Protokoll drøftingsmøte
Tema:Kompetansekrav for toppleiarstillingar og utlysing av ny stilling
Møtestad: Skypemøte
Dato: 6. juli 2018
Tid:
kl. 09.00
Møteleiar: Astrid J. Eidsvik
Deltakarar:

Kommune:

Astrid J. Eidsvik
Randi Alvestad, Haldor Lillebø, Unni Krogsæter
Laila Alvestad, Anne Lise Børlin
Stig Meisal
Geir Skodje, Cecilie Solli
Frode Nordstrand, Martha Trones, Jann Ove Ertresvåg, David Mertsching
Lars Marius Rindal – møtte som observatør

Nye Ålesund
Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Hovudverneombod
Ålesund kommune

Saksliste:
1. Kompetansekrav til kommunalsjef- og stabssjefstillingane
2. Utlysing av stilling som framtidsnavigatør.

Konklusjonar:
1. Kompetansekrav til kommunalsjef- og stabssjefstillingane
- Generelt knytt til alle stillingane blir desse punkta lagt til under
bakgrunn/kompetanse:
o Under punktet knytt til kunnskap om fagområdet, blir orda «er ein fordel»
kutta ut.
o Vidareutdanning innan leiing er ein fordel
o Gode samarbeidsevner
o Evner å bygge tillit både internt og eksternt
o Kan vise til referanse for oppnådd resultat som leiar
o Evner å samarbeide godt med tillitsvalde og verneteneste
Andre endringar:
Kommunalsjef for barn, familie og integrering:
- Kjennskap innan fagområda som ligg i kommunalområdet (Kjennskap innan fagråda
skule og barnehage skal strykast)

Kommunalsjef for kultur og medborgarskap:
- Kjennskap innan fagområda som ligg i kommunalområdet (Kjennskap innan fagråda
skule og barnehage skal strykast)
- Kontakt mot frivillige og det profesjonelle kulturlivet er sentrale oppgåver innan
dette området.
Stabssjef personal og organisasjon:
- God kjennskap til lov og avtaleverket.
Stabssjef teknologi og digitalisering:
- Erfaring med endringsleiing
Stabssjef plan, samfunn og næringsutvikling:
- Kjennskap til plan og bygningslova
- Erfaring med endringsleiing
- Evner å samarbeide både internt og eksternt der samarbeid med næringslivet vil vere
viktig
2. Utlysing av stilling som framtidsnavigatør
(Som de ser er tittelen endra til –navigatør)
Omgrepet også blir teke vekk under punktet kvalifikasjonar – 2. setning. Det betyr at denne
setninga blir slik:
Kandidatar som har relevant mastergrad kan bli vurderte.

Møtet vart avslutta ca. kl. 10.00
Astrid J. Eidsvik
Referent

