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   Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  18.06.2019  

Tid:   09:30  

 

 

Møtet vil bli foreslått lukket under behandling av sak 14/19 jfr koml §31 nr 3, jfr fvl §13, 

jfr offl. §13.  

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

14/19 17/2401     

  Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 07.06.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  14/19 

 Side 2 av 2   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2401-6   Arkiv: 431  

 

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Strategi og plan 18.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ordfører viser til arbeidsavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

Rådmannen og Ordføreren er enige i at det foreligger behov for en slik samtale mellom 

Rådmannen og Formannskapet, hvor man i fellesskap evaluerer arbeidsforhold og drøfter 

forventninger i tiden framover.  

 

Ordfører og Rådmann vil i fellesskap utarbeide prosess for gjennomføring av 

utviklingssamtalen.  

 

Varighet inntil 1 time.  

 

Formennene/kvinnene bør ha tenkt igjennom hva de ønsker å formidle eller kommentere under 

samtalen.  

 

Grunnlag for samtalen er regnskap og årsberetning 2018 samt budsjett 2019 og økonomiplan 

2019-2022. 

 

 Ringerike kommune, 07.06.2019 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2401-6   Arkiv: 431  

 

 

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet 
 

 Ordfører viser til arbeidsavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

Rådmannen og Ordføreren er enige i at det foreligger behov for en slik samtale mellom 

Rådmannen og Formannskapet, hvor man i fellesskap evaluerer arbeidsforhold og drøfter 

forventninger i tiden framover.  

 

Ordfører og Rådmann vil i fellesskap utarbeide prosess for gjennomføring av 

utviklingssamtalen.  

 

Varighet inntil 1 time.  

 

Formennene/kvinnene bør ha tenkt igjennom hva de ønsker å formidle eller kommentere under 

samtalen.  

 

Grunnlag for samtalen er regnskap og årsberetning 2018 samt budsjett 2019 og økonomiplan 

2019-2022. 

 

 

 Ringerike kommune, 07.06.2019 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 
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