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Ansettelse av rådmann i Stjørdal kommune.
Ordførerens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune tilsetter som ny rådmann i Stjørdal kommune Anne Kathrine Slungård fra
01. januar 2017. Formannskapets forhandlingsutvalg gis fullmakt til å forhandle lønns- og
ansettelsesvilkår.
Dersom Slungård takker nei til stillingen som rådmann, vil saken gå tilbake til
ansettelsesutvalget for videre vurdering av ansettelsesprosessen.

Vedlegg:
Stillingsannonse avis
Stillingsannonse nett
Offentlig søkerliste
Vedlegg ikke vedlagt:
Søknader med cv - Off.l. § 25, 1. ledd
Sammendrag:
16. mars 2016 fattet kommunestyret følgende vedtak, jf. arkivsaksnr. 2016/2700:
«1. Ordføreren gis fullmakt til snarest, å starte prosessen med å ansette ny rådmann.
2. Som ansettelsesutvalg oppnevnes i tillegg til ordføreren:
Varaordfører
Annette T. Jensen
Joar Håve
Toril Sandvik
3. Tillitsvalgte tas med i prosessen i henhold til Hovedavtalen §3-1d

4. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å konstituere rådmann inntil ny rådmann tiltrer stillingen.
5. Ansettelsesutvalget avgjør om stillingen skal være fast, eller på åremål.
6. Kostnader knyttet til ansettelsesprosessen dekkes inn ved saldering av budsjettet for 2016.»
Ansettelsesutvalget inngikk avtale med Headvisor AS. Avtalen ble inngått iht. Forskrift om
offentlig anskaffelser, del 1. I tråd med avtalen har Headvisor AS hatt en rådgivende rolle
ovenfor ansettelsesutvalget og levert tjenester i de ulike fasene i prosessen.
Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet representerte de tillitsvalgte i
prosessen. I tillegg deltok jurist fra personalenheten, som sikret at prosessen ble gjennomført i
henhold til gjeldende regelverk og rutiner.
Stillingen ble annonsert fra og med 04. juni 2016. Søknadsfristen ble satt til 10. august 2016.
Saksopplysninger
Det ble utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon som benyttes som et viktig verktøy i
utvelgelsesfasen. Kravspesifikasjonen ble utarbeidet etter en analyse fra gjennomførte samtaler
med ansettelsesutvalget, Headvisor AS, tillitsvalgte og et stort utvalg ansatte i kommunen.
Kunngjøring
Stillingen ble annonsert i Adresseavisen, Stjørdalens Blad, Trønder-Avisa, Dagens Næringsliv,
Stjørdals-Nytt, Kommunal Rapport, finn.no, hjemmesidene til kommunen og Headvisor. Det ble
også produsert en film som ble publisert på Facebook, og spredt i ulike sosiale kanaler.
Søkerlisten
Endelig søkerliste inneholdt 9 søkere til stillingen.
Offentlig søkerliste:
Trukket søknad
Jacobsen, Terje Dallari
Myhre, Mary Ann
Slungård, Anne Kathrine
Berg, Jonny
Rømo, Tore
Sletner, Tor Christian
Gaarder, Thorbjørn
Haarsaker, Tom.

54
51
52
57
51
58
60
50

***
Mann
Kvinne
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

***
Rådmann
Utviklingsleder
Administrerende direktør
Regiondirektør Bufetat
Konst. Rådmann
Director
Chief credit officer
Arbeidende styreformann

***
Tromsø
Meråker
Oslo
Trondheim
Elvarli
Tønsberg
Oslo
Trondheim

Som det fremgår av listen ovenfor ba en søker om at søknad ble unntatt offenlighet. Denne
anmodningen ble ikke innvilget av kommunen og kandidaten valgte å trekke sin søknad før
offentliggjøring av søkerlisten.
Tre kandidater ble invitert til førstegangsintervju med ansettelsesutvalget og Headvisor. Alle tre
kandidatene gikk videre til dybdesamtale som inkluderte gjennomføring av
persontest/teamprofilanalyse med Headvisor. Deretter ble de invitert til presentasjon og nytt
intervju med ansettelsesutvalget og Headvisor.
Samtlige tre ble vurdert til å fylle kravene til stillingen, men hadde ulik kompetanse, bakgrunn
og profil. Før møtet med ansettelsesutvalget ble kandidatene bedt om å forberede og presentere
ulike oppgaver/ caser.

Utvelgelse
Etter å ha vurdert formell kompetanse, erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper hos
kandidatene opp mot de oppgaver og rammevilkår de vil møte i stillingen som rådmann i
Stjørdal kommune, valgte ansettelsesutvalget å gå videre med en av kandidatene:
Anne Kathrine Slungård.
Etter en samlet helhetsvurdering ble Slungård av et enstemmig ansettelsesutvalg ansett å være
den best kvalifiserte kandidaten for stillingen. Begge tillitsvalgtrepresentantene gav sin
tilsutning til denne vurderingen.
Innstilling
Etter en samlet vurdering basert på flere intervjuer, innhentede referanser, samt
arbeidspsykologiske tester anbefaler et enstemmig ansettelsesutvalg at Anne Kathrine Slungård
tilbys stillingen som rådmann i Stjørdal kommune.

