Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Administrasjonsutvalg
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
10.09.2012
09:30 – møtet hevet kl 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
Leder
Ingrid Lønhaug
Medlem
Ørjan Albrigtsen
Medlem
Kari-Ann Olaisen
Medlem
Leif-Peder Jørgensen
Medlem
Einar Lauritzen
Medlem
Cissel Samuelsen
Medlem

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKKP
SKSP
SKAP
Utdanningsforbundet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
Medlem
Solfrid Hansen
Medlem

Representerer
SKH
Fagforbundet

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Mona Jørgensen
Sissel Moksnes
Solfrid Hansen

Representerer
SKFRP
Utdanningsforbundet

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista: ingen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen

Cissel Samuelsen

Leif-Peder Jørgensen

Saksliste
Utv.saksnr
PS 1/12

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Uttalelse om utlysningstekst - ledig stilling som
rådmann

2012/2539

PS 1/12 Uttalelse om utlysningstekst - ledig stilling som rådmann
Administrasjonsutvalget gjør følgende uttalelse:

Saksprotokoll i Skjervøy Administrasjonsutvalg - 10.09.2012
Behandling:
Forslag til utlysningstekst (fra KP, SV, AP):

Skjervøy
kommune

Skjervøy – en attraktiv kystkommune!

Skjervøy kommune med ca. 2900 innbyggere er en øy kommune i Nord-Troms beliggende nær
eksotiske havstrøk som Lopphavet og Fugløybanken med vill og vakker natur.
Kommunen er en naturperle med flotte muligheter til friluftsliv og godt turterreng, sommer som
vinter.
Kommunesenteret Skjervøy med ca.2.300 innbyggere er en livlig sjøretta kystby med industri og
handelsvirksomhet. Her er kulturskole, barnehager, idretts- og svømmehall, kunstgressbane og
videregående skole.
Vi har et aktivt kulturliv med idrett, kor, korps, revylag og kulturhus. I år 2000 ble et nytt
helsesenter tatt i bruk med lege- og fysioterapiavdeling, sykehjem, sykestue og omsorgsboliger.
Skjervøy kommune har gode oppvekstforhold for barn og unge. Tettstedet har avgiftsfri
fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere
ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

RÅDMANN

Skjervøy kommune søker en engasjert rådmann med fokus på god
økonomistyring og videreutvikling av organisasjonen. Rådmannen er
kommunens øverste administrative leder og samordner kommunens
virksomhet gjennom samarbeid med etatssjefene.
Arbeids- og ansvarsoppgaver:






Lede og samordne den kommunale virksomhet.
Ha ansvar for utredning og tilrettelegging for politisk styring og sørge
for gjennomføring av tiltak.
Videreutvikle den kommunale virksomhet.
Motivere de ansatte til helhetstenking og få det beste ut av dem.
Være bindeledd mellom administrasjon og politisk system.

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi søker en person med sterke faglige og personlige kvalifikasjoner:







Høyere utdanning på universitets- og/ eller høgskolenivå.
Ledererfaring fra komplekse virksomheter i offentlig sektor og/eller
privat næringsliv.
Erfaring med kommunal økonomistyring.
Har god kjennskap til kommunesektoren og forståelse for politiske
prosesser.
Evne til å kommunisere med ansatte/tillitsvalgte, politikere,
næringsliv og innbyggere.
Evne til å bygge tillit og samarbeid.

Vi tilbyr:
 En utfordrende og krevende stilling med gode muligheter for personlig
og faglig utvikling.
 Godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon i et givende
lokalsamfunn.
 Lønn etter avtale med god pensjonsordning.
 Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord- Troms og
Finnmark. Dette innebærer skattemessige fordeler, nedskriving av
studielån med inntil kr. 25.000.- pr. år, forhøyet barnetrygd samt en
del andre fordeler.
Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og
skikkethet for stillingen.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Ordfører Torgeir Johnsen tlf. 77775511/99587555 e-post
torgeir.johnsen@skjervoy.kommune.no eller rådmann Reidar Mæland tlf.
77775510/91758285 e-post reidar.maeland@skjervoy.kommune.no
Skriftlig søknad med kopier av vitnemål og attester sendes:
Skjervøy kommune v/ ordfører pb. 145-G, 9189 Skjervøy.
Søknadsfrist:
---------------------------------------------------Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (Sp)
- Stillingen vil være en åremålstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse i 6 nye år.
- Henvendelser angående stillingen behandles fortrolig.

Vedtak:
Votering over forslag til utlysningstekst:
- forslaget enstemmig vedtatt
Votering over forslaget fra Leif-Peder Jørgensen
- Forslaget falt med 2 stemmer mot 7 stemmer.

