FRAMTIDIG AVVIKLING AV ISK - NYHETSBREV 8, 09.05.2017

De som arbeider i stillinger som ikke blir videreført sammen, men skal overføres til en av de
to deltakerkommunene i ISK hadde som kjent frist til 30. april med å komme med sine
ønsker om stilling i de to kommunenes nye bemanningsplaner.
Personal- og organisasjonssjef Vidar Solheim har fått svar fra 74 medarbeidere som har
kommet med sine ønsker. Foreløpig opptelling viser at de fleste vil kunne få et av sine
ønsker oppfylt, men det kan bli aktuelt med samtaler med enkelte for å se på andre
alternativer enn de som er prioritert.
Det var 53 som hadde stiling i Levanger som førsteprioritet og 21 som hadde stilling i Verdal
som førsteprioritet. Av de som hadde Levanger som førsteprioritet var det 11 som også
hadde prioritert stilling i Verdal, mens det var 6 av de som hadde Verdal som førsteprioritet
som også hadde prioritert stilling i Levanger.
Bemanningsplanene som har vært utgangspunkt for de ansattes ønsker hadde 47 stillinger i
Levanger kommune og 38 i Verdal. Innplasseringen vil skje i henhold til vedtatt
omstillingshandbok. Dvs direkte innplassering i stillinger hvor det er gjenkjennbarhet i
forhold til dagens stilling. Der det ikke er slik direkte gjenkjennbarhet eller hvor det er flere
som kjenner seg igjen i stillingen og ønsker denne benyttes følgende kriterier:
•
•
•

relevant utdanning
erfaring/praksis
personlig egnethet

Om det fortsatt er uklart hvem som plasseres i den enkelte stillingen benyttes følgende
kriterier:
•
•
•

tjenestetid i virksomheten
sosiale forhold
likestilling og mangfold

Innplassering skal skje innen 31. mai.
Når det gjelder ansatte i stillinger som skal videre i samarbeid vil det bli sendt ut et brev om
virksomhetsoverdragelse med nødvendige opplysninger om hva som skal skje. Det er klart
at regnskap, lønn, kemner, IKT, juss og innkjøp vil bli viderefør i samarbeidsløsninger basert
på kommunelovens §27. Ca 10. juni vil det gå ut brev til disse om overføring og frist for
eventruelle reservasjoner mot virksomhetsoverdragelsen er nå satt til 30. juni. Når det
gjelder brann og redning har kommunene fattet litt avvikende vedtak, men begge
kommunestyrene uttrykker at de ønsker samarbeidsløsninger. Så får vi bruke litt mer tid på
avklaring om hvordan dette kan løses.
Fine mai-dager ønsker alle!
administrasjonssjef

