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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Čoahkkingohččun 

 

Lávdegoddi: Gielddastivra 

Čoahkkinbáiki: Gielddastivralatnja, Unjárgga ráđđevisti 

Dáhton: 04.04.2018 

Tii: 10:00 

 

 
 

Dieđit farggamusat bálvaluskantuvrii tlf. 40440500 dahje e-poasta: sentralbord@nesseby.kommune.no jos it sáhte 

boahtit čoahkkimii.  Sadjásaččat ožžot sierra gohččuma. 

 

Otne lea gažadanboddu, olbmuin lea vejolašvuohta gažadit sátnejođiheaddji. 

 
Tii.1100 geigejuvvojit fága- ja sváinnasreivvet. Gottákáffe. 

 

 

 

 
Gohččun lea sáddejuvvon čuovvovaččaide: 
 
 

Namma Doaibma Ovddasta 

Knut Inge Store Jođiheaddji Bargiidbellodat 

Hanne Iversen Miellahttu BB 

Jan Hansen Miellahttu BB 

Ina Kristine Store Miellahttu BB 

Inga Pettersen Lindi Miellahttu BB 

Jørn Stefan Opdahl Miellahttu BB 

Kaisa B. Store Miellahttu BB 

Bjarne Store-Jakobsen Miellahttu Sámiid Álbmot bellodat 

Anja K. Pedersen Noste Miellahttu SÁB 

Liv Solfrid Mathisen Miellahttu SÁB 

Marit Kjerstad Miellahttu Bellodagaid gaskasaš 
listu/ Olgešbellodat 

Kjell-Harald Erichsen Miellahttu BGL/Olg.b 

Iver Per Smuk Miellahttu BGL/Olg.b. 

Ole Petter Skoglund Miellahttu Sosialisttalaš Gurut 
bellodat 

Oddvar Betten Sadjásaš 
jođiheaddji 

SGB 

Magnhild I. Mathisen Várremiellahttu BB 

Olaf B. Johnsen Várremiellahttu BB 

Nina Ingeborg Margit Várremiellahttu BB 

Hege Roska Wikstad Várremiellahttu BB 

Jim Njuolla Várremiellahttu BB 

Per Inge Olsen Várremiellahttu BB 

Tommy Andersen Várremiellahttu BB 

Vanja Trane Trosten Várremiellahttu BB 

Astrid Siri Várremiellahttu BB 

Paul Varsi Várremiellahttu BB 

Gunn-Britt Retter Várremiellahttu SÁB 

Simen Ellingsen Marjavara Várremiellahttu SÁB 

Stein Østmo Várremiellahttu SÁB 
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Lone Johanne Nilssen Várremiellahttu SÁB 

Ravdna Marja N. Gaup Várremiellahttu SÁB 

Linn Jeanne Muotka Várremiellahttu SÁB 

Heidi Elisabeth Jernsletten Várremiellahttu BGL/Olg.b. 

Mari-Ann Nilssen Várremiellahttu BGL/Olg.b. 

Rolf Matti Reisænen Várremiellahttu BGL/Olg.b. 

Jørn-Ottar Olsen Várremiellahttu BGL/Olg.b. 

Laila Strandbakke Smuk Várremiellahttu BGL/Olg.b. 

Terje Arild Wiltmann Kero Várremiellahttu BGL/Olg.b. 

Sissel Røstgaard Várremiellahttu SGB 

Kirsti Bergstø Várremiellahttu SGB 

Leif Eberg Hansen Várremiellahttu SGB 

May-Bente Røstgaard Várremiellahttu SGB 

Bent Johansen Várremiellahttu SGB 

 
 
 

 
 

Vuonnabahta, njukčamánu 26. b. 2018 

 

 

Knut Inge Store 

sátnejođiheaddji 

 

 

 
Áššenummir Sisdoallu 

PÁ 1/18 Dohkkehit gohččuma ja áššelisttu 

PÁ 2/18 Válljet guoktása čállit vuollái čoahkkinprotokollii 

PÁ 3/18 Referáhtat 
RS 1/18 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet 

RS 2/18 Husbanken - Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til 

tilpasning av bolig for 2018 
RS 3/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Nesseby kommune 

RS 4/18 Akuttberedskap i kommunalt barnevern 
RS 5/18 Opprettelse av Varanger namsfogddistrikt 

RS 6/18 Finnmark politidistrikt: Ny organisering, politikontakt og politiråd 

PÁ 4/18 Jahkedieđáhus eanandoallu 2016 
PÁ 5/18 Várjjat Sámi Musea – Ohcan vuolidit visteláiggu 

PÁ 6/18 Bušeahttareguleren – Buhtistanrusttet Suovvejoga Čáhcerusttegii 

PÁ 7/18 Dálkkaslanja Unjárgga Dearvvašvuođaguovddážis sihkkarastit 
PÁ 8/18 Oppretting av politisk forhandlingsutvalg 

PÁ 9/18 Unjárgga gieldda ođđa hálddahuslaš organiseren 

 

PÁ 1/18 Dohkkehit gohččuma ja áššelisttu  

PÁ 2/18 Válljet guoktása čállit vuollái čoahkkinprotokollii 

PÁ 3/18 Referáhtat   
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Stab- og utvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

30.01.2018 

2018/92-0 / 

004 

  Terese Nyborg 

46400261 
terese.nyborg@tana.kommune.

no 

  

Lávdegoddi/Utvalg 
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet   

Gielddastivra/Kommunestyret 4/18 04.04.2018 

   

   

   

   

Mielddus 

1 Årsmelding landbruk 2016 

 

Áššeprotokolla  Ovdagoddi - 15.02.2018  

Meannudeapmi: 

 

 

 

Mearrádus čuodjá na: 

 

Unjárgga gieldda eanandoalu jahkedieđáhus 2016 váldo vuhtii.  

 
 

 

 

 

Jahkedieđáhus eanandoallu 2016 

Hálddahushoavdda mearrádusevttohus 

Unjárgga gieldda eanandoalu jahkedieđáhus 2016 váldo vuhtii.   

 

 

Vuonnabahta 9.2.2018 

 

 

Marit Helene Pedersen 

Hálddahushoavda 

Terese Nyborg 

                                                                                                                              Ráđđeaddi 
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Bakgrunn for saken 

Viser til vedlagt årsmelding.  

