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Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak:
Opprettelse av 80 % stillingshjemmel ved økonomiavdelingen.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 03.06.2020
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PS 1/20 Organisasjonsjustering 2020
Saksprotokoll i Storfjord arbeidsmiljøutvalg - 15.05.2020

Behandling:
Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til rådmannens innstilling.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune.
Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.
Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling.
Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret
for BARNEVERN til HELSE.
5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig
fordeling av fagområder.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 26.05.2020

Behandling:
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune.
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling.

4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret
for BARNEVERN til HELSE.
5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig
fordeling av fagområder.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 29.05.2020

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Miljø,- plan og driftsstyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord
kommune.
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling.
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret
for BARNEVERN til HELSE.
5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med
underliggende fagområder som andre har gjort, ber Miljø,- plan og driftsstyret om at
rådmannen gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap
før endelig fordeling av fagområder.

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 03.06.2020
Behandling:
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth:
Tillegg til punkt 2:
Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn og personal/service
til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord
kommune.
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI
umiddelbart. Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn
og personal/service til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef
Utvikling.
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger
oppfølgingsansvaret for BARNEVERN til HELSE.
5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig
med underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at
rådmannen gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og
beredskap før endelig fordeling av fagområder.

PS 2/20 Opprettelse av 80 % stillingshjemmel ved økonomiavdelingen
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 03.06.2020
Behandling:
Solveig Sommerseth ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Bente Bech tiltrådte som vararepresentant.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Solveig Sommerseth tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre vedtar å opprette 80% stillingshjemmel ved økonomiavdelingen fra
1/11-20.
2. Kostnader for 2020 dekkes innenfor egen ramme.
3. Senere kostnader innarbeides i budsjettprosessene.

