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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/377 -1 

Arkiv: 460 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 19.11.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Administrasjonsutvalg 28.11.2018 

Klage på avslag, søknad om permisjoner 25.04.18 og 15.05.18. 

Henvisning til regelverk: Hovedavtalen del B § 3-6 og kommunens personalreglement punkt 
2.25.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagene avslås.  
 
Saksopplysninger 
Vedlagt følger klage på to avslag på søknader om permisjon fra Siv Merethe Kaino-Hestnes for 
dagene 25.04.18 og 15.05.18. Grunnlaget for permisjon til tillitsvalgtopplæring er nedfelt i 
Hovedavtalen del B § 3-6 og dette er mer detaljert beskrevet i kommunens personalreglement 
punkt 2.25. Rent prinsipielt går Hovedavtalen på en deling av utgifter til opplæring og 
informasjon der vi som kommune har forpliktet oss til å ta hele- eller deler av utgiftene 
avhengig av om søker er hovedtillitsvalgte eller har andre verv og avhengig av hva innholdet er. 
Dersom innholdet av kurs/møter det søkes permisjon til er innenfor opplistingen i pkt 2.25 blir 
det ikke innvilget permisjon med hel eller delvis lønn fra oss.  
Søknadene omfattes av kommunens personalreglement punkt 2.25 som lyder: Tillitsvalgte.  
1. For både hovedtillitsvalgte og øvrige tillitsvalgte innvilges permisjon med full lønn for 

tillitsvalgtopplæring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og tilknyttede særavtaler (HA del B, 
§ 3-6). 

2. For hovedtillitsvalgte innvilges permisjon med full lønn til "annen tillitsvalgtopplæring" (HA 
del B, § 3-6). For øvrige tillitsvalgte innvilges permisjon med 50 % lønn til "annen 
tillitsvalgtopplæring" (HA del B, § 3-6). 

3. For ledere i fagforeninger (der vervene er delt mellom leder og HTV) innvilges permisjon 
med lønn i inntil 12 arbeidsdager til arbeidstakerorganisasjons styrende/øverste organ, 
opplistet i bestemmelsen (HA del B, § 3-5). 

4. Dersom det er problemer med avdelingens drift (f.eks at vi ikke klarer å skaffe vikar) avslås 
søknaden (HA del B, § 3-6). 

5. Dersom søknaden faller utenom "annen tillitsvalgtopplæring" og kun er kurs/konferanser av 
mer organisasjonspolitisk karakter eller helt uten relevans, blir det permisjon uten lønn, evt 
avslag (HA del B, § 3-6). 

Vurdering 
Kurset den 25/4 anser vi å være av ren organisasjonspolitisk karakter. Programmet viser poster 
som ikke går på opplæring i avtaleverk eller nødvendige saker man trenger opplæring i for å 
ivareta medlemmenes interesser. Et lite punkt om pensjon vet vi ikke helt hva omfatter, men vi 



ivaretar dette temaet ved at vi inviterer vi KLP hit med jevne mellomrom for å orientere om 
pensjon. Det er åpne møter som alle kan delta på. 
Kurset den 15/5 er av rent faglig art og er ikke en naturlig del for opplæring av tillitsvalgte. I 
slike tilfeller er det den enkelte enhet som må vurdere og prioritere hvem som skal sendes på 
hvilke kurs. I dette tilfellet har leder for Gargo sykehjem og sykestue avslått permisjon med 
lønn. Administrativ ledelse ser ingen grunn til å overprøve denne beslutningen.  



















PS 13/18 REFERATSAKER



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

May-Lise Reinnøk, Stajordveien 153, 9161 Burfjord 
Anja Solheim, Jafet Lindebergs vei 368, 9162 Sørstraumen 
Iselin Eliassen, Kohtveien 1, 9006 Tromsø 
Amund Bruvold, Engveien 16, 9151 Storslett 
Hilde Martinussen, Jafet Lindebergs vei 31, 9162 Sørstraumen 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 91/18 

 
Deres ref:    Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF»  2018/225-15 2449/2018 410 10.10.2018 

