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/ Kommunestyret  

 

KONSTITUERING AV RÅDMANN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Beathe Sandvik Meland konstitueres som Rådmann inntil Rådmann er tilbake.  
 

 

Saksopplysninger:   

 

På grunn av at rådmannen er sykemeldt må kommunestyret konstituere noen i stillingen jf.  
 

Hovedtariffavtalen: 

§ 13.4 Konstituering  

 

Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn 

som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.  

 
Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., 

foretas som hovedregel konstituering i stillingen. 
 

Kommunestyret selv må i medhold av kommuneloven ansette administrasjonssjef jf.  

 

Kommunelovens  

 

§ 22.Administrasjonssjef.  

1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef. 

2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjef. 
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