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Ansettelse av prosjektleder og midlertidig prosjektledelse
1. FORSLAG TIL UTTALELSE
Fylkesordførerne fremmer slikt forslag til vedtak
1) Fellesnemnda starter prosessen med å tilsette prosjektleder for sammenslåingen av
Aust-Agder og Vest-Agder / ny fremtidig fylkesrådmann så raskt som mulig.
Fellesnemnda oppnevner dets leder, nestleder samt ett medlem til fra fellesnemnda
som ansettelsesutvalg. I tillegg oppnevner arbeidstakerorganisasjonene to
representanter til ansettelsesutvalget. Til å bistå ansettelsesutvalget/fellesnemnda i
dette arbeidet engasjeres eksternt rekrutteringsbyrå.
2) Som midlertidig prosjektleder utnevnes fylkesrådmann Arild Eielsen for perioden fra
d.d og inntil 30.06.2018.
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3. BAKGRUNN FOR SAKEN
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i møter 21.6.2017 å nedsette en
fellesnemnd bestående av 22 medlemmer. Fellesnemndas oppgave er å samordne og å ta
seg av forberedelsene i forbindelse med sammenslåingen av de to fylkene. I samme sak
vedtok de to fylkestingene reglementet for fellesnemnda. Her står det blant annet at
«fellesnemnda skal ansette prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Prosjektleder kan
også ansettes som fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen. Prosjektleder har møte- og
talerett i fellesnemnda. Fellesnemnda kan videredelegere myndighet til prosjektleder».
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Fylkesordførerne foreslår at fellesnemnda i sitt konstituerende møte utnevner midlertidig
prosjektledelse og nedsetter et tilsettingsutvalg som får i oppdrag å rekruttere prosjektleder.
Etter fylkesordførernes vurdering er det hensiktsmessig at prosjektleder også ansettes som
fremtidig fylkesrådmann slik at prosjektleder trer inn i stilingen som fylkesrådmann i Agder
fylkeskommune det øyeblikket vedtaket om sammenslåing trer i kraft. Etter fylkesordførernes
vurdering vil dette sikre kontinuitet i ledelsen og i løsningen av oppgaver under
sammenslåingsprosessen og i tiden som følger etter 1. januar 2020.
For å sikre at en permanent prosjektleder / ny fylkesrådmann får bidra i utformingen av den
organisasjonen han eller hun senere skal lede, må vedkommende ansettes før den nye
administrative strukturen er avklart. Etter fylkesordførernes vurdering kan det dermed være
naturlig å ta utgangspunkt i at permanent prosjektleder / ny fylkesrådmann skal være tiltrådt
innen utgangen av 1. halvår 2018.
Fellesnemnda utnevner selv medlemmer til tilsettingsutvalget. Til orientering kan det nevnes
at Trøndelag valgte et tilsettingsutvalg bestående av leder, nestleder samt ytterligere et
medlem av fellesnemnda i tillegg til to representanter for de ansatte. De ansattes
representanter oppnevner selv på vanlig måte sine medlemmer til utvalget.
Tilsettingsutvalget innstiller til fellesnemnda, som fatter endelig vedtak om ansettelse.
Tilsettingsutvalget er derfor et saksforberedende utvalg med innstillingsrett til fellesnemnda.
Til orientering kan det også nevnes at tilsettingsutvalget i Trøndelag knyttet til seg et eksternt
byrå til å bistå seg med de praktiske sidene og beslutningsgrunnlaget ved ansettelsen.
For ikke å tape nødvendig tid i arbeidet som skal gjøres frem mot 1. januar 2020 er det viktig
at prosjektleder gis tilstrekkelige fullmakter til å etablere og igangsette
sammenslåingsprosjektet. Det vises til forslaget til delegeringsreglement til prosjektleder fra
fellesnemnda som fremmes som en egen sak.
Fylkesordførerne foreslår at fylkesrådmann i Aust-Agder, Arild Eielsen, utnevnes til
midlertidig prosjektleder i fellesnemndas møte 5. september. Han vil i samme periode også
fungere som fylkesrådmann i Aust-Agder. Når ny fylkesrådmann er ansatt, tar vedkommende
over som prosjektleder. Som nevnt over, vil det være naturlig at vedkommende tiltrer før
arbeidet med utforming av den nye organisasjonen avsluttes. Det vil også være en fordel
med overlapping mellom midlertidig prosjektledelse og den som skal overta. Man tar sikte på
at permanent prosjektleder / fylkesrådmann skal være tiltrådt i løpet av 1. halvår 2018.
Utover dette legger fylkesordførerne vekt på at fylkesrådmannen i Vest-Agder i tillegg til sitt
rådmannsoppdrag pt. har et oppdrag for Nordisk Ministerråd. Dette oppdraget strekker seg ut
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mars 2018 og krever noe av fylkesrådmannens arbeidskapasitet i denne perioden. Som et
ytterligere moment er fylkesordførerne opptatt av at prosessen med tilsetting av prosjektleder
/ fremtidig fylkesrådmann starter så raskt som mulig.
Fylkesrådmennene er forelagt saken og støtter de skisserte løsningene.
Utfra dette fremmer derfor fylkesordførerne følgende forslag til vedtak i fellesnemnda:
1. Fellesnemnda starter prosessen med å tilsette prosjektleder for sammenslåingen av
Aust-Agder og Vest-Agder / ny fremtidig fylkesrådmann så raskt som mulig.
Fellesnemnda oppnevner dets leder, nestleder samt ett medlem til fra fellesnemnda
som ansettelsesutvalg. I tillegg oppnevner arbeidstakerorganisasjonene to
representanter til ansettelsesutvalget. Til å bistå ansettelsesutvalget/fellesnemnda i
dette arbeidet engasjeres eksternt rekrutteringsbyrå.
2. Som midlertidig prosjektleder utnevnes fylkesrådmann Arild Eielsen for perioden fra
d.d og inntil 30.06.2018
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