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Sakstittel:  OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 
Lebesby kommunestyre tar forslag til omorganisering av Teknisk sektor til etterretning. 

Teknisk drøfter forslaget videre med alle ansatte under teknisk, og legger frem 

budsjettforslag for 2018 i samsvar med omorganiseringen. 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

Lederes egenvurdering av oppgaver på teknisk 

 

Faktaopplysning: 
Del av kommunestyrevedtak PS 72/16: 

Organisering teknisk 

 Kommunestyret ber administrasjonen legge frem forslag på omorganisering av teknisk der 

vaktmesterne og uteseksjonen blir en felles enhet med en samlet ledelse fra høsten 2017. 

Bakgrunnen for dette er at man ønsker en større effekt av de ressurser man har tilgjengelig. 

 Kommunestyret ber administrasjonen se på ressursbruken i hele teknisk sektor. Dette legges 

fram for politikerne i juni. 

 Administrasjonen ser på bruken av renholdsressursene i hele kommunen. Alle bygg skal ha 

renholdsplaner. 

 

Vurdering: 
Forslag til omorganisering av Teknisk etat og Brannvesen 

Omorganiseringsforslaget er drøftet i teknisk ledergruppe. Ved eventuell gjennomføring må forslaget 

drøftes med alle ansatte på teknisk før det settes i drift. 

Det er lagt stor vekt på at forslaget skal være realistisk, og det er utarbeidet med utgangspunkt i hvilke 

ressurser som er nødvendige for å ha en forsvarlig drift. 

Teknisk sektor har en rekke lovpålagte oppgaver, og krav til gjennomføring, og dokumentasjon for 

gjennomføring er blitt betydelig strengere de siste årene. Forslaget åpner for at ledere gis mer tid til 

utvikling av organisasjonen, og forbedring/forenkling av driftssystemer, driftsplaner, tjenester og 

oppgaver. Ledere gis også bedre muligheter til å styre innkjøp og skaffe bedre innkjøpsavtaler.  

Brannvesenet styrkes betydelig i forslaget med en 100 % stilling innenfor faget brann/beredskap. 

Dette er absolutt nødvendig for å ha en forsvarlig beredskap. Dette er også påpekt av sentrale 

myndigheter, og det vil komme strengere krav til organisering av brannvesenet. Med dagens 

organisering av brannvesenet sliter vi med å tilfredsstille lovkravet. Med det nye forslaget til 

organisering av brannvesenet vil det også være enklere å inngå i et IKS (Interkommunalt samarbeid) 

senere, hvis det blir aktuelt. 



Det er urealistisk å gjennomføre omorganiseringen fra høsten 2017. Gjennomføring bør starte 

01.01.2018, i nytt budsjettår. 

 

 

Omorganiseringsforslaget vil gi følgende virkninger: 

 

Bygningsdrift og Anleggsdrift slås sammen til Bygg- og anleggsdrift, med en avdelingsleder i en ren 

administrativ stilling der beredskapslederfunksjonen (25 %) overføres til ny samlestilling for 

beredskapsfunksjoner. 

Uteseksjonen og Vaktmestere styrkes med en ny stilling hver med formannsfunksjon. Dette fordi leder 

for Bygg- og anleggsdrift får betydelig flere administrative oppgaver. Vaktmesterformann må ha 

tømrerkompetanse og må ta mest mulig av oppgradering av bygninger. 

Uteseksjonen og vaktmestere vil bestå som egne underavdelinger, men leder står fritt til å 

omdisponere arbeidsoppgaver/mannskap tverrfaglig. Det understrekes at det er to forskjellige fag. 

 

Kart og oppmåling reduseres fra 25 % til 10 %. Med dagens teknologi er oppmåling blitt betydelig 

mindre arbeidskrevende, mens kartlegging derimot er til tross for det er mindre arbeidskrevende har 

økt i omfang. Deler av kartleggings- og kartforvaltningsarbeidet overføres til Plan- og byggesak. 

Teknisk sjef stillingen øker fra 55 % til 90 % (15 % kartlegging og kartforvaltning til Plan- og 

byggesak, og 15 % Brannsjef til ny samlestilling for beredskapsfunksjoner), slik at kartlegging og 

oppmåling utgjør 10 %. Ansvarlig for IUA (Interkommunalt utvalg for akutt forurensning) (5 %) 

overføres til ny samlestilling for beredskapsfunksjoner. Teknisk sjef er etter ansettelse tillagt ansvar 

for prosjektledelse, eiendomsskatt og boligutleie. Teknisk sjef vil også måtte ta større del i overordnet 

planverk for etaten, som for eksempel planer for vann- og avløpsområdet. 

