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Rådmannens lederavtale for 2019 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Lederavtalen for 2019 for rådmann Trond Aslaksen blir vedtatt slik den er lagt fram. 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019 
 
Per Kristian Lunden fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Per Kristian Lundens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.05.2019 
 
Saken ble utsatt da rådmann og ordførere fratrådte møtet etter behandling av sak 39/19. 
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Dokumentnr.: 19/10022-1  side 2 av 2 
 

 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Rådmannens lederavtale 
Vedlegg 2 - Rådmannens egenvurdering 2018 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

Saken gjelder lederavtale for 2019 for rådmann Trond Aslaksen. Avtalen omhandler: 
1. Krav og forventninger til rådmannen 
2. Prosedyre for oppfølging og eventuell avvikling av arbeidsforholdet 
3. Mål og fokusområder for 2019 
 
 

Saksopplysninger 

Bystyret vedtok i møte 18.02.16, sak 29/16, en lederavtale for rådmannen. Av pkt. 1.1 i avtalen 
framgår det at denne skal legges fram for behandling i bystyret innen utgangen av februar/mars 
hvert år. Ved behandlingen av avtalen i 2018, ble det bestemt at avtalen kun skal behandles i 
formannskapet og at det skjer i forbindelse med formannskapets ½-årige oppfølgingssamtale med 
rådmannen. 
 
 
Vurderinger 

Pkt. 3 i lederavtalen omhandler særlig viktige områder for det aktuelle året. I avtalen for 2019 er 
disse punktene begrenset til fem tema: 
 

1. Omstilling og tilpasning til økonomiske rammer 
2. E-18 og Fv 416 
3. Klima og miljø 
4. Næringsutvikling og arbeidsplasser 
5. Kommunevalg 

 
Pkt. 2, 3 og 4 er videreført fra 2018 (pkt. 3 og 4 ble tilføyd gjennom den politiske behandlingen). 
 
Siden saken gjelder rådmannen selv, gjøres det ingen ytterligere vurderinger av saken. 
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Saksnr  2016/76 

Rådmannens lederavtale for 2019 
 

 

1.1 Generelt 
Lederavtalen inngås innenfor rammene av den sentrale generelle særavtale nr.1004 for ledere. 
Lederavtalen legges fram for formannskapet (endret politisk i 2018) til behandling innen 
utgangen av mars hvert år. 
 
1.2 Krav og forventninger til Rådmannen 
 
1.2.1 Ansvar 
 
Rådmannen er: 

 Øverste administrative leder for Risør kommune 

 Leder og overordnet for dem som er definert med rapporteringsansvar til seg. Pr. mars 
2017 er det 3 kommunalsjefer, personalsjef og økonomisjef. 

 Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø. 

 Ansvarlig for, på en best mulig måte, å få utført de arbeidsoppgaver kommunen har slik 
de framgår av lov- og avtaleverk, kommunens plan- og styringsdokumenter og av 
politiske vedtak. 

 Ansvarlig for en effektiv bruk av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og 
økonomireglementer. 

 Ansvarlig for bruker- og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester  

 Ansvarlig for at miljø- og klimahensyn blir aktivt ivaretatt i hele organisasjonen 

 Ansvarlig for beredskapsarbeidet og leder for kriseledelsen 
 

1.2.2 Forventninger til lederadferd 
 
Det forventes at rådmannen: 

 Opptrer på en lojal og respektfull måte i forhold til politisk ledelse og de folkevalgte 
organer. 

 Opptrer profesjonelt og med en klar rolleforståelse. 

 Bidrar til å utvikle en organisasjon basert på Risør kommune sitt verdidokument: 
Løsningsorientert, trygghet, åpenhet og likeverd 

 Bidrar til å utvikle en organisasjon som er preget arbeidsglede og tillit. 

 Bidrar til å utvikle en organisasjonskultur preget av vilje og evne til endring, innovasjon, 
nytenking og utvikling. 

 Evner å oppfatte og iverksette/evt. videreutvikle de vedtak og signaler som gis fra 
politisk nivå. 

 Gjennomfører nødvendige organisasjonsmessige endringer og utviklingstiltak på en 
måte som gjør at tilliten innad i organisasjonen og i forhold til de tillitsvalgte 
opprettholdes. 

 Har fokus på å utvikle en organisasjonskultur med ansatte som møter innbyggere og 
brukere på en respektfull og positiv måte med gode serviceholdninger. 

 Sørger for at saker som legges fram for politisk behandling er utformet på en, for 
politikerne, tilfredsstillende og forståelig måte og ved bruk av et klart språk. 
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 Sørger for et godt og tillitsfullt forhold til de tillitsvalgte. 
 

1.2.3 Initiativplikt 
Rådmannen har til enhver tid rett og plikt til overfor bystyret å ta initiativ med 
hensyn til: 

 Forhold som er viktig for kommunens økonomi 

 Forhold som er viktig for å utvikle kommunen som organisasjon. 

 Forhold som er viktige for utvikling av Risør som kommune og som lokalsamfunn 

 Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser 

 Samarbeid med andre offentlige organisasjoner/-etater 

 Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i kommunen 
Rådmannen skal se til at de initiativ som tas skjer i samspill med politisk ledelse. 

 
1.3 Samtale om resultatoppnåelse og forventninger 
 
Rådmannen og formannskapet gjennomfører 2 samtaler pr. år (februar/mars og 
oktober/november) med vekt på forventninger og resultatoppnåelse. Ordfører kaller inn til 
disse møtene. Utgangspunktet for samtalen i februar/mars er et notat som rådmannen 
utarbeider vedr. egen vurdering av oppnådde resultater foregående år. Dette notatet tar 
utgangspunkt i gjeldende lederavtale. Samtalen i oktober/november kombineres med årlig 
samtale vedr. lønnsfastsettelse for kommende år. 
 
1.4 Prosedyrer for drøfting av manglende samsvar mellom krav/forventninger og 
innfridde resultater 
 
Dersom en situasjon med manglende resultatoppnåelse oppstår, skal drøfting av 
dette skje i to faser. 
 
1.4.1 Fase 1 
Rådmannen blir gjort oppmerksom på politisk ledelses vurdering. 
Rådmannen får anledning til å orientere om situasjonen. 
Det avtales en konkret plan for utvikling av forbedringsområdene. 
Det iverksettes månedlige oppfølgingssamtaler mellom rådmann og ordfører. 
 
1.4.2 Fase 2 
Dersom fase 1 – etter å ha vedvart inntil 1 år – ikke fører til at resultatene 
samsvarer med politisk ledelses forventninger og definerte målsettinger, 
aktiviseres pkt. 1.5 
 
1.5 Avviklingsordning 

Dersom politisk ledelse kommer til at rådmannens resultater ikke er tilfredsstillende og at dette 
ikke i ubetydelig grad har sammenheng med hvordan rådmannen utfører sin jobb, skal det 
gjøres en vurdering av om rådmannen har den kompetansen kommunen trenger . Hvis 
vurderingen leder til et nei, skal partene gjøre nærmere avtale om avvikling av 
ansettelsesforholdet. 
Avvikling skal skje innenfor rammene av vanlig oppsigelsesfrist, jfr. pkt. 1.3. 
I avviklingsperioden skal rådmannen i tilfelle politisk ledelse ønsker det, tre til 
side for at det kan innsettes en konstituert rådmann, og at stillingen skal utlyses. 
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Rådmannen vil normalt ha arbeidsplikt i avviklingsperioden. 
2. Resultatmål 
Rådmannens resultatmål er i stor grad definert gjennom gjeldende kommuneplan, 
handlingsprogram/økonomiplan, virksomhetsplaner og budsjett. Det er rådmannens 
ansvar å sørge for at disse blir gjennomført etter planen. 
 
3. Særlige viktige områder/tiltak/tema i 2019 
Punktene under gir en oversikt på områder/tiltak/tema som rådmannen vil ha et særskilt fokus 
på i 2019.  
 

1. Omstilling og tilpasning til økonomiske rammer 

De 2 siste årene (2017 og 2018) har vi levert regnskap der enhetenes samlet sett går i 

underskudd i forhold til budsjett. Dette er ikke en holdbar situasjon på sikt. Det er ikke 

utsikter til at rammene for virksomheten vår blir romsligere i årene som kommer, snarere 

tvert imot. Det er utsikter til at vi i nær framtid kan få betydelige utfordringer ved at statlige 

omlegginger kan gi svikt i inntekter. For at nivået (kvalitet og kvantitet) på våre tjenester til 

våre innbyggere skal opprettholdes og evt. økes, må vi se på nye arbeidsmåter (bla. 

digitalisering og automatisering) og nye måter å organisere virksomheten på. 

