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Oppfølging av arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren - rapportering 2021

Bakgrunn
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren.
Ansvaret kan ikke delegeres til administrasjonen og må ivaretas av de folkevalgte. Av
praktiske grunner er det naturlig å delegere den konkrete oppfølgingen av
arbeidsgiveransvaret fra kommunestyret til en mindre gruppe folkevalgte.
I Bærum kommune er oppfølgingen delegert til et utvalg bestående av ordfører Lisbeth
Hammer Krog, gruppeleder for Arbeiderpartiet Kjell Maartmann-Moe og gruppeleder for
Venstre Wenche Steen.
Generelt om rutiner for rapportering
Kommuneloven og KS sin veileder «Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og utviklingssamtalen
med kommunedirektøren» forutsetter at kommunestyret holdes orientert om
oppfølgingen selv om delegering er skjedd.
Utvalget for oppfølgingen av arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren følger en
rutine som medfører at man hver vår vil rapportere til kommunestyret om utvalgets
arbeid. Rapportering skjer etter avholdt utviklingssamtale med kommunedirektøren.
Rapporteringen skjer gjennom et notat/referatsak, da det ikke skal voteres i saken.
Rapporteringen er en nøytral tilbakemelding om at oppfølgingsutvalget har fulgt opp sin
oppgave og om hovedinnholdet i oppfølgingen.
Særlig om utvalgets oppfølging i 2021
Geir B. Aga tiltrådte som kommunedirektør i Bærum 17.08.2020.
Utvalget for oppfølgingen av arbeidsgiveransvaret gjennomførte utviklingssamtale med
kommunedirektøren den 29.04.21.

Samtalen tok utgangspunkt i kommunedirektørens første periode i Bærum kommune
(dvs. perioden fra august 2020 til april 2021), samt utvalgets og kommunedirektørens
evaluering av denne.
På bakgrunn av samtalen har oppfølgingsutvalget gitt kommunedirektøren en overordnet
skriftlig tilbakemelding på samtalen. Denne lyder som følger:
«Kommunedirektør Geir Aga tiltrådte som kommunedirektør i Bærum kommune
17.08.2020.
Utvalget for oppfølging av kommunedirektøren gjennomførte 29. april 2021 den
årlige oppfølgingssamtalen med kommunedirektøren i henhold til arbeidsavtalens
punkt 12.
I møtet ble kommende resultatavtale med vekt på prioriterte aktiviteter ut 2021
og frem til og med april 2022 behandlet. Status fra kommunedirektørens første
periode, august 2020 til og med april 2021, ble i tillegg gjennomgått.
Oppfølgingsutvalget viser til vedlagte signerte resultatavtale mellom partene.
Utvalget for oppfølging av kommunedirektøren er godt fornøyd med
kommunedirektørens overordnete arbeidsutførelse i de første åtte månedene.
Kommunedirektørens første periode i Bærum kommune har vært preget av
pandemien og arbeidet i kriseledelsen som øverste leder. Oppfølgingsutvalget vil
takke kommunedirektøren for dette krevende arbeidet og hans ledelse av
kommunen i en utfordrende tid.»
Det er inngått resultatavtale med kommunedirektøren for perioden 01.05.21 til 31.03.22.
En kopi av avtalen følger vedlagt.
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