 

Vurderinger 

Årsmelding landbruk 2016 for Nesseby kommune er en redegjørelse for utviklingen innen 

landbruket i kommunen samt virksomheten i den kommunale landbruksforvaltningen.  

De statistiske tallene kommer så vidt sent at årsmeldingen alltid vil komme nesten et år senere 

enn andre årsmeldinger. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

04.01.2018 

2017/737-0 / 

610 

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 
oddleif.nilsen@nesseby.kommu

ne.no 

  

Lávdegoddi/Utvalg 
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 3/18 22.01.2018 

Gielddastivra/Kommunestyret 5/18 04.04.2018 

   

   

   

   

Áššeprotkolla Ovdagoddi - 22.01.2018  

Meannudeapmi: 

 

Knut Store, BB, evttohus: 

 

Čuokkis 1 molssaevttolaš evttohusas:  Várjjat Sámi Musea ohcamuš vuolidit vistteláiggu hilgojuvvo. 

 

Jienasteapmi: 

 

Knut Store, BB, evttohus  mearriduvvui ovttajienalaččat. 

 

 

Ovdagotti mearrádus čuodjá ná: 

 

Várjjat Sámi Musea ohcamuš vuolidit vistteláiggu hilgojuvvo. 

 

 

 

 

Várjjat Sámi Musea – Ohcan vuolidit visteláiggu 

Hálddahushoavdda mearrádusevttohus 

1. Ovdagotti mearrida vuolidit Várjjat Sámi Musea visteláiggu kr. 150.000  2018 rájes. 

 

2. Gokčan dihte massán láigotietnasa ohcá teknalaš doaibma olggos láigohit kontorlanjaid 

huksehusas. 

 

 

 

   Vuonnabahta, 11.01.18 

 

 

     Marit Helene Pedersen 
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        Hálddahushoavda 

 

        Oddleif Nilsen 

        Doaibmajođiheaddji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida har i brev av 11.12.17 søkt om redusert husleie med 

kr. 200.000 for Varanger Samiske Museum i Varangerbotn. Nesseby kommune er medstifter og 

eier av siidaen sammen med Tana og Sør-Varanger kommune og er vertskommune for 

museumssiidaen og lokalmuseet Varanger samiske museum. 

 

I brevet henvises til møte med kommunens politiske og administrative ledelse, der stiftelsen 

orienterte om den økonomiske situasjonen for stiftelsen og der en også drøftet muligheten til å 

søke om redusert husleie da leiesummen overstiger de faktiske utgiftene til å drifte bygget. 

 

Det vises til at museumssiidaens økonomi er blitt gradvis redusert siden konsolideringen i 2012, 

både fordi tilskuddsgiverne ikke har klart å kompensere tilskuddet for pris- og lønnsvekst og 

fordi stiftelsen har tæret på de oppsparte fondene ved å investerer i tiltrengte administrative 

tjenester (post- og arkivsystem, IKT, økonomitjenester) og stillinger (to 50 % stillinger).   

 

Det vises også til at de samiske museene generelt ikke ble tilgodesett med ferske midler til 

gjennomføring av museumsreformen og at virksomhetsoverdragelse fra kommunal til privat 

drift og innsettelse av ny administrasjon ga merkostnader som ikke var påtenkt. 

 

Museumssiidaen har i dag følgende tilskudd/husleie: 

 

Nesseby kommune: 

Tilskudd      kr.     862.500 

Husleie     kr.  1.471.000 

 

Tana Kommune: 

Tilskudd      kr.    400.000  

Husleie (Tana Næringsbygg)   kr.    143.000 

  

Sør-Varanger Kommune 

Tilskudd  (Saviomuseet)    kr.    492.000 

Husleie     kr.    226.000 

  

Sør-Varanger Kommune 

Tilskudd Skoltesamisk Museum kr.   150.000 

Husleie (Statsbygg):   kr.    792.000 
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Vurderinger 

Husleia for Varanger samiske museum, VSM, som betales av stiftelsen i dag er på kr. 1.471.000 

(2017).  Driftskostkostnader for VSM (vaktmester, 50 % stilling, renhold 80 % stilling, 

forsikringer, alarmer, el-kostnader, kommunale avgifter) for bygget har de siste årene vært på 

ca. 1,1-1,2 mill. (2017: kr. 1.258 mill).  Snørydding, administrative kostnader og avskrivning er 

ikke medregnet slik at de reelle kostnadene er noe høyere.   

 

Leieinntektene tilføres i dag til teknisk virksomhet.  Dersom leieprisen skulle reduseres vil det 

følgelig redusere den økonomiske rammen til teknisk tilsvarende.  Som følge av 

innsparingstiltak og større bygningsmasse har teknisk reduserte budsjetter til vedlikehold.   

 

 

Varanger Samiske museum har en meget viktig funksjon i arbeidet med å formidle den 

sjøsamiske historien/kulturen og ivareta den samiske identiteten i kommunen.   

Vuonnamarkkanat, som museet har hatt ansvar for, er unikt og har utviklet seg til å bli et av de 

best besøkte markeder i Finnmark.   

 

Museet bidrar med flere høykompetansearbeidsplasser til kommunen.  Pr. i dag er det 7 ansatte 

på museet.  VSM er og en viktig læringsarena for sjøsamisk historie og kultur for skolene og 

barnehagene lokalt og regionalt.  Alle kommunene i Øst-Finnmark benytter seg av museet som 

læringsarena og det har derfor en klar regional funksjon i sjøsamisk historie- og 

kulturformidling. Det er derfor viktig for Nesseby kommune å støtte opp om driften. 

 

Teknisk virksomhet har fra 2018 overført 10 % av renholdsstillingen fra VSM til fritidsklubben 

og kan redusere vaktmestertilbudet til VSM med 20 % til en 30 % stilling fra 2018 og benytte en 

større del av stillingen på vedlikehold av kommunale boliger/bygg.  Dette vil regnskapsmessig 

gi ca. kr. 150.000 i lavere lønnskostnader på drift av VSM samtidig som teknisk virksomhet vil 

ha noe mindre behov for eksterne vedlikeholdstjenester.    

 

Dette forutsetter at VSM må påta seg noe større ansvar bl.a. for grøntarealer. 

