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Møtested:  Møterom 307, Rådhuset Møtetid: 12:00 - 
 

 

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  1/18 18/336   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 4.4.18  

 

PS  2/18 18/337   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 4.4.18  

 

PS  3/18 18/338   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.12.17  

 

PS  4/18 18/244   

  VAKTGODTGJØRELSE BRANNVESEN  

 

PS  5/18 18/342   

  ORGANISASJONSENDRING  

 

 



  Sak  1/18 

 

Side 2 av 8   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET 

4.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/336    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/18 Administrasjonsutvalget 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Administrasjonsutvalget godkjenner innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 4.4.18 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møte i Administrasjonsutvalget er satt opp til tirsdag 4.4.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer fredag 23.3.18, som er mer 

enn 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  2/18 

 

Side 3 av 8   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET 

4.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/337    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/18 Administrasjonsutvalget 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Administrasjonsutvalget godkjenner saksliste til møte i Administrasjonsutvalget 4.4.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Saksbehandlere har frist til 22.3.18 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 23.3.18, som er minst 8 dager 

før møtedato. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  3/18 

 

Side 4 av 8   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.12.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/338    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/18 Administrasjonsutvalget 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Administrasjonsutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte i administrasjonsutvalget 

12.12.17. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 12.12.2017 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av rådmann før saksprotokoll ble publisert den 14.12.17. 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  4/18 

 

Side 5 av 8   

VAKTGODTGJØRELSE BRANNVESEN 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 534  

Arkivsaksnr.: 18/244    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/18 Administrasjonsutvalget 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved administrasjonsutvalget vedtar at alle utrykningsledere i Lebesby 

brannvesen, når de har vakt får godtgjort for tiden de er i jobb for Lebesby kommune på 

dagtid, får utbetalt vakttillegg med 1/5 av hver time. 

Dette er å anse som et stimuleringstiltak i form av en særavtale, som når behovet bortfaller 

kan utgå. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby brannvesen sliter med å rekruttere utrykningsledere i egen organisasjon, og utenfor 

organisasjonen for øvrig. 

En vaktordning med 5 utrykningsledere (vakt hver femte uke) er absolutt nødvendig. 

Brannvesenet har i dag en utrykningsleder som ikke har sitt daglige arbeid i kommunen. 

Denne utrykningslederen får vakttillegg for 24 timer i døgnet. De andre, som jobber i 

kommunen, som ikke får vakttillegget i arbeidstiden, oppfatter dette som urettferdig, og det 

fryktes at man mister utrykningsledere på grunn av dette. 

Det koster ganske mye å utdanne utrykningsledere, og man ønsker derfor å holde på dem 

lengst mulig. 

Gjennomføring av dette stimuleringstiltaket vil koste i underkant av kr. 100 000,- jfr. 2018 

tall. 

 

Vurdering: 

Det anses at et stimuleringstiltak er nødvendig for å opprettholde vaktstyrken på et akseptabelt 

nivå (antall). 

Tiltaket vil også kunne bidra til mindre utdanningskostnader fremover ved at vaktstyrken er 

stabil. 

 

 



  Sak 5/18 

 

 Side 6 av 8   

 

ORGANISASJONSENDRING 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 18/342    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/18 Administrasjonsutvalget 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til organisasjonsendring innenfor 

servicekontoret og personal. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Personalrådgiver har sagt opp sin stilling, og vil ha siste arbeidsdag 1.mai 2018. Stillingen ble 

lyst ut 2.februar. Vi fikk ikke gjort ansettelse med basis i de søknadene som kom inn.  I 

ettertid har det kommet innspill fra nåværende personalrådgiver om at en kanskje bør vurdere 

en annen organisering for å sikre stabilitet i stillingen.  

Det er et faktum at det over tid har vært vanskelig å få stabilitet i stillingen som 

personalrådgiver. Stillingen som personalrådgiver er en veldig viktig ressurs for kommunen, 

men det har over flere år vært stor turnover i stillingen. Stillingen har også vært ubesatt en 

lang periode frem til nåværende personalrådgiver tiltrådte i mars 2016. Det har siden da blitt 

gjort en skikkelig «ryddejobb», det har kommet på plass retningslinjer og rutiner som 

kommunen har manglet og ting begynner nå å bli på stell på personalområdet 

 

 

 

Vurdering: 

Vi har sett på og kommet fram til en løsning som vi anser som god for organisasjonen. 

Forslaget går på å utvide ansvarsområdet til Serviceleder til også å omfatte 

personalrådgiverens oppgaver. Det må da opprettes en ny stilling ved servicekontoret som kan 

ta deler av oppgavene som i dag gjøres av serviceleder og personalrådgiver. I tillegg vil vi ta 

inn en lærling i kontorfaget, dette var noe som ble diskutert da vi reduserte den ene 

sekretærstillingen fra 100 til 80%. 

 

 

 

 

 

 



  Sak 5/18 

 

 Side 7 av 8   

 

 

Ny organisasjon Personal- og service: 

 

 
  

 

Dagens Serviceleder har tatt videreutdanning i Organisasjon og ledelse, herunder arbeidsrett 

samt serviceledelse, og ønsker å jobbe med slike oppgaver. 

Denne løsningen og det med lærling er diskutert med tillitsvalgte på møte den 22/3 og de 

stiller seg positiv til dette. Da det er en mindre organisasjonsendring var dette ikke krav om 

formelt drøftingsmøte fra tillitsvalget eller arbeidsgiver.  

Endringen anses som mindre organisasjonsendring som ligger innenfor rådmannens 

delegasjon å gjøre, men da den berører flere funksjoner, herunder personal, så er det naturlig å 

ta saken opp i administrasjonsutvalget. 

 

• Rådmannen gis også fullmakt til mindre organisasjonsjusteringer innenfor vedtatt 

hovedstruktur. Endringene skal drøftes med organisasjonene etter reglene i 

hovedavtalene. 

 

 

 

Dagens organisering: 
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Ny organisering: 

  

 
 

 

 

 


