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Innhold
Økt grunnbemanning i pleie og omsorg
Hvilende nattevakt Sandhornøy eldresenter
Oppsigelse av stilling som pedagogisk leder Storvik oppvekstsenter
Delegert vedtak - Intern utlysning - Gibos
institusjon - 50 % helsefagarbeider - natt
Svar - Oppsigelse av midlertidig stilling i Gildeskål
kommune
Delegert vedtak - ledig stilling som pedagogisk
leder Storvik oppvekstsenter
Svar - Fratredelse av stilling som helsefagarbeider
Svar - Vedrørende ønske om å gå av med
alderspensjon fra 1.mai 2016
Svar - Søknad om reduksjon av stilling
Tilbud om 100 % fast stilling som arbeidsleder for
vaktmestertjenesten - Plan, eiendom og utviklling
Delegert vedtak - direkte tilsetting - øking av
stilling som assistent ved Voksenopplæringen
Delegert vedtak - overføring av stilling fra Plan,
eiendom og utvikling til Oppvekst og kultur
Delegert vedtak - overføring av 49 % fast
undervisningsstilling til fra Inndyr skole til
Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tilbud om 75 % fast undervisningsstilling med
tjenestested pr. tiden Storvik oppvekstsenter
Tilbud om stilling som ingeniør - Plan, eiendom og
utvikling
Svar - Oppsigelse av stilling
Tilbud om 39 % fast og 30 % midlertidig
undervisningsstilling - Nygårdsjøen
oppvekstsenter
Tilbud om 100 % undervisningsstilling Voksenopplæringen - Gildeskål kommune
Svar - Oppsigelse av stilling som renholder ved
servicefunksjonene- GIBOS
Delegert vedtak - Ledig 100 % fast stilling som
pedagogisk leder - Storvik Oppvekstsenter
Delegert vedtak - midlertidig stilling Nygårdsjøen oppvekstsenter
Delegert vedtak - Ledig undervisningsstilling ved
Nygårdsjøen oppvekstsenter
Delegert vedtak - Ledig stilling som rektor Inndyr skole
Svar - tilbud om utvidelse av stilling fra 50 % fast
stilling til 100 % fast stilling som sykepleier
Delegert vedtak - Ledig fast undervisningsstilling
- Storvik oppvekstsenter
Tilbud om overføring av 50 % stilling fra ansvar
Gibos institusjon til ansvar Åpen omsorg øyene
Delegert vedtak - Endring av tjenestested og
økning av stilling - sykepleiere
Delegert vedtak - Ledig stilling som ingeniør Bygg og VVA
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Tilbud om 100 % fast undervisningsstilling Oppvekst og kultur, Sandhornøy skole og
barnehage
Delegert vedtak - Ledig 2 årsverk natt som
hjelpepleier/helsefagarbeider
Svar - Oppsigelse av stilling
Delegert vedtak - Ledig stilling som arbeidsleder vaktmestertjenesten ved Plan, eiendom og
utvikling
Svar - Søknad om reduksjon av
undervisningsstilling - Nygårdsjøen
oppvekstsenter
Tilbud om fast stilling - Storvik Oppvekstsenter
eventuell midlertidig stilling - Inndyr barnehage
Delegert vedtak - ledig undervisningsstilling vikariat fra 1.5.2016 - 20.9.2016
Svar - 30 % oppsigelse av 100 % lærerstilling
ved Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tilbud om overføring av fast stilling fra Inndyr
skole til Nygårdsjøen oppvekstsenter og tilsetting
i fast og midlertidig stilling ved Nygårdsjøen
Oppvekstsenter
Delegert vedtak - Ledige undervisningsstillinger Voksenopplæringen
Delegert vedtak - Ledig svangerskapsvikariat som
pedagogisk leder - ved Inndyr barnehage
Tilbud om 100 % midlertidig stilling som
pedagogisk leder - Inndyr barnehage
Svar - oppsigelse av lærerstilling ved Sandhornøy
skole for å gå av med AFP
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PS 4/16 Økt grunnbemanning i pleie og omsorg
Rådmannens forslag til vedtak:
Sak om økt grunnbemanning i pleie- og omsorgssektoren tas til orientering.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.05.2016:
Representanten Gunnar Skjellvik fremmet følgende forslag til tillegg:
Levekårsutvalget er gjort kjent med at en avdeling på sykehjemmet ikke kan stenges fra 1.
juli uten at dette får store konsekvenser for brukerne. Det er stort behov for plasser på
sykehjemmet nå.
Stenging av en avd. må utsettes inntil videre, og innsparingskravet på 1,7 mill for 2016 kan
ikke gjennomføres som planlagt.
Rådmannens forslag med Skjellviks tillegg ble enstemmig vedtatt.
Levekårutvalgets innstilling:
Sak om økt grunnbemanning i pleie- og omsorgssektoren tas til orientering.
Levekårsutvalget er gjort kjent med at en avdeling på sykehjemmet ikke kan stenges fra 1.
juli uten at dette får store konsekvenser for brukerne. Det er stort behov for plasser på
sykehjemmet nå.
Stenging av en avd. må utsettes inntil videre, og innsparingskravet på 1,7 mill for 2016 kan
ikke gjennomføres som planlagt.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.06.2016:
Innstillingen fra Levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Sak om økt grunnbemanning i pleie- og omsorgssektoren tas til orientering.
Levekårsutvalget er gjort kjent med at en avdeling på sykehjemmet ikke kan stenges fra 1.
juli uten at dette får store konsekvenser for brukerne. Det er stort behov for plasser på
sykehjemmet nå.
Stenging av en avd. må utsettes inntil videre, og innsparingskravet på 1,7 mill for 2016 kan
ikke gjennomføres som planlagt.

PS 5/16 Hvilende nattevakt Sandhornøy eldresenter
Rådmannens forslag til vedtak:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.05.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Levekårutvalgets innstilling:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.06.2016:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.