 

Med bakgrunn i overnevnte vil en foreslå at stiftelsen får redusert sin husleie med kr. 150.000 

for 2018.  

 

For å dekt inn tapte leieinntekter vil teknisk virksomhet søke å få leid ut ledige lokaler på VSM. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Formannskapet kan vedta å ikke redusere husleien.  Dette kan bety at aktiviteten på VSM må 

reduseres. 

 

Alternative vedtak:  

 

1. Søknad om redusert husleie for Varanger Samiske Museum avslås.  

 

 

2. Formannskapet kan også vedta å øke tilskuddet til Tana og Varanger Museumssiida. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

24.01.2018 

2016/114-0 / 

M12 

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 
oddleif.nilsen@nesseby.kommu

ne.no 

  

Lávdegoddi/Utvalg 
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/18 23.03.2018 

Gielddastivra/Kommunestyret 6/18 04.04.2018 

   

   

   

   

 

Áššeprotokolla Ovdagoddi - 23.03.2018  

Meannudeapmi: 

 

Hálddahushoavdda mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. 

 

 

Ovdagotti mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: 

 

Gielddastivra mearrida čuovvovaš bušeahttaregulerema (investerema) 

 

Proš.nummir Bušeahtta 2017 Golahus 2017 Ollislašdárbu Bušeahtta 2018 

381097       400.000  824.000  2.400.000 1.576.000  

 

 
 

 

 

 

 

Bušeahttareguleren investeremat – buhtistanrusttet Suovvejoga čáhcerusttegii 

Hálddahushoavdda mearrádusevttohus 

Gielddastivra mearrida čuovvovaš bušeahttareguleren: (investeren) 

 

Proš.nummir. Bušeahtta 2017  Golahus 2017 Oll.dárbu Bušeahtta 2018 

381097       400.000     824.000            2.400.000 1.576.000  
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                                          Vuonnabahta, 15.03.2018 

 

 

   Marit Helene Pedersen 

      Hálddahushoavda  

 

       Oddleif Nilsen 

       Doaibmajođiheaddji  

 
 

 

 

Bakgrunn for saken/vurderinger 

Med bakgrunn i de årvisse problemene ved Bergeby vannverk vedtok kommunestyret den 

19.10.17 følgende: 

 

1. Kommunestyret bevilger kr. 1.661.000  til kjøp og montering av renseanlegg ved 

Bergeby Vannverk. 

 

2. Investeringen finansieres ved opptak av lån og fordeler seg med kr. 400.000 i 2017 og 

kr. 1 261 000 i 2018. 

 

Teknisk virksomhet fikk igangsatt prosjektet og satt ned kummer, fremført rør og har satt opp 

hus for renseanlegget.  Forbruk i 2017 er på kr. 824.000. 

 

I løpet av mars vil renseanlegget bli demontert i Tana, flyttet og montert på plass i Bergeby.  

Testkjøring av anlegget og opplæring i drift er planlagt igangsatt i midten av april. Erfaringer fra 

Tana kommune viser at det er behov for ekstra personell i en opplærings- og innkjøringsperiode 

på inntil 12 mnd. 

 

Investeringskostnadene for 2018 ble ved en inkurie ikke medtatt i det vedtatte 

investeringsbudsjettet og det må derfor vedtas en budsjettregulering for at det skal være gyldig. 

 

Under arbeidet med anlegget har det fremkommet nye kostnader som ikke var kostnadsberegnet. 

Blant annet må anlegget ha et nødaggregat til ca. kr. 200.000.    Dette bør også tas med i 

investeringsbudsjettet.  Det vil si at totalkostnadene vil bli høyere enn opprinnelig beregnet. 

 

En vil foreslå at kr. 1.576.000 vedtas inn i investeringsbudsjettet for 2018.  Investeringene 

finansieres ved opptak av lån som opprinnelig vedtatt i 2017. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

14.03.2018 

2018/165-0 / 

614 

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 
oddleif.nilsen@nesseby.kommu

ne.no 

  

Lávdegoddi/Utvalg 
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 12/18 23.03.2018 

Gielddastivra/Kommunestyret 7/18 04.04.2018 

   

   

   

   

 

 

Áššeprotokolla Ovdagoddi - 23.03.2018  

Meannudeapmi: 

 

Hálddahuhoavdda mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. 

 

 

Ovdagotti mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: 
 

1. Gielddastivra mearrida lasihit investerenbušeahtta 2018 220.000 kruvnnuin. 

 

2. Ruhta geavahuvvo goluid gokčat Unjárgga Dearvvašvuođaguovddáža dálkkaslanja sihkkarastinbargguide.  

 

 

 

 

 

 

Dálkkaslanja Unjárgga Dearvvašvuođaguovddážis sihkkarastit 

Ráđđealbmá mearrádusevttohus 

3. Gielddastivra mearrida lasihit investerenbušeahtta 2018  220.000 kruvnnuin. 

 

4. Ruhta geavahuvvo goluid gokčat Unjárgga Dearvvašvuođaguovddáža dálkkaslanja 

sihkkarastinbargguide.  

 

 

Vuonnabahta, 14.03.18 

 

 

     Marit Helene Pedersen 

      Hálddahushoavda 
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         Oddleif Nilsen 

         Doaibmajođiheaddji 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Ved Nesseby Helsesenter er det tre medisinrom.  I to av rommene er det egne skap for 

oppbevaring av medisiner.  Medisinrom/skap er i dag låsbare med ordinære nøkler.  På ett av 

rommene mangler låsbart medisinskap. 

 

Det er nå helt nødvendig å sikre medisinrom/skap ved Nesseby Helsesenter på en 

forskriftsmessig og tidsriktig måte.   

 

Dette kan gjøres ved å installere elektroniske låser m/personlige chip på medisinrommene og 

medisinskap.    

 

Det er foretatt befaring og innhentet tilbud på utskifting av låsene med elektroniske låser m/chip. 

 

Tilbudet er på kr. 100.000 eks. mva.  I tillegg kommer tilkobling og kabling fra datarom og til 

hver dør.  Fremføring av elektrisitet og montering av kontakter inngår heller ikke i tilbudet.  

Utgifter til reise, opphold og diett kommer i tillegg.  Det må også investeres i ett nytt 

medisinskap, prisantydning er på kr 25.000. 