Tilsetting av 3 miljøarbeidere i TU 

Saksopplysninger:  
Stillingene ble lyst ledig med søknadsfrist 15.09.18 og vi mottok 5 søknader. En av søkerne trakk 
søknaden og en annen av søkerne ønsket etter eget ønske å kun være vikar. I samråd med 
Fagforbundet er det enighet om å gjøre slikt  
Vedtak: 
May-Lise Reinnøk tilsettes i fast 43 % stilling som miljøarbeider. Anja Solheim tilsettes i fast 
29,8 % stilling som miljøarbeider. Iselin Eliassen tilsettes i fast 25,35 % stilling som 
miljøarbeider. 
Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven § 42. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi til Unni E, Gøril S, Marianne S, Rolf Bjarne J, Iim H Tom Hugo P og Lillian K S. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Doris Conrad 
Talvikbukta 52 

9540  TALVIK 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 83/18 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/194-2 2181/2018 410 11.09.2018 

Tilsetting i midlertidig stilling som sykepleier på Gargo 

Saksopplysninger:  

Fast 100% stilling som sykepleier på Gargo sykestue og sykehjem var utlyst i to omganger. Ved 
søknadsomgang med søknadsfrist 22.07.18 fikk vi en søknad. Denne fikk tilbud om jobb, men 
takket nei. Etter ny utlysning med forlenget søknadsfrist 10.09.18, fikk vi en søknad.  

Vedkommende er godt kvalifisert, men er akkurat passert 70 år og dermed ikke aktuell for fast 
tilsetting. På tilsettingsmøte med Sykepleierforbundet var det enighet om å treffe følgende  
 
Vedtak: 
Doris Conrad tilsettes i midlertidig 100% stilling inntil videre. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi: Matthias W, Rolf B, Tom H, Lillian, Jim 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Jill Marion Karlsen 
Sætra 50 
9162 Sørstraumen 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 84/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/308-2 2189/2018 401 14.09.2018 

Frikjøp tillitsvalgt UDF i 20 % for å utføre organisasjonsarbeid 

Saksopplysninger:  
 
Utdanningsforbundet (UDF) ber om frikjøp av ansatt i 20 % stilling. Vi har ingen innvendinger 
til dette og det er tatt hensyn til permisjonen i skolen oppsett for inneværende skoleår. Vi gjør 
derfor slikt  
 
Vedtak: 
 
Jill Marion Karlsen innvilges 20 % permisjon uten lønn i perioden 01.08.18 – 31.07.19 ifm 
frikjøp til organisasjonsarbeid for UDF.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til Alf Bjørnar E, Valter O, Tom Hugo P og UDF v/Inger N.  



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Inger Helene Svendsen 
 
   
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 86/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/561-9 2257/2018 29079148820 19.09.2018 

Avslag på søknad om forlenget permisjon 

 
Saksopplysninger:  
Vi viser til din søknad datert 08.09.18 om permisjon fra din stilling som fysioterapeut i 
Kvænangen kommune i perioden 09.11.18-09.11.19.  

I fjor ble du innvilget ett års permisjon fra 09.11.17 på grunn av overgang til ny stilling i annen 
kommune (vedtak nr. 75/17). Punktet i permisjonsreglementet som regulerer permisjon ved 
overgang til ny stilling (punkt 2.17) har siden den gang blitt revidert. Gjeldende bestemmelse 
lyder slik:  

Ved overgang til ny stilling utenfor organisasjonen kan det gis permisjon i inntil 2 år. 
Hver permisjonssøknad behandles individuelt og vurderes ut fra eventuelle konsekvenser 
for organisasjonen. Arbeidstakeren skal ha vært ansatt i minst 2 år før permisjon kan gis.  

Du oppfyller akkurat kravet om minst 2 års ansettelse. Konsekvensene ved fortsatt å la stillingen 
stå vakant enda et år er imidlertid betydelige. Ledende kommunefysioterapeut vil da bli den 
eneste kommunalt ansatte fysioterapeuten i kommunen. Dersom hun blir alene om å drive 
Frisklivssentralens tilbud og å ivareta lovpålagte kommunale fysioterapi-tjenester overfor barn 
og unge, eldre og andre brukere (i skole/barnehage, sykehjem/sykestue, TU og helsestasjon), vil 
dette gå ut over muligheten til å drive kurativ behandling i «klinikk» og muligheten til å delta i 
kommunalt planarbeid, i team og prosjekter (bl.a. hverdagsrehabilitering). Helse og omsorg er 
inne i en viktig fase der vi søker å utforme tjenestetilbudet slik at det blir mer bærekraftig på sikt, 
med økt satsning på forebyggende tjenester, habilitering/rehabilitering og velferds-
/helseteknologi. I dette bildet har fysioterapeutene en viktig rolle å spille, både når det gjelder 
planlegging og gjennomføring av tiltak. Nettopp i denne fasen er det viktig med to kommunalt 
ansatte fysioterapeuter.  

