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Konstituering Kommunedirektør

Ordførerens forslag til vedtak:
1. Kommunalsjef for økonomi og administrasjon, Marianne Stranden, konstitueres i
stillingen som kommunedirektør i Gildeskål kommune.
2. Konstitueringen gjelder fra 20.06.20 og inntil ny kommunedirektør er på plass.
3. Stranden lønnes i konstitueringen tilsvarende hva som pr dato er gjeldende for
stillingen. Ny avlønning gis virkning fra og med 20.06.20.

Bakgrunn for saken:
Rådmann Helge Akerhaugen har sagt opp sin stilling i Gildeskål kommune. Rådmannen tar ut
ferie og etter avtale vil hans siste arbeidsdag være 19.06.20. Formelt fratrer han 31.07.20.
Det er behov for å konstituere en person i stillingen inntil ny fast kommunedirektør er på
plass i stillingen.
Det foreslås at kommunalsjef for økonomi og administrasjon, Marianne Stranden,
konstitueres inntil ny fast kommunedirektør er på plass i stillingen.

Marianne Stranden har vært kommunens økonomisjef i 5 år nå og har en kjennskap til den
totale kommunale organisasjonen og kommunens økonomi som gjør henne vel egnet til å
ivareta denne funksjonen i tiden framover. På denne måten vil hun også være sentral i
overføring av viktig kunnskap om kommunens organisasjon, tjenester og økonomi til ny
kommunedirektør når hun eller han tiltrer.
Ordfører har forespurt Marianne Stranden og hun har sagt seg villig til å påtas seg ansvaret
som kommunedirektør inntil videre. Virksomhetsleder organisasjon og personal, Wenche
Lind, har på vegne av ordfører gjennomført drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte og de
tillitsvalgte slutter seg til ordførers forslag om å konstituere Marianne Stranden som
kommunedirektør. Det foretas en midlertidig rokkering av hennes opprinnelige
arbeidsoppgaver for å gi Marianne Stranden nødvendig tid og rom for å kunne konsentrere
seg om denne viktige rollen.
I henhold til hovedtariffavtalen §13.4 skal en medarbeider som konstitueres i en høyere
lønnet stilling utbetales slik lønn som vedkommende ville fått med opprykk til stillingen.
Ordfører foreslår derfor at Stranden i konstitueringsperioden gis samme lønnsnivå som
rådmann Helge Akerhaugen har pr. i dag. Lønnsopprykket bør gis med virkning fra og med
den dagen Stranden overtar ansvaret som kommunedirektør, altså fra 20.06.20.

