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Nordkapp kommune 
 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Administrasjonsutvalget 
Møtested: Rådhussalen, Honningsvåg 
Dato: 15.11.2018 
Tid: 11:00 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Annathon Granaas Leder AP 
Trudy Engen Medlem SV 
Asbjørn Jensen Medlem H 
Marith Bakkevolll Medlem  
Beate Brynjulfsen Medlem  
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rita Hennie Ånetsen Medlem AP 
Hege Jernsletten Nestleder AP 
 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Raymond Bjerkan Hege Jernsletten AP 
Merknad: 
  
Leder stilte spørsmål om tilsetting av brannkonstabel. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Raymond Robertsen Rådmann 
Randi Jørgensen Konsulent 
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Nordkapp kommune  

 
Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Sakstittel  Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 5/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 
forrige møte 

  

PS 6/18 Ny-ledelse- oppfølging av prosjekt på 
virksomhetsledernivå 

 2018/1197 

RS 1/18 Orientering arbeidsmiljøundersøkelse 
Teknisk 2018 

 2018/1549 
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PS 5/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 5/2018 i møte den 15.11.2018:  

Behandling 
 
Innkalling,saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent. 
  
Fagforbundet v/ Marth Bakkevoll fremmet følgende tillegg til protokollen: 
Fagforbundet mener at det i et nytt dokument forutsettes det at "boksen" brann og 
redning trekkes ut som et eget virksomhetsområde.  
 
Vedtak 
Innkalling,saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent. 

PS 6/18 Ny-ledelse- oppfølging av prosjekt på virksomhetsledernivå 

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 6/2018 i møte den 15.11.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
  
1. Administrasjonsutvalget fastsetter beskrevet organisasjonsstruktur som Nordkapp 
kommunes organisasjon. 
  
2.Administrasjonsutvalget ber rådmann igangsette tiltak der ledere innen rådmanns 
ledergruppe, samt virksomhetsledere får tilført kunnskap om ledelse, og at man i større 
grad praktiserer en helhetlig ledelse i Nordkapp kommune. 
  
3.Administrasjonsutvalget mener digitalisering av styringssystemer er et viktig verktøy 
for å oppnå en effektiv og fremtidsrettet ledelse. 
  
Trudy Engen SV fremmet følgende endringsforslag: 
  
1.Formannskapet fastsetter beskrevet organisasjonsstruktur som Nordkapp 
kommune organisasjon for Oppvekst, velferd og kultur og Helse, rehabilitering og 
omsorg. 
 
Nytt punkt: 
4.Rapport fra Teknisk sektor bearbeides. Vi ber at foreslått bemanningsplan (s.16/17) 
endres så den gjenspeiler samme skjema som gjengitt i rapport fra Oppvekst,velferd og 
kultur (s.13 OVK). Der vises virksomhet, ressurs til ledelse og antall årsverk. Dette 
forklares med at det i skjema s.17 ikke er gitt stillingsressurs til virksomhetsleder 
uteseksjon. 
  
Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
  

1. Formannskapet fastsetter beskrevet organisasjonsstruktur som 
Nordkapp kommune organisasjon for Oppvekst,velferd og kultur og Helse, 
rehabilitering og omsorg. 
  

2. Administrasjonsutvalget ber rådmann igangsette tiltak der ledere innen rådmanns 
ledergruppe, samt virksomhetsledere får tilført kunnskap om ledelse, og at man i 
større grad praktiserer en helhetlig ledelse i Nordkapp kommune. 
  

3. Administrasjonsutvalget mener digitalisering av styringssystemer er et viktig 
verktøy for å oppnå en effektiv og fremtidsrettet ledelse. 
  

4. Rapport fra Teknisk sektor bearbeides. Vi ber at foreslått bemanningsplan 
(s.16/17) endres så den gjenspeiler samme skjema som gjengitt i rapport fra 
Oppvekst,velferd og kultur (s.13 OVK). Der vises virksomhet, ressurs til ledelse 
og antall årsverk. Dette forklares med at det i skjema s.17 ikke er gitt 
stillingsressurs til virksomhetsleder uteseksjon. 

RS 1/18 Orientering arbeidsmiljøundersøkelse Teknisk 2018 

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 1/2018 i møte den 15.11.2018:  

Behandling 
 
Rådmannen orienterte.  
 
Vedtak 


