
 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 
 

 

 

REFERAT 
 

Utvalg: ANSETTELSESUTVALG - SAS  

Møtested: Andebu herredshus, formannskapssalen  

Møtedato: 21.04.2015 Tid: 08:30 – 10:00 

 

 

 

Møtte:  Bjørn Ole Gleditsch, Erlend Larsen, Bjarne Sommerstad, Roar Gunnufsen, Hilde 

Hoff Håkonsen 

 

Forfall: Morten Joel Istre  

  

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 27.mars. 

Innkalling og referat godkjent. 

Sak 2: Prosess rekruttering og ansettelse av ny prosjektleder/ rådmann. 

Gro Dvergastein, Magne Eckhoff, Roger Stampe og Benedikte Kirkeberg fra personal 

og innkjøp i Sandefjord orienterte om arbeidet med valg av rekrutteringsfirma.  

Følgende fire store anerkjente firmaer ble forespurt om å levere tilbud: 

1. Mercuri Urval 

2. Headvisor 

3. Skagerak Consulting 

4. Habberstad 

Alle fire firmaene leverte tilbud, og har vært inne til samtale/forhandling med 

personal- /innkjøpsavdelingen i Sandefjord. Foretrukket leverandør ble valgt ut fra 

følgende tildelingskriterier : 

Pris 20% 

Kvalitet 80% 

Etter vurderinger av tildelingskriteriene, samt samtaler/forhandlinger, ble Headvisor 

anbefalt. Ansettelsesutvalget sluttet seg til anbefalingen. Innstillingsbrev sendes ut 

22.04. med karenstid fram til 28.04. kl.15.00. 

Ansettelsesutvalget avtaler møte med Headvisor umiddelbart etter karenstidens utløp. 

Magne Eckhoff avtaler kontraktsmøte og sender bekreftelse på dette til 

ansettelsesutvalgets medlemmer. 



Administrasjonen i Sandefjord utarbeider en pressemelding. 

Vedtak:  

Ansettelsesutvalget velger Headvisor som rekrutteringsfirma for ansettelsesprosessen 

av ny prosjektleder/rådmann. 

 

Sak 3: Intern utlysning av stillinger. 

Flere ledende stillinger har blitt utlyst internt i alle tre kommuner. Det foreligger et 

forslag til tolkning/praksis i tiden fremover. Dette forslaget bør legges frem for 

ansettelsesutvalget og PSU. 

Saken tas opp på neste møte i ansettelsesutvalget.  

 

Eventuelt:  

Koordinerende støttefunksjon: 

Lars Joakim Tveit er forespurt om å bistå Fellesnemndas arbeid i en 20% stilling som 

koordinerende støttefunksjon. Ansettelsesutvalget støtter dette. 

Innstilling fra ansettelsesutvalget:  

Lars Joakim Tveit blir engasjert inntil videre i en 20% stilling som koordinerende 

støttefunksjon for Fellesnemnda. Arbeidsutvalget får myndighet til å justere 

stillingsstørrelsen etter arbeidsmengde opp mot 50% stilling.  

 

Følgende arbeidsoppgaver tillegges den koordinerende støttefunksjon:  

Ansvarlig for gjennomføring av vedtak i Fellesnemnda. 

Saksforberedende arbeid, samt oppfølging, 

Overordnet koordineringsansvar.  

Delta på møtene i Fellesnemnda, PSU, arbeidsutvalget og ansettelsesutvalget, samt 

følge opp alle underkomiteer.  

Komme med forslag til videre arbeid i tett dialog med de to andre rådmennene.  

Utarbeide kartleggingsgrunnlag etter vedtak i nemnda. 

Nærmere oppgaver avtales etter hvert.  

 


