
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Kommunestyret, ekstraordinært møte 
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus 
Dato: 05.09.2019 
Tidspunkt: 19:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest til post@aremark.kommune.no 
 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Geir Ragnar Aarbu Anne Mørk-Tønnesen 
Ordfører Utvalgssekretær 
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Arkivsaksnr: 2019/264-45 

Saksbehandler:  Mette Eriksen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 82/19 05.09.2019 

 

Ansettelse av kommunedirektør /rådmann 

Vedlegg 
1 Arbeidsavtale Andreas Motzfeldt Lervik 
2 Innstilling av kommunedirektør 2019 

 

Saksopplysninger 
Stillingen som kommunedirektør/rådmann har vært utlyst eksternt med søknadsfrist 16.06.2019.  
Ved søknadsfristens utløp var det 18 søkere til stillingen.  
Det har vært avholdt intervju med 4 av søkerne. Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Geir 
Aarbu (Sp), varaordfører Alf Ulven (H), formannskapsmedlem Lars Martin Jæger (H), Stig Aarbu, 
ordførerkandidat (A) og Harald Smaadahl, ordførerkandidat (Krf) og hovedtillitsvalgt fra 
Fagforbundet Anita Fosser.  
Ansettelsesutvalget innstilte 3 kandidater til stillingen som kommunedirektør/rådmann. Kandidaten 
som var innstilt som nr. 1 trakk seg fra stillingen og ansettelsesutvalget valgte å gi tilbud til 
kandidaten som er innstilt som nr. 2. Andreas Motzfeldt Lervik har takket ja til stillingen 
 
Andreas Motzfeldt Lervik ansettes med lønnsvilkår kr 950 000,- i året i 100 % stilling. I tillegg er 
det avtalt fri telefon, PC, bredbånd og abonnement på 2 aviser. Han tilstås også 10 fridager som 
kompensasjon for unntak for overtidsbestemmelsene (HTA 6.3). Det vises før øvrig til vedlagte 
arbeidsavtale i underskrevet stand.  

Vurdering 
Etter en helhetlig vurdering av kandidatens utdanning, erfaring og skikkethet til stillingen i henhold 
til utlysningstekst, er ansettelsesutvalgets medlemmer og tillitsvalgt enige om å innstille Andreas 
Motzfeldt Lervik til stillingen som kommunedirektør/rådmann. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Som kommunedirektør/rådmann i Aremark kommune tilsettes Andreas Motzfeldt Lervik.  
2. Han ansettes med lønnsvilkår kr 950 000,- i året i 100 % stilling. I tillegg er det avtalt fri 

telefon, PC, bredbånd og abonnement på 2 aviser. Han tilstås også 10 fridager som 
kompensasjon for unntak for overtidsbestemmelsene (HTA 6.3). 
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                                                                                                                          Aremark 03.09.19 

 

 

Innstilling av kommunedirektør i Aremark kommune 

Etter at Lasse Henriksen trakk seg fra kommunedirektør stillingen, så er det da naturlig å 
gå til  nr.2 på lista som er Andras Motzfeldt Lervik født 28.11.1969 fra Sarpsborg.  

Andreas M. Lervik var den første som ansettelse utvalget hadde til intervju. Han var dyktig 
i sin fremføring av hvem han er og hans brede kunnskap om kommunal virksomhet. Var 
også bevisst på å ha stor tillitt til ansatte, samtidig som han tør å ta styringen. Vil gjerne 
være med på idrettsarrangementer + andre aktiviteter som er i bygda. Det er veldig 
positivt. Har søkt jobben fordi han ønsker å bli her. Har også god arbeidskapasitet. Bevisst 
på at hovedmålet er å samarbeide med ansatte/tillitsvalgte.  

Fagforbundet håper og tror at dette blir bra for kommunen.  

 

 

Med vennlig hilsen  

                                          Anita Eliassen Fosser 

                                         HTV Fagforbundet 
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