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Stabsfunksjoner
Ledergruppen har lagt fram ett forslag på en hybridmodell (samspillmodell), hvilket betyr
at rådgivere sitter samlet sentralt, men er dedikert spesifikke sektorer. Tanken er at dette
vil gi mer robuste tjenester ved at man kan fylle inn for hverandre ved f.eks. sykdom,
samt at det gir faglig fellesskap.
Noen av de tillitsvalgte mente at informasjon om denne prosessen ikke i god nok grad er
nådd ut til de det angår, og synes derfor at det var litt vanskelig å drøfte denne saken ute
å ha fått innspill i fra medlemmene.

Ut over dette var hele drøftingsarenaen omforent om at samspillmodellen legges til
grunn for organisering av stab/støtte funksjoner.
Innspill gitt i møtet:










Fornuftig organisering som hindrer silotenkning.
Ulempe kan være svekket innsikt i tjenesten, ved at man ikke er tett nok på faget.
Viktig at det skilles mellom Kommuneadvokaten og øvrige jurister. Det må være
juridisk kompetanse knyttet til direktørene, mens Kommuneadvokaten skal være
sektorovergripende. Juristene ute kan bruke Kommuneadvokaten som
samspillspartner
Dedikerte ressurser kan være en flaskehals, noe som kan reduseres med større
miljøer.
Ulempe at ressurser kan bli for lojale mot direktøren de server
Kan gi mer ensartet tjeneste, mer lik praksis utad.
Må samspillet være dedikerte sektorressurser? Kan man tenke seg
kontaktpersoner for ulike tema?
Hvor smalt eller bredt skal man være dedikert? Kan fort bli veldig
personavhengig. Viktig å ha funksjon i fokus.

Programleder foreslår at det muligens bør åpnes for sektorvise dialogmøter som kan
komme med eventuelle innspill til Arena for drøfting.
Enighet om at jobben videre bygger på prinsippene i samhandlingsmodellen som ligger til
grunn, og at det gjennomføres nye drøftinger dersom det blir noen store endringer.

Kontoplan
Kravet om at kontoplanen må være klar innen 4. januar er kommet litt brått og uventet
på alle. Dette er en meget krevende jobb. Det foreslås fra programleder at vi, for å ivareta
medvirkning bruker de tillitsvalgte i prosjektrådene i fasen frem mot en foreløpig
beslutning 04.01. Saken drøftes 14.01.
Hovedsammenslutningen sa seg enige i dette etter et kort særmøte. Men de ønsker også
at hovedtillitsvalgte som ikke sitter i prosjektrådene kan delta dersom de har ønske og
mulighet, noe som tilsluttes fra ledelsen.