2. Videre utbygging av E-18 (fra Tvedestrand og østover) og planlegging av ny/utbedret FV 416  

- Dette fokuset videreføres fra lederavtalen fra 2018 

Rådmannen skal, sammen med ordfører, være en pådriver for at disse prosjektene blir 

gjennomført så raskt og godt som mulig. Samtidig skal rådmannen bidra til at prosessen blir 

god og at kommunens og innbyggernes interesser og medvirkning blir ivaretatt på en best 

mulig måte. 

3. Klima og miljø (tilføyd politisk i 2018) 

- Dette fokuset videreføres fra lederavtalen fra 2018 

Gjennomføre og presentere et årlig klimaregnskap som viser kommunens årlige klimautslipp 

samt forberede og prioritere tiltak som reduserer utslippene ytterligere. 

Klimaregnskap utarbeides (del av avtalen med Klimapartner). Bruke 2019 til å rigge en 

fremtidsrettet organisering internt av klima- og miljøarbeidet. 

4. Næringsutvikling og arbeidsplasser (tilføyd politisk i 2018) 

- Dette fokuset videreføres fra lederavtalen fra 2018 

Så langt som mulig skal næringsutvikling og arbeidsplasser – trygging av eksisterende og 

utvikling av nye – gjennomsyre rådmannens arbeid og arbeidskulturen i kommunen. 

5. Kommunevalg 

- September 2019 er det valg av nytt bystyre. Det blir en stor og viktig oppgave å tilrettelegge 

for at dette blir gjennomført på en god måte og at den nye politiske organisasjonen raskt blir 

etablert og satt i stand til å fungere på en god måte, bla. gjennom et godt opplegg for 

politikeropplæring. 
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Rådmannens egenvurdering for 2018 
 
Bakgrunn er rådmannens lederavtale, pkt 1.3,  som har følgende ordlyd: 

 
Rådmannen og formannskapet gjennomfører 2 samtaler pr. år (februar/mars og 
oktober/november) med vekt på forventninger og resultatoppnåelse. Ordfører kaller inn til 
disse møtene. Utgangspunktet for samtalen i februar/mars er et notat som rådmannen 
utarbeider vedr. egen vurdering av oppnådde resultater foregående år. Dette notatet tar 
utgangspunkt i gjeldende lederavtale. Samtalen i oktober/november kombineres med årlig 
samtale vedr. lønnsfastsettelse for kommende år. 
 

1. Oppfølging av tjenesteområde Helse- og omsorg. 
- Tjenesteområdet er omorganisert fra 01.01.18. Rådmannen vil følge tett opp i forhold til 

å sikre at omorganiseringen blir gjennomført på en god måte og får ønsket effekt. Det er 
bla. viktig at det jobbes målrettet med å skape grunnlag for en økonomisk drift der hele 
området er i balanse. 
Status 2018: 
Det har vært stort fokus på dette arbeidet i 2018 og jeg har vært en aktiv pådriver her. I 
2018 har vært jobbet mye med å etablere en ledergruppe som sammen jobber med de 
muligheter og utfordringer som området har. Dette har også resultert i nye justeringer av 
organisasjonen som er iverksatt fra starten av 2019 (både innenfor omsorg og innenfor 
tidligere habilitering). Det er etablert ulike kulturer innenfor disse tjenesteområdene, og 
det tar tid å endre på disse og finne en felles retning framover. Arbeidet er imidlertid 
godt i gang og jeg tror 2019 vil vise at vi er på rett spor. 
 

