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KOMMUNEDIREKTØR - TILSETTING  
 
 
Vedlegg: 
- Stillingsannonsen (kort og lang versjon) 
- Offentlig søkerliste  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Utvidet søkerliste  
- Søknader og CV for søkerne  
- Vurderinger  
 
Sammendrag: 
Stillingen som kommunedirektør i Øyer ble lyst ledig etter at Ådne Bakke sa opp sin stilling. 
Ved søknadsfristens utløp hadde Øyer kommune mottatt 9 søknader, 1 kvinne og 8 menn. 
Underveis i prosessen har 3 søkere trukket sine søknader, alle menn. Det ble nedsatt et 
ansettelsesutvalg som med dette legger fram forslag om at Åsmund Sandvik ansettes som 
ny kommunedirektør. 
 
Saksutredning: 
Ådne Bakke sa opp stillingen som kommunedirektør og fratrådte 30. april 2021.  
Til å gjennomføre prosessen med rekruttering ble ansettelsesutvalg opprettet av 
kommunestyret 28. januar 2021 i sak 19/21 Opprettelse av ansettelsesutvalg. 
 
Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Jon Halvor Midtmageli, varaordfører Nisveta 
Tiro, opposisjonsleder Brit K. Lundgård, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet Gro H. 
Kristensen og hovedtillitsvalgt fra NITO, Odd Magne Tuterud, med Hanna Røberg fra 
administrasjonen som sekretær. Ansettelsesutvalget har hatt 5 møter inkludert førstegangs 
intervjuer, og i tillegg en dag med andregangs intervjuer med utvalgte kandidater og 
avsluttende møte i utvalget. 
 
Kommunestyret åpnet i sak 19/21 Opprettelse av ansettelsesutvalg for at det kunne 
benyttes rekrutteringsbyrå i tilsettingsprosessen. Konsulentselskapet Headvisor har bistått 
med testing, referansesjekk og andregangs intervjuer av de kandidatene som var med i siste 
runde. 
 
Før utlysning ble det gjennomført en «miniundersøkelse» der politikere (kommunestyrets 
representanter), ansatte på ledernivå (kommuneledelsen og tjenesteledere) og tillitsvalgte 
ble invitert til å komme med innspill til hvilken profil en ny kommunedirektør burde ha. 
 
Stillingen ble lyst ut 15. mars med søknadsfrist 8. april. Stillingen ble annonsert slik, i tillegg 
til www.nav.no og kommunens egen nettside og Facebookside: 

http://www.nav.no/


Kanal Metode 
GD / Samkjøringen Papir + karusell nett og mobil 
Kommunal Rapport Nettannonse med henvisningsannonse 
Dagens næringsliv Nettannonse med henvisningsannonse 
Facebook Fremmet annonsering på Facebook 
LinkedIn Via «Tur digital», som Lillehammerregionen 

vekst har kontakt med 
 
Ved søknadsfristens utløp hadde Øyer kommune mottatt 9 søknader, 1 kvinne og 8 menn, 
hvorav 6 ba om at navnet skulle unntas offentlighet iht.  Offentleglova § 25. 
Ansettelsesutvalget innvilget søknadene fra 5 av søkerne, alle menn, og 1 trakk sin søknad. 
Søkerlisten ble offentligjort 16. april 2021.  
 
Kommunal Rapport påklaget avgjørelsen om unntak fra offentliggjøring. 
Ansettelsesutvalget opprettholdt sitt standpunkt. Saken gikk så til Statsforvalteren for 
endelig behandling og Øyer kommune fikk medhold i sin avgjørelse.  
 
Vurdering: 
Begrunnelser og vurdering av kandidatene er unntatt offentlighet iht.  Offentleglova § 25. 
Opplysningene vil gis kommunestyrets medlemmer i en lukket del av kommunestyremøtet.  
 
 
Tilsettingsutvalgets innstilling: 
1. Åsmund Sandvik tilsettes i åremålsstilling som kommunedirektør i Øyer kommune. 
Åremålet varer i seks år, med mulighet for forlengelse ytterligere seks år. 
Tiltredelsestidspunkt avtales nærmere.  
 
2. Ordføreren gis fullmakt til å framforhandle arbeidsavtale og lederavtale, herunder lønn 
og andre tilsettingsvilkår. Ordføreren orienterer kommunestyret om innholdet i avtalene så 
snart som mulig etter at de er forhandlet.  
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører


