
STILLINGSBESKRIVELSE

STILLINGSBESKRIVELSE FOR RÅDMANNEN I LEBESBY KOMMUNE.

1. Stillingens formål

1.1 Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal stå for ledelse av 
kommunens totale virksomhet slik at kommunen kan fylle de oppgaver som følger av 
lovverk, forskrifter og politiske vedtak.

1.2 Rådmannen leder det strategiske lederteamet bestående av rådmann, økonomisjef,teknisk  
sjef, oppvekstsjef og Helse-og sosialsjef
      Lederteamet skal utvikle og utøve overordnet strategisk ledelse.

1.3 Sikre at det folkevalgte organ gis best mulig grunnlag for å
 utforme mål for kommunens virksomhet etter innbyggernes behov
 fordele ressursene slik at de vedtatte mål nås
 kontrollere at mål virkelig nås
 vurdere konsekvensene av beslutningene før vedtak fattes 

1.4 Sikre samordning av kommunens totale ressurser

1.5 Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier for kommunens      
      virksomhet 

1.6 Sikre at kommunens økonomi, plan- og budsjettarbeid er i samsvar med lover og  
      regelverk, samt at arbeidet utføres innenfor de mål, rammer og bestemmelser som fremgår
      av  kommunale vedtak.

1.7 Sikre at kommunens personalforvaltning er i samsvar med lover og avtaleverk, samt at 
       Personalforvaltningen utøves innenfor de mål, rammer og bestemmelser som fremgår av
       kommunale vedtak

1.8 Innstiller i saker som skal behandles politisk dersom ikke annet er bestemt

1.9 Bygge opp å bidra til utvikling av organisasjonen og planlegging og styring av
      virksomheten

2. Stillingen plassering i kommunens organisasjon

2.1 Rådmannen er den øverste administrative leder i kommunen.

2.2 Kommunestyret er rådmannens nærmeste overordnede.



2.3 Rådmannen er nærmeste overordnede for:
       *   Sektorleder for oppvekst
       *     Helse-og sosialsjef
       *   Teknisk sjef
       *     Økonomisjef
       *      Lederne i rådmannens stab

3. Ansvarsområde

3.1  Lede, organisere og koordinere kommunens virksomhet slik at den opererer som en
       samordnet enhet.

3.2  Ansvar for den myndighet som til enhver tid er delegert administrasjonen.

3.3  Skal være pådriver i utvikling og utøvelse av overordnet strategisk ledelse.

3.4  Ansvar for utredningsbistand, innstillinger og faglig administrativ støtte til folkevalgte   
       organer.

3.5  Ansvar for at kommunen som organisasjon er tjenlig ledet og organisert.

3.6  Ansvarlig for å koordinere fullført saksbehandling.

3.7  Ansvarlig for at kontakt og samhandling med arbeidtakerorganisasjonene gjennomføres 
        i samsvar med lov- og avtaleverk.

3.8  Møteplikt i kommunestyret og ansvarlig  for at administrasjonen er representer i møte i 
       folkevalgte organer.

3.9  Ansvarlig for å fremskaffe relevant kunnskap og informasjon om utviklingen i samfunnet,
       slik at kommunen kan ligge i forkant av utviklingen

3.10 Ansvarlig for utvikling av målsetting og oppfølging av disse.

3.11 Ansvarlig for rapportering  og tilbakemelding til de folkevalgte organer.

3.12 Ansvarlig for hensiktsmessig delegering av myndighet internt i administrasjonen, og
         for utøvelse av denne myndighet

3.13 Skal være pådriver og sørge for at det tas initiativ innenfor hele kommunenes 
         virksomhet.

3.14 Ansvarlig for at alle vedtak iverksettes og gjennomføres.



4. Ideelle kvalifikasjonskrav til stillingen

4.1 Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

4.2 Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor.

4.3 God kjennskap til offentlig forvaltning

4.4 Evne til å kommunisere med innbyggere, næringsliv, politikere og medarbeidere

4.5 Er samarbeids- og resultatorientert

4.6 Dokumentere resultater fra ledelse i tidligere stilling

4.7 Evne til å se muligheter og løsninger

5. Resultatkrav til rådmannen

5.1 At kommunen blir drevet på en måte som bygger på serviceholdninger sett i forhold til 
brukernes ønsker og behov, og sett i forhold til de økonomiske rammer og

       prioriteringer som de folkevalgte har vedtatt i planer og budsjett.

5.2 At det blir fremskaffet relevant informasjon og kunnskap om trekk i samfunns-
utvikling og oppgavefordelingen i forvaltningen som vil få betydning for kommunenes

       ansvar, oppgaver og tilrettelegging

5.3 At det er utviklet og tatt i bruk periodisk rapport og tilbakemeldingssystemer til de 
folkevalgte organer, og at kontakt og bistand til folkevalgte organer fungerer 
tilfredsstillende

5.4 At informasjon brukes aktivt som et strategisk virkemiddel internt og eksternt

5.5 At fullført saksbehandling er utviklet og praktisert

5.6 At rådmannen personlig, eller de han/hun bemyndiger møter i de folkevalgte organer
Der hvor dette er bestemt eller på anmodning

5.7 At der er utarbeidet og satt i verk et internt delegeringsreglement innenfor 
administrasjonen som presis beskriver hvilke ledere som har ansvar for å forvalte delegert
myndighet, omfanget avmyndigheten og resultatansvaret som følger av myndigheten.

5.8  At produksjonen er organisert og bemannet i forhold til ansvar, oppgaver og økonomiske 
rammebetingelser.



5.9 At det blir planlagt og gjennomført medarbeidersamtaler på alle nivåer i 
administrasjonen, og rådmannen har personlig minst en gang i året gjennomført 
medarbeidersamtaler med:
 Sektorleder SOO
 Teknisk sjef
 Lederne i stab

 5.10 At ledergruppen fungerer tilfredsstillende.

5.11 At det føres en løpende intern debatt og prosess om hvilke verdisyn og holdninger som 
        skal prege samhandlingen og virksomheten, både internt i administrasjonen og i forhold  
        til innbyggerne og brukerne av kommunenes tjenester.


