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Arkivsak-dok. 202117420-1 

Saksbehandler Marit Moldjord 

 

Saksgang Møtedato Utvalgssaksnr 

Fylkesutvalget 2019-2023 01.06.2021 139/21 

Fylkesting 2019-2023 15.06.2021 72/21 

 

   

T i l s et t in g  av  ny  fy lkes rådm ann  

 

Tilsettingsutvalgets innstilling til fylkesutvalget: 
 

Carl-Jacob Midttun innstilles som fylkesrådmann i Trøndelag Fylkeskommune.  

 

Det må konstitueres en fylkesrådmann fra 01. juli til Midttun tiltrer stillingen. 
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Vedlegg:  
Vedlegg 1: Utlysningstekst 

 

Vedlegg 2: Oppsummering av Carl-Jacob Midttuns bakgrunn og kvalifikasjoner  

 

Vedlegg 3: Svar på klage om merinnsyn i offentlig søkerliste 

 

 

Bakgrunn: 
Nåværende fylkesrådmann fratrer sin stilling 01. juli 2021. Arbeidet med å skaffe hans 

etterfølger startet på nyåret 2021. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for å 

innhente rekrutteringsbistand, og inngått avtale med konsulentselskapet Assessit AS.  

 

 

Faktiske opplysninger: 
 

Utlysning 

Stillingen ble lyst ut 02. mars. Se vedlegg 1, utlysningstekst 

Det pågikk markedsføringskampanje fra publiseringsdato til andre påskedag. 

Søknadsfristen var 05. april. Assessit gjennomførte sonderings-samtaler med over tjue 

potensielle søkere. Til tross for at stillingen ble vurdert som attraktiv og meget 

spennende var Steinkjer som kontorsted uaktuelt for noen av dem. Ved søknadsfristens 

utløp var det ni søkere, derav to kvinner og syv menn. Søkergrunnlaget ble funnet godt 

nok til å starte en seleksjonsprosess.  

 

Søknadsbehandling - unntak fra offentlig søkerliste 

Syv søkere anmodet om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Tilsettingsutvalget gjorde en 

selvstendig vurdering av de argumenter og behov den enkelte søker hadde anført. 

Hensynet til offentlig kontroll og den offentlige interessen som knytter seg til stillingen 

ble veid opp imot hensynet til en god rekrutteringsprosess og søkerens begrunnelser. 

Tilsettingsutvalget vurderte begrunnelsene og behovene til de syv søkerne tilstrekkelig 

tungtveiende. Selv om stillingen har offentlig interesse og terskelen for unntak skal være 

høy, vurderte tilsettingsutvalget at arbeidssituasjonen til de syv kunne bli skadelidende 

dersom deres kandidaturer ble offentlig kjent.  

 

Seleksjonsprosessen 

Rekrutteringsprosessen er gjennomført i samsvar med fylkeskommunens interne 

tilsettingsreglement. Å sikre en god kandidatopplevelse, kvalifikasjonsprinsippet og 

prinsippet om likebehandling har stått sentralt. Prosessen ble ledet av partner og 

regionansvarlig Per Kristian Øwre fra konsulentselskapet Assessit AS. Fylkeskommunen 

mottok ni søknader til fylkesrådmannstillingen. Av disse ble seks søkere (en kvinne og 

fem menn) invitert inn i seleksjonsprosessen. 

 

 

 

Det er gjennomført en sammensatt rekrutteringsprosess med bruk av flere 

seleksjonsmetoder:  
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• Sonderings- og motivasjonssamtaler med aktuelle personer 

• Biodata (søknadsbrev/cv) 

• Førstegangsintervju 

• Personlighetstest med tilbakemeldingsintervju 

• Andregangsintervju 

• 2 caseoppgaver 

• Referanser 

 

Det var enighet i utvalget om hvilke seks søkere som fremstod mest interessant og 

antatt best kvalifisert. Førstegangsintervju ble gjennomført som Teams-møter 19. og 20. 

april.  

 

Fire kandidater ble invitert videre til andre seleksjonsrunde som bestod av en arbeids-

psykologisk test (OPQR) med tilbakemeldingssamtale, to caseoppgaver og 

andregangsintervju. Intervjuene ble gjennomført som fysiske møter 3. mai.  

