
Hva må jeg være bevist for 

å bli den beste utgaven av 

meg selv på denne økten?



Omstilling i Haugesund

Utvikling av Haugesund fra ladested 1854 til dd

Ka nå Haugesund





• https://hnytt.no/2016/12/30/142030/

https://hnytt.no/2016/12/30/142030/










• EN AV DISSE: Arne Mo, Ole Bernt Thorbjørnsen og Jan Tore 

Hamnøy blir ny rådmann i Haugesund. Foreløpig henger alle tre 

med. 



• Realistisk budsjett i Haugesund

• Haugesund-ordfører Petter Steen jr. jubler over at konstituert 

rådmann, Stål Alfredsen, bruker realistiske tall i sitt budsjettforslag 

for 2015.



10 % kommunale barnehager

Regionsenter utfordringer



• 100 mill i akk underskudd

• 163 mill i akk underskudd





«Det er avgjørende at kommunen stadig søker å forbedre egne 

prosesser. Kommunen vil legge til grunn en holdning om at 
alt kan gjøres bedre. Endringskompetanse- og villighet er 
sentrale egenskaper som kommunen ønsker å dyrke frem»

Kommuneplanens 

samfunnsdel



Haugesund kommunes økonomiske situasjon

Forslaget innebærer effektivitetsgevinst og har som premiss at 

den skal løses innen en redusert ressursramme

Organiseringen må også gi gevinst for tjenestemottakere og 

rydde opp i uklarheter når det gjelder myndighet og 

delegasjon

Mange oppgaver skyves oppover i systemet og gir lite rom for 

strategisk ledelse

Hvorfor omorganisering?



• Uklart skille mellom fag- og økonomiansvar

• For stort kontrollspenn fra rådmann til enhets- og 

virksomhetsledere

• Ikke tydelig nok definert myndighet 

Bakgrunn



• Bedre og mer effektiv ledelse på alle nivå

• Øke handlingsrom og beslutningsmyndighet i hele 

organisasjonen

• Bedre samhandling og tydeligjøring av roller og 

oppgaver

Hovedmålsetting



• Fag og økonomisk ansvar tillegges på alle nivå

• Kommunaldirektør har ikke lenger 

stabsfunksjoner/stabsledere i egen seksjon

• Fullmakt blir delegert fra nærmeste overordnet

• Administrative støttefunksjoner samles under ny 

kommunaldirektør

• Forslaget innebærer endring av 

delegeringsreglementene

Hovedelementer



• Henvendelse bystyret

• https://haugesund.kommunetv.no/bruker/?sid=1&cid=1&movieID=

178&autoplay=true#

• https://haugesund.kommunetv.no/bruker/?sid=1&cid=1&movieID=

178&autoplay=true#

https://haugesund.kommunetv.no/bruker/?sid=1&cid=1&movieID=178&autoplay=true
https://haugesund.kommunetv.no/bruker/?sid=1&cid=1&movieID=178&autoplay=true






Leder av rette malm går ikke til 

flertallet, flertallet kommer til dem.



VEIEN ER EN VIKTIG DEL AV MÅLET

LEDELSE





Politikk og administrasjon?







Ok resultat 2015

Ok resultat 2016

Ute av Robek

163 mill i akk underskudd 
inntjent på 2 år, og 2 år for 
tidlig.





Dette er ikke slutten. Det er ikke 

engang begynnelsen på slutten. 

Men det er kanskje slutten på 

begynnelsen.



§73



VISJON

Haugesund kommune skal utvikle 
en by hvor det er godt å leve for 
innbyggerne, en by for hele 
Haugalandet og en by som er en 
konkurransedyktig aktør mellom 
Stavanger og Bergen.









TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


