
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 03.10.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 96/17 Stedfortreder for rådmannen  2017/493 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 416 

Saksmappe: 2017/493 

Saksbehandler: Marit Alvig Espenes 

Dato: 03.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Stedfortreder for rådmann 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 96/17 03.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Rådmann Erla Sverdrup er sykemeldt i 14 dager, fra 2.10.-13.02.17. 

 

I henhold til kommunelovens § 22 skal hver kommune ha en administrasjonssjef. Denne ansettes 

av kommunestyret selv.  

 

Rådmann er øverste leder for den samlede, kommunale administrasjonen, med de unntak som 

følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmann skal påse at de saker 

som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.  

 

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette i hht 

kommunelovens § 23. 

 

 

Vurdering 

Ordfører vurderer det slik at det ikke er kapasitet til å ta unna oppgaver i administrasjonen. Det 

er behov for en fungerende rådmann i 100 % stilling som har oversikt over driften, og kan ta 

unna saker.  

 

Gjeldende sykemelding varer i 14 dager og det må ansettes en fungerende rådmann for samme 

periode.  

 

Normalt ville teknisk sjef, Geir Fjellberg, fungert som rådmann i Sverdrups fravær. Stedfortreder 

fir rådmannen, Geir Fjellberg, er for tiden også sykemeldt. Det er ikke leid inn vikar for ham på 

teknisk avdeling. 

 

Viser også til at formannskapet i møte 27.09.17 ba rådmannen vurdere behovet for ekstra 

saksbehandlingskapasitet på teknisk avdeling, jf. protokoll. 

 

Siden fraværet er av kort varighet, anbefaler ordfører at det søkes kompetanse lokalt for å 

avhjelpe situasjonen og at tidligere rådmann Øystein Rørslett forespørres om å ta på seg 

oppgaven i sykemeldingsperioden. 
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Rørslett anses å ha den indre og ytre legitimitet som må til, og har dokumentert sine kvaliteter. 

Det anses at han gjennom sin kompetanse kan sikre at kommunens etterlever lover og regler.  

 

Det må snarest gjennomføres drøftinger med Rørslett om betingelser. 

 

Ordførers innstilling: 

Formannskapet vedtar å tilby Øystein Rørslett å fungere som rådmannens stedfortreder i Dyrøy 

kommune i rådmannens sykemeldingsperiode 02.10.17-13.10.17.  

 

Som stedfortreder for rådmannen får Øystein Rørslett alle de nødvendige fullmakter.  

 

Vedtaket refereres i første kommunestyremøte. 

 

Ordfører gis myndighet til å inngå avtale om lønn og betingelser for arbeidet. 

 

Ordfører gis myndighet til eventuell forlengelse av engasjementet. 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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