Til
Marte Ingul, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune
Kari Anne Sand, Kongsberg kommune
Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune
Kåre Pettersen, Vestfold fylkeskommune
Anne Ullmann, OsloMet

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til ekstraordinært møte i styret for Osloregionens Europakontor
Mandag 26. juni 2019 kl. 10.00-10.30
Møtet avholdes som telefonmøte.
Vedlagt følger sakslisten og saksdokument.
Eventuelle forfall meldes direktør Jan Edøy på mail jan@osloregion.org eller mobil
+32 473 70 75 41/+47 464 26 106.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Jan Edøy
Direktør
(Sign.)
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SAKSLISTE Styremøtet 26. juni 2019

Sak 21/19

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post 19.6.19.
Forslag til vedtak:
Innkalling til møtet 26. juni 2019 godkjennes.

Sak 22/19

Rekruttering ny direktør

Vedlegg

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 26.6.19
Sak nr. 22/19
Saksansvarlig: Styreleder Anne-Marte Kolbjørnshus

Rekruttering av ny direktør - status pr. 19. juni 2019
Forslag til vedtak
Styret tar status for rekruttering av ny direktør til orientering.
Saksfremstilling
Det vises til sak 6/19 og 17/19 om rekruttering av direktør til Osloregionens Europakontor.
Med denne saken orienterer vi om status for rekrutteringsprosessen, og varsler at styret blir
forelagt endelig innstilling fra ansettelsesutvalget i et ekstraordinært møte 26. juni.
Innstillingen sendes i forkant kun til styrets medlemmer, eventuelt varamedlemmer for de
som ikke selv kan delta i møtet.
Amrop Delphi AS ble som følge av anskaffelsesprosess valgt til å gjennomføre rekrutteringen
av ny direktør til Osloregionens Europakontor. Utlysningen ble offentlig 2. mai 2019.
Ansettelsesutvalget ble den 21. mai orientert om antall søkere, samt aktuelle profiler fra
Amrop Delphis egen database. Søknadsfristen ble samtidig forlenget til 16. juni. Etter fristens
utløp var status: 22 søkere (15 menn og 7 kvinner). Se vedlagt søkerliste.
Ansettelsesutvalget anbefalte at Amrop Delphi gjennomførte innledende samtaler med et
utvalg av disse kandidatene. I samråd med ansettelsesutvalget ble tre kandidater deretter
valgt ut til å delta på intervju med oppdragsgiver. Den 12. juni gjennomførte utvalget
intervjuer med to kandidater, og vurderte at begge er meget godt kvalifisert for stillingen. Et
siste intervju med finalekandidatene gjennomføres 25. juni.
Ansettelsesutvalget vil oversende sin skriftlige innstilling og anbefaling til styret etter
intervjuet 25. juni, med sikte på en godkjenning i styret 26. juni 2019.
Anbefaling
Styret tar saken til orientering.
Vedlegg
Søkerliste
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