2. Opplæring knyttet til elever med spesielle behov 
- Rådmannen skal bidra til at det settes ytterligere fokus på hvordan vi jobber i skoler og 

barnehager med inkludering av barn med spesielle oppfølgingsbehov. Sentralt i dette er 
bruken av spesialundervisning kontra en undervisning der elevene i liten grad blir tatt ut 
av gruppen men får hjelp og støtte innenfor denne.  
Status 2018: 
Dette har vært tema i oppvekstområdet gjennom flere samlinger og møter m.m i 2018. 
Risør barneskole har kommet lengst i prøve nye arbeidsformer her. Ved denne skolen er 
bruken av spesialundervisning utenfor klasserommet, sterkt redusert i forhold til 
tidligere. Dette gjelder til en viss grad ved flere av de andre skolene. Jeg har løftet dette 
temaet for skolelederne ved flere anledninger i 2018 og tilkjennegitt en viss 
utålmodighet i forhold til at vi må komme videre. Jeg tror vi skal ta nye steg her i 2019. 
 

3. Levekårsutfordringer for unge under 30 år 
- Rådmannen vil bidra til at det blir satt et særskilt fokus på levekårsutfordringer knyttet til 

gruppen unge under 30 år. Agder, Østregionen og Risør kommune scorer svært dårlig på 
flere aktuelle indikatorer når det gjelder denne gruppen.  
Status 2018: 
På våren 2018 tok jeg initiativ til en samling internt i kommunen der alle relevante 
samarbeidspartnere var med, og der dette var temaet. I etterkant av denne samlingen 
har bla. NAV jobbet videre med flere tiltak relatert til denne utfordringen, bla. utvidelse 
av tilbudet i Arbeidsparken.  

 
4. Heltidskultur 
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- Rådmannen skal være en aktiv pådriver for arbeidet med heltidskultur og større stillinger 
(i tråd med bystyrets bestilling) 
Status: 
I 2018 etablerte vi et stort heltidskulturprosjekt i Risør kommune med egen 
prosjektledelse, prosjektgruppe og styringsgruppe. Prosjektleder, Cesilie Borge, 
orienterte bystyret om dette arbeidet i helse- og omsorgsdagen i 2018. Dette er et 
langsiktig arbeid som til dels handler om ressurser til større stillinger, men det handler 
like mye om kultur for heltidsarbeid. I prosjektet jobbes det langs begge disse linjene. Fra 
våren 2019 vil vi kople dette prosjektet tett på arbeidet med organisatoriske endringer 
innenfor det tidligere habiliteringsområdet (Sandnes, Linken og Orreveien) 
 

5. Lærlinger 
- Rådmannen skal være en aktiv pådriver for en betydelig økning av antall lærlinger i Risør 

kommune, dette gjelder innenfor de tradisjonelle kommunefagene, men også innenfor 
nye områder (i tråd med bystyrets bestilling) 
Status: 
Jeg satt tidlig fokus på dette i 2018, bla. med flere møter med Enhet for eiendom og 
tekniske tjenester og med tilhørende opplæringskontorer. Dette har vært en 
medvirkende årsak til at vi har hatt en svært positiv utvikling på området og at vi nærmer 
oss målet med 25 lærlinger. Innenfor teknisk har vi nå 2 faste lærlingeplasser, der vi 
tidligere hadde null, og der det er ønskelig med flere.. 
 

6. Videre utbygging av E-18 (fra Tvedestrand og østover) og planlegging av ny/utbedret FV 
416  
- Rådmannen skal, sammen med ordfører, være en pådriver for at disse prosjektene blir 

gjennomført så raskt og godt som mulig. Samtidig skal rådmannen bidra til at prosessen 
blir god og at kommunens og innbyggernes interesser og medvirkning blir ivaretatt på en 
best mulig måte. 
Status. 
Sammen med min stab og sammen med ordfører har dette vært et svært viktig arbeid i 
2018. Det er i denne sammenhengen min påstand at hadde det ikke vært for den jobben 
som er gjort fra Risørs side fra ordfører og rådmann/administrasjon, så hadde ikke det 
regionale samarbeidet (eller den regionale prosessen) vært det den er i dag. Det ligger nå 
an til at vi skal ha vedtatt kommunedelplan for ny E-18 Grimstad – Dørdal og ny 
kommuneplan for Risør kommune, inkludert trasé for ny/utbedret Fv 416 innen 
august/september 2019.  
 
