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TEMA

• Covid- 19 – status

• Overtallighet

• Interkommunalt samarbeid – politisk behandling i juni

• Romprogram rådhuset

• Administrativt organisasjonskart - løypemelding



COVID-19 – STATUS

Vaksinering: Går etter planen. Betydelig innsats både fra ansatte og frivilligheten!

Fra og med midnatt til fredag 16. april reverserte regjeringen de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

• Det er anbefalt med hjemmekontor for alle som har mulighet. Det er opp til enhetsleder å vurdere hvordan 
dette skal etterleves, hjemmekontor benyttes  kun hvis arbeidsoppgavene kan ivaretas like godt som ellers. Til 
og fra jobb anbefales at privat transport benyttes.

• Rådhuset er åpent for timeavtaler og det blir anledning til å ha fysiske møter her, så lenge det kan gjøres 
forsvarlig i henhold til reglene. Vi tilrår munnbind om ikke tilstrekkelig avstand kan 
opprettholdes. Møtedeltakere registreres, og det blir oppslag på hvert enkelt møterom med hvor mange 
deltakere som kan møtes der. Maks antall deltakere etter FHIs gjeldende regler. 

• Teams er fortsatt et godt alternativ.

• Kommuneoverlegen minner om at god avstand, god håndhygiene og å holde seg hjemme ved sykdom er de 
beste smittevernstiltakene.

• Kommunen følger utviklingen og kommer tilbake med informasjon ved behov for tilpassinger.
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OVERTALLIGHET

• Det vises til sak i HOKU 27.04 om status etter barnehageopptaket

• Stillingsstopp for fagarbeidere og miljøterapeuter inntil videre
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INTERKOMMUNALE SAMARBEID

• Verbalforslag i kommunestyret i desember: «Kommunestyret vil ha en gjennomgang av IKS 

samarbeidet med Melhus i områdene barnevern og IKT våren 2021» 

• IT  - under arbeid – egen gruppe med representanter fra Melhus, Skaun og IT Midt.

• Tema i styringsgruppen for barnevernsamarbeidet

• Politisk bestilling  fra oktober 2020:  

«Kommunedirektøren bes utarbeide en strategi for fremtidig interkommunalt samarbeid, hvilke 

tjenesteområder ansees som aktuelle og på hvilke oppgaveområder er det påkrevd. I strategien bør det 

fremgå hvilke kriterier kommunen ønsker for interkommunalt samarbeid»

• Økonomisjef  og kommunedirektør forbereder politisk sak i juni
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ROMPROGRAM RÅDHUSET

• Bakgrunn:

• Verbalforslag – budsjettbehandlingen 12.12.2019:

«Det bes om at det utredes ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset, med tilhørende ventilasjonsanlegg. Plan for arbeidet legges fram for 
politisk behandling. Evt ombygging må vurderes tatt inn i Ør 1 eller Ør 2.»

• Vedtak i sak 80/20 – Utredning ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset:

• Kommunestyret godkjenner plan for utredning av ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset med bakgrunn i framlagte skisser. Utgifter til 
utarbeiding av skisser for videre planarbeid dekkes innenfor budsjett. 

• Kort, mellomlang og lengre sikt

• På kort sikt: kontorer til kommunalsjefer. Forslag fra kommunedirektøren: gjøre om formannskapssalen til  to kontor

• Møteromsavdeling i 3. etasje – forslag fra kommunedirektøren: - med bl.a. formannskapssal

• Muligheter for å tenke kontorfellesskap for noen avdelinger?

• Kontorbehov hjemmetjenesten (inkl. tildelingskontor)

• Enhetsleder drift og kommunedirektøren samarbeider om romprogrammet og involverer stabsmøtet
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ER VI RIKTIG ORGANISERT – ADMINISTRATIVT?

• For å nå visjon, overordna mål og strategier til beste for innbyggerne?

• For å håndtere utfordringene?

• For å bygge ned siloer og tenke tverrfaglighet

• Svar: Organisasjonskartet må være dynamisk og tilpasse seg strategier og 
utfordringer. 

• Derfor: kartet må vurderes jevnlig. Nå i 2021, neste gang når samfunnsdelen er 
vedtatt (i 2022 eller tidlig 2023)
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Lederforankring

28.04  Ståstedsanalyse ledermøte – sterke og svake sider ved dagens organisering

26.05 Muligheter og «trusler»/ utfordringer framover. Innspill til kartet

August – forankring i kommunedirektørens ledergruppe

August – kommunedirektøren orienterer politisk nivå, beslutter og nytt organisasjonskart 
iverksettes. 

Tillitsvalgte

06.05  Ståstedsanalyse frokostmøte

Juni  Muligheter og «trusler»/ utfordringer framover. Innspill til kartet.
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PROSESSEN FRAM MOT IVERKSETTING AV 

ADMINISTRATIVT  ORGANISASJONSKART


