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Saken gjelder: 
Tidligere rådmann Bente Hedum sa opp sin stilling i Spydeberg kommune i februar 2011 for 
å tiltre som rådmann i Moss kommune. Kommunestyret nedsatte et rekrutteringsutvalg som 
har bestått av ordfører Britt E. Gulbrandsen, varaordfører Martha Mjølnerød og Gunnar 
Espelid. Hovedtillitsvalgt for akademikerne Thor-Erik Klever og hovedtillitsvalgt for 
Fagforbund, Bjørg Iversen har også tiltrådt utvalget. Rekrutteringsarbeidet har foregått med 
hjelp av Østfold Bedriftsenter AS ved Jan Gander som ekstern rådgiver.  
 
Rekrutteringsutvalget fikk som mandat/oppdrag og planlegge og å gjennomføre en 
rekrutteringsprosess og å tilrå overfor kommunestyret. Rekrutteringsutvalget valgte å knytte 
til seg ekstern støtte for å sikre kvaliteten underveis i prosessen. Ved valg av konsulent forelå 
det tilbud fra 3 firma. Espen Balle, Kommunal Rekruttering og Østfold Bedriftsenter AS 
Sistnevnte ble valgt ut fra en konkret vurdering av tilbudene som forelå. 
 
Utvalget har arbeidet etter fastlagt framdriftsplan med sikte på at kommunestyret ansetter ny 
rådmann i møtet 24.5.2011. 
 
Det har kommet inn 7 søknader, 3 har bedt om konfidensiell behandling, noe som ikke kunne 
etterkommes. 2 av disse har siden trukket sin søknad. Søkerlisten ble offentliggjort 30.3.2011        
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Innstilling: 
 

1. Geir Runar Johannessen blir tilbudt stillingen som rådmann i Spydeberg 
kommune. 

 
2. Formannskapet gis fullmakt til å inngå arbeids- og lederavtale.  



 
Vurderinger: 
 
Faglige og generelle forhold: 
Rekrutteringsutvalget har arbeidet ut fra prinsipp om at rekruttering av rådmann bør skje i en 
ekstern, åpen konkurranse. De vektlagte egenskaper som det var tilslutning til i tidlig fase i 
prosessen, ble innarbeidet i annonseteksten ved utlysning. Vurdering av søkerne har vært 
basert på dette arbeidet.  
 
I rekrutteringsprosessen er det uttrykt klare behov for framtidig stabilitet i kommunens 
øverste administrative ledelse. Så langt det er mulig å forutsi, er dette hensyn ivaretatt ved 
tilrådingen.  
 
Informasjon: 
Stillingen har vært utlyst i Kommunal Rapport, Oslofjordsamkjøringen, Østlandets Blad og 
Sarpsborg Arbeiderblad. Den ble også lagt ut på kommunens hjemmesider.  
 
 
Økonomiske konsekvenser:   
Det har påløpt utgifter i rekrutteringsarbeidet til annonsering og bruk av ekstern rådgiver. 
Dette vil bli rapportert til formannskapet. Slike ekstraordinære engangs utgifter det ikke er 
budsjettet med, vil framkomme som avvik ved senere budsjettrapporteringer. 
Avlønning har vært drøftet med den anbefalte kandidaten. Tilbud om lønn til rådmann på 
10,7G p.t. kr 807 432,- er akseptert.  
 
Miljøkonsekvenser/helsefremmende tiltak/Lokal Agenda 21:     
 
Rekruttering av dyktig administrativ leder vil være viktig for motivasjon og arbeidsmiljø blant 
våre ansatte. Gode kommunikasjonsevner og evne til å lede i team, ansvarliggjøre og motivere 
medarbeidere på alle plan er vektlagt ved utvelgelsen.  
 
 
 

Spydeberg kommune, 19. mai 2011 
 
 
 

Britt E. Gulbrandsen 
ordfører 
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