 

Leder for Plan- og byggesak som også er leder for Forebyggende brannvern mister 25 % stilling til 

ny samlestilling for beredskapsfunksjoner, men blir Varabrannsjef i 5 % stilling. Det er betydelig 

større omfang med planarbeid enn tidligere, og brannforebyggende arbeid har måttet vike for plan- og 

byggesaker som har saksbehandlingsfrister. Avdelingen overtar ansvar for kartlegging og 

kartforvaltning (15 %) 

 

Landbruk og natur blir uendret, men oppgaver defineres med 50 % Landbruk og natur, 15 % 

Renovasjon, 25 % miljø og 10 % Brannforebyggende arbeid (kontroll av slokkeutstyr i kommunale 

bygg, samt mulig salg av tjenester). Leder for Landbruk og natur får også formannsrolle (stedfortreder 

for uteseksjonformann og vaktmesterformann for servicemedarbeidere på Lebesby og Veidnes). 

 

Brannsjef (25 %), Leder beredskap (25 %), leder forebyggende brannvern (25 %), IUA ansvarlig (5 

%), materialforvalter for Sivilforsvaret (15 %) og Beredskapskoordinator for kommunal beredskap (5 

%). Ny stilling (100 %). Samling av beredskapsfunksjoner vil styrke brannvesenet og den kommunale 

beredskapen betydelig.  

 

Det ansettes Feier i 100 % stilling. Kostnadene dette medfører er 100 % selvkostfinansiert og betales i 

sin helhet av kundene (pipeeierne). Inntil 31.12.2016 har denne tjenesten vært innleid fra Gamvik 

kommune. Gamvik kommune sa opp avtalen som kostnadsmessig var veldig god for Lebesby 

kommune. Det er usikkert hvor mye en avtale med andre vil koste, men det kan bli dyrere (for 

kundene) enn å ansette en feier. 

 

 



 

Hallbetjenten på idrettshallen overføres til Kultur der en slik stilling naturlig hører hjemme. 

 

Økonomi: 

Målet er å gjennomføre omorganiseringen uten at det tilføres ekstra bevilgninger til teknisk. 

Det kan gjennomføres ved: 

1. Økning av kommunale gebyrer (inntil 100 % selvkost) der det tilføres ressurser for 

gebyrbelagte tjenester 

2. Besparelser ved å utføre mer av bygningsarbeid selv, og unngå overtidsarbeid for 

ferdigstillelse av bygningsmessige hasteprosjekter, unngå innleide dyre tjenester (ny 

vaktmesterstilling/tømrer) 

3. Salg av tjenester 

4. Økning av husleier 

5. Forventet økning av private reguleringsforslag (gebyrbelagt saksbehandling) 

6. Økning av festeavgifter 

7. Innskjerping av Intern fakturering for tilfeldige tjenester for andre sektorer/avdelinger 
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Organisasjonsplan teknisk etat 

 



25,00 %

25,00 %

0,64 %

5,00 %

15,00 %

5,00 %

0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 % 2,56 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 2,56 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

%5

Leder foreb.

Utr. led.

IUA ansv.

Beredsk. Gen.

Varabrannsjef

%

Brannkonst..

Utr. led.

Utr. led.

Brannkonst..

Brannkonst..

Utr. led.

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Utr. led.

Sivilforsv. Mat.

100,64 %

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst.

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Veidnesklubben depot

Kunes depot

Brannkonst..

% 100,00 %

Feiertjeneste

100

Dyfjord depot

3,20 %

228,68 %
Brannsjef

25

Beredsk. led.

8,96 %

5,12 %

5,64 %

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

LEBESBY KOMMUNE - BRANN OG REDNING

Brannkonst..

Brannkonst..

Kjøllefjord brannstasjon
Lebesby 

underbrannstasjon

 
Organisasjonsplan Brann og redning 

 

Nåværende stillingsprosenter for Teknisk etat og Lebesby Brannvesen: 1174,32 % (uten hallbetjent på 

idrettshallen 82,67 %) 

  

Stillingsprosenter i forslag til organisering av Teknisk sektor: 1245,00 %  

Stillingsprosenter i forslag til organisering av Brann og redning: 228,68 %  

Nye stillingsprosenter samlet for Teknisk sektor og Brann og redning: 1473,68 %  

      

Tilførte stillingsprosenter i forslag til organisering: + 299,36 % (derav 20 % fra andre sektorer) 

 

Det understrekes at ansettelse av feier og vaktmesterformann med byggfaglig (tømrer) utdannelse er 

tenkt å være selvfinansierende. 