 

7. Omorganisering HR/fellestjenesten 
- Ny organisasjonssjef starter 10.4.18. Rådmannen vil følge tett opp for å sikre at 

vedkommende kommer raskt inn i arbeidet og kan bidra til at arbeidet som ligger til 
denne delen av rådmannens stab blir ivaretatt på en best mulig måte. 
Status: 
I løpet av 2018 er den nye staben for organisasjonsutvikling godt etablert og det meste 
fungerer svært bra. Støtten på HR-området er nå etablert på et godt faglig nivå, og vi har 
ressurser til å levere den støtten som enhetene er avhengige av. 2018 og 2019 er svært 
krevende år med implementering av 2 ny store IKT systemer (HR/økonomi) og sak/arkiv. 
Organisasjonssjefen har brukt svært mye av sin tid på dette ved at han representerer 
Risør kommune inn i ledelsen av begge prosjektene. 
 

8. Nytt IKT-samarbeid 
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- Nye IKT-Agder (sammenslått IKT-Agder og DDØ) er operativt fra 01.01.18. Rådmannen 
skal være en aktiv pådriver for at fusjonen blir så vellykket som mulig, bla. ved at 
systemer, infrastruktur m.m så raskt som mulig blir harmonisert (likt for alle 
kommunene). Dette er viktig for at gevinster (økonomi, kvalitet) på sikt kan tas ut. 
Status: 
Selskapet er i løpet av 2018 kommet i god gjenge og det oppleves som at det er god 
kontroll på leveransene. Harmoniseringen mellom alle kommunene er veldig godt i gang, 
men dette er et svært omfattende arbeid, og det tar tid. 2018 er brukt til å forberede bla. 
innføring av 2 nye og store basissystemer (jfr. forrige punkt). Dette vil også prege 
arbeidet i 2019. 
 

9. Klima og miljø (tillagt etter politisk behandling) 
Gjennomføre og presentere et årlig klimaregnskap som viser kommunens årlige 
klimagassutslipp samt forberede og prioritere tiltak som reduserer utslippene ytterligere 
Status: 
Det overordnede arbeidet på dette området har også i 2018 ikke blitt gitt ønsket fokus. Dette 
skyldes i hovedsak mangel på ressurser sentralt i rådmannens stab til å jobbe med dette 
arbeidet. Vi har imidlertid, som medlem av Klimapartner, fått utarbeidet klimaregnskap for 
2017 og 2018. Vi er også p.t nesten i mål når det gjelder å får Kommunehuset sertifisert som 
Miljøfyrtårn. Fra teknisk opplyses følgende om om status og tiltak på dette området: 

 18 ladere for el-biler i kommunen er etablert 

 Innkjøp av omtrent 5 elbiler til nå, flere kommer. (Kommunen skal kjøpe elbiler når det er 
mulig, hvis ikke man av beredskapsgrunner trenger dieseldrift, ref. strømbrudd) To 
personbiler og 3 varevogner (vaktmester). Byggesak har også en el-varevogn som 
oppmålingsingeniøren bruker. Rådmannskontoret har i 2019 kjøpt inn egen el-bil. 

 Vi har SD-anlegg  (Sentral Drift) på flere kommunale bygg som optimaliserer (styrer 
av/på) bruken av strøm til lys, ventilasjon og varme.  

 Etterisolering av bygg (bl. a. fløy på Frydenborgsenteret, Heimen på Sandnes og 
Ungdomsskolen) jobbes med og installering av vinduer med bedre isolasjonsevne. 

 Bevisstgjøring av ansatte med tanke på strømforbruk (ref. vedlagt epost utsendt av 
teknisk sjef). 

 Modernisering av vann- og avløpsledninger og avløpsrenseanlegg. Dette fører til at 
mindre ubehandlet kloakk går ut i resipienten (sjøen). Kommunen bruker blant annet 
omtrent 8 mill kr på et prosjekt som går i disse dager; kommunen erstatter gamle 
avløpsrør med nye på Vestlandsstykket, Tjenngata og i Lyngveien. 

