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Sak l2ll4

KONSTITUERING NÅOWT¡.NN

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Anne Karin Olli
141480

Arkiv:412

Saksnr.:
r2l14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
28.02.2014

Innstilling:
Formannskapet i Måsøy konstituerer Ann Jorunn Stock, sektorleder for helse og ornsorg, som

rådmann fra 13.02.14 til stillingen blir besatt igjen. Ann Jorunn Stock lønnes tilsvarende
rådmannens lønn fra 13.02.14.

Dokumenter:

1. Oppsigelse fra Paul Evers, datert 11.02.14

Innledning:

Rådmann Paul Evers sa opp sin stilling som rådmann i Måsøy kommune den 1l .02.14,i
prøvetiden. Hans siste arbeidsdag var 13.02.14.

Saksutredning:

Måsøy kommune har startet prosessen med å rekruttere ny rådmann. Det vil ta minimum 4- 5
måneder før ny rådmann er på plass.

Når en stilling blir stående ledig ut over en måned, er det som hovedregel at det foretas
konstituering i stillingen. Ved pålagt stedfortredertjeneste ihøyerelønnet stilling, utbetales den

høyere lønnede stillings lønnfra første dagnåtr vedkommende overtar stillingens fulle arbeids-

og ansvarsområde, jfr. Hovedtariffavtalen $ 13.

Ann Jorunn Stock er forespurt, og har sagt seg villig til å konstitueres som rådmann til
stillingen blir besatt igjen.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenserl

Formannskapet i Måsøy konstituerer sektorleder for helse og omsorg, Ann Jorunn Stock, som

rådmann fra 13.02.14 til stillingen blir besatt igjen. Ann Jorunn Stock lønnes tilsvarende
rådmannens lønn fta 13.02.14.

Havøysund, den 28.02.14

ili
ordfører
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Sak 13/14

KONSTITUERING TEKNISK SJEF

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Anne Karin Olli
t4l48r

Arkiv:412

Saksnr.:
t3lt4

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
28.02.2014

Innstilling:
Formannskapet vedtar å konstituere Stein Kristiansen som teknisk sjef fom. I7.02.14.Lønn
utbetales tilsvarende sektorleder for helse- og otnsorg fom. 17 .02.14.

Dokumenter:

Innledning:

Tidligere teknisk sj ef avsluttet sitt arbeidsforhold med Måsøy kommune, den 0 1 .0 1 . 1 4

Saksutredning:

Det er nå på det rene at stillingen som teknisk sjef vil bli stående ledig ut over flere måneder,

og i den forbindelse var det ønskelig å konstituere avdelingsingeniør Stein Kristiansen i
stillingen. Det har han takket ja til.

Teknisk etathar et stort ansvars- og arbeidsområde, og det er krevende når etaten for tiden har

flere ubesatte stillinger. Det jobbes for å finne løsninger som kan avhjelpe det som er mest

prekært, som f.eks. byggesaksbehandling. Etaten jobber også med flere store prosjekt som

krever sitt.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Formannskapet vedtar å konstituere Stein Kristiansen som teknisk sjef fom. 17.02.14.Lønn
utbetales tilsvarende sektorleder for helse- og omsorg fom. 17.02.14.

Havøysund, den 27 . 02.14

ordfører
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