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OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 

 

Ansettelsesrådet 

 

Møtested: Avdelingsleders kontor, sykehjemmet   

Møtedato: 14.06.2018 Tid: 13:30 -  

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

PS  14/18 18/396 U Ofl §25 

  TILSETTING - 4 X HELSEFAGARBEIDERE VED 

KJØLLEFJORD SYKEHJEM - 1 X VIKARIAT OG 3 X FAST  
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Sak PS  14/18 
 

 

Sakstittel:  TILSETTING - 4 X HELSEFAGARBEIDERE VED 

KJØLLEFJORD SYKEHJEM - 1 X VIKARIAT OG 3 X 

FAST 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl §25 -  
 

 

Vedtak: 

Etter en helhetlig vurdering gjøres følgende tilsetting ved Kjøllefjord sykehjem: 

 

1: I fast 80 % stilling som helsefagarbeider, turnus med arbeid hver 3. helg 

tilsettes Diana Myhre.  

Stillingskode: 7076 

Tiltredelse : etter avtale. 

 

Dersom Myhre takker nei, tilbys den til Cecilia Savervall. 

Stillingskode: 7076 

Tiltredelse : etter avtale. 

 

Dersom Savervall takker nei, tilbys den til Kristin Johnsen under forutsetning at 

fagprøve som helsefagarbeider tas innen 1 år (det tilbys midlertidige 

arbeidsavtale som blir omgjort til fast avtale nå autorisasjon som 

helsefagarbeider foreligger). 

Stillingskode: 6572 

Tiltredelse : etter avtale. 

 

 

2: I fast 72,63 % stilling som helsefagarbeider, turnus med arbeid hver 2. helg 

tilsettes Cecilia Savervall.  

Stillingskode: 7076 

Tiltredelse : etter avtale. 
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Dersom Savervall takker nei, tilbys den til Kristin Johnsen under forutsetning at 

fagprøve som helsefagarbeider tas innen 1 år (det tilbys midlertidige 

arbeidsavtale som blir omgjort til fast avtale nå autorisasjon som 

helsefagarbeider foreligger). 

Stillingskode: 6572 

Tiltredelse : etter avtale. 

 

 

3: I fast 90,56 % stilling som helsefagarbeider, turnus med arbeid hver 2. helg 

tilsettes Cecilia Savervall.  

Stillingskode: 7076 

Tiltredelse : etter avtale. 

 

Dersom Savervall takker nei, tilbys den til Kristin Johnsen under forutsetning at 

fagprøve som helsefagarbeider tas innen 1 år (det tilbys midlertidige 

arbeidsavtale som blir omgjort til fast avtale nå autorisasjon som 

helsefagarbeider foreligger). 

Stillingskode: 6572 

Tiltredelse : etter avtale. 

 

Dersom søkerne takker nei lyses stillingen (e) ut på nytt sammen med utlysning 

av 1 års vikariat som er ledig fra 10.07.2018. 80 % stilling. Turnus med arbeid 

hver 3.helg. 
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