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PS 6/19 Personalreglementet, justering av tilsettingsreglene 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 26.09.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Personalreglementet punkt 1.2.4 Prosedyre ved tilsetting endres og blir lydende slik:  
Før en har foretatt en tilsetting skal en ha gjennomgått følgende prosedyre:  
1. Gjennomført en stillingsanalyse, se punkt 1.2.3.  
2. Spesifisere krav til stillingen, samt personlige og faglige kvalifikasjoner en ønsker å finne 

hos søkere. Lønnsplassering skal være fastsatt før utlysning av stilling.  
3. Blant de aktuelle søkerne som oppfyller utlysningstekstens krav til utdanning og praksis, 

hentes det inn referanser, og det innkalles til intervju. Det føres et skriftlig referat fra 
intervjuene før det lages en skriftlig kvalifikasjonsvurdering med bakgrunn i utlysningstekst 
og intervju.  

4. Bekreftelse av mottatt søknad sendes alle søkere. Søkere som ber om det får utvidet 
søkerliste.  

5. Tilsetting foretas slik: Tilsetting av rådmann gjøres av kommunestyret. Tilsetting av 
etatsledere, seniorrådgiver og økonomileder gjøres av administrasjonssjef + en 



arbeidsgiverrepresentant og fagforening. Tilsetting av enhetsledere gjøres av etatsleder, 
seniorrådgiver og fagforening. Tilsetting av øvrige ansatte gjøres av etatsleder, enhetsleder 
og fagforening.  

6. Alle søkere får svar når tilsetting er foretatt.  
Punkt 22.6.3 i Delegasjonsreglementet tilpasses dette vedtaket.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Personalreglementet punkt 1.2.4 Prosedyre ved tilsetting endres og blir lydende slik:  
Før en har foretatt en tilsetting skal en ha gjennomgått følgende prosedyre:  
7. Gjennomført en stillingsanalyse, se punkt 1.2.3.  
8. Spesifisere krav til stillingen, samt personlige og faglige kvalifikasjoner en ønsker å finne 

hos søkere. Lønnsplassering skal være fastsatt før utlysning av stilling.  
9. Blant de aktuelle søkerne som oppfyller utlysningstekstens krav til utdanning og praksis, 

hentes det inn referanser, og det innkalles til intervju. Det føres et skriftlig referat fra 
intervjuene før det lages en skriftlig kvalifikasjonsvurdering med bakgrunn i utlysningstekst 
og intervju.  

10. Bekreftelse av mottatt søknad sendes alle søkere. Søkere som ber om det får utvidet 
søkerliste.  

11. Tilsetting foretas slik: Tilsetting av rådmann gjøres av kommunestyret. Tilsetting av 
etatsledere, seniorrådgiver og økonomileder gjøres av administrasjonssjef + en 
arbeidsgiverrepresentant og fagforening. Tilsetting av enhetsledere gjøres av etatsleder, 
seniorrådgiver og fagforening. Tilsetting av øvrige ansatte gjøres av etatsleder, enhetsleder 
og fagforening.  

12. Alle søkere får svar når tilsetting er foretatt.  
Punkt 22.6.3 i Delegasjonsreglementet tilpasses dette vedtaket.  
 

PS 7/19 Etisk reglement, revisjon av retningslinjene 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 26.09.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Foreliggende utkast til Etisk reglement vedtas.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til Etisk reglement vedtas.  
 



PS 8/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 26.09.2019  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 26/19 Tilsetting som fagutviklingssykepleier i hjemmmetjenesten 

RS 27/19 Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider på Gargo sykehjem 

RS 28/19 Tilsetting av helsefagarbeidere på Gargo sykehjem 
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RS 30/19 Tilsetting i fast 100% stilling som kjøkkensjef på Gargo sykestue og 
sykehjem 

RS 31/19 Tilsetting av etatsleder oppvekst og kultur 

RS 32/19 Referat fra drøftingsmøte - bortfall av klageadgang på 
velferdspermisjoner 


