Nye Lindesnes
Partssammensatt utvalg

SAKSLISTE
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Partssammensatt utvalg
Marnardal rådhus, Kommunestyresalen
Fredag 25.8.2017
12:00.

Partssammensatt
utvalg:

Fra Mandal kommune:
Kristin Vinsjevik

Alf Erik Andersen
Even Tronstad Sagebakken
Fra Marnardal kommune:
Sigmund Tveiten
Helge Sandåker
Anju Choudhary Manneråk
Fra Lindesnes kommune:
Åse Bryn
Janne Fardal Kristoffersen
Tor Magne Risdal
I tillegg:

Hans S. Stusvik
Dagfinn Lauvsland

Tillitsvalgt
Utvalgsleder

Tillitsvalg
Utvalgsnestleder
Vara for Vidar Tjelland
Tillitsvalgt

Prosjektleder
Prosjektkoordinator

SAKSLISTE:
PSU-06/2017 – Referat fra møte i partssammensatt utvalg 8.6.................................................................... 2
PSU-07/2017 – Ansettelse av prosjektleder/rådmann i Nye Lindesnes ........................................................ 2
PSU-06/2017 – Eventuelt ............................................................................................................................... 3

Side 1 av 3

PSU-06/2017 – REFERAT FRA MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG 8.6
Vedlegg
−

Utkast til referat fra møte i partssammensatt utvalg 8.6.17

Saken
Utkast til referat framlegges for utvalget for evt. korreksjon og godkjenning.

PSU-07/2017 – ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER/RÅDMANN I NYE LINDESNES
Bakgrunn
I fellesnemndas oppdrag og mandat vedtatt 21.6.17 står følgende i pkt. 4:
4. Nemndas konkrete oppgaver og fullmakter
- Fellesnemnda skal ansette prosjektleder i den nye kommunen.
- Stillingen som rådmann i den nye kommunen skal utlyses i god tid før sammenslåing.
Midlertidig fellesnemnd/styringsgruppa for Nye Lindesnes har tidlig i prosessen hatt fokus på
rekruttering av prosjektleder/rådmann. Denne stilling er en viktig faktor i etableringen av Nye Lindesnes.
Dette gjelder både i forhold til å velge riktig kandidat til jobben, og for å skape tillitt til selve
tilsettingsprosessen i de deltagende kommuner og hos innbyggerne.
Arbeidsutvalget vedtok i sak 11/2017:
Utvalgsleder forespør Mandal kommune om bistand til utlysning av anbud på rammeavtale på
rekrutteringstjenester.
Det er gjennomført en anskaffelses prosess der følgende tilbyder …………………………… er engasjert som
rekrutteringsrådgiver.
Videre prosess er utarbeidelse av utlysningstekst for stillingen som prosjektleder/rådmann, utvelgelse av
kandidater til samtale, og tilslutt ansettelse og drøfting av arbeidsavtale.
Ansettelser av prosjektleder/rådmann ansettelser gjennomføres ikke med et innstillingsutvalg bestående
av 3 personer (arbeidsgiver, personalkonsulent og tillitsvalgt), som er det normale i kommunale
tilsetninger. Det er derfor viktig tidlig å få på plass en omforent prosedyre for ansettelsen.
Innstillingsutvalget kan utpekes etter flere modeller. Ansettelsen blir derimot besluttet i fellesnemnda.
Mulige modeller til innstillingsutvalg:
•

•

Hele det partssammensatte utvalget oppnevnes som innstillingsutvalg.
o Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervjuer og bidra praktisk i utarbeidelse av
utlysningstekst, utvelgelse av kandidat til intervju og kravspesifikasjon til stillingen. 9
personer kan by på utfordringer i forhold til å koordinere dette arbeidet.
Leder og nestleder i fellesnemnda supplert med ordfører fra Lindesnes og en representant for de
ansatte, kan oppnevnes som et innledende innstillingsutvalg med ansvar for utlysning og utplukk
av kandidater til intervju. Siste intervju gjennomføres av partssammensatte utvalg som innstiller
til fellesnemnda.

Ansettelse vedtas i Fellesnemnd.
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Ved behov for administrativ støtte bør dette drøftes i det partssammensatte utvalg og muligens ses i
sammenheng med den kommunen hvor den ansatte representanten velges fra. Det bør tilstrebes
representasjon fra alle kommuner. Den administrative støtten i prosessen er ivaretatt av
administrasjonen i Mandal når det gjelder anskaffelse og behov for personalkompetanse i prosessen
frem til valg av rekrutteringsbyrå.
Forslag til vedtak
Saken legges fram med følgende forslag til innstilling:
3 politisk oppnevnte og en ansatte representant oppnevnes som et innledende innstillingsutvalg
med ansvar for utlysning og utplukk av kandidater til intervju. Siste intervju gjennomføres med
partssammensatt utvalg som innstiller til fellesnemnda.
Ansettelse vedtas i Fellesnemnd.
Følgende representanter fra fellesnemnda velges til den innledende runden med utlysning,
utplukk, og innledende intervju av kandidater.
Som politiske representanter velges
3 politiske representanter:
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Ansatte representant er
………………………….
Administrativ støtte gis av personalfunksjonen i …………………….kommune

PSU-08/2017 – EVENTUELT
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