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Teknisk sjef - utlysning av stilling

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 14/01177-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Administrasjonsutvalget

Rådmannens innstilling:
1. Stilling som teknisk sjef 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, 21.03.2014

Trine Christensen Navn etat-/stabssjef
Rådmann Tittel etat-/stabssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Administrasjonsutvalget

Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalget

Vedlegg:

Forslag til stillingsutlysning

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Organisasjons- og personalsjefen
Arbeidstakerorganisasjonene v/Eli Stokkebø
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Fakta i saken:
Teknisk sjef Arnt Øybekk har sagt opp sin stilling og går av med pensjon. Han fratrer
stillingen formelt 15. august 2014. På bakgrunn av ferieavvikling vil hans siste
arbeidsdag i kommunen være før sommerferien.

Rådmannen vurderer at det derfor er behov for rask utlysning slik at søknadsfristen
kan settes til like over påske, dvs 22. april 2014. Rådmann har informert ordfører og
arbeidstakerorganisasjonene og fått aksept for å iverksette utlysning innen 1. april.

Administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet.
Ås kommune kan tidligst forvente å ha ny teknisk sjef på plass i september 2014,
men det forutsetter at ansettelsen blir gjort i løpet av mai måned. Det kan derfor bli
behov for et ekstraordinært møte i forkant av kommunestyrets møte tirsdag 27. mai
2014. Dersom dette ikke er mulig, så må ansettelsen vente til onsdag 11. juni 2014.

Vurdering:
Ås kommune har mange og store utfordringer innenfor kommunen som helhet og
innen de tjenester teknisk etat forvalter. Det er behov for å vurdere organiseringen av
etaten slik at den blir rustet til å ivareta de mange og krevende oppgaver som
kommunen står overfor. Samtidig er det vesentlig å tilrettelegge for
kompetanseutvikling i etaten. Den nye lederen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.
Stillingen som teknisk sjef er sentral i rådmannens ledergruppe og for ledelse av
teknisk etat. Det er vesentlig at den som innehar stillingen bl.a. har god
lederkompetanse, gode kommunikasjonsevner og forståelse for politiske prosesser.

Rådmann vil oppdatere stillingsbeskrivelsen i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Økonomiske konsekvenser:
Rekrutterings- og lønnskostnader.

Medbestemmelse:
Arbeidstakerorganisasjonen er rådført og deres innspill til utlysningstekst og
kunngjøringsmedier samsvarer med ledergruppas tilbakemeldinger. Innspillene er
innarbeidet i forslag til utlysningstekst.

Alternativer:
Utlyse fast stilling som teknisk sjef. Det er ingen andre alternativer slik rådmannen
vurderer det.

Konklusjon med begrunnelse:
Stilling som teknisk sjef utlyses.
Vedlagte utlysningstekst godkjennes.

Rådmann vurderer det som vesentlig og viktig å få teknisk sjef i fast stilling på plass
så raskt som mulig. Dette på bakgrunn av de mange utfordringene kommunen står
overfor i årene fremover.
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Kan vedtaket påklages?
Nei.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks.


