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Rådmannens innstilling:
1. Stilling som plan- og utviklingssjef utlyses.
2. Vedlagte utlysningstekst godkjennes.

Rådmannen avgjør utlysningssteder.
3. Ansettelsesutvalget består av:

- Rådmann Trine Christensen
- Representant for tillitsvalgte
- Eventuelt inntil to politikere utpekt av administrasjonsutvalget.

Ås, den 18.02.2014

Trine Christensen
rådmann

Vedlegg:
PU-sjef 18.02.2014 - utlysning.docx
Forslag til utlysningstekst
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Bakgrunn for saken:
Stillingen ble utlyst eksternt som et 2 års vikariat i 2012. Vikaren sluttet i Ås
kommune høsten 2013. Da det var kort tid igjen av vikariatsperioden, valgte rådmann
å konstituere en ansatt i plan- og utviklingsavdelingen for resten av perioden dvs
frem til sommeren 2014.

Stillingsinnehaver har søkt videre permisjon fra Ås kommune frem til 15.08.2015.
Søknaden er ikke knyttet spesifikt til lederstillingen, og da kan kommunen lyse ut
den faste stillingen. Permisjonssaken behandles i egen sak.

Rådmannen vurderer at det er behov for rask avklaring i saken. Derfor fremmes både
permisjonssaken og sak om utlysning i samme møte.

Administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet.

Alternativer:
1. Utlyse fast stilling som plan- og utviklingssjef.
2. Utlyse vikariat som plan- og utviklingssjef.
3. Videreføre dagens løsning ved å tilby videre konstituering i stillingen.

Vurdering:
Ås kommune har mange og store utfordringer innen plan- og utviklingsavdelingens
arbeidsområde; oppfølging av kommunal planstrategi, sentrumsutvikling,
næringsutvikling, reguleringsplaner m.m. Stillingen har sentrale oppgaver knyttet til
disse områdene. I den senere tid har det vært omorganisering av avdelingen. Det er
nyttig å bygge avdelingen opp med en leder som har en langsiktig tilhørighet.

Med utgangspunkt i de mange store utfordringene i år og i årene fremover, ser
rådmann at det er behov for en avklart ledelse og kontinuitet i bemanningen.
Ut fra permisjonssøknaden vurderer rådmannen at alternativ 2 og 3 ikke er aktuelle.

Rådmannen anbefaler atfast stilling utlyses.

Rådmann vil oppdatere stillingsbeskrivelsen i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Medbestemmelse:
Arbeidstakerorganisasjonen er orientert.

Konklusjon:
Det lyses ut stilling som plan- og utviklingssjef.
Vedlagte utlysningstekst godkjennes.

Rådmann vurderer det som vesentlig og viktig å få en leder i fast stilling på plass.
Dette på bakgrunn av de mange utfordringene kommunen står overfor i årene
fremover.