 

Dørene til kjøle- og fryselageret ved Helsesenteret er ikke låsbart.  Dette ønskes sikret med 

kodelås (inngår i tilbudet, kostnad ca. kr. 13.000). 

 

 

Kostnadsoverslag: 

Tilbud skifte av lås:    kr. 100.000 

Nytt medisinskap    kr.   25.000 

El.arbeid     kr.   30.000 

Trekking av datakabler fra datarom  kr.   20.000 

Reise, opphold/diett    kr.   25.000 

Uforutsett     kr.   20.000 

Sum      kr. 220.000 

 

Vurderinger 

Teknisk virksomhet har ikke oversikt over hvilke forskrifter som gjelder for oppbevaring av 

medisiner/medikamenter, men iflg. ledelsen ved Helsesenteret er oppbevaringen ikke 

forskriftmessig.  Ved en eventuell kontroll vil det komme pålegg om utbedringer.  De ønsker 

derfor å sikre oppbevaring av medisiner. 
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Tiltaket vil medføre en vesentlig oppgradering, og kan dermed bokføres som en investering.  En 

vil foreslå at kommunestyret vedtar en budsjettregulering og setter av kr. 220.000 på tiltaket 

«Sikring av medisinrom» på investeringsbudsjettet for 2018. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Tiltaket kan utsettes og plasseres på investeringsbudsjettet for 2019.   
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Administrasjonssjefen 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

26.02.2018 

2017/653-0 / 

030 

  Marit Helene Pedersen 

 
marit.helene.pedersen@nesseby

.kommune.no 

  

Lávdegoddi/Utvalg 
Čoahkkináššenr/Møtesak

snr 

Čoahkkinbeaivi/Møted

ato 

Hálddahuslávdegoddi/Administrasjonsu

tvalg 

4/18 23.03.2018 

Ovdagoddi/Formannskapet 13/18 23.03.2018 

Gielddastivra/Kommunestyret 9/18 04.04.2018 

   

   

 
Áššeprotokolla Ovdagoddi 

23.03.2018  

Meannudeapmi: 

 

Hálddahuslávdegotti 

mearrádus jienastuvvui 

ovttajienalaččat. 

 

 

Ovdagotti 

mearrádusevttohus 

gielddastivrii čuodjá ná: 

 

Ášši maŋiduvvo 

gielddastivračoahkkimii 

geassemánus.  

 

Mii dárbbašit eanet áiggi min 

miellahtuiguin čoahkkimastit 

digaštallan dihte ášši ja 

seammás maid guhkidit 

proseassa áššis mii guoská 

buot bargiide. 

Ođđasitorganiseren gos leat 

mealgadit seastimat lea 

stuorra ja duođalaš ášši. Dás 

lea proseassa dainna bargat  

seammá stuoris ja duođalaš. 

Buot bargosajiin galget 

doallat kontorčoahkkimiid, go 

ođđasit organiseren guoská 

buohkaide. Dat guoská maid 

sidjiide geat eai leat 

miellahtut 

fágaorganisašuvnnain.  
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Áššeprotokolla 

Hálddahuslávdegoddi - 

23.03.2018  

Meannudeapmi: 

 

 

Oktasaševttohus gaskal 

Fagforbundet, Britt-Inger 

Olsen ja 

Utdanningsforbundet, Torill 

Klogh.  

 

Ášši maŋiduvvo 

gielddastivračoahkkimii 

geassemánus.  

 

Mii dárbbašit eanet áiggi min 

miellahtuiguin čoahkkimastit 

digaštallan dihte ášši ja 

seammás maid guhkidit 

proseassa áššis mii guoská 

buot bargiide. 

Ođđasitorganiseren gos leat 

mealgadit seastimat lea 

stuorra ja duođalaš ášši. Dás 

lea proseassa dainna bargat  

seammá stuoris ja duođalaš. 

Buot bargosajiin galget 

doallat kontorčoahkkimiid, go 

ođđasit organiseren guoská 

buohkaide. Dat guoská maid 

sidjiide geat eai leat 

miellahtut 

fágaorganisašuvnnain.  

 

 

 

Jienasteapmi:  

 

Evttohus 

buorrindohkkehuvvui 

ovttajienalaččat.  

 

 

Hálddahuslávdegotti 

evttohus čuodjá ná: 

Ášši maŋiduvvo 

gielddastivračoahkkimii 

geassemánus.  

 

Mii dárbbašit eanet áiggi min 

miellahtuiguin čoahkkimastit 

digaštallan dihte ášši ja 

seammás maid guhkidit 

proseassa áššis mii guoská 

buot bargiide. 

Ođđasitorganiseren gos leat 

mealgadit seastimat lea 

stuorra ja duođalaš ášši. Dás 
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lea proseassa dainna bargat  

seammá stuoris ja duođalaš. 

Buot bargosajiin galget 

doallat kontorčoahkkimiid, go 

ođđasit organiseren guoská 

buohkaide. Dat guoská maid 

sidjiide geat eai leat 

miellahtut 

fágaorganisašuvnnain.  

 

 

 

 

 

 

 

Unjárgga gieldda ođđa hálddahuslaš organiseren. 

 

Hálddahushoavdda mearrádusevttohus:  

1. Gielddastivra guorrasa hálddahushoavdda evttohusa Unjárgga gieldda ođđa 

organisašuvdnakárta.  

 

2. Hálddahushoavda joatká ovttas doaibmajođiheddjiiguin ja luohttámušolbmuiguin dohkálaš 

ja rivttes bargoveaga ja jođiheaddji loguin doaimmaide ja ossodagaide.  

 

3. Dikšun ja fuolahan ossodaga ja Veahkkebálvalusa oktiičaskinproseassa ođđa doaibman, 

Dearvvašvuohta- ja fuolaheapmi ossodagaiguin ja jođiheaddjedoaimmain, dahkkojuvvo  

lagaš oktasašbargguin bargiiguin ja luohttámušolbmuiguin ja suodjalusáittardeddjiiguin.  

Ođđa organiseren doaibmagoahtá čakčat 2018 ja áigemearri lea 01.11. 

 

4. Hálddahushoavda ja doaibmajođiheaddjit jotket identifiseren- ja beavttálmahttindoaimma 

bargguiguin. 

