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Ingress
Det er gjennomført en prosess for å rekruttere ny rådmann til kommunen, og det fremmes nå et forslag til
vedtak for kommunestyret.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunen innbydde til anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt på bistand i forbindelse med
rekruttering av ny rådmann. Denne stillingen er for Midtre Gauldal kommune en strategisk viktig
lederposisjon, og riktig ledelse er en kritisk suksessfaktor i framtidig måloppnåelse for virksomheten.
Prosessen er nå sluttført og det fremmes med dette et forslag til hvem som anbefales tilsatt.
Faktiske opplysninger
Kommunestyret delegerte det praktiske arbeidet med tilsettingsprosessen til et rekrutteringsutvalg med
ordfører som leder og med følgende medlemmer:






Ordfører Sivert Moen (SP)
Bjørn Egil Enge (H)
Aina Bogen (AP)
Kari M Stensås (tillitsvalgt)
Gunnhild Kjelstad (tillitsvalgt)



Bodil Brå Alsvik (sekretær for utvalget /Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst stilte som
stedfortreder ved første intervju)

Utvalget inngikk etter anbudsutlysningen avtale med Headvisor AS som eksternt byrå. Headvisor AS har
i tråd med avtalen hatt en rådgivende rolle overfor rekrutteringssutvalget og levert tjenester i de ulike
fasene i prosessen. Rådgivende konsulenter fra Headvisor har vært partner Kirsti Kalseth Sjøhaug og
partner Torstein Sneisen.

Kravspesifikasjon
Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon og stillingsutlysning som et viktig verktøy i utvelgelsesfasen.
Politikere, administrasjon samt tillitsvalgte, ble involvert i prosessen som ledet frem til en kunngjøring i
ulike medier med søknadsfrist 28. mars. I denne prosessen var det til sammen 10 søkere ved
søknadsfristens utløp.
Annonse

Offentlig søkerliste:

En kandidat søkte om unntatt offentlighet med begrunnelse i offentlighetsloven §3 og §25. Søknaden ble
innvilget. Kandidaten trakk senere i prosessen sitt kandidatur.

Vurdering
Nærmere redegjørelse for de vurderinger som er gjort vil bli gitt i lukket kommunestyremøte iht.
kommuneloven § 31 nr.3.

Rekrutteringsutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tilbyr Alf-Petter Tenfjord stillingen som rådmann i Midtre Gauldal kommune.
2. Oppstartsdato etter nærmere avtale.
3. Dersom innstilt kandidat takker nei til stillingen, vil saken gå tilbake til rekrutteringsutvalget for
videre vurdering av tilsettingsprosess.
4. Formannskapets lønnsutvalg gis mandat til å inngå arbeidsavtale og andre vilkår med Alf Petter
Tenfjord.