På denne bakgrunn gjør vi følgende 
 
Vedtak: 
Søknad om forlenget permisjon i perioden 09.11.18-09.11.19 avslås.   
 



 
 Side 2 av 2

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til administrasjonsutvalget.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal 
sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss 
om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi: Solvi, Rolf B, Tom H.  



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Silje Kristin Nygård 
Reistadlia 55 
9513 ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 88/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/285-4 2297/2018 31108334099 23.09.2018 

 

Tilbud om forlengelse av vikariat som planlegger 

 
Saksopplysninger:  
Silje Kristin Nygård ble ansatt i et vikariat som Planlegger den 10.10.2017. Dette var for en 
periode fram tom 10.10.2018. Å få ansatt en vikar i stillingen var en vanskelig prosess, det måtte 
2 utlysningsrunder til.  
Situasjonen er slik at det fortsatt vil være behov for en person i stillingen, også etter at denne 
vikarperioden går ut. Derfor tilbys nåværende vikar en forlengelse av avtalen.  
Etter møte med HTV Fagforbundet den 20.06.2018, ble det enighet om å gjøre slik: 
 
 
Vedtak: 
Silje Kristin Nygård ansattes i 1 års vikariat som Planlegger. Dette i perioden 01.11.2018-
01.06.2019. Dette med mulighet for forlengelse. 
 
 
 
Klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen.  
Utsatt iverksettelse i påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven §42. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Abu Mohammed Ferdous 
Ishavsvegen 58 
9010 Tromsø 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 92/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/133-17 2451/2018 410 10.10.2018 

Tilsetting av turnuslege for perioden 01.03.19 - 31.08.19. 

Saksopplysninger:  
 
Etter fordeling av kommuneplass LIS1 fikk Kvænangen kommune tildelt Abu Mohammed 
Ferdous som turnuslege for perioden 01.03.19 – 31.08.19. Vi gjør derfor slikt  
 
Vedtak:  
 
Abu Mohammed Ferdous tilsettes som turnuslege i perioden 01.03.19 – 31.08.19. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi til Unni E, Kjell N, Rolf Bjarne J, Jim H, Tom Hugo P og Lillian K S.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Elin Rosita Josefsen 
Sætra 24 
9162 Sørstraumen 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 93/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/181-10 2464/2018 410 11.10.2018 

Tilsetting av ruskonsulent 

Saksopplysninger:  
Stillingen ble lyst ledig med søknadsfrist 16/9 og vi mottok 7 søknader. Det ble avholdt intervju 
med 3- og innhentet referanser for 2 av søkerne. I møte med Fagforbundet den 11.10.18 ble det 
enighet om å gjøre slikt  
Vedtak: 
Elin Josefsen tilsettes i fast 100 % stilling som ruskonsulent. Som reserve settes Annie Mikalsen 
opp.  
Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven § 42.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi: Unni E, Oddrunn J, Rolf Bjarne J, Tom Hugo P, Lillian K S, Jim H og øvrige søkere.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Anne Katriina Pedersen 
Storgata 141 C 
9008 Tromsø 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 96/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/193-7 2671/2018 410 25.10.2018 

Tilsetting i stilling som kvensk språkkonsulent 

Saksopplysninger:  
Stillingen ble lyst ledig i 2 runder og vi mottok til sammen 6 søkere. I andre runde ble en av 
søkerne plukket ut til intervju og vi hentet inn referanser. I samråd med fagforbundet gjør vi slikt  
 
Vedtak: 
Anne Katriina Pedersen tilsettes i 100 % stilling som kvensk språkkonsulent, engasjement i 2 år 
med mulighet for fast tilsetting.  
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven § 42.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi: Alf Bjørnar E, Ragnhild E, Anne Gerd J, Karen E I E, Tom Hugo P, Lillian K S, Jim H, og 
øvrige søkere.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Liss Heitmann 
Rafsbotnveien 84 
9517 ALTA 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 95/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/276-2 2636/2018 16117545206 23.10.2018 

Oppsigelse av stilling som prosjektleder ved nye Kvbu 

Saksopplysninger:  
 
