Nye Lindesnes
Fellesnemnda

REFERAT (UTKAST)
Styre/organ:
Sted:
Dato:
Tidsrom:

Fellesnemnda
Mandal rådhus, bystyresalen
Fredag 17.11.2017
14:00 – 15:00

Fellesnemnda:

Fra Lindesnes kommune:
Nancy T. Olsen
Trond Hennestad
Tor Magne Risdal
Stanley Tørressen
Fra Marnardal kommune:
Helge Sandåker (nestleder)
Janne Wigemyr
John Øyslebø
Svein Jarle Haugland
Doris Tjelland Håland
Fra Mandal kommune:
Alf Erik Andersen (leder)
Jon Gunnar Ask
Randi Fredriksen Ihme
Even Tronstad Sagebakken
Margrethe Holte
Victoria Fredriksen
Stefan Keric
Dagfinn Lauvsland
Anju Choudhary Manneråk
Vidar Tjelland
Janne Fardal Kristoffersen
Per Olav Skutle
Christoffer Westermoen

Ungdomsrepr.:
Prosjektkoord.:
Meldte forfall:

Vara for Janne Fardal Kristoffersen

Vara for Anju Choudhary Manneråk.
Vara for Vidar Tjelland

Vara for Christoffer Westermoen
Ungdomsrepresentant Lindesnes
Ungdomsrepresentant Lindesnes

Vararepr. hadde heller ikke anledning til å møte.
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Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

FN-60/2017 – TILSETTING AV PROSJEKTLEDER/RÅDMANN TIL NYE LINDESNES KOMMUNE
Vedlegg (deles ut i møtet:


Kandidatrapport (det vil i møtet bli satt av tid til gjennomlesning av rapporten).

Innstilling fra ansettelsesutvalget:
Ansettelsesutvalget innstiller
Fellesnemnda ansetter Kyrre Jordbakke som prosjektleder/rådmann for nye Lindesnes kommune.
Leder for fellesnemnda i samråd med ordføreren i Lindesnes og ordføreren i Marnardal
kommuner får fullmakt til å sluttføre lønns- og lederavtale med Jordbakke.
Behandling i fellesnemnda:
Lukking av møtet
Leder foreslo å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven §31 (Møteoffentlighet), nr. 4. som lyder: «Et
folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.»
Fellesnemda drøftet dette og vedtok enstemmig å lukke møtet.
Ungdomsrepresentantene forlot da møtet.
Behandling av saken
Fellesnemnda vedtok enstemmig:
Fellesnemnda ansetter Kyrre Jordbakke som prosjektleder/rådmann for nye Lindesnes kommune.
Fellesnemnda godkjenner framforhandlede betingelser.
Saksopplysninger
Fellesnemnda for nye Lindesnes kommune gjorde i møte 8.9.17 slikt vedtak i forbindelse oppstart av
arbeidet med å rekruttere prosjektleder/rådmann til nye Lindesnes kommune:
Arbeidsutvalget, én tillitsvalg, og to representanter fra administrasjonen oppnevnes som et
innledende innstillingsutvalg med ansvar for utlysning og utplukk av kandidater til intervju. Siste
intervju gjennomføres med partssammensatt utvalg som innstiller til fellesnemnda.
Ansettelse vedtas i fellesnemnda.
Følgende velges til den innledende runden med utlysning, utplukk, og innledende intervju av
kandidater:




Som politiske representanter velges arbeidsutvalget.
Fra de tillitsvalgte deltar Sigmund Tveiten.
Som representanter fra administrasjonen deltar personalsjef i Mandal Siren Vetnes
Johannessen og personalsjef i Lindesnes Liv Lysgaard. Sekretær funksjonen ivaretas av
administrasjonen.

Prosessen med innhenting av tilbud fra rekrutteringsfirma har fulgt reglement for offentlige anskaffelser.
Det ble innhentet tilbud fra følgende firma: Personalhuset, Hodejeger Åstveit, CR-Group, Jobzone,
Mercuri Urval, Selection Partner og Skagerak Consulting.
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Etter en totalvurdering i henhold til tildelingskriteriene ble Skagerak Consulting AS valgt som
samarbeidspartner.
Prosjektleder/rådmannsstillingen ble lyst ledig med søknadsfrist 24.10.2017. Ved søknadsfristens utløp
hadde det meldt seg 19 søkere. 4 av søkerne trakk seg rett etter søknadsfristens utløp. Av de resterende
15 søkerne var det 4 kvinner og 11 menn. 1 kandidat har senere meddelt at han trekker søknaden.
Utvidet søkerliste og søknader følger ikke saken som trykte vedlegg.
I samråd med rådgiverne fra Skagerak Consulting ble 5 kandidater innkalt til dybdeintervju og testing
(personlighets-, evne- og ferdighetstester). Med bakgrunn i dybdeintervjuene ble 4 kandidater valgt ut til
intervju med Fellesnemndas ansettelsesutvalg. Utvelgelsen ble gjort av ansettelsesutvalget med
utgangspunkt i kandidatrapporter og innstilling fra Skagerak Consultings rådgivere.
2 kandidater ble innkalt til 2. gangs intervju med ansettelsesutvalget.
Ansettelsesutvalget har enstemmig tilrådd at kandidat Kyrre Jordbakke innstilles til stillingen som
prosjektleder/rådmann for nye Lindesnes kommune.
Utvalget har lagt vekt på å rekruttere en prosjektleder/rådmann med strategiske evner, gode
lederegenskaper og vilje til å lede nye Lindesnes kommune gjennom det pågående omstillings-arbeidet
og bygge en ny sentral kommune på Sørlandet til beste for innbyggerne, næringslivet og medarbeiderne.
Kandidaten har bred og solid utdanning og yrkeserfaring – og har vilje til å bygge opp et lederteam som
tar et felles ansvar for å utvikle en ny innovativ kommunen for morgendagens utfordringer.
Vi opplever at kandidaten er resultatorientert, er en tydelig leder og har kraft til å omsette politiske
vedtak i praktisk handling. Vi har også lagt vekt på at kandidaten har et bredt samfunnsperspektiv og er
opptatt av kommunens næringspolitiske utfordringer og muligheter.
Søknad og CV for Kyrre Jordbakke vil være tilgjengelig i Fellesnemndas møte.

Skagerak Consulting har gjennomført 4 referanseintervju knyttet til Kyrre Jordbakke – fra hhv.
overordnet, underordnet, sideordnet og tillitsvalgt. Referanseintervjuene bekrefter inntrykket
ansettelsesutvalget har av kandidaten.
Ansettelsesutvalget har hatt 4 møter knyttet til arbeidet med å rekruttere til stillingen.

---*---

Etter at selve møtet var avsluttet ble Kyrre Jordbakke presentert for fellesnemnda.
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