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Merkander: 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent.  
Ordføreren etterlyste sak om heltidskultur. Kommunalsjef helse og omsorg orienterte om heltidskultur.  
Møtet slutt kl. 10.00. 
 



 

 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/20 Stillingsbeskrivelser - høring  2017/1104 

PS 2/20 Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale 
forhandlinger 2020 og 2021 - revidering 

 2019/237 

 
 
Marit Alvig Espenes 
 



PS 1/20 Stillingsbeskrivelser - høring 

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannens utkast til stillingsbeskrivelser tas til orientering.  
 
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget – 27.05.2020:  

 
 
Malen tilpasses den enkelte stilling/arbeidsplass.  
Enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling.  
 
 
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget  – 27.05.2020  

Rådmannens utkast til stillingsbeskrivelser tas til orientering.  
 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannens utkast til stillingsbeskrivelser tas til orientering.  
 
Behandling i Administrasjonsutvalget – 28.05.2020:  

 
 
Ordføreren fremmet slikt endringsforslag: 
Som rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkter 
* Stillingsbeskrivelsene må ikke være for lukkede, må åpne for endringer/omstilling 
* Må følges opp av medarbeidersamtaler 
* Må settes mål for ledere, som evalueres underveis 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget  – 28.05.2020  

Rådmannens utkast til stillingsbeskrivelser tas til orientering med følgende tilleggspunkter: 
* Stillingsbeskrivelsene må ikke være for lukkede, må åpne for endringer/omstilling 
* Må følges opp av medarbeidersamtaler 
* Må settes mål for ledere, som evalueres underveis 
  
  
 
 

PS 2/20 Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger 2020 og 2021 - revidering 

 

Rådmannens innstilling: 

Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger 2020 og 2021 for Dyrøy kommune 
godkjennes med slik revidering:  



 Det som vedrører Nordavind Utvikling KF tas ut av lokal lønnspolitikk med virkning fra 
01.01.2020 etter rettslig omorganisering av bedriften til Nordavind Utvikling AS fra 01.01.2020.  

 Lønnsnivå for ledere HTA kap. 3.4.1 og 3.4.2 er redigert i h.h.t. gjennomført omorganisering.  
Behandling i Administrasjonsutvalget – 28.05.2020:  

 
 
Ordføreren fremmet slik endringsforslag: 
Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 
* Kulturleder endres til enhetsleder kultur og fritid 
* Økonomileder plasseres i HTA kap. 3.4.2 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget  – 28.05.2020  

Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger 2020 og 2021 for Dyrøy kommune 
godkjennes med slik revidering: 

 Det som vedrører Nordavind Utvikling KF tas ut av lokal lønnspolitikk med virkning 
fra      01.01.2020 etter rettslig omorganisering av bedriften til Nordavind Utvikling AS fra 
01.01.2020. 

 Lønnsnivå for ledere HTA kap. 3.4.1 og 3.4.2 er redigert i h.h.t. gjennomført omorganisering.  
 Kulturleder endres til enhetsleder kultur og fritid 
 Økonomileder plasseres i HTA kap. 3.4.2 

  
  
 
 


