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Utlysning av stilling - sekretariatsleder 
 
 
Innstilling  
Arbeidsutvalget gir intervjuutvalget mandat til å gjennomføre intervjuene av aktuelle kandidater 
til stillingen, samt foreta innstilling til Arbeidsutvalget. Hele arbeidsutvalget kan delta som 
observatører under intervjuene. 

Arbeidsutvalget oppnevner Siv Dagny Aasvik, Atle Andersen og Jonni Solsvik til representanter 
i intervjuutvalget. I tillegg deltar en representant fra Fagforbundet og ansatterepresentant Kjetil 
Paulsen.  

Arbeidsutvalget bevilger inntil kr 50 000 fra disposisjonsfond 25650302 til utlysning av 
stillingen sekretariatsleder for Vesterålen regionråd.  

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Det skal lyses ut stilling som sekretariatsleder for Vesterålen regionråd.  
 
Fakta i saken 
Rekrutteringsprosessen av ny sekretariatsleder gjennomføres av Arbeidsutvalget. Etter 
søknadsfristens utløp, gjør Arbeidsutvalget en vurdering av hvilke kandidater som skal innkalles 
til intervju.  
Hele Arbeidsutvalget kan delta som observatører på intervjuene, men det oppnevnes et 
intervjuutvalg som skal gjennomføre intervjurundene. 

Sekretariatet har undersøkt alternativene for annonsering av utlysningen av stillingen.  
Det er lagt vekt på at annonsene skal nå aktuelle søkere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved 
annonsering i større nasjonale medier vil utgiftene være noe høyere enn ved lokal og regional 
distribusjon.  

Prisene på annonsene varierer med store svigninger ut fra hvilke løsninger som velges og om 
man går for webannonser, annonser i avisenes papirutgaver, utlysning i sosiale media eller en 
kombinasjon av disse. I forrige tilsettingsprosess av sekretariatsleder beløp 
annonseringsutgiftene seg til ca kr 40 000.  
Med tanke på at man ønsker å nå en bredere søkermasse har sekretariatet sett på mulighetene for 
å få til en total pakkeløsning, slik at man får en kombinasjonsløsning av annonseringen.  



For å få til en best mulig løsning for annonsering ber sekretariatet Arbeidsutvalget om en 
bevilgning på inntil kr 50 000. 
 
 
Konklusjon 
 

Arbeidsutvalget gir intervjuutvalget mandat til å gjennomføre intervjuene av aktuelle kandidater 
til stillingen, samt foreta innstilling til Arbeidsutvalget. Hele arbeidsutvalget kan delta som 
observatører under intervjuene. 

Arbeidsutvalget oppnevner Siv Dagny Aasvik, Atle Andersen og Jonni Solsvik til representanter 
i intervjuutvalget. I tillegg deltar en representant fra Fagforbundet og ansatterepresentant Kjetil 
Paulsen.  

Arbeidsutvalget bevilger inntil kr 50 000 fra disposisjonsfond 25650302 til utlysning av 
stillingen sekretariatsleder for Vesterålen regionråd.  
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