vi er i ferd med å avslutte fase 2 i 

innplasseringsprosessen, der enhetsledere og enkelte stabsfunksjoner skal komme på plass. Det har vært 

en omfattende prosess der det har vært vektlagt likebehandling der prosessen har vært gjennomført likt for 

alle de som har vært definert som berørt i denne fasen. Det har vært gjennomført kartleggingssamtaler 

med alle berørte for å finne ut hvilke ønsker de har inn i nye Orkland kommune, og det er kjørt intervjuer 

med utvelgelse av kandidater for enhetslederstillinger som ingen ansatte har hatt krav på i fra før.  

Vi kan derfor stolt presentere følgende enhetsledere for Orkland kommune : 

Integrering  Hege Øksnes 
Barne- og familietjenesten  Tom Døsvik 
Meldal barnehage  Elin Steigedal 
Lensvik og Lysheim skoler    Erlend Ysland  
Løkken barnehage Terje Pedersen    
Storås barnehage Marit Grete Loe  
Orkanger barnehage Elisabeth Bakken 
Grøtte barnehage Marit Bjørkli 
Årlivoll barnehage Rannveig Karlsen 
Evjen barnehage Kristin Broholm 
Gjølme barnehage Merethe Huseby 
Meldal skole Anita Storm 
Evjen skole  Solveig Melby 
Grøtte skole  Odrunn Skjølberg 
Årlivoll skole  Rune Landrø 
Orkanger barneskole  Frode Gjengaard 
Orkanger ungdomskole  Stig Rune Oddli 
Gjølme skole  Brit Hoff 
Helsetun Orkdal Sissel Høydahl 
Helsetun Meldal Unni Resell 
Hjemmetjenesten Anders Jystad 
Psykisk helse og rusarbeid Siv Åse Syrstad 
Bo og miljøarbeid Ole E. Sandvik 
Plan, byggesak og geodata Siri Eithun 
Tekniske tjenester Nils Arne Sletvold 
Brann og redning Leif-Harald Bremnes 
Kultur og idrett Kai Roger Magnetun 
Landbruk Odd Lykkja  
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Følgende enhetslederstillinger gjenstår : 
Lensvik og Mølnbukt barnehager 
Krokstadøra oppvekstsenter 

Friskliv og rehabilitering  

NAV (samkjørt rekrutteringsprosess med NAV fylke) 

 

Hva skjer videre i innplasseringsprosessen ? 

Fase 3 i innplasseringen vil omfatte resten av organisasjonen. Denne prosessen starter til høsten, og vil 

være basert på de samme prinsippene som de to foregående fasene, der likebehandling og forutsigbarhet 

underveis er viktige momenter å ivareta. De nye enhetslederne vil rett over sommeren begynne arbeidet 

med organiseringen av sine enheter med involvering av tillitsvalgte.  

Vi er spesielt opptatt av at det skjer en tidlig avklaring av områder der «ting blir som før» og områder som 

det er knyttet størst usikkerhet til, som f.eks. «rådhusfunksjonene». 

 

Kommunikasjons- og profileringsarbeidet har fått vind i seilene 

Prosjektsekretariatet er blitt styrket den senere tiden med informasjonsressurser via Steinar Larsen fra 

Orkdal kommune og Olav Dombu fra Meldal kommune. Dette har til ny resultert i en kommunikasjonsplan, 

ny og forbedret hjemmeside for Orklandsprosjektet. Vi anbefaler derfor alle å gå inn på vår hjemmeside 

nyeorkland.no for å holde seg oppdatert på det som skjer. Her finner du også under et eget område for 

ansatte alle nyhetsbrev som er sendt ut til nå.  

På profileringsfronten er det nå laget en egen logo for 

prosjektet, og denne går igjen på egne effekter som skal 

brukes til stands rundt omkring i de fire kommunene våre. En 

av stand-effektene er en «nedpå»-benk der folk kan sette seg 

ned med politikere eller folk fra administrasjonen og snakke 

om den nye kommunen vår når vi er ute på stand. Vi testet 

benken under byfesten på Orkanger 23. juni, og foreløpig har 

vi planlagt stand på følgende arrangementer :  

 Kibnebfestivalen 7. juli 

 Bergmannnsdagen 10. -11. august 

 Parkliv 27.-28. juli 

 Sommer i snillfjord: 10. august 

Det planlegges også en egen «topp 4»-tur til de høyeste/viktigste fjelltoppene i det framtidige 

Orklandsområdet. Den som deltar på alle fire toppturene vil få en egen t-skjorte med Orklandlogo.  

 19. august: Hestgrovheia i Agdenes 

 9. september Resfjellet i Meldal 

 30. september: Omnsfjellvarden i Orkdal 

 14. oktober:  Krokstadfjellet i Snillfjord 

Mer informasjon om toppturene knyttet til oppmøtested m.m. kommer når det nærmer seg, men vi håper 

mange setter av søndagene til tur med andre ansatte og innbyggere i Orkland.  

Vi har også under planlegging andre aktiviteter for de som ikke kan delta på denne typen fysiske 

utskeielser. 
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Samordnet budsjettprosess 

Til høsten så starter også arbeidet med å samordne budsjettprosessene for de fire kommunene. I år blir det 

en øvelse på dette, før det skal skje på «ordentlig» neste høst. 21. juni var det møte for kommunestyrene i 

de fire kommunene våre i Meldal samfunnshus. Her fikk politikerne en gjennomgang av forutsetningene og 

eksisterende forskjeller mellom de fire kommunene som må ligge til grunn for budsjettarbeidet framover. 

