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Status på tjenesteområdet(ene) i dag
Hvordan er tjenesteområdet (ne) organisert i dag (beskriv og tegn kartet)?
Midsund
Midsund har ikke kommuneadvokat.
Molde
Kommuneadvokaten er en kommunal advokatvirksomhet underlagt ordinært lov- og forskriftsverk
for advokater.
Dette innebærer at enheten er faglig fristilt, men organisatorisk underlagt rådmannen.
Den enkelte advokat utøver sitt arbeid på grunnlag av egen advokatbevilling og med selvstendig
profesjonsansvar (forsikringsmessig dekket i kommunens ansvars-forsikring).
Den som innehar funksjonen som Kommuneadvokat har ansvar for at virksomheten gir tjenester av
høy faglig standard og for faglig samordning, for det administrative og forsvarlig drift slik at
virksomheten fremstår trygg, konsistent og enhetlig.
Kommuneadvokaten i Molde og den enkelte ansatte advokat er underlagt Tilsynsrådet for
advokatvirksomhets kontroll (offentlig tilsynsorgan). Den enkelte advokat er også underlagt de
alminnelige disiplinærorganene for advokater.
Nesset
Nesset kommune har ikke egen kommuneadvokat. Det er hovedsakelig advokatfirmaet Larhammer
som kontaktes ved behov for juridisk bistand. Det foreligger ingen formell avtale, og det er ikke stor
bruk av advokattjenester. For 2017 er det budsjettert med kr 50 000.
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Hvor mange ansatte er det og hvilke faggrupper er de fordelt på?
Molde
Det er 3 ansatte advokater. Alle arbeider med full fagkrets.

Hvilke avtaler mellom partene og interne reglement finnes innenfor
tjenesteområdet(ne)?
Midsund
Ingen avtale.
Molde
Kommuneadvokaten yter rådgivings- og prosedyretjenester til Molde kommunes politiske og
administrative ledelse og til selskaper og virksomheter kommunen har dominerende interesser i,herunder en rekke interkommunale samarbeid.
Kommuneadvokaten i Molde bidrar også med juridiske kurs og opplæringstiltak på ulike områder i
kommunen.
Det arbeides med et internt reglement/instruks for hvordan juridiske spørsmål skal behandles.
Nesset
Ingen formell avtale.

Hvilke samarbeidsavtaler finnes innenfor tjenesteområdet(ne) og med
hvem (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)?
Molde
Her kan nevnes de viktigste som Kommuneadvokaten yter tjenester til: Barnevernsamarbeidet
mellom Aukra, Midsund, Eide og Molde kommuner, ROR-innkjøp, ROR-IKT og Molde og Romsdal
havn IKS.

Hvilke planer finnes for utviklingen av tjenesteområdet(ne)?
Molde
Det er ingen formell utviklingsplan for kommuneadvokatvirksomheten. Dimensjonering og
organisering vurderes fortløpende i forhold til oppdragsmengde og hvordan kommunen ellers er
administrativt organisert (herunder særlig hensynstatt profesjonssammensetning).
Mht. kompetansevedlikehold og utvikling følger Kommuneadvokaten i Molde bransjestandarden
utviklet av Den norske advokatforening (med god margin).
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Ellers vil Kommuneadvokaten i Molde benytte det nye saksbehandlings- og arkivsystemet som Molde
kommune er i ferd med å anskaffe. Pr. nå har ikke dokumentsikkerheten i kommunes eksisterende
løsning vært trygg nok og Kommuneadvokaten i Molde har derfor måtte benytte et selvutviklet
system som nå etter dagens standard er utdatert. Nytt system vil bidra til trygg og mer effektiv
dokumentbehandling og skal kunne kommunisere med den digitale løsningen som nå gradvis
innføres i domstolene.

Hvilke ressursbehov har tjenesteområdet(ne) fremover?
For Kommuneadvokaten i Molde vil ressurssituasjonen ved en kommune-sammenslåing kunne bli
merkbart mer anstrengt. Da vi bare er 3 ansatte, er sårbarheten stor også i dag. Det må fremover
påregnes at kommunen vil møte store og kompliserte tvistesaker i og utenfor domstolsapparatet,
som vil kreve betydelige advokatressurser. Til nå har Kommuneadvokaten dekket disse behovene,
men at dette har latt seg gjøre beror på en kombinasjon av dyktighet og litt tilfeldigheter. Alternative
løsninger vil da være å «sette ut» saker eller å styrke bemanningen.
Situasjonen for Kommuneadvokaten i Molde vil også være avhengig av hvordan
integrasjonsprosessen utvikler seg fram til den formelle sammenslåingen av kommunene finner sted
01.01.20.

Hvilken organisering av tjenesteområdet(ne) anbefaler dere?
Nåværende organisering av tjenesten bør videreføres.

Hvilke kritiske områder ser dere for gjennomføringsfasen?
For Kommuneadvokaten i Molde ser en svært positivt på etableringen av den nye kommunen og vi
ser fram til fortsatt godt samarbeid.
Herfra er det kritiske punktet personellressursen som kan bli utfordret avhengig av hvor mye arbeid
som kreves fra kommunen og fellesnemnda i den nå pågående gjennomføringsfasen.
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