 

5. Geavahan dihte bargiid resurssaid beaktileabbo, de plánejit doaimmat ja ossodagat ovttas sin 

gaskasaš bargguid. Dát gusto erenoamážit sadjásašbargiid geavahussii.  

 

6. Vahkkoloahpaid buollinfákta doaibma ii geahpiduvvo. 

 

7. Isak Saba guovddáš ii fárrehuvvo eará lanjaide eará doaimmain ovttas, muhto 

árvvoštallojuvvo jeavddalaččat. 

 

8. Doarjja Deanu ja Várjjat Musea Siidii doalahuvvo seammá dásis.  Guoros lanjat  

láigohuvvojit olggos.   
          
 
 
 

       Vuonnabahta,  njukčamánu 14.b.2018 
 

Marit Helene Pedersen 
  Hálddahushoavda 
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Bakgrunn for saken  
Formannskapet har i arbeidsmøte budsjett den 20.10.2017 gjort følgende bestilling 
angående omorganisering av administrasjonen i Nesseby kommune:  
 
PS 84/17 Budsjettarbeid 2018 - Bestilling fra formannskapet  
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.10.2017  
Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.  
Formannskapet ser at det er vanskelig at budsjettet 2018 kommer i balanse uten 
følgende tiltak som må vurderes:  
Det utredes i administrasjonen to-nivåmodell med:  

 Omorganisere hele kommunen  

 Hvordan vi kan bruke ressursene i kommunen mer effektivt  

 Færre virksomhetsledere  

 Færre avdelingsledere  

 Brannvakt i helgene  

 Tilskudds størrelsen til museet  

 Isak Saba senter samlokaliseres, under andre virksomheter  

 Redusere/vurdere tjenestetilbudet  
 
Kommunestyrets vedtak i sak 56/17 Omorganisering av administrasjonen i 
Nesseby kommune lyder som følger:  
 
Formannskapets bestilling av omorganisering av administrasjonen i Nesseby kommune 
i sak 87/17 av 20.10.2017 iverksettes etter den beskrevne arbeidsprosessen. Vedtak 
om endelig administrativ organisering gjøres i kommunestyrets første møte i 2018.  
I kjernegruppen i forbindelse med omorganiseringen skal også tillitsvalgte være med. 
Fagforeningene utpeker en tillitsvalgt med vara til gruppen. 
 
 
I arbeidet med budsjett og økonomiplan de to siste årene har det kommet fram at 
kostnadene for drift i Nesseby kommune vedvarende har vært for høye og at 
organisasjonen må sikre kommuneøkonomien framover ved å:  

 Øke inntektene gjennom brukerbetaling for alle tjenester (innføre 
barnehagebetaling, øke prisen for SFO, øke andre gebyrer og avgifter)  

 Gjennomgå alle andre inntektsgrunnlag og søke eksterne prosjektmidler i større 
grad  

 Vurdere om tjenestenivået er for høyt  

 Ta ned kostnadene i Nesseby kommunes drift  
 
Administrasjonssjefen har arbeidet sammen med hovedtillitsvalgte (HTV) og 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) med omorganiseringen etter arbeidsplanen i vedlegg 1.  
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Vurderinger 

Administrativ organisering i Nesseby kommune idag: 

 

 
 

1. Forslag til ny organisering av Nesseby kommune 

 

 

 

2. Reduksjon av virksomhetsledere: 

 Pleie og omsorg slås sammen med hjelpetjenesten med felles virksomhetsleder 

Administrasjonssjef

Marit Helene 
Pedersen 

Oppvekstsenter

Heidi T Johansene 

Barnehage

Ragnhild Nilsen 

Skole

Kåre L aasprong  

Pleie og omsorg Anne 
Brit Aslaksen

Hjemmetjeneste

Anne Brit Aslaksen 

Institusjon

Leena Guttorm 

Hjelpetjenesten

Birgit Lânsman 

Barnebolig/Miljø/PPT/

Rus 

Flyktingetjeneste

Trine Askheim 

Nav

Stein Østmo  

Teknisk

Oddleif Nilsen  

Barnevern

Olaf Trosten  
Kommunehelsetjenesten 

Samfunnsutvikling

Rapporterer til Adm 
sjef

Isak Saba og såpråk

Jane Juuso  

Bibliotek/bibliotekbus
s

Jørgen Betten  

Økonomiavdeling

Per Øyvind Paulsen 

Stab

Tom Ivar Haukland 

Samfunnstuvikling

Næring service  og kultur

Administrasjonssjef

Oppvekst

Barnehage

Grunnskole, SFO, voksenopplæring

Kulturskole 

Fritidsklubb 

Helse- og omsorg

Hjemmetjenester, omsorgsboliger, 
institusjon/sykehjem, Psykiatrisk bistand, 

rustjeneste, miljøarbeid/ABO/

NYBO/PPT , forebyggende helse,

Avdelingsinndeling skal vurderes

Felles barnevern Nesseby/Tana
Felles kommunehelsetjeneste 

Tana/Nesseby

Serviceeavdeling for hele kommunen:

Stab, økonomi, teknisk, Isak Saba/språksenter, bibliotek/bibliotekbuss og 
flyktningetjeneste
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 Økonomi, stab og teknisk virksomhet slås sammen til felles serviceavdeling for hele 

kommunen med én virksomhetsleder  

 Virksomhetsleder for kommunalt NAV går ut av ledergruppa          

 Totalt blir det fire virksomhetsledere mot dagens åtte 

 

3. Færre ledere og innsparinger: 

 

Det blir kun redusert med én stilling umiddelbart ved at det blir felles virksomhetsleder for 

pleie, omsorg og hjelpetjenester.  

For virksomhetene på rådhuset vil innsparinger for økonomisjef, teknisk sjef og 

virksomhetsleder stab komme på sikt ved eventuell naturlig avgang. Skissen er at to vil bli 

tilbudt faglederjobb med kun fagansvar og én vil bli tilbudt virksomhetsleder for 

serviceavdelingen med faglig, økonomisk og personalansvar for hele servicetjenesten. Lønn vil 

bli bibeholdt for alle tre pga at Hovedtariffavtalen ikke åpner for lønnsendring ved endring av 

oppgaver. (HTA 3.4.1 Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/virksomhet* pga. 

omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal 

arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.) Ved senere naturlig 

avgang vil stillingene lyses ut på et lavere ledelsesnivå med tilhørende lønn for fagleder. 

