
 

Saltdal kommune Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen -  

Dato: 16.05.2017 

Tidspunkt: 09:30 

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 

 

Rognan, 10. mai 2017 

 

Rune Berg  
  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Saltdal kommune Arkiv: 411 

Arkivsaksnr: 2017/1435-5 

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Administrasjonsutvalg 4/2017 16.05.2017 

Formannskap   
 

Tilsetting av kommunalleder Oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
Utvidet søkerliste  
 

Saksopplysninger 
Stilling som kommunalleder Oppvekst og kultur står ledig fom 02.05.2017. Stillingen ble lyst ut 
i februar med søknadsfrist 16.03.2016. Det kom inn 6 søkere, hvorav 5 kvinner og 1 mann.  
 
I henhold til delegeringsreglementet skal ansettelse besluttes av kommunestyret. Formannskapet 
ble i kommunestyresak 14/2017 delegert myndighet til å vedta ansettelse av kommunalleder i 
perioden 23.03-25.04 2017 og perioden 05.05-13.06 2017.  
 
Tilsettingsgruppa bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og leder for utvalg 
Oppvekst og kultur møttes den 17.03 sammen med rådmann, HR-sjef og hovedtillitsvalgte fra 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Utvalgsleder trakk seg fra videre behandling grunnet 
inhabilitet. Tilsettingsgruppa foretok en vurdering av søkerlisten og besluttet å kalle inn fire 
kandidater til intervju som ble gjennomført i uke 16. I forkant av intervjuene ble kandidatene 
invitert til å gjennomføre to ulike tester, henholdsvis lederegenskaper og numerisk forståelse. 
Intervjuprosessen ble håndtert av rådmann, HR-sjef, ordfører og hovedtillitsvalgt fra 
Utdanningsforbundet.   
 

Vurdering 
For stillingen kreves ledererfaring og pedagogisk kompetanse. Videre er det vektlagt kjennskap 
til avdelingens fagområder, kunnskap i økonomistyring og personlig egnethet. Vi har i 
vurderingen vektlagt at det i stillingen inngår betydelig økonomiansvar og utstrakt 
saksbehandling til politisk nivå. Det er viktig at kandidaten har forståelse for samspillet mellom 
politikk og administrasjon og evne å omsette politiske vedtak til handling. Tilsettingsgruppa 
gjorde i møte den 24.04 en vurdering av kandidatene basert på intervju, tester og referansesjekk 
som var gjennomført på tidspunktet.  
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I kommunens ansettelsesreglement heter det følgende: «Utvalget blir enig om rekkefølge for 
innstilling til ansettelse. Rådmannens innstilling legges frem for administrasjonsutvalget og 
kommunestyret.» Basert på erfaring, formell kompetanse, personlig egnethet og referansesjekk 
konkluderes det med at kandidat Elfrid Boine best oppfyller kriteriene og bør tilbys stillingen. 
Utvalget har også diskutert hvorvidt det bør innstilles reserve.  
  
Ettersom det i delegeringsreglement og ansettelsesreglement er anført at kommunestyret har 
ansettelsesmyndighet av kommunalleder, ligger det implisitt at organet også avgjør lønns- og 
arbeidsvilkår. Kommunallederstillingen sorterer under hovedtariffavtalens kap 3.4 noe som 
betinger lokal lønnsfastsettelse. Slik forhandling krever fleksibilitet og bør derfor delegeres. Det 
foreslås at rådmannen delegeres myndighet til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår.   
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Elfrid Boine, Karasjok, tilbys stilling som kommunalleder for Oppvekst og kultur. 

Dersom kandidaten takker nei, lyses stillingen ut på nytt. 
2. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår  
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