
 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  

Bø kommune 

Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 

8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

   
              MØTEPROTOKOLL 

 
Ekstraordidnært formannskapsmøte 

 

 

Møtested Kommunestyresalen 

Møtedato: 09.01.2009 

 

Møtestart: 10.00. 

Møteslutt: 12.00 

   

 

 

Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 

 Viggo Willassen 

 Viggo Johnsen 

 Hilde Nilsen 

 Tor Andersen 

 

Ansattes representanter: 

 Oddveig Olaisen 

 Alice Eriksen 

 

Dessuten møtte.  Kontorsjef Arvid Pedersen 

 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 

 

 Til innkallingen:  

 Innkallingen enstemmig vedtatt.  

 

 Til saksliste:  

 Forslag fra ordfører: 

 Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. 

 Sak 001/09 utsettes. 

 

 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
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SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 

0004/09 09/00028  

 REFERATER OG MELDINGER   
 

0001/09 08/01139  

 EVENTUELT FELLESMØTE MED FORMANNSKAPET I ØKSNES OG 
BØKS  (utsatt) 

 

0002/09 08/01154  

 ARBEIDSMØTE/FORBEREDELSE RÅDMANNSTILSETTING  
 

0003/09 09/00005  

 FORMANNSKAPSMØTE DEN 22.01. UTGÅR. NY MØTEDATO 15.01. 
 

 

 

0004/09  

REFERATER OG MELDINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Referatliste ble utdelt i møtet. 

 

Ref. innstilling. 

Viggo Johnsen ba om nærmere informasjon om pkt. 3 og 4 på referatlista, og kontorsjefen 

orienterte og besvarte spørsmålene. 

 

Tor Andersen tok opp fylkesordførerens utspill om krigen i Gaza. 

Ordføreren i Bø anmodes om å være med på nevnte opprop. 
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Ordfører  opplyste at kan kom til å besvarte henvendelsen fra fylkesordføreren. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  

0001/09  

EVENTUELT FELLESMØTE MED FORMANNSKAPET I ØKSNES OG BØKS 

 

Utsatt – se godkjenning av sakslisten. 

 

 

  

0002/09  

ARBEIDSMØTE/FORBEREDELSE RÅDMANNSTILSETTING 

 

Behandling: 
Ordføreren orienterte om prosessen. 

Kontorsjefen orienterte om hva som er utsendt i saken: 

- Brev av 15.januar 2009 

- Utlysningstekst 

- Søknader og cv fra 5 søkere, hvorav 2 av søkerne har anmodet om å bli behandlet 

konfidensielt. 

Han minnet videre om at det er kommunestyre som skal ansetter rådmannen. Det er nedsatt ei 

arbeidsgruppe som skal velge kandidater til intervju og videre prosess. 

Administrasjonsutvalget skal vedta innstilling til kommunestyret. 

Formannskapet oppnevnte i november ei intervjugruppe som består av ordfører, varaordfører, 

Viggo Johnsen, en fra administrasjonen, samt en tillitsvalgt. 

Rådmannen har utpekt Kontorsjef Arvid Pedersen fra administrasjonen, og de tillitsvalgte må 

velge sin representant. 

Intervjugruppa skal utarbeide innstilling til administrasjonsutvalget. Ordfører skal lede 

prosessen og er leder av intervjugruppa. Kontorsjefen har ansvaret for den praktiske delen av 

arbeidet. 
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Til intervjuet skal det utarbeides en intervjumal, og det skal lages en struktur på det som skal 

innhentes av referanser. 

 

Dagens møte skal bli enige om kandidater til intervju som skal gjennomføres 28. januar. 

 

I kommunestyremøte 29. januar skal de kandidater som er innkalt til intervju få lov å 

presentere seg. Kommunen skal også presentere seg / vise en presentasjon i nevnte møte. 

  

Intervjugruppa skal etter intervjurunden og kommunestyremøte fremme ei innstilling til 

administrasjonsutvalget. 

 

Tilsetting vil etter planen skje i kommunestyremøte 26. februar. 

Den ansattes representant i intervjugruppa bør møte i nevnte kommunestyremøte. Denne delen 

av kommunestyremøte blir lukket. 

 

Kontorsjefen vil alt i dag ta kontakt med aktuelle søkere som skal møte til intervju for å 

orientere om prosessen. 

 

Konklusjonen hittil i møtet er at man er enige i prosessen. 

 

Møtet ble nå lukket: 

-------- 

 

Konklusjon: 

Skissert prosess enstemmig vedtatt.  

- Alle 5 søkerne innkalles til intervju. 

- Alle 5 får mulighet til å presentere seg i kommunestyremøte 29.januar, hvor også 

kommunen skal presenteres 

- Intervjugruppa foretar intervju av alle søkerne og innstiller til administrasjonsutvalget 

- Administrasjonsutvalget innstiller til kommunestyret  

- Kommunestyret foretar tilsetting i møte 26. februar 

- Ordfører er leder av intervjugruppa og tilsettingsprosessen 

- Kontorsjefen ivaretar det praktiske arbeidet i saken 
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- Med åremål menes 6 år. 

- Avlønning som i dag 

- Hva vi mener med bostedsplikt 

- Det må skaffes vitnemål og attester fra dem som ikke har sendt inn slikt. 

- Referanser etterspørres etter intervjuene 

- Administrasjonen avklarer behov og tilbud i forhold til husvær 

- Kontorsjefen tar kontakt med søkerne umiddelbart etter møtet. 

 

 

 

0003/09  

FORMANNSKAPSMØTE DEN 22.01. UTGÅR – NY MØTEDATO 15.01.09. 

 

Forslag til vedtak: 

Ref. innstilling. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapsmøte den 22.01.09 utgår. Ny møtedato 15.01.09. 

 

 

Til slutt i møtet orienterte ordfører om planer for markering av rådmannens avgang. 12. 

september 2009. 

 

Rett utskrift: 

 

Sture Pedersen                   Grete F. Olsen                          Viggo Willassen 

Ordfører                             Formannskapssekretær             Representant 