Til Serviceavdelingen legges også Isak Saba/språksenter, bibliotek og bibliotekbuss samt 

flyktningetjenesten. Alle tjenestene har oppgaver som spenner over alle kommunale avdelinger 

og har brukere i hele kommunens befolkning. Økonomi- og personalledelse legges til 

virksomhetsleder for den nye serviceavdelingen/administrasjonssjef. Heller ikke her får en 

umiddelbar innsparing pga at HTA ikke gir rom for lavere lønn for endret arbeidsinnhold. 

Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek sier i §2 at: «Biblioteksjefen er den 

faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet.» 

Bibliotekleder sier i en e-post «Loven sier altså at biblioteksjef skal ha både faglig og 

administrativt lederansvar for kommunens folkebibliotekvirksomhet.» Bibliotekleder beholder 

derfor alle lederoppgaver. 

Virksomhetsleder for oppvekst får lagt til sin stilling å lede kulturskole og fritidsklubb som totalt innebærer under 

et årsverk. Dagens avdelingsledere for barnehage og inspektør for skole endres ikke. Ingen reell innsparing. 

 

Virksomhetsleder for den nye Helse og omsorgstjenesten leder dagens pleie- og omsorg og 

dagens hjelpetjenester. Tjenestene innen de to virksomhetene ses i sammenheng til brukernes 

beste. Det startes en prosess med sammenslåing der organisering og ledelse vurderes sammen 

med tillitsvalgte og verneombud. 

 

Forebyggende helseavdeling består fortsatt av helsesøster, jordmor og helsesekretærer samt 

privat fysioterapeut med driftstilskudd og ses i sammenheng med ny Helse- og 

omsorgsavdeling.  
 

4. Arbeid på tvers og samordning av vikarbruk for alle virksomheter og avdelinger 

Virksomhetene planlegger driften ved utstrakt samarbeid på tvers av virksomheter og avdelinger 

for å bruke ansatte-ressursene til kommunens økonomiske beste. Dette gjelder særlig for 

vikarbruk ved fravær og ferier. 
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5. Dagens situasjon vedrørende naturlig avgang av stillinger: 

Hele Nesseby kommune er gjennomgått og vurdert ift AFP og ordinær pensjon for ansatte som nærmer seg eller er 

kommet i aktuell alder. Virksomhetslederne har gjennomført samtaler med alle aktuelle for å avklare ønsker fra 

medarbeiderne. 

Situasjonen er: 

 I alt fem medarbeidere ønsker å gå av med AFP i 4,4 årsverk i 2018/ved årsskiftet 2019/tidlig i 2019. (To 

årsverk i stab, et årsverk i økonomi, 0,4 årsverk i oppvekst, et årsverk ved Isak Saba) 

 Tre medarbeidere går over i ordinær pensjon i 2018 (To årsverk i oppvekst og et i pleie og omsorg) 

 

Stillinger der ansatte har sagt opp og vi vurderer alle stillinger kontinuerlig: 

 

 1,5 årsverk i hjelpetjenesten 

 2,8 årsverk i pleie og omsorg 
 

 

I alt er det ca 11,7 årsverk som ligger til vurdering hos virksomhetsledere og 

administrasjonssjef ift om det er mulig å redusere i stillinger eller om lovkrav/turnus gjør det 

nødvendig å lyse ut stillinger. Dette drøftes i hvert tilfelle med tillitsvalgte lokalt og eventuelt 

med HTV. Det er ikke sannsynlig å kunne gjøre så store reduksjoner nå, men alle stillinger vil 

bli vurdert fortløpende. 

Det beregnede behovet for reduksjon for å oppnå økonomisk balanse fram mot 2019 er ca 10,4 mill kr eller ca 16 

årsverk i løpet av 2018 og 2019.  

Gitt at ingen blir tilsatt i de ca 12 årsverkene som blir frigjort gjennom naturlig avgang vil det 

fortsatt være behov for å redusere med ca 4 årsverk i 2018 og 2019.  

 

 

6. Mulige ytterligere innsparinger i årsverk i kommunen uten oppsigelser: 

 

Administrasjonssjefen har sammen med flyktningetjenesten vurdert bemanningen og muligheten 

for å redusere begrunnet i at vi ikke lenger er bosettingskommune for nye flyktninger: 

  Det vil ikke være forsvarlig i 2018, men fra medio 2019 vil det være mulig å redusere 

med 1,5 stilling siden det da er kun 6-7 flyktninger igjen i introduksjonsprogrammet. 

 Det vil være en kortsiktig løsning å redusere med en stilling i flyktningetjenesten nå 

siden vi ikke vil få fulgt opp introdeltakerne godt nok. Det kan gi som resultat at flere 

flyktninger ikke kommer ut i utdanning/jobb. 

 Andre innsparingstiltak: Det settes nå inn vikar fra flyktningetjenesten i 

voksenopplæringen ved fravær hos de faste lærerne.  

Det reduseres med inntil to årsverk i flyktningetjenesten medio 2019.  

 

7. Redusere/vurdere tjenestetilbudet til befolkningen  

Kommunestyret har bestilt en vurdering av om det er mulig å redusere tjenestetilbudet i Nesseby kommune og 

identifisere effektiviseringstiltak.  

Administrasjonssjefen ser ikke at det er ønskelig å redusere tjenestetilbudet til befolkningen 

innenfor: 

 

 Barnehage, grunnskole og SFO 
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 Hjemmebasert omsorg og tilbud for eldre i institusjon 

 Rus- og psykiatritilbud 

 Bibliotek og kultur 

 

 

Det arbeides likevel med mulige effektiviseringstiltak på disse områder: 

- Digitalisering/automatisering av tjenester/søknader for befolkningen kan effektivisere noe 

- Montering av automatisk henvendelse (via telefon) til riktig avdeling ved besøk på 

rådhuset vil gjøre skrankepersonale unødvendig 

- Effektiviseringstiltak innen tekniske tjenester 

- Vurdere brukerbetaling på kommunale oppgaver som i dag er gratis (søknader av ulike 

slag) 

 

 

Det er allerede avklart politisk at det ikke er ønskelig å legge ned Bakeriet ungdomsklubb som 

er en ikke-lovpålagt oppgave for kommunen. Det samme gjelder tilskudd til kulturliv og 

frivillige organisasjoner som styrker bolyst og trivsel for befolkningen. 

