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PRESSEMELDING
Kommunedirektør Einar Pedersen har informert ansatte og formannskapet i
Kåfjord kommune om at han ønsker å fratre sin stilling ved fylte 65 år
(særaldersgrense). Pedersen blir 65 år i oktober 2020. Han har vært ansatt som
rådmann/kommunedirektør siden januar 2010.
Tidlig i januar i år (2020), gjorde Pedersen det kjent for politisk ledelse v/ordfører at han ønsket
å slutte i sin stilling som kommunedirektør grunnet oppnådd aldersgrense. Ordfører har drøftet
saken med formannskapet 13.2. Formannskapet gjorde slikt vedtak:
"Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte formannskapet om sin beslutning om å pensjonere
seg i løpet av året, dette på grunn av oppnådd særaldersgrense i oktober 2020.
Formannskapet ber administrasjonen starte prosessen snarest om rekruttering av ny
kommunedirektør, det gjøres bruk av eksternt byrå i forbindelse med utlysning og rekruttering.
Formannskapet ønsker at kommunedirektøren står i arbeidsforholdet fram til ny er på plass"
I sin orientering til ansatte har Pedersen påpekt at samarbeidet med folkevalgte organer og
ordførere, både nåværende og tidligere, har vært opplevd som godt. Det samme gjelder
Pedersen sitt samarbeid med tillitsvalgte. Han synes og at Kåfjord kommune er en svært
spennende organisasjon, med dyktige ansatte og engasjerte folkevalgte.
Pedersen håper at Kåfjord kommune lykkes med god samfunns- og tjenesteutvikling og derfor
også i rekrutteringsprosessen med å få på plass engasjert kommunedirektør.
Som kommunestyrerepresentant (2015-2019) og nå som ordfører i Kåfjord kjenner jeg
Pedersen som en engasjert og dyktig leder med stor faglig tyngde. Han har også vist god støtte
for meg i mitt verv med sin tilstedeværelse og væremåte. Samarbeidet med Pedersen i disse
første månedene som ordfører har vært godt! Jeg ønsker Pedersen lykke til i sin etter hvert nye
tilværelse.
Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Báŋkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024
Organisašuvdnanr/Org.nr:

940 363 586

Kåfjord ordførerkontor, 24.2.2020
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)
Ordfører
For eventuelle spørsmål kan ordfører og kommunedirektør kontaktes på følgende telefonnummer:
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
48 15 95 95
Einar Pedersen
91 70 32 55

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/340-11
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