Stillingsbeskrivelser – Infrastruktur - nivå 3
Stortinget har besluttet at Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner fra 1. januar 2020 skal danne en ny
fylkeskommune som samlet har 1,2 millioner innbyggere. Viken vil bli den fremste utviklingsaktøren og den mest
tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø,
kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører
ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

Viken skal innplassere følgende 5 direktører under fylkesdirektør for infrastruktur:

•
•
•
•
•

Leder for fellestjenester, infrastruktur
Leder for strategi, styring og eierskap, infrastruktur
Leder for utbygging, infrastruktur
Leder for planlegging infrastruktur
Leder for drift og vedlikehold, infrastruktur

Organisasjonsmodell og beskrivelse av innhold i hver avdeling vedlegges til informasjon.
Endelig stillingsbetegnelser vil avklares på et senere tidspunkt.
For alle stillingene gjelder:
Lederne vil være øverste administrative leder for sin avdeling og rapportere til fylkesdirektør for
infrastruktur i en parlamentarisk styreform. Det må påregnes organisatoriske endringer i videre
bygging av Viken fylkeskommune. Dette innebærer at fagfelt kan bli flyttet mellom avdelinger og
seksjoner og at lederes porteføljer vil bli endret.
Arbeidsgiver vil være Viken fylkeskommune. Arbeidssted er ikke endelig avgjort, men det legges
opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av teknologisk kommunikasjon. Inntil nytt
hovedkontor er på plass, vil vi ha et midlertidig hovedkontor. Det er ikke avgjort hvor dette vil
være og de som innplasseres må kunne ivareta ledelse ved flere lokasjoner enn ved
hovedkontoret. Ledere i Viken må tilpasse seg endringer og ny teknologi på kort tid, ha
forståelse for helheten og bidra til tverrfaglighet.
Vi søker en trygg kultur- og relasjonsbygger. Du har både strategiske og analytiske evner og
gjennomføringskraft. Din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, og du har gode
kommunikasjonsevner.
De som innplasseres vil være sentrale i arbeidet med å konkretisere organisering av nivå 4 og
innplassering av ledere på dette nivået. Det kan derfor være behov for at den som innplasseres
må dekke deler av sitt arbeidsområde i dag, samtidig som vedkommende blir en sentral
medspiller for fylkesdirektøren i det videre arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune.
Hovedoppgaver for alle stillingene
• Lede avdelingen og være en sentral bidragsyter inn i den strategiske ledergruppen
infrastruktur
• Etablere og videreutvikle solide kompetansemiljøer innenfor eget ansvars-/fagområde

•
•
•
•

Legge til rette for innovasjons- og endringskultur
Bygge en sterk felleskapskultur og et godt arbeidsmiljø
Omsette politiske vedtak til handling, og sørge for godt samspill mellom politikk og
administrasjon
Sikre god dialog og godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten

Kvalifikasjonskrav
• Relevant erfaring fra og god kompetanse om fagområdet
• God rolle- og systemforståelse og forståelse av samspillet mellom fag og politikk
• Erfaring fra personalledelse
• Evne til å skape gode team og godt samarbeid
• Kompetanse innen økonomisk styring
• Erfaring fra omstillings- og endringsprosesser og evne til å motivere og utvikle
medarbeider for omstilling og endring
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fylkesdirektør Knut Sletta, telf.: 402 41 887
Meld din interesse ved å sende en kortfattet søknad og CV i løpet av 6. januar 2019. Interessert i
stillingene sender søknad og CV som følger:

Avdelingsdirektør for fellestjenester, infrastruktur – HR-rådgiver, Pia Silvik, piasil@ostfoldfk.no
Avdelingsdirektør for strategi, styring og eierskap, infrastruktur – HR-rådgiver Pia Silvik,
piasil@ostfoldfk.no
Avdelingsdirektør for planlegging infrastruktur – HR-rådgiver Pia Silvik, piasil@ostfoldfk.no
Avdelingsdirektør for utbygging, infrastruktur – HR-rådgiver Gry Hanssen,
Gry.Hanssen@afk.no
Avdelingsdirektør for drift og vedlikehold, infrastruktur – HR-rådgiver Gry Hanssen,
Gry.Hanssen@afk.no