 

8. Brannvakt i helgene 

Dimensjoneringsforskriften legger ingen krav til vaktberedskap for brann i hht § 5-3 

Beredskap handler om å være forberedt på at en uønsket hendelse med en gitt risiko og en gitt 

konsekvens skal oppstå. 

 

Vaktordningen ble innført i 2015, sammen med etableringen av nasjonalt Nødnett som er 

brannvesenets kommunikasjon med 110 og internt i brann og redning. 

Den som har vakt får en godtgjørelse på 2.600 kr pr vakt fra fredag ettermiddag kl 1700 til 

mandag morgen kl 0800. Den som går på vakt skal gå igjennom biler og utstyr, sjekke at alt 

utstyr er klar til en evt hendelse. 

Den som har vakt skal være tilgjengelig for utrykning og besvare 110 ved hendelser og er 

fungerende utrykningsleder frem til eller dersom annet befal er tilgjengelig. Ordningen består av 

55 vakter i løpet av året. 52 helger pluss dobbelvakter (tungbilsjåfør og et annet mannskap) i 

perioder der det er lite ordinære mannskaper tilgjengelig slik som jul, påske og fellesferier utgjør 

en kostnad på kr 143 000 i året. 

 

Dersom man ønsker å redusere kostnadene ved vakthold så burde vi finne løsninger som dekker 

opp mest mulig av utfordringene før vaktordning fjernes. 

 Hvordan kan vi sikre at mannskapene har innsikt i hvordan utstyr brann og redning 

besitter, samt hvor dette befinner seg? 

 Hvordan skal vi rekruttere mannskaper til en vaktordning med kun vakt i høytider? 

 Hvem skal besvare 110 og være fungerende utrykningsleder når ingen har særskilt 

ansvar utenom brannsjefen? 

 

Brannsjefens anbefaling er å beholde dagens ordning for å sikre kommunens befolkning ved 

uønskede hendelser. Dette for å unngå å havne i samme situasjon som vi var i før 2015. 

Kommunen har kjøpt inn dyre biler og utstyr, men dersom mannskapene ikke har gode 

kunnskaper omkring disse så vil det svekke kommunens beredskapsevne betraktelig. 
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Administrasjonssjefen støtter brannsjefens anbefalinger og anbefaler ikke å gå fra helgevakt i 

brannberedskapen til kun høytidsvakter på grunn av den lave innsparingen på vel 100 000 kr og 

det vi vil tape i beredskap og utstyrskontroll. 

 
 

9. Isak Saba senter samlokaliseres under andre virksomheter  

Det er vurdert å flytte Isak Sabasenteret til Varanger Samiske museum til ledige kontorlokaler der. Befaringer, 

møter og samtaler med avdelingsleder og alle ansatte ble gjort, men videre utredning ble stanset siden det er for 

liten plass til aktivitetene senteret driver. Aktiviteter innen samisk duodji, lek, sang og bevegelse samt tradisjonell 

matlaging krever plass og tilrettelagt kjøkken. Etter avdelingsleders uttalelser har ikke Nesseby kommune utgifter 

til drift av Isak Sabas lokaler siden det dekkes av eksterne tilskudd i sin helhet. Administrasjonssjefen konkluderer 

med at det ikke er økonomisk gevinst å hente på å samlokalisere Isak Sabasenteret med andre kommunale 

lokasjoner nå siden de har behov for mye aktivitetsplass som ikke finnes nå. Det vil fortløpende bli vurdert om 

andre kommunale bygg kan romme Isak Saba-senteret og andre avdelinger hvis aktiviteten i for eksempel SMIHL-

bygget reduseres på sikt. 

 

10. Tilskuddsnivået til museet 

Nesseby kommune er medstifter og medeier av Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida 

sammen med Tana og Sør-Varanger kommune og er vertskommune for museumssiidaen og 

lokalmuseet Varanger samiske museum. Museumssiidaen har i dag følgende tilskudd/husleie: 

Nesseby kommune: 

Tilskudd      kr.     862.500 

Husleie     kr.  1.471.000 

 

Driftskostkostnader (vaktmester, 30 % stilling, renhold, 70 % stilling, forsikringer, alarmer, el-

kostnader, kommunale avgifter) for bygget har de siste årene vært på ca. 1,1-1,2 mill. (2017: kr. 

1.258 mill).   

 

Museumssiidaen søkte nylig om reduksjon i husleie med bakgrunn i vanskelig økonomisk 

situasjon for stiftelsen siden leiesummen overstiger de faktiske utgiftene til å drifte bygget. 

Det ble vist til at museumssiidaens økonomi er blitt gradvis redusert siden konsolideringen i 

2012, både fordi tilskuddsgiverne ikke har klart å kompensere tilskuddet for pris- og lønnsvekst 

og fordi stiftelsen har tæret på de oppsparte fondene ved å investerer i tiltrengte administrative 

tjenester (post- og arkivsystem, IKT, økonomitjenester) og stillinger (to 50 % stillinger).   

 

Det vises også til at de samiske museene generelt ikke ble tilgodesett med ferske midler til 

gjennomføring av museumsreformen og at virksomhetsoverdragelse fra kommunal til privat 

drift og innsettelse av ny administrasjon ga merkostnader som ikke var påtenkt. 

 

Søknaden om redusert husleie ble avslått i formannskapets møte 22.1. i år. 

