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Drøftingsresultat – overføring av personell til 1756 Inderøy
Det vises til referat fra drøftingsmøte 28.01.2011.
1. Administrativ organisering
Følgende administrativ organisering legges til grunn for 1756 Inderøy fra 01.01.2012.
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2. Dublikatstillinger – to eller flere ønsker samme stilling
Etter en vurdering av arbeidsavtaler/plassering/ansvar i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy,
stillinger i 1756 Inderøy samt innledende samtaler, anser rådmannen at følgende
stillinger og personer i utgangspunktet er aktuelle:
Stilling 1756 Inderøy
Kommunalsjef velferd
Rådgiver personal og organisasjon
Enhetsleder Eiendom FDV
Enhetsleder Næring og plan
Enhetsleder Kultur og kommunikasjon
Leder service og støtte
Rådgiver utvikling

1723 Mosvik
Roger Sæthre
Roger Sæthre
Roger Melting, Arnfinn Tangstad
Arnfinn Tangstad
Roger Sæthre
Roger Sæthre, Arnfinn Tangstad
Roger Sæthre

1729 Inderøy
Finn Madsen
Jon Olav Heggli
Jorunn By
Gunnar Winther
Reidun Huseth
Jorunn By
Finn Madsen

Rådmannen viser til at de to organisasjonene er vesensforskjellige i den
sentraladministrative organisering. Dette reflekteres i personoppsettet. Oversikten
legges til grunn for samtaler og innplassering i stillinger i 1756 Inderøy.
3. Stillingsbeskrivelser
Stillingsbeskrivelser for de aktuelle stillingene er vist i vedlegg, og legges til grunn ved
samtaler og innplassering i stilling.
4. Kriterier for utvelgelse
Følgende kriterier for utvelgelse legges til grunn ved innplassering i den enkelte stilling:
Rådmannen gjennomfører samtaler med alle aktuelle kandidater til stillingen. Den med
best samlet kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet) i forhold
til stillingsspesifikasjonen innplasseres/tilsettes. Når to eller flere personer for øvrig
står kvalifikasjonsmessig likt, innplasseres/tilsettes den som har lengst tjeneste i egen
kommune.
5. Merulemper og merkostnader knyttet til økt reisetid og økt reiselengde
Rådmannen har vurdert innspill fra drøftingsmøtet 07.01.11 ang. dekning av ulemper og
kostnader på samme nivå som ved etablering av INVEST økonomi.
 Rådmannen mener at det er en prinsipiell forskjell mellom etablering av en ny
kommune og etablering av INVEST økonomi.
 I forhold til en økt reiselengde på 18 km, ansees dette å være innenfor det som er
akseptabelt i forhold til arbeidstakernes rettigheter. Det foreslås derfor ingen
generell kompensasjon for dekning av merulemper og merkostnader. Det kan i
enkelte tilfeller hvor samlet endring i arbeidsvilkår er vesentlig, individuelt
forhandles om dekning av merulemper/merkostnader.
 Ansatte i INVEST økonomi, som på overføringstidspunktet har avtaler om dekning av
merulemper/merkostnader, får avtalene med seg over i 1756 Inderøy.

