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Konstituering av kommunedirektør fra 01.01.2021
Ordførerens forslag til vedtak:
1. Hilde Anhanger Karlsen konstitueres som kommunedirektør i 100 % stilling fra
01.01.2021 og fram til ny kommunedirektør tiltrer stillingen.
2. Administrasjonen har ansvar for å konstituere i aktuelle vakante stillinger i helse- og
omsorgssektoren fra 01.01.2021 og så lenge stillingen som konstituert
kommunedirektør er gjeldende.

Saksopplysninger:
Ifølge kommuneloven og delegasjonsreglementet ansetter kommunestyret selv
kommunedirektør og konstituerer kommunedirektør når stillingen som kommunedirektør er
vakant. Ansettelse og konstituering i andre stillinger har administrasjonen ansvar for.
Det legges opp til at ansettelse av ny kommunedirektør skjer i kommunestyrets møte
10.12.2020. Det er sannsynlig at ny kommunedirektør har oppsigelsestid på noen måneder
slik at det blir nødvendig å konstituere kommunedirektør i Indre Fosen kommune fra
01.01.2021 da Vigdis Bolås går over i annen stilling. Dersom nyansatt kommunedirektør kan
begynne i stillingen 01.01.2021, faller konstitueringen bort.
Ordfører har drøftet konstitueringen med gruppeledere i de politiske partiene som er
representert i kommunestyret og med hovedtillitsvalgte. Ordfører foreslår at Hilde Anhanger
Karlsen konstitueres som kommunedirektør fra 01.01.2021 og fram til ny kommunedirektør
tiltrer stillingen.
Hilde Anhanger Karlsen er utdannet sykepleier med spesialisering i psykisk helse. Hun har i
tillegg mastergrad i organisasjon og ledelse ved NTNU. Da Hilde i 2010 startet som leder i
oppfølgingstjenesten i Rissa kommune, hadde hun arbeidserfaring fra flere arbeidsgivere i
offentlig sektor. Etter tre år som leder i oppfølgingstjenesten, ble Hilde ansatt som helse- og
omsorgssjef i Rissa kommune, og hun ble ansatt som helse- og omsorgssjef i Indre Fosen
kommune fra 01.01.2018. Fra september 2016 til og med desember 2017 var Hilde
konstituert som assisterende rådmann i Rissa kommune i 50 % stilling samtidig som hun var
helse- og omsorgssjef i 50 % stilling.
Administrasjonen vil fylle stillingen som Hilde har i dag, ved å konstituere helse- og
omsorgssjef i 100 % stilling for samme periode som konstituering av stillingen som
kommunedirektør er gjeldende.
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