
Den 7. desember 2018 ble det avholdt møtei Måsøy formannskap
Møtetble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet ble avtalt muntlig i kommunestyremøtet 06.12.18 med bakgrunn i rådmannens

oppsigelse samme dag.

Det ble sendt ut en e-post den 07.12.18 med innkalling til drøftingsmøte.

Til stede:

Fra administrasjonen:
S ekretær i møtet kontorfaglært Lill-Iren Sj ursen.

Jarle L. Lystad ble oppringt og tiltrådte møtet etter at formannskapet var ferdig drøftet rundt
konstitueringen.

Møtetvar innkalt som et drøftingsmøte, hvor ingen sakspapirer var sendt ut i forkant.
Møteinnkalling - Godkjent

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP

Følgende ble drøftet:

Møtet satt kl. 10.00

Navn
Reidun Mortensen
Tor-Bjarne Stabell
Robin Jørgensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen

Forfall Møtt for

Rådmannens oppsigelse
Stedfortreder
Konstituering: Jarle L. Lystad ble forespurt, og konstitueres som ny
rådmann til stillingen blir besatt igjen.
Utlysning ny rådmann må starte snarest mulig, og søknadsfrist
settes til01.02.2019
Dato for ekstraordinært kommunestyremøte settes til 18.12.18

Ordfører sender ut mail til alle ansatte i Måsøy kommune
Jarle Lystad ivaretar oppgaven med alt praktisk vedr. rådmannens

fratredelse.

Møtet hevet kl. I1.10
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Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: 07.12.2018 Tid: kl. 1,0.00

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

t8167 181633

KONSTITUERING RÅDMANN

vtÅSøy KOMMUNE , 9690 Havøysund den 7. desember 201 8

412

Reidun Mortensen
ordfører



Sak 67118

KONSTITUERING NÅUVTANN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Reidun Mortensen
t81633

Arkiv 412

Saksnr.:
671r8

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
07.12.20t8

Innstilling:

Dokumenter:

1. Rådmannens oppsigelse av 06.12.18

Innledning:
INGEN SAKSPAPIRER I FORKANT AV MØTET

Saksutredning:

Rådmannen leverte skriftlig oppsigelse samme morgen som kommunestyremøtet skulle
avholdes, 06.12.18. Hun ba samtidig om å bli fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden fra
07.12.18. Kommunestyret valgte å behandle saken, og vedtok følgende:

Kommunestyret tar rådmannens oppsigelse til etteruetning og imøtekommer samtidig
rådmannens ønske om å blifritattþr arbeidsplikt i oppsigelsestidafra 07.12.18.

I kommunestyremøtet ble man enige om at formannskapet måtte møtes dagen etterpå for å
konstituere ny rådmann.

Formannskapet må nå starte prosessen med å rekruttere ny rådmann, og ønsker å få ut
utlysningen så fort som mulig. Søknadsfrist settes til 1. februar 2019.

Når en stilling blir stående ledig ut over en måned, er det som hovedregel at det foretas
konstituering i stillingen. Ved päIagl stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling, utbetales
den høyere lønnede stillings løwtfra første dag når vedkommende overtar stillingens fulle
arbeids- og ansvarsområde, jfr. Hovedtariffavtalen $ 13.

Jarle L Lystad er forespurt, og har sagt seg villig til å konstitueres som rådmann til stillingen
blir besatt igjen.

Havøysund, den 7. 12.2018

4rUo_--^-^-
Reidun Mortensen

Ordfører
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KoNSTTTUERTNG nÄ.uvrnlw

Innstilling:

Behandling:

Ordfører Reidun Mortensen (SP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av
formannskapet:

Formannskapet i Måsøy konstituerer Jarle L. Lystad som rådmann fra07.l2.l8 til ny rådmann

er på plass. Jarle L. Lystad lønnes tilsvarende rådmannens lønn fra07.I2.l8.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet i Måsøy konstituerer Jarle L. Lystad som rådmann fra07.l2.l8 til ny rådmann

er på plass. Jarle L. Lystad lønnes tilsvarende rådmannens lønn fra07.l2.l8.

Enst. vedtatt
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