 

Ordfører arbeider sammen med museumssiidaen for å øke regionale tilskudd og tilskudd fra 

Sametinget for å bidra til å styrke siidaens økonomi på sikt. Med bakgrunn i Stiftelsen Tana og 

Varanger Museumssiidas vanskelige økonomi synes det ikke riktig å senke tilskuddssnivået til 

siidaen nå. 
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VEDLEGG 1: Arbeidsplan for omorganisering 2017/2018 

 

Aktivitet Hva skal gjøres Tid Deltakere Dato 
 

Drøftingsmøte med 
HTV 

Informere, drøfte om 
saken generelt 

5.10.17 HTV, Tom, Marit  

Utarbeide 
bemanningsoversikt over 
alle virksomheter 

Få oversikt over 
bemanning, oppgaver, 
kompetanse og 
ansiennitet 

1.11.17 Virksomhetsledere, 
avdelingsledere, Tom, 
Marit 

4.1.18 

Kartlegging av 
alderssammensetning 
blant de ansatte 

Vurdere mulig naturlig 
avgang gjennom pensjon 
og AFP 

1.11.17 Tom, Marit 4.1.18 

Avklare snarlige 

pensjonisters situasjon 

Samtaler med alle som 

er/kommer i 

aldersgruppen 

Januar/ 

februar 

Tom, Marit, 

Virksomhetsleder 

1.2.18 

Kartlegge oppsigelser i 
kommunen 

Følge med i og vurdere ny 
utlysing eller holde 
vakant/legge ned 
stillinger 

Kontinuer
lig  

Virksomhetsledere, Tom, 
Marit 
Alle melder inn oppsigelser 
til Marit straks de kommer 
inn 

 

Møte i kjernegruppa Drøfte arbeidet videre, 
rekkefølge og innhold 

5.1.18 Tom, Per Øyvind, Marit, 
Britt Inger (HTV 
Fagforbundet) 

 

Samtaler med 
virksomhetsledere og 
avdelingsledere 
enkeltvis 

Avklare arbeidet med 
organisasjonskart og 
prosess  

  9.1 
10.1 
 
10.1 
 
10.1 
 
12.01 
 
15.01 
15.01 
15.01 
15.01 
 
 

Møte med NAV, Stein Ø 
Møte med Oppvekst, Heidi 
TJ 
Møte med Teknisk, Oddleif 
N 
Møte med Økonomi, Per 
Øyvind P 
Møte med 
Hjelpetjenesten, Birgit L 
Møte med Pleie og 
omsorg, Anne Brit/Leena  
Møte med Isak Saba, Jane J 
Møte med Biblioteket, 
Jørgen 
Møte med fritidsklubben, 
Per Inge 
Møte med Forebyggende 
helse, Heidi  

 

Møte i ledergruppa Drøfte arbeidet videre, 
rekkefølge og innhold 

10.1 Virksomhetsledere, Marit  

Møte i kjernegruppa Informere og drøfte 12.1 Marit, Tom, Per Øyvind, 
Britt Inger, Ann Kristin 

 

Møte med HTV Informere om prosess og 
forslag til organisering 

12.1 Marit, Per Øyvind, Tom, 
HTV 

 

Informere om arbeidet 
videre til alle ansatte 

Møter i virksomheter og 
avdelinger 

 Hjelpetjenesten 

 Rådhuset (Stab, 
øk, teknisk) 

 Pleie og omsorg 

 Oppvekst  

 Isak Saba 

 
 
16.1 
18.1 
 
23.1 
24.1 
  5.2 

Marit, Tom, Per Øyvind, VL  
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 Biblioteket 
Tidspunkter er avtalt i 
ledermøtet 10.1 

29.1 

Møte i formannskapet Informere formannskapet 
om arbeidet så langt og 
framover 

22.1 Marit, formannskapet  

Møte i kjernegruppa Informere om 
arbeidsperioden siden 
12.1 

26.1 Marit, Tom, Per Øyvind, 
Britt Inger, Ann Kristin 

 

Møte i AMU Informere og drøfte 
omorganiseringen 
helhetlig 

31.1 Marit, Tom, AMU  

Ledermøte Orientere om framdriften 16.2 Marit, virksomhetsledere  

Kommunedag for alle 
ansatte 

Arbeide i plenum og i 
grupper med 
endringsforståelse 

21.2 Alle ansatte, Rune Haugen, 
Organisasjons Helse 

 

Kurs i omstilling, 
endringer og reaksjoner 

Etablere forståelse for 
endringer 

8.3 Tilbud til alle ansatte, NAV 
Arbeidsliv  
v /Markus Matell 

 

Utarbeide forslag til nytt 
organisasjonskart, sak til 
formannskapet og 
kommunestyret 

Imøtekomme politisk 
krav om færre ledere og 
avdelingsledere, slå 
sammen 

Utarbeide
t primo 
januar, 
justeres i 
prosesse
n 
 

Marit, Tom, Per Øyvind, 
Britt Inger  

Sendes 
ut 16.3 
 
Behandl
es 
politisk 
23.03 
04.04 

Møte i kjernegruppa Informere og drøfte sak 
til politisk behandling 

13.3 Marit, Tom, Per Øyvind, 
Britt Inger, Ann Kristin 

 

Informasjonsmøte med 
HTV 

Informere om sak til 
politisk behandling 

14.3 Marit, Tom, HTV  

Delegasjonsreglement/ 
lederbeskrivelser 

Utarbeide nye 
lederdelegasjoner/fullma
kter/stillingsbeskrivelser 
mellom 
administrasjonssjef-
virksomhetsledere 

Februar/
mars, 
iverksette 
etter 
kommun
estyret i 
april 

Marit, Tom  

Delegasjonsreglement/ 
avdelingslederbeskrivels
er  

Avklare 
avdelingsledernes rolle 
og 
arbeidsområder/fullmakt
er/stillingsbeskrivelser 

Februar/
mars, 
iverksette 
senere 

Marit, Tom  

Drøftingsmøte med HTV Informere og drøfte 
prosessen 

April/mai HTV, Marit, Tom, Per 
Øyvind 

 

Prosess for eventuell 
nedbemanning etter ny 
organisering 

 April-juni HTV, Marit, Tom, Per 
Øyvind 

 

Møte i AMU Informere om og drøfte 
omorganiseringen 

April/mai Marit, Tom, AMU  

Drøftingsmøte med HTV Drøfte kriterier for 
nedbemanning  

Etter 
04.04 

HTV, Marit, Tom, Per 
Øyvind 

 

Beslutning om konkret 
nedbemanning etter ny 
organisering 

Beslutte konkret hvor 
evnt. nedbemanning skal 
skje, virksomhet og 
avdeling 

Etter 
04.04 

Marit, Tom, Per Øyvind   
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Drøftingsmøter med 
organisasjonene 

Drøfte den evnt. enkelte 
overtallige medarbeiders 
situasjon og løsning 

Juni-
septembe
r 

Marit, den enkelte 
virksomhetsleder 

 

Iverksette ny 
organisering og 
nedbemanning 

 Høsten 
2018, 
senest 
1.9 

Hele organisasjonen, 
ledelsen 

 

 

 

 

 


