Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

22.08.2013

Tidspunkt:

14:00 - 17:45

Til behandling:

Saksliste nr. 067/13 - 070/13

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
SP - Reiel Fagerlid (Varamedlem)
SV - Viviann Midtbø (Varamedlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Varamedlem)
Forfall:
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken, kommunalsjef Tone Holvik, konst.
kommunalsjef Jeanette Jensen og konst. økonomisjef Per Jarle Mathisen.

Måløy 22. august 2013

Morten A. Hagen
ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

067/13

Godkjenning av møteprotokoll

068/13

Drøftingssak - Økonomisituasjonen i Vågsøy kommune

069/13

Konstituering av rådmann i Vågsøy midlertidig fra 01.09.2013 26.09.2013

070/13

Rekrutteringsprosess ved tilsetting av ny rådmann

Merknader til saklisten:
AP v/repr. Frode Kupen synes det er beklagelig at sakene 069/13 og 070/13 sendes ut som
ekstrasaker så sent at gruppemøte for partiet allerede er gjennomført.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
22.08.2013

Arkivsaknr.:
13/1187

Saksnummer
067/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

22.08.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-067/13

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 27.06.2013 er utsendt tidligere og ligger i Politikerportalen under «Mine
referater».

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
22.08.2013

Arkivsaknr.:
13/1091

Saksnummer
068/13

Saksansvarlig:
Per Jarle Mathisen

Drøftingssak - Økonomisituasjonen i Vågsøy kommune

22.08.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ordfører Morten A. Hagen orienterte om at gjennomgang i forkant av drøfting vil bli gjort av
kommunalsjef Tone Holvik da hun har vært med å utarbeide dokumentet og vil fortsette arbeidet
med Økonomiplan Vågsøy kommune 2014-2017.
Adminsitrasjonen har utarbeidet et tiltaksdokument for å gi en god oversikt over kommunens
økonomiske situasjon og antall ansatte innenfor hvert tjensteområde. Dette ble presentert av
kommunalsjef Tone Holvik og konst. økonomisjef Per Jarle Mathisen.
Muntlige innspill fra politikerne til innsparinger:
Barnehager:
Kontantstøtte kontra barnehageplass er billigere for kommunen. Bør vurderes å lage en
oversikt over hvem som kan tenke seg å ta imot kontantstøtte istedenfor barnehageplass og
hva en eventuelt kan spare på dette.
Administrasjonen orienterte at antall assistenter en har pr. i dag er etter normalnormen, men
man kan vurdere å gå lavere ned.
Skole:
Spare penger på å ikke ansette i vakante stillinger.
Hva med 1 rektor for alle Vågsøy –skolene.
Oversikt over kostnad ved språkdeling.
Dokumentasjonsplikten – burde halveres og allikevel være god nok.
Politikerne ønsker oversikt over absolutte tall og ikke % når det gjelder kostnader ved
skolelokaler.
Kultur:
Kostnader ved Nordfjordhallen må sees på.
Pleie, rehabilitering og omsorg
Må se på innslagspunkt for iverksetting av tjenester som f.eks. hjelp i heimen.

NAV:
Oversikt over hvor lenge en kan gå arbeidsledig før en går over på sosialhjelp.
Signal fra NAV om hvilken arbeidskraft som ligger i ledige ressurser (arbeidsledige)
Drift og anlegg
Asfaltering av alle kommunale veier for på sikt å spare midler på stadig flikking.
Fullstendig gjennomgang av gatelys samt se på enøkløsninger slik at en sparer på dette.
Brann:
Avdekke nødvendigheten for utrykninger til ulike typer ulykker
Administrasjonen fikk skryt for tiltaksdokumentet som var lagt frem til møtet.
Diskusjon etter gjennomgang:
Muligheten for å få mer skjønnsmidler innen barnevern.
Starte prosessen med å sette i gang ulike Enøk-tiltak.
Vedlikehold av bygningsmasse.
Privatisering av bygningsmasse.
Komme opp med tiltak som gir den effekten vi trenger.
Restrukturering innenfor skole.
Ønsker oversikt over lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester/oppgaver.
En må eventuelt se på nivået på de lovpålagte tjenestene.
Ønsker fornyet oversikt over kommunenes bygningsmasse.
Adm. Vil sende ut «Vedlikeholdsplan formålsbygg med mer» utarbeidet av Eiendomsvadelingen
Selge lærerboliger.
Selge brannstasjon.
Alle avdelinger kutter 2%? Er dette helt urealistisk?
Må sannsynligvis kutte i stillinger – politikerne må si noe om hvilke avdelinger som skal kutte
stillinger og hvor kvaliteten skal ned.
Leie ut bassengene når de allerede er oppvarmet allikevel.

Votering
Ingen votering.
F-068/13

Vedtak:
Ingen vedtak.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
22.08.2013

Arkivsaknr.:
13/1202

Saksnummer
069/13

Saksansvarlig:
Morten Andreas Hagen

Konstituering av rådmann i Vågsøy midlertidig fra 01.09.2013 26.09.2013

Ordførers innstilling
Kommunalsjef Tone Holvik konstitueres som rådmann midlertidig i Vågsøy, og gis de
oppgaver og myndighet som tilligger stillingen fra 01.09.2013 - 26.09.2013.

