Kommunedirektørens presentasjon av nye enhetsledere fra 1.1.2021.
Enhetsledere i Vegårshei kommune har følgende ansvar:

•
•
•

Faglig
Bidra i utarbeidelse av mål og handlingsplaner basert på overordnede styringsdokumenter og kvalitetsmål
Rapportere i henhold til etterspurte indikatorer
Bidra til tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper internt, på tvers av enheter, og med øvrige samarbeidspartnere

•

Økonomisk
Delta aktivt i utarbeidelse og oppfølging av enhetens budsjett

Side 2 av 7

•
•

Ved avvik i budsjett/måltall, utarbeide forslag til korrigerende tiltak
Sikre god økonomistyring innenfor vedtatte budsjettrammer og rapportering innenfor fastsatte frister

•
•
•
•
•
•
•

Personalmessig
Utøve personalledelse i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
Lede ansatte med vekt på faglig kvalitet, medvirkning og myndiggjøring
Ansvar for planlegging og daglig disponering av personalressurser for å sikre god drift
Systematisk oppfølging av medarbeidere, herunder gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler
Sikre at alle medarbeidere har tilgang til nødvendig informasjon
Bidra til godt samarbeid med TV og VO

Hildegunn Myre Dale blir enhetsleder oppvekst
Hildegunn har de siste fem årene vært styrer og enhetsleder for Vegårshei barnehage, avdeling Ubergsmoen og avdeling
Myra. Hildegunn har med andre ord kvalifikasjoner som barnehagelærer, men i tillegg har hun en utdannelse og
yrkesbakgrunn som omfatter langt mer. Hun har tatt hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og da fordypet hun
seg i temaet læring i grupper og gruppedynamikk. Hun jobbet på Vestlandet i femten år før hun kom til Vegårshei for fem år
siden. Den første tiden etter endt hovedfag underviste hun på Universitetet som lektor i pedagogikk, deretter gikk hun over til
kommunal sektor rådgivende stillinger innenfor personalfeltet med hovedfokus på lederstøtte og lederutvikling. Disse
erfaringene vil komme godt med når Hildegunn nå går inn i rollen som enhetsleder for hele oppvekst, på Vegårshei.

Oppfølging i enhetslederjobben:
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Skoleeierrollen, Barnehageeierrollen, Barnehagemyndighet, Fagsystemer, Enkeltvedtak for barn med spesielle behov skole og barnehage (alle
barnehagene), Skoleskyss, Foreldrebetaling mm.
Enhetsleder oppvekst deltar på følgende samarbeidsarenaer:
Østre Agder Oppvekstforum, Fagutvalg for barnehager i Østre Agder, Ikt- Agder forvaltningsgruppe Oppvekst, Barneverntjenesten Øst i Agder, UiA
Oppfølgingsordningen (hele oppvekst), Fylkesmannens utdanningsmøte for skoleeier og Fylkesmannens utdanningsmøte for barnehagemyndighet.
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Maja Jørgensen (konstituert) enhetsleder Helse og mestring
Maja ble ansatt som leder for NAV og oppfølging november 2017. I tillegg har hun siden februar 2020 ledet enhet helse og omsorg. Maja er
fysioterapeut og har i tillegg en MBA (master i økonomistyring og ledelse) fra Universitetet i Agder. Hun har en helsefaglig utdannelse som anses som
svært relevant i enhet helse og mestring. Maja har også en bred og variert yrkesbakgrunn fra privat sektor, hvor hun har jobbet som leder i mange år.

Maja har erfaring som prosjektleder med implementering i drift, og jobbet tett opp mot NAV og ledet sykefraværstiltaket
«Raskere Frisk». Hun har også jobbet som konsulent innen personalledelse og lederstøtte/-veiledning i en rekke kommuner, Aust-Agder
Fylkeskommune og Sørlandet sykehus avdeling Kristiansand og Arendal. Disse erfaringene vil komme godt med når Maja nå går inn i rollen som
enhetsleder for helse og mestring på Vegårshei.
Oppfølging i enhetslederjobben:
Vedtaksmyndighet helse- og omsorgstjenesteloven, introduksjonsloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, forskrift om startlån (husbankens
virkemidler), Fagsystemer, Velferdsteknologi mm.
Enhetsleder helse og mestring deltar på følgende samarbeidsarenaer:
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Østre Agder Helselederforum, Fagutvalg for digitalisering i Østre Agder, Interkommunalt samarbeid kommunal øyeblikkelig hjelp, Styringsgruppe IKT
Forvaltning, Ikt- Agder forvaltningsgruppe Helse, Ikt- Agder forvaltningsgruppe NAV,
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Tore Smeland blir enhetsleder samfunn og infrastruktur

Tore er utdannet ingeniør bygg fra 1980. De første 9 åra i hans yrkesliv var hos to forskjellige rådgivende ingeniørfirma der hovedoppgavene var
planlegging og prosjektering av bygg relatert til vann- og avløpsfaget. Etter dette har Tore vært snart 32 år i Vegårshei kommune og har hatt ansvaret
for bl.a. saker etter plan- og bygningsloven, kommunens brannvesen, ulike utbyggingsoppgaver mm. Fra sommeren 2014 har Tore vært enhetsleder
for teknisk drift og forvaltning med ansvar for kommunens bygg og eiendommer, kommunale veier og kommunens vann- og avløpsanlegg.
Tore har tilleggsutdannelse fra Norges brannskole (brannsjefskurs og innen forebyggende brannvern og tilsyn).
Oppfølging i enhetslederjobben:
Kommunens bygg og eiendommer herunder renholdstjenesten, vannforsynings- og avløpsanlegg, kommunale veier og plasser, samfunnsplanlegging
og beredskap, landbruksforvaltning, miljø og næring, kart og oppmåling, plan- og byggesaker mm.
Enhetsleder samfunn og infrastruktur deltar på følgende samarbeidsarenaer:
Østre Agder Teknisk forum, Østre Agder beredskapsforum, IKT- Agder forvaltningsgruppe teknisk, fagsamlinger med Husbanken, Driftsassistansen
for vann og avløp i Aust-Agder, interkommunalt utvalg for akutt forurensning, kontakt med Østre Agder brannvesen.
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