 

5. mai gjennomførte tilsettingsutvalget en vurderingskonferanse der Assessit la frem en 

SWOT-analyse med finalistenes styrker og ufullkommenheter. To kandidater ble sjekket 

ut av prosessen. Deretter ble det innhentet referanser på de to kandidatene som 

fremstod som best kvalifisert. For å bekrefte/avkrefte intervjupanelets inntrykk ble det 

innhentet til sammen 9 referanser. 

 

Begrunnelse for innstilling 

Øwre fra Assessit konkluderte med at Carl-Jacob Midttun virker til å være svært godt 

kvalifisert for stillingen. Han har lang og relevant ledererfaring. Hans personlige 

egenskaper og lederegenskaper stemmer godt med kravspesifikasjonen. Assessits 

anbefaling er at Carl-Jakob Midttun innstilles som ny Fylkesrådmann i Trøndelag 

fylkeskommune. Tilsettingsutvalget vurderte også Midttun som den best kvalifiserte 

kandidaten sett opp mot kravspesifikasjonen. I tillegg til svært god motivasjon viser han 

stor selvinnsikt og vilje til å utvikle seg selv som leder. Utvalget sluttet seg til 

anbefalingen fra Assesit og innstilte Carl-Jakob Midttun. Beslutningen var enstemmig.  

Se vedlegg 2, oppsummering av kandidaten Midttuns bakgrunn og kvalifikasjoner.   

 

 

Diskusjon 
 

Medieoppmerksomhet 

Det har vært relativ stor medieoppmerksomhet knyttet til deler av rekrutterings-

prosessen, spesielt det at fylkesordføreren erklærte seg inhabil og spørsmålet om 

meroffentlighet. Fylkesvaraordfører gikk inn som leder av tilsettingsutvalget.  

 

Både medlemmer av tilsettingsutvalget og ansatte i administrasjonen har blitt kontaktet 

av media, mottatt anonyme tips eller oppringninger fra skjulte nummer. Leder av 

tilsettingsutvalget har ved flere anledninger anmodet pressen om å få ro i arbeidet med 

tilsettingen. Kommunal rapport og Adresseavisen klaget på at fylkeskommunen innvilget 

syv søkere unntak fra offentlig søkerliste. Til tross for et fyldig svar fra fylkeskommunen 

opprettholdt de sitt krav om merinnsyn. Klagen ble oversendt statsforvalteren.  

Se vedlegg 3, svar på klage om merinnsyn.  
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Stillingen som fylkesrådmann er en profilert stilling, og ved slike tilsettingsprosesser er 

det ikke uvanlig at potensielle kandidater unnlater å søke med mindre de er sikre på å få 

unntak fra søkerlisten. Dette har også gjenspeilet seg i kandidatfrafallet underveis. Etter 

hvert som kandidatene ble sjekket ut av prosessen trakk de sine søknader og ba om at 

opplysninger om dem ble slettet. Det gjenstår nå tre personer på søkerlisten (to 

kandidater som ikke var unntatt offentlighet og den innstilte kandidaten).      

 

Dokumentasjon 

Dokumentasjon av fylkeskommunens saksbehandling, herunder dokumenter utarbeidet 

av Assessit, samles i en egen arkivsak i 360. Saken inneholder mange 

personopplysninger som må skjermes for innsyn eller slettes. 

 

• Kravspesifikasjon 

• Utlysning 

• Søkerlister 

• Behandling av unntak fra offentlig søkerliste 

• Klage til statsforvalteren 

• Møtereferat i tilsettingsutvalget 

• Intervjuguider 

• Caseoppgaver  

• SWOT-analyser 

• Presentasjoner  

• Oversikt over loggførte aktiviteter 

• Juridisk vurdering av habilitet 

 

 

 

 

Tilsettingsutvalgets konklusjon: 

 

Carl-Jacob Midttun innstilles som ny fremtidig fylkesrådmann i Trøndelag 

fylkeskommune. 

Det må konstitueres en fylkesrådmann fra 01.07.21 til Midttun tiltrer stillingen.  
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