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Vurdering - utlysning av sommervikarer

Rådmannens forslag til vedtak (to alternative vedtak):
Alt. 1. Stillinger som sommervikarer vedtas lyst ut.
Alt. 2. Stillinger som sommervikarer vedtas å settes vakant.

Vedlegg
1

Utlysningstekst sommervikarer

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtak i møte 12.12.19 sak 108/19 og 04.02.20 sak 1/20.

Vurdering:
Begrunnelse for utlysning:
For å opprettholde ordinær drift på teknisk, helse og omsorg og i barnehagene under
ferieavvikling søkes stillinger som sommervikarer lyst ut. Antall ferievikarer det er behov for
er enda ikke avklart siden ferieplanleggingen ikke avsluttes før i mai. Gildeskål kommune er i
konkurranse med andre virksomheter og organisasjoner om kvalifiserte søkere til stillingene,
og det er derfor ønskelig å lyse ut så snart som mulig for å sikre best mulig søkergrunnlag.

Konsekvenser om stillingen ikke lyses ut:
Om stillingene ikke lyses ut vil dette gi utfordringer med ferieavviklingen og driften må løses
gjennom å bruke ordinært ansatte og styre ferieavviklingen etter det. I ytterste konsekvens
kan noe drift måtte utsettes eller strenges. For turnustjenesten i omsorg er det usikkert om
det i det hele tatt er mulig å klare seg uten ferievikarer.
Det er ønskelig å tilby ungdom og studenter sommerjobb som en del av kommunens
samfunnsansvar. I tillegg er det ønskelig å benytte sommervikarer som et rekrutteringstiltak.
En sommerjobb i Gildeskål vil øke sjansene for at en ferdig utdannet f.eks sykepleier, vil søke
jobb i kommunen fordi vedkommende kjenner arbeidsplassen og arbeidsmiljøet.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen tilrår at stillinger som sommervikarer lyses ut for å ivareta driften på de ulike
ansvarsområdene i ferieavviklingen.
Saken er opplyst og vurdert, og formannskapet får to alternativer til vedtak:
1. Sommerjobber vedtas lyst ut
2. Sommerjobber lyses ikke ut

Konklusjon:
Rådmannen tilrår at stillinger som sommervikarer lyses ut for å ivareta driften på de ulike
ansvarsområdene i ferieavviklingen, og formannskapet anbefales å vedta alternativ 1.

