Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord administrasjonsutvalg
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
18.06.2015
11:30 - 12:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Arvid Lilleng
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Jill Fagerli
Medlem
Roger Sommerseth
Medlem

Representerer
AP
FJ
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Solveig Sommerseth
MEDL
Hanne Braathen
MEDL

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

SP

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Konst. rådmann
Rita B. Bergland
Sekretær
Anne-Lena Dreyer
Avdelingsleder
Torbjørg Leirbakken
Råd for eldre- og funksjonshemmede - sak 7/15
Det ble enstemmig vedtatt å behandle en ekstrasak:
Sak 8/15 - Tilsetting rådmann.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 18.06.2015

Hallgeir Naimak

Jill Fagerli

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 7/15

Kompetanseløft i Nord-Troms kommuneprosjekt

2015/825

PS 8/15

Tilsetting rådmann

2015/413

PS 7/15 Kompetanseløft i Nord-Troms - kommuneprosjekt
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 18.06.2015

Behandling:
Avdelingsleder Anne-Lena Dreyer orienterte i saken.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Storfjord kommunestyre ønsker å videreføre prosjektet kompetanseløftet i Nord-Troms over i
en iverksettelsesfase, fase 3.
2. Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med
tillitsvalgte oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om
sammensetning, antall mv overlates til rådmannen i samarbeid med partene.
3. Storfjord kommunestyre forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt
samarbeid og at Nord-Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er
rådmannen, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget. Storfjord kommunestyre
forutsetter at medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivået.
4. Nord-Troms videregående skole går i gang med vekslingsmodellen for fagutdanning fra
høsten 2015. Videre vil Storfjord kommune i samarbeid med de øvrige kommuner i NordTroms, bidra til at vekslingsmodellen blir en attraktiv modell for å øke rekruttering og
kompetanse innen helse- og oppvekstfag i Nord-Troms.
5. a) Fra 2015 opprettes det en lærlingeplass for helsefagarbeidere i helse og omsorg.
b) Fra 2016 opprettes det to lærlingeplasser for helsefagarbeidere, det er da totalt tre
lærlingeplasser i helse og omsorg.
c) Det bør videre ses på muligheten til å opprette ytterligere flere lærlingplasser fra 2017.

PS 8/15 Tilsetting rådmann
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 18.06.2015

Behandling:
Forslag fra Administrasjonsutvalget:
Administrasjonsutvalget vil ikke tilrå å tilsette noen av søkerne i andregangs utlysning av
Rådmann.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:

Administrasjonsutvalget vil ikke tilrå å tilsette noen av søkerne i andregangs utlysning av
Rådmann.