Møtet fikk en forfriskende avslutning med Tora Voll Dombu som fortalte om hennes syn på hvordan 

Orkland skal kunne tiltrekke seg ungdom. 

 

Da får dere ha en riktig god sommer alle sammen ! 

 

Hilsen 

Ingvill Kvernmo 

prosjektleder 
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Status innplassering 
Samme framgangsmåte som for fase 1, der prinsippet om innplassering er blitt brukt.  
Rettskrav er blitt vurdert for hver enkelt stilling. For to av stillingene er det blitt brukt ekstern bistand. 
 
Kartleggingssamtaler er avholdt og intervjuer gjennomført for stillinger der det ikke har vært noe 
rettskrav. Tillitsvalgte har vært med på samtlige intervjuer og vært med på å utarbeide innstilling. 
 
Alle enhetslederstillingene er nå besatt unntatt : 
 
• Enhetsleder for Lensvik og Mølnbukt barnehager 
• Enhetsleder for Krokstadøra oppvekstsenter 
• Enhetsleder for Friskliv og rehabilitering 
• NAV (samkjørt rekrutteringsprosess med NAV fylke) 
 
I tillegg er følgende faglederstillinger i stab besatt : 
Beredskapsleder, kommunejurist, regnskapssjef, fagleder styring og rapportering, kemner 
 
De gjenværende fra fase 1 har fått tilbud om og akseptert fagleder-/rådgiverstillinger på sektorer og i 
stabsfunksjoner. 
 
De som ikke er blitt innplassert i fase 2 overføres til fase 3. 
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Innplassering fase 3 

  
En «hårete» ambisjon om at alle ansatte skal være innplassert 
innen nyttår. Da vil vi kunne ha fullt fokus på oppbygging av 
tjenestene og opplæring av ledere og medarbeidere i 2019. 
 

Nye enhetsledere må begynne arbeidet med organisering av egne 
enheter og utarbeide bemanningsplaner rett over sommeren.  
 

Viktig med tidlig avklaring der «ting blir som før» og områder som 
det er knyttet størst usikkerhet til, som f.eks. «rådhusfunksjonene». 
 

Presisjonsnivået og behovet for konkretisering av framtidig stilling 
vil være høyere i fase 3. Blant annet avklaring av fysisk arbeidssted. 
Dette kan i enkelte tilfeller føre til at innplassering må tas noe 
senere. 
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Innplassering fase 3 
Skisse til framdriftsplan 

aug sept okt nov des

Nr Leveranser/aktiviteter/u.aktiviteter 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3.3

Kartlegging og innplassering av øvrige 

medarbeidere

3.3.1 Fastsette organisering innen enhetene

3.3.2 Fastsette bemanningsplaner 

3.3.3

Avklare i hvor stor grad enhetene blir 

berørt. Gi beskjed til medarbeidere til 

enheter som defineres som "uberørt"

3.3.4

Gjennomgang av bemanningsplan for å 

identifisere evt rettskrav og stillinger som 

kan tilbys personer fra fase 2.

3.3.5

Kartleggingssamtaler for medarbeidere på 

enheter som er definert som berørt.

3.3.6

Intervju med aktuelle kandidater der det 

er flere som er aktuelle for en stilling.

3.3.7

Avklare eventuelle rettskrav som kommer 

fra ansatte

3.3.8
Gi tilbud om arbeid til personer fra fase 2

3.3.9

Plassere medarbeidere inn i 

bemanningsplan og gi tilbud om stilling til 

den enkelte 10



Innplassering fase 3 

  

1. Enhetslederne fastsetter organisering av sine enheter og det det utarbeides 
bemanningsplaner. Tillitsvalgte involveres i arbeidet.  

2. Det vurderes rettskrav til hver stilling. For de som har rettskrav vil disse følge stillingen 
sin inn i Orkland. Sannsynligvis vil dette gjelde større deler av organisasjonen.  

3. Personer fra fase 2 vil bli vurdert (og få sjansen til å uttale seg) opp mot de stillingene 
som det ikke er knyttet rettskrav til. Disse vil kunne tilbys denne typen stillinger som de 
er kvalifisert for. 

4. Stillinger der det er et klart definert grunnlag av aktuelle kandidater, vil disse få tilbud 
om kartleggingssamtale der de har mulighet til å fremme interesse for stillingene og 
gjennomgå intervjuer med påfølgende utvelgelse basert på fastsatte utvelgelseskriterier. 
Tillitsvalgte skal delta på intervjuene. 

5. Stillinger der det er uklart om hvem som er aktuelle, men der det trolig vil være 
aktuelle kandidater i egen organisasjon, blir det foretatt en intern utlysning. Tillitsvalgte 
skal ha muligheten til å uttale seg om utlysningsteksten. 

6. Stillinger der det er mindre trolig at en har aktuelle kandidater i egen organisasjon, må 
det vurderes om disse skal stå vakante inntil videre eller omdisponere midler fra 
eksisterende budsjettramme for å rekruttere eksternt. 
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