
 

 

  

  

 

21/00080 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 03.06.2021 kl. 16.30 – 17.25 og 18.45 – 19.25 
Sted: Fjernmøte i Teams    NB! Ekstraordinært møte 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 

  
Møtende medlemmer:  

Ap:    Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik 
Sp: Annett Hegén Michelsen 
MDG: Martin Løken 

SV: Dag H. Nestegard 
V: Maria-Therese Jensen 

H: Bengt Nøst-Klemmetsen 
FrP:  Kjetil Barfelt 
 

 

Møtende varamedlemmer/forfall: 
Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 
HR sjef Wenche Vedhugnes, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 

og rådgiver Lene H. Lilleheier.  

Kommunedirektør Trine Christensen tiltrådte møtets siste del. 
 

Diverse merknader: 
Alle som ønsket å følge møtene ble invitert inn i Teams. 
 

Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. lov om midlertidig 
unntak fra kommuneloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) § 1 

og kommuneloven § 11-5. 
 
Dagsorden for møtene 03.06.2021: 

Formannskapet F-sak 56, kommunestyret K-sak 36, valgstyret Va-sakene 3 og 
4, formannskapet orienteringssak fra ordfører og F-sak 57/21. 

 
 
Møteprotokoll godkjent 04.06.2021 

av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken. 
 

 
______________________                   ______________________ 

 

 
 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-126?q=lov%20om%20unntak%20fra%20kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-126?q=lov%20om%20unntak%20fra%20kommuneloven
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Saker til behandling 

56/21 21/00127-16 Kommunedirektør - Ansettelse 3 

57/21 21/01250-3 Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5  
- Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1 

4 

    

 

Informasjon fra ordfører og eventuelt  
E-18. Oppfølging av F-sak 81/20 E-18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis 
bompengefinansiering. Ordfører orienterte om status i forhandlinger med Statens 

vegvesen og om møte 04.06.2021. Formannskapet ga tilbakemeldinger. 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-11-11-2020.350480.MD1I743039o582e.pts.html
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Saker til behandling  

F-56/21 
Kommunedirektør - Ansettelse 
 

Innstilling: 
Innstillingen legges fram i møtet. 
 

Følgende ble sendt formannskapets og kommunestyrets møtende medlemmer 
den 01.06.2021: 

Kommunedirektør – Ansettelse  
Vedlegg til F-sak 56/21 og K-sak 36/21: 

1. Innstillingsutvalgets vurdering og innstilling, unntatt off. jf. Offl. § 25 

2. Kandidatrapport, unntatt off. jf. Offl. § 25 jf. fvl. § 13 første ledd 1) 

_____ 
 

Innstillingsutvalgets vurdering og innstilling - kommunedirektør  
 
Vurdering  

Etter en helhetsvurdering har innstillingsutvalgt kommet frem til at Tom-Arne 
Tørfoss er best kvalifisert for stillingen.   

Headvisor tok de siste utsjekkene av referanser i etterkant av intervjuet 
19.05.2021. Referansene bekrefter det inntrykket Headvisor og 
innstillingsutvalget har fått av Tom-Arne Tørfoss under samtalene og det fysiske 

intervjuet.  
 

Konklusjon 
Etter en helhetsvurdering av kandidatene opp mot kvalifikasjonskravene kom 
innstillingsutvalget enstemmig til at Tom-Arne Tørfoss (søker nr 2) er best 

kvalifisert for stillingen som ny kommunedirektør i Ås.  
Innstillingen overleveres til formannskapet. 

 
Ås, den 01.06.2021 
 

Ola Nordal (Ap)   Annett Hegén Michelsen (Sp)  Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
 

 Hanne Nesfeldt      Knut Øyvind Olsen 
 Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 03.06.2021: 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven  
§ 11-5, 2. ledd. Saken ble behandlet for lukkede dører. 

 
Ordfører redegjorde for prosessen og vurderingen, se vedlegg til protokoll, 

dok.nr. 21/00127-27.  
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
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To protokolltilførsler ble fremmet i møtet: 
 

Dag H. Nestegard (SV) - Protokolltilførsel:  
Det er kritikkverdig at innstillingen ikke beskriver hvem som har søkt, hvilke 
kriterier som er lagt til grunn for utvelgelse for intervju, hvem som er intervjuet, 

og vekting basert på hvorfor den innstilte er vurdert som best kvalifisert. Det bør 
også være en prioritert liste om flere er vurdert som aktuelle for stillingen, eller 

en redegjørelse for hvorfor dette ikke foreligger. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) med tilslutning fra Martin Løken (MDG) - Protokolltilførsel:  

Undertegnede har ingen kjennskap til hvilke andre søkere som var aktuelle for 
stillingen, og har derfor ingen kunnskap om de andre kandidatenes 

kvalifikasjoner. 
 

Votering: Innstillingsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 03.06.2021: 

Tom-Arne Tørfoss ansettes som kommunedirektør i Ås kommune. 
 

 

 
 
 
 
F-57/21 

Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunedirektøren gjennomfører lokale forhandlinger for kap. 3 og 5 innenfor 

den økonomiske rammen som er avtalt i møtet. 
 

Formannskapets behandling 03.06.2021: 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven  

§ 11-5, 3. ledd b). Saken ble behandlet for lukkede dører. 
 
Kommunedirektøren orienterte om tallgrunnlaget. 

 
Votering:  

Formannskapet ga enstemmig tilslutning til foreslått ramme.  
 
Formannskapets vedtak 03.06.2021: 

Kommunedirektøren gjennomfører lokale forhandlinger for kap. 3 og 5 innenfor 
den økonomiske rammen som er avtalt i møtet. 
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