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Konstituering av rådmann

Ordførerens i n nstil I i ng :
Frank Bækken konstitueres i stillingen som rådmann for en periode på 6 måneder fra
1. mars 2019

Kommunestyret delegerer i tråd med delegasjonsreglementet følgende oppgaver til
formannskapet:

1. a) Fastsetter arbeidsvilkår og lønn forbundet med konstitueringen
2. b) Legger til rette for en fleksibel varighet knyttet til ny rådmanns tiltredelse
3. c) Avklarer eventuelle vilkår/forutsetninger for øvrig som grunnlag for
ordførerens inngåelse av avtalen

Vedlegg
Ingen

Saksufredning:
Innledning
Rådmann Marion Høgmo har sagt opp sin stilling som rådmann i Loppa kommune. Rådmannens
oppsigelsestid utløper 28. februar 2019.
Rådmannen i samarbeid medformannsknpet hør giortforberedende arbeid når det gjelder prosessen
þr rekruttering av ny rådmann ifast stilling. Formannsknpet behandler dette i egen sak.

Kommunestyret konstituerer

Etter kommunelovens $22 skal kommunen ha en rådmann. I Loppa kommune har rådmannen
i sin organisasjon ansatt assisterende rådmann. Denne stillingen er sagt opp og rådmannen
har i den forbindelse konstituert assisterende rådmann.
Myndigheten til å konstituere rådmann er ikke delegert og skal derfor foretas av
kommunestyret selv.
Hensyn

til grunn for innstillingen

Ordfører har kommet til at det er noen hensyn som må veie tungt i valget av person

. - God kjennskap til organisasjonen
. - Tilstrekkelig oversikt når det gjelder kommunens situasjon og utfordringer
. - Ledererfaring på høyt nivå
. - Tilgjengelighet og minst mulig avbrudd i løpende virksomhet som følge av
konstitueringen
Forslag til løsning
Ordfører foreslår at Frank Bækken konstitueres í stillingen som rådmann med virkning
fra 1. mars 2019 da det under enhver omstendighet vil ta så vidt lang tid fra fratreden til
en ny kan tiltre at det er nødvendig å konstituere i stillingen.
Bækken er for tiden konstituert som assisterende rådmann og driftsjef i Loppa
kommune. Ordfører har mottatt gode tilbakemeldinger fra organisasjonen på det
arbeidet han har gjort i sin rolle som assisterende rådmann og driftsjef. Han bor i
Loppa kommune og har derfor også bred kjennskap til kommunale forhold. Han har
også bred erfaring fra administrasjon, gjennom tidligere arbeidsforhold.
Fastsetting av vilkår og inngåelse av avtale
Konstitueringens virketid er avhengig av når en ny rådmann kan tiltre. Det forutsettes
inngått en avtale på 6 mndr. fra tiltredelse med adgang til tilpasning.

Ordføreren inngår avtalen med den som konstitueres på grunnlag av formannskapets
beslutning og kommunestyrets vedtak.