 
 

10. Næringsutvikling og arbeidsplasser (tillagt etter politisk behandling) 
Så langt som mulig skal næringsutvikling og arbeidsplasser – trygging av eksisterende og 
utvikling av nye – gjennomsyre rådmannens arbeid og arbeidskulturen i kommunen. 
Status: 
Medio 2018 ble det skifte av næringssjef etter at daværende næringssjef sa opp sin stilling 
for å begynne i annen jobb. Dette har påvirket arbeidet innenfor dette område i 2018. Ellers 
har vi fortsatt med jevnlige besøk fra høsten 2018 hos bedrifter rundt i kommunen sammen 
med ordfører (ca. 1 besøk hver 14. dag). Utvidelsen av næringsområdet på Hestemyr er 
påstartet i 2018 (ferdigstilles i 2019). Arbeidet med ny Fv 416 og ny E-18 Grimstad – Dørdal 
har også klare næringsmessige aspekter, og dette arbeidet fikk større og større fokus utover i 
2018 

 
Arbeidsgiveriet og det interne organisasjonsarbeidet 
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I løpet av 1. halvår 2018 ble det ansatt ny næringssjef, ny kultursjef, ny organisasjonssjef og 
ny HR-rådgiver. Kommunalsjef helse og omsorg var også ganske nye i rollen i denne 
perioden. Dette representerte en betydelig utfordring for meg og resten av staben rundt 
rådmannen. I løpet av 2018 stabiliserte dette seg veldig bra, og jeg opplevde at de nye 
medarbeiderne har funnet seg veldig godt til rette og at de nå gjør en veldig god jobb. 
 
Ny stab for organisasjonsutvikling har i løpet av 2018 funnet sin form på en god måte, og vi 
begynner nå etter hvert å kunne sette agenda for utviklingsarbeid på dette området på en 
måte som vi tidligere ikke har hatt muligheter til. 
 
Høsten 2018 kom det, etter initiativ fra bla. Risør kommune, på plass en avtale med Arendal 
kommune om tilgang på deres juristmiljø. Froland, Grimstad og Risør sluttet seg til denne 
avtalen som ble gjort gjeldende fra 2019. Den går i korthet ut på at Froland og Risør betaler 
for en halv juriststilling i Arendal (25% stilling hver), Grimstad overfører sin ene jurist til 
Arendal, og sammen har vi tilnærmet fri «bruksrett» på de 5 juristene som da er ansatt i 
Arendal kommune. 
 
I 2018 ble det gjennomført 4 samlinger i Lederutviklingsprogrammet. Det ble avsluttet med 
en lunsj til lunsj samling på Kragerø Resort der alle ledere og hovedtillitvalgte deltok.  
 
Økonomi 
2018 har vært nok et krevende år når det gjelder økonomi. Det ble klart allerede våren 2018 
at enhetene ville få betydelig utfordringer med å holde budsjettene sine. 
Rådmann/kommunalsjefer og økonomisjef hadde hele 2018 tett oppfølging med alle 
enhetene i forhold til økonomi, dette bla. gjennom månedlige rapporteringsmøter. 
Rådmannen sendte også ut en melding til alle enhetene tidlig på høsten 2018 om 
ansettelsesstopp og at all annen pengebruk også måtte vurderes kritisk for resten av året. 
Dette gav opplagt resultater for flere enheter. Til tross for dette endte enheten samlet sett 
opp med et underskudd. Dette kommenteres og forklares i regnskap og årsberetning.  
 
Kommunebarometeret 2019 
Det er gledelig å registrere at Risør kommune i 2019 avanserte 117 plasser på 
Kommuneforlagets kommunebarometer til 50. plass av landets 420 kommuner. Med denne 
plasseringen er vi klart best i Østre-Agder. Selv om dette er Norges klart mest anerkjente og 
omfattende kommunemåling, vil jeg ikke legge for stor vekt på resultatet. Det er mange 
elementer som spiller inn her og dette kan variere betydelig fra år til år. Det er likevel 
gledelig å registrere at vi scorer så bra som vi gjør, og det er en indikasjon på at vi har mange 
dyktige og dedikerte medarbeidere i Risør kommune og at det jobbes svært godt på mange 
områder. 
 
 
26.03.19 
 
Trond Aslaksen 
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Rådmannens forslag til vedtak 
 
Lederavtalen for 2019 for rådmann Trond Aslaksen blir vedtatt slik den er lagt fram. 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 13.06.2019 sak 19/48 
 
Det skal holdes samtale med rådmannen 24. juni 2019. 
 
Ordføreren foreslo å utsettes behandlingen av saken. Det holdes et ekstraordinært 
formannskapsmøte 24. juni hvor denne saken behandles. 
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