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Tone Vestøl Bråten
Møtesekretær

PS 34/16 Ansettelse av rådmann
Ordførerens forslag til vedtak
Jarle Bjørn Hanken, søker nr. 1, ansettes som rådmann i Tvedestrand kommune.
Forhandlingsutvalget utarbeider arbeidsavtale, lederavtale og fastsetter lønn og øvrige vilkår for
stillingen i henhold til delegert fullmakt.
Dersom Jarle Bjørn Hanken ikke tar imot stillingen, bes forhandlingsutvalget igjen vurdere
andre søkere til stillingen, eventuelt starte ny rekrutteringsprosess.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2016
Behandling
Ordføreren redegjorde for ansettelsesprosessen.
Ordføreren fremmet følgende tillegg til vedtak;
Jarle Bjørn Hanken, søker nr. 1, ansettes som rådmann i Tvedestrand kommune på åremål i 8
år.
Morten Foss stilte spørsmål om hvilket lønnsnivå forhandlingsutvalget har tenkt å tilby. Åremål
stillinger lønns normalt høyere, forhandlingsutvalget har tatt utgangspunkt og årslønn som tilbys
ved tilsetting i stillingen er kr. 980.000,-.
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Jarle Bjørn Hanken, søker nr. 1, ansettes som rådmann i Tvedestrand kommune på åremål i 8 år.
Forhandlingsutvalget utarbeider arbeidsavtale, lederavtale og fastsetter lønn og øvrige vilkår for
stillingen i henhold til delegert fullmakt.
Dersom Jarle Bjørn Hanken ikke tar imot stillingen, bes forhandlingsutvalget igjen vurdere
andre søkere til stillingen, eventuelt starte ny rekrutteringsprosess.

PS 35/16 Referat- og drøftingssaker


Morten Foss (Sp) etterlyste henvendelsen fra Gjerstad kommune vedr. mulighet for å
lage en intensjonsavtale for 3 eller 4 kommuner.



Ordføreren henviste til rådmannens informasjon om henvendelsen fra Gjerstad kommune
i kommunestyremøte 26.04.2016. Det ble ikke fremmet forslag om å gå i dialog med
Gjerstad kommune vedr. denne henvendelsen.



Ordføreren orienterte om tidligere vedtak som er fattet, henholdsvis 09.02.2016 og
26.04.2016. Vedtakene som er fattet i kommunestyret har forhandlingsutvalget forholdt
seg til og jobbet ut i fra.



Ordføreren vil sende et brev til Fylkesmannen for å få klarhet i hvilke frister som gjelder
dersom vedtaket om 4K faller i kommunestyre 23.06.2016.