Feierens lønn og driftskostnader betales 100 % av pipeeierne. 

Vaktmesterformannen finansieres med mindre bruk av- overtid, vikarer og innleide tjenester, samt 

kortere oppholdsperioder for utleieboliger ved oppussing. 

Øvrige økninger av stillingsprosenter må dekkes inn under gebyrøking og annen inntjening. 

 



Pers. +% -% Pers.

55 % Teknisk sjef 35 Teknisk sjef 90 %

25 % Kart og oppmåling -15 Landmåler 10 %

15 % Brannsjef 20 Avd. ing. Plan- og byggesak 95 %

5 % IUA Varabrannsjef 5 %

70 % Leder Anleggsdrift 10 Brannsjef 25 %

25 % Beredskapsleder IUA ansvarlig 5 %

5 % Varabrannsjef Leder brannberedskap 25 %

1 100 % Leder Bygningsdrift Leder forebyggende brannvern 25 %

75 % Avd. ing. Plan- og byggesak 15 Tilføres fra annen sektor Materialforvalter Sivilforsvaret 15 %

25 % Leder Forebyggende brannvern 5 Tilføres fra annen sektor Beredskapskoordinator 5 %

37 24,32 % Brannkonstabler -0,64 Brannkonstabler 23,68 % 37

1 100 % Leder Landbruk og natur 100 Ny stil l ing Feier 100 % 1

1 100 % Vaktmester1 -70 Leder Bygg- og anleggsdrift 100 % 1

1 100 % Vaktmester2 Leder Landbruk og natur 50 %

1 100 % Vaktmester3 Renovasjon 15 %

1 100 % Vaktmester4 Miljø 25 %

1 50 % Vaktmester5 Forebyggende (komm. bygg) 10 %

1 100 % Uteseksjonenansatt1 100 Vaktmesterformann (bygn. arb.) 100 % Ny stil l ing 1

1 100 % Uteseksjonenansatt2 Vaktmester1 100 % 1

1 82,67 % Hallbetjent Vaktmester2 100 % 1

Vaktmester3 100 % 1

Vaktmester4 100 % 1

Vaktmester5 50 % 1

100 Uteseksjonformann 100 % Ny stil l ing 1

Uteseksjonenansatt1 100 % 1

Uteseksjonenansatt2 100 % 1

SUM

50 385 1245 % 52

Teknisk etat og Brannvesen

1

1

1

1

1

1

Brann og redningTeknisk etat

1

1256,99 %

SUM SUMSUM

Overføres til  Kultur

228,68 %-15,64  
Stillingsflytskjema 

 

 

Ressursbruken i hele teknisk sektor 

Teknisk etat har god kontroll på ressursbruken, og det brukes ikke ressurser unødvendig. 

Det henvises til budsjett og regnskap. Se også vedlegg til saksfremlegget. 

 

 

 

Bruk av renholdsressursene i hele kommunen 

Renholderne er nå organisert under sektorene og avdelingene der dem arbeider. 

Budsjettet ligger foreløpig på teknisk (ansvar 5005), men vil bli fordelt på respektive rammer og 

ansvar. Teknisk har ansvaret for innkjøp av renholdsmidler. 

Det er utarbeidet renholdsplaner for noen bygg, og det jobbes med utarbeiding av resten. 

 



St. % Helse og 

omsorg

Oppvekst Teknisk Sentral- 

adm.

Rådhus (m/bibliotek 

og kino), NAV, 

uteseksjon

90 10,00 90,00

Sykestua, legekontor 100 100,00

Sykestua, legekontor 100 100,00

Samfunnshus/svømm

ehall, 

ungdomsklubben, 

tannlege, fysio, hje.tj, 

kjeller

90 40,00 60,00

Omsorgsbolig NY del 40 40,00

Barnehage, 

omsorgsbolig 

gammel del

100 20,00 80,00

Skole 96,16 96,16

Skole 96,16 96,16

Idrettshallen fast till. fast till.

Bibliotek Veidnes 2,71

Lebesby barnehage 30,67

Lebesby skole 50,26

Gult markerer hvor hovedlederansvaret ligger 712,32

Lebesby kommune - organisering renhold

 
 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Birger Wallenius 

  teknisk sjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