Viser til oppsigelse datert 21.10.18 der du sier opp din stilling som prosjektleder ved nye Kvbu 
med virkning fra 04.11.18. Vi har ingen innvendinger til dette og oppsigelsestiden er kun på 14 
dager i og med at du er inne i prøveperioden. Vi gjør derfor slikt 
Vedtak: 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 04.11.18.  
Feriepenger opptjent inneværende år utbetales ved opphør av stillingen.  
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet hos oss og vi ønsker deg 
lykke til videre i Alta. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi til Alf Bjørnar E, Jim H, Lillian K S og Tom Hugo P.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Oppvekst og kultur 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Katarzyna Anna Milek 
Stormoveien 19 
9161 BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 94/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/154-26 2567/2018 410 18.10.2018 

Tilsetting i vikariat på Voksenopplæringen stilling 

Saksopplysninger:  
Ledig 60 % vikariat i Voksenopplæringen ble lyst ledig med søknadsfrist 25/8. Vi mottok ingen 
søknader innen fristens utløp, men i ettertid mottok vi èn søknad, fra Katarzyna Milek. I møte 
med Utdanningsforbundet den 16.10.18 ble det enighet om å gjøre slikt    
Vedtak: 
Katarzyna Milek tilsettes i 100 % stilling (60 % vikariat og 40 % midlertidig) i perioden 11.10.18 - 
31.12.18 og videre i 40 % vikariat i perioden 01.01.19 – 31.07.19 som lærer i Voksenopplæringen.  
Klageadgang:  
I og med at det kun var èn søker til stillingen anses klageadgangen som overflødig og den tas 
ikke med. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi til Alf Bjørnar E, Charlotte S, Tom Hugo P, Jim H og Lillian K S.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Dette er et skriv for å synliggjøre den vanskelige sykepleier-situasjon som nå råder på Gargo.

Vi har det veldig tøft i dag med halvert sykepleierstab. Vi er en liten gruppe sykepleiere igjen som står

og kjemper for å holde hodene våre over vann. Vi er faktisk bare fire stykk igjen, og når det til enhver

tid skal være minimum én sykepleier på hver vakt så er det enkel hoderegning å forstå at det så vidt

går rundt.

Problemet løses provisorisk med å leie inn sykepleiere fra forskjellige vikarbyråer. Dessverre med

varierende resultat. Noen er flinke og klarer seg greit mens andre kun er en person med den tittel

som kreves for at sykestua idet hele tatt skal kunne driftes.

Med tre dager opplæring er det kanskje ikke mere at vente av en vikar. Vi har alle vært nye og det er

begrenset hvor mye man faktisk klarer å få med seg. Spørsmålet er også hvor mye av den ordinære

tiden vi kan bruke på å lære opp samtidig som vi skal berge liv? Det er ikke så rart at vi går med en

enorm ansvarsfølelse og dårlig samvittighet når vi slites mellom å lære opp en ny sykepleier til å

serve kommunens alle innbyggere til døgnets alle tider, SAMTIDIG som vi skal pleie å fungere som

eneste sykepleier på hele huset.

Spesielt tungt er det når disse vikarene bare blir her et par uker for å så gjøre plass til neste. Det er

dyr arbeidskraft som blir innleid for å avlaste oss men i virkeligheten byr det på masse ekstraarbeid

for oss faste sykepleiere. Vikarer er ikke kjent med rutiner og dermed blir hverken rutiner eller

daglige gjøremål gjort. Kvalitetskontroller mangler, lageret blir ikke påfylt og medisinrommet har

tomme hyller.

Vi jobber mye overtid og er tilgjengelig på telefon døgnet rundt hvis en vikar trenger hjelp. Vi fire er

avhengig av hverandre for at ikke den ene skal jobbe seg i  hjel. Vi går på jobb når vi er syk.

Til orientering så får en nyansatt i kommunen 50.000 i rekrutteringsbonus (med 2 års bindningstid)

samt halvert husleie i 1 år.

Må vi si opp og søke på nytt og for å få samme goder som de rekrutterte?

Uten vikarer er vi et synkende skip og vi skjønner at det er veldig viktig med rekruttering.. men hva

med å beholde? Hva med å gi noe ekstra til oss som står og går i stress og press?

Vi som lærer opp, rydder opp, stiller opp og ikke gir opp.

Vennlig hilsen fra sykepleierne på Gargo;

Madeleine, Annette, ingvild og Ann-Sofie.
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