Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Storfjord rådhus
09.07.2015
09:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Inger Heiskel
Nestleder
Arvid Lilleng
Medlem

Representerer
AP
AP
FJ

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Hallgeir Naimak
MEDL
Hanne Braathen
MEDL

Representerer
H
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 09.07.2015

Inger Heiskel

Sigmund Steinnes

Saksliste
Utv.saksnr
PS 63/15

Sakstittel
Tilsetting av rådmann - 2. gangs utlysning

U.Off

Arkivsaksnr
2015/413

PS 63/15 Tilsetting av rådmann - 2. gangs utlysning
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 09.07.2015

Behandling:
Forslag fra Formannskapet:
1. Det vises til administrasjonsutvalgets behandling av saken i møte 18.06.15, og
kommunestyrets vedtak i møte den 25.06.15.
2. Etter å ha foretatt intervju av utvalgte søkere, vil Storfjord kommune v/Formannskapet ikke
foreta tilsetting av ny rådmann basert på søkerne fra 2. gangs utlysning.
3. I påvente av ny utlysning og tiltredelse i rådmannsstillingen, konstitueres stedsfortreder
Trond Roger Larsen som rådmann fram til 30.06.16.
4. Lønn fastsettes til kr. 780.000,- og gjelder fra 01.05.15.
5. Det tas sikte på å rekruttere ny rådmann med tiltredelse 01.07.16.
6. Vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13.
Forslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det vises til administrasjonsutvalgets behandling av saken i møte 18.06.15, og
kommunestyrets vedtak i møte den 25.06.15.
2. Etter å ha foretatt intervju av utvalgte søkere, vil Storfjord kommune v/Formannskapet ikke
foreta tilsetting av ny rådmann basert på søkerne fra 2. gangs utlysning.
3. I påvente av ny utlysning og tiltredelse i rådmannsstillingen, konstitueres stedsfortreder
Trond Roger Larsen som rådmann fram til 30.06.16.
4. Lønn fastsettes til kr. 780.000,- og gjelder fra 01.05.15.
5. Det tas sikte på å rekruttere ny rådmann med tiltredelse 01.07.16.
6. Vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13.