22.08.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ordfører Morten A. Hagen orienterte.
Det bør vises til hasteparagrafen i selve vedtaket.

Votering
Rådmannens innstilling med tillegg av hasteparagrafen ble enstemmig vedtatt.
F-069/13

Vedtak:
Kommunalsjef Tone Holvik konstitueres som rådmann midlertidig i Vågsøy, og gis de oppgaver og
myndighet som tilligger stillingen fra 01.09.2013 - 26.09.2013. Vedtaket er fattet i henhold til
hasteparagrafen, § 13, i kommuneloven.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommunelovens § 22, § 23. Delegasjonsreglement og økonomi- og finansreglement for Vågsøy.
Særskilte vedtak som gir rådmannen fullmakter.

Bakgrunn for saken

Rådmann Svanhild Mosebakken har sagt opp sin stilling som rådmann og fratrer stillingen
01.09.2013. Det må konstitueres ny rådmann midlertidig fra 01.09.2013 frem til kommunestyret
har sitt første møte 26.09.2013.

Saksopplysninger / fakta
Stillingen som rådmann skal lyses ledig. Når ny rådmann kan tiltre er vanskelig å forutse.
Det er kommunestyret som etter kommuneloven tilsetter rådmann, og det er derfor kommunestyret
som må konstituere rådmann for tiden frem til den som blir tilsatt som ny rådmann tiltrer stillingen.
Mosebakken fratrer 01.09.2013 og en har derfor behov for å konstituere ny rådmann midlertidig fra
denne dato og frem til kommunestyret har sitt første møte 26.09.2013.

Vurdering / konsekvenser
Kommunalsjef Tone Holvik har på forespørsel fra ordføreren sagt seg villig til å være konstituert
rådmann midlertidig fra 01.09.2013 – 26.09.2013.
I tillegg til konstituering må kommunalsjef Holvik også gis de oppgaver og få den nødvendige
myndighet som tilligger stillingen ut fra kommuneloven, lokale reglement for Vågsøy som
kommunens delegasjonsreglement og økonomi og finansreglement og enkeltvedtak utenom dette.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
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Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
22.08.2013

Arkivsaknr.:
13/1205

Saksnummer
070/13

Saksansvarlig:
Morten Andreas Hagen

Rekrutteringsprosess ved tilsetting av ny rådmann

Ordførers innstilling
Vågsøy kommune skal benytte seg av rekrutteringsbyrå for tilsetting av ny rådmann,
finansiert innenfor rammen til budsjettområde Sentraladministrasjonen.

22.08.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ordfører Morten A. Hagen orienterte.
Høyre v/repr. Rolf Domstein og ordfører fremmet følgende endringsforslag til ordførers innstilling:
«Formannskapet gir utvalget myndighet til å utlyse rådmannstillingen uten å benytte
rekrutteringsbyrå, finansiert innenfor budsjettområde sentraladministrasjonen.»
Frp v/repr. Hogne Bleie fremmet følgende endringsforslag til ordførers innstilling:
«For å sikre bred utlysning av stillinga som rådmann, samt uhilda og profesjonell
rekrutteringsprosess, benyttes et rekrutteringsbyrå til å finne rett kandidat. Kostnadsdekning innen
rammen for sentraladministrasjonen.»

Votering
Endringsforslagene fra Høyre v/repr. Rolf Domstein og ordfører, og FrP v/repr. Hogne Bleie ble
satt opp mot hverandre og votert over.
Endringsforslaget fra Høyre v/repr. Rolf Domstein ble vedtatt mot 1 stemme.
F-070/13

Vedtak:
Formannskapet gir utvalget myndighet til å utlyse rådmannstillingen uten å benytte
rekrutteringsbyrå, finansiert innenfor budsjettområde sentraladministrasjonen.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneloven § 22.

Bakgrunn for saken
Rådmann Svanhild Mosebakken har sagt opp sin stilling som rådmann og fratrer stillingen
01.09.2013. Det må tilsettes ny rådmann.

Saksopplysninger / fakta
Stillingen som rådmann skal lyses ledig. Formannskapet ble orientert i ekstra ordinært
formannskapsmøte 27.06.2013 at rådmann Svanhild Mosebakken har fått tilbud og takket ja til
stilling som rådmann i Frøya kommune.
Formannskapet ble enige i å opprette et arbeidsutvalg for ansettelse av ny rådmann i Vågsøy
kommune. Ordfører, varaordfører og repr. Asgeir Solheim ble enstemmig valgt.
Det var enighet om at det skulle nyttes rekrutteringsbyrå til prosessen med ansettelse av ny
rådmann.
Ordfører har i ettertid fått innspill fra Venstre om at det ikke er ønskelig å benytte seg av
rekrutteringsbyrå i ansettelsesprosessen.

Vurdering / konsekvenser
Det har tidligere ikke vært lett å rekruttere til stillinger i toppledelsen i Vågøy kommune ved
ordinære utlysninger, og en vil derfor benytte seg av rekrutteringsbyrå for tilsetting av ny rådmann.

