Møteinnkalling

Utvalg:

Administrasjonsutvalget

Møtested:

Teams, møterom:

Dato:

15.03.2021

Tidspunkt:

16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 00. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Ida Stuberg
ordfører

Rita Dahl Staberg
utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr.
GS 3/21

PS 5/21

UOFF
(Lukket)

Tittel

Godkjenning innkalling og saksliste
Ansettelse av kommunedirektør
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GS 3/21 Godkjenning innkalling og saksliste
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Arkivsak. Nr.:
2021/137-2
Saksbehandler:
Ida Stuberg

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Administrasjonsutvalget

5/21

15.03.2021

Formannskapet

28/21

15.03.2021

Kommunestyret

19/21

15.03.2021

Ansettelse av kommunedirektør
Ordførerens forslag til vedtak
Legges fram i møtet.

Bakgrunn
Peter Ardon fratrer stillingen som kommunedirektør i mars 2021. Formannskapet starter
rekrutteringsprosessen etter ny kommunedirektør i møte 18.11.2020.
Her fattet formannskapet følgende vedtak - 18.11.2020.
1. Ordføreren gis fullmakt til å starte prosessen med rekruttering og ansettelse av
kommunedirektør
2. Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående ordfører, varaordfører og leder for det største
mindretallspartiet i kommunestyret.
3. Ansattes fagorganisasjoner deltar i prosessen med to representanter, i tråd med
hovedavtalens bestemmelser.
4. Kommunedirektøren ansattes i fast stilling, men med avtale om å fraskrive seg sitt
oppsigelsesvern, jmf Arbeidsmiljøloven § 15 – 16. Det skal inngås en lederavtale med
vedkommende.
5. Det benyttes rekrutteringsbyrå, og kostnader til prosessen med rekruttering innarbeides i
budsjett 2021.
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Vurdering
Ansettelsesutvalgets bestående av ordfører Ida Stuberg, varaordfører Jonny Melting,
formannskapsmedlem Signar Tormod Berger, ansattes representantene Ida Elisabeth Dalum
(Fagforbundet) og Allan Lønvik (Utdanningsforbundet). Utvalget har hatt følgende hovedoppgaver:
-

gjennomføring av konkurranse for innhenting av eksternt rekrutteringsfirma. Innherred
Innkjøp har bistått under konkurransegjennomføring og evaluering.
Firmaet Avantas ble valgt.
utarbeidelse kravspesifikasjon og stillingsannonse for stillingen.
gjennomføring av intervjuer (2 runder)
sluttvurdering

Avantas har bistått i alle prosessene fra og med utarbeidelse av kravspesifikasjon, intervjuer, test,
referansesjekker osv. Avantas har dokumentert prosessen og hatt en rådgivende rolle ovenfor
ansettelsesutvalget. Stillingen ble lyst ledig bredt i ulike medier og kanaler. Personalsjef har bistått
utvalget med oppgaver for å kvalitetssikre de formelle sider av prosessen. Personalsjef har ikke
deltatt i vurdering av kandidater eller votering om rangering av kandidater til stillingen.

Utlysningstekst – med søknadsfrist 15.02.21 – kravspesifikasjon
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Endelig søkerliste inneholdt 13 søkere.

5 søkere anmodet om å bli unntatt offentlig søkerliste, og 4 av disse fikk innvilget dette. 1 søker
valgte å trekke sin søknad da anmodning om å bli unntatt offentlighet ikke ble innvilget.
Prosessen med valg av kandidater til intervju osv
Etter søknadsfristen evaluerte ansettelsesutvalget og Avantas kandidatene med bakgrunn i annonse
tekst. Det ble gjennomført førstgangsintervju med 6 kandidater. 3 kandidater ble invitert til
andregangsintervju. Før andregangsintervju fikk kandidatene tilsendt en relevant case knyttet til
stillingen som kommunedirektør. En case som skulle forberedes og presenteres i intervjuet. Avantas
gjennomførte i tillegg en test kandidatene før andregangsintervju. Etter andregangsintervju ble det
foretatt en grundig og omfattende referansesjekk av aktuelle kandidater.
Ansettelsesutvalget gjennomførte til slutt et oppsummeringsmøte hvor all informasjon ble
gjennomgått.

Konklusjon
Med bakgrunn i annonsetekst, søknad med CV, intervjuer, innhentede referanser, bruk av
testverktøy og casepresentasjoner, har ansettelsesutvalget vurdert finalekandidatene.
Etter en samlet vurdering innstiller et enstemmig ansettelsesutvalg (inkludert ansattes
representanter) en kandidat til stillingen som kommunedirektør i Inderøy kommune. Dersom innstilt
kandidat velger å takke nei til stillingen, vil ansettelsesutvalget foreta en ny vurdering.
Forslag legges fram i møtet, grunnlagsdokumenter utsendes til kommunestyrets medlemmer unntatt
offentlighet i forkant, herunder rapport fra Avantas som har bistått ansettelsesutvalget.

8

