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Oppfølging
Ansvar/frist

Administrativt organisasjonskart
Forslag om egen kommunalsjef for kultur;
Dersom vi skal speile den politiske organiseringen så
passer det ikke. Skal vi ikke følge den, så betyr det at
vi bryter intensjonsavtalen. Ingen av rådmennene eller
TV ønsker å bryte intensjonsavtalen. Flertallet er enig
om at vi beholder organiseringen som foreslått fra DP
9.2. Prosjektleder Hogne Eidissen tar et møte med
faggruppa og orienterer om hvorfor beslutningen ble
som det ble. Det er gjort en viktig jobb ifht å
kartlegge og se hvilke muligheter som ligger i å
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utvikle kulturområdet.
Innspill ifht foreliggende organisasjonskart
Folkehelse må inn under området KULTUR
Informasjonssjef, blir til kommunikasjonssjef og
plasseres i rådmannens stab.
Innspill fra DP 9.4 at arkiv skal være adskilt fra
kundetorg. (for å optimalisere effektiviteten). Det ble
ikke tatt noen beslutning på dette i dag.
Oppvekst; SFO må legges inn i organisasjonskartet.
Barne og Ungdomstjenesten, BUT, delprosjektet er
enig om at Lenvik sitt forslag brukes.
Prosjektstyring plasseres inn i Eiendomsforvaltning
Innkjøp plasseres i sekretariat/rådmanns stab.
Innspill fra prosjektleder Hogne Eidissen; Helsesiden
blir for tung. Det foreligger forslag fra Lenvik ifht å
splitte Helse og omsorg, og dermed få en Helse og
sosialsjef, og en Pleie og omsorgssjef. Enighet om
denne endringen. Tildelingsenheten legges i stab under
kommunalsjef helse, pleie og omsorg.
Prosjektleder Hogne Eidissen sender nytt utkast til
Gudrund Grindaker (prosjektleder for
sammenslåingen av Sandefjord, Stokke og Andebu)
for evt. innspill.
Innspill fra rådmann Lena Hansson;
Utviklingsavdeling, digitaliseringssjef,
kompetanseutvikling; bør fremkomme her at det er
stedsuavhengige arbeidssteder. (Hensikten var å vise
at det skal være aktivitet i de gamle kommunehusene)
Delprosjektet mener dette ivaretas ved å utarbeide en
tekstdel til organisasjonskartet. Utkrystalliserer seg
tydeligere når vi kommer til bemanningsplanene.
Selve kartet er noe uoversiktelig pr i dag. Noen
avdelinger har flere nivå, andre har ikke fått det.
Prosjektleder Hogne Eidissen ber Ragnar Storvoll fra
Dyrøy utvikling om å utarbeide et nytt visuelt kart, og
det sendes ut til DP 9.2. Medlemmene i delprosjektet
gir umiddelbar tilbakemelding til prosjektleder i
etterkant. Dersom det viser seg at det blir nødvendig
å møtes en gang til for å endelig lande
organisasjonskartet i stort, så vil det bli 8. mai 2018.
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Eventuelt;
Tidsbruk; ikke legge opp til så korte møter, ifht
kjøretid.
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Neste møte;
08.05.18 (Bare dersom det kommer mange innspill
ifht organisasjonskartet).
24.05.18

Prosjektledelsen innkaller

