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Oversikt lederstillinger i Andøy kommune

Enhetsledernes ansvar/oppgaver kan kort beskrives slik: personal-, økonomi- og fagansvar (hele enheten), HMS- og beredskapsansvar, samarbeid med tillitsvalgte og verneombud,
saksbehandling (personalsaker, varsler, klagesaker brukere, saker til politisk nivå), rapporteringer (internt/eksternt), forberede/følge opp tilsyn fra sentrale myndigheter mm. Alle ledere på
rådmanns-/enhetsledernivå har omfattende saksbehandleroppgaver (også til politisk nivå).
Avdelingslederne har personal-, økonomi- og fagansvar innenfor eget ansvarsområde. Personalansvar-/oppgaver øker jo flere ansatte man har ansvar for (jfr sykefraværsoppfølging,
medarbeidersamtaler, permisjoner, skaffe vikarer m.m).
Mange lederstillinger er ikke «rene» lederstillinger, og i en del tilfeller vil det være behov for å kompensere med adm./saksbehandlerstillinger for å utføre nødvendige oppgaver dersom
stillingene opphører. Det er en sammenheng mellom struktur og antall lederstillinger. Med mange små enheter blir det nødvendigvis behov for mange

Ledere på rådmanns- og enhetsledernivå
Stilling
Rådmann
Skolefaglig rådgiver
Personalfaglig rådgiver
Leder støttefunksjonen/økonomisjef
Rektor Andenes skole
Rektor Risøyhamn skole
Enhetsleder barnehage
Enhetsleder helse og familie
Enhetsleder pleie og omsorg
NAV-leder
Enhetsleder teknisk

St.størrelse
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Andre oppgaver
(som ikke inngår i lederdelen av stillingen)

Saksbehandling økonomisaker (ca 60%)
Koordinering/oppfølging lærlinger (ca 40%)
Saksbehandling/veiledning (ca 60%)
saksbehandling div sakstyper (ca 40%)

Økonomiansvar
Personalansvar
Antall brukere
Budsjettramme
2020
2020
Antall årsverk
*)
45,9 mill/308 mill
11
6
11,1 mill
27,8 mill
9,7 mill
34,3 mill
21,3 mill
107 mill
7,8 mill
36, 8 mill

11 (+2,5 HTV/lærl)
52,3
17,8
5,7 (+7 lærlinger)
5 (19)
15,8
5,5
8,2

263 elever
80 elever

*) Antall brukere er fylt ut der det er konkrete antall mht brukere. For flere vil antall brukere potensielt være antall innbyggere eller antall innbyggere i en bestemt aldersgruppe. For teknisk er det f eks i utg pkt
flere brukere enn antall innbyggere (eiere/brukere av eiendommer som ikke er innbyggere i Andøy mottar også tjenester, og alle brukere av kommunale bygg)

Avdelingsledere (ledere med økonomi- og personalansvar på nivå under enhetsledere)
Stilling
Helse og familie
Avd.leder legetjenesten
Avd.leder helsestasjon
Avd.leder rus og psykisk helse

St.størrelse
lederdel (%)

Andre oppgaver
(som ikke inngår i lederdelen av stillingen)

100
40 kliniske helsykepleieroppgaver
40 Kliniske behandling brukere

Økonomiansvar
Budsj.ramme 2020

7,3 mill
5,5 mill
2,2 mill

Personalansvar
2020 Ant.årsverk

7 (+6 legehj)
5,5
3,4

Antall
brukere

Barnehager
Styrer Måsungen barnehage
Styrer Myrulla barnehage
Styrer Bleik barnehage
Styrer Dverberg barnehage
Styrer Risøyhamn barnehage
Andenes skole
Inspektør Andenes skole
Risøyhamn skole
Inspektør Risøyhamn skole
Pleie og omsorg
Ass. Enhetsleder pleie og omsorg
Avd.sykepl. hjemmetjeneste nord*)
Avd.sykepleier AH omsorgsbolig
Avd.sykepleier Kiiljordheimen
Avd.sykepl.hjemmetj.sør, Dahletun
Avd.sykepleier ABBS
Avd.leder Damveien
Avd.leder Kristinabakken
Avdl.leder Leitevn, arb.senter
Avd.leder Kildebakken
Kjøkkensjef AH
Kjøkkensjef ABBS
I rådmannens stab
Rektor/avd.leder VOI
Avd.leder kultur og publikumssenter
Teknisk
Avd.leder tekniske tjenester
Avd.leder teknisk drift

100
100
80 20% arbeid på avdeling/styrkingstiltak
60 40% arbeid på avdeling/styrkingstiltak
80 20 % arbeid på avdeling/styrkingstiltak

9+ styrkingsressurs
9+ styrkingsressurs
6+ styrkingsressurs
3+ styrkingsressurs
6+ styrkingsressurs

52 plasser
54 plasser
36 plasser
18 plasser
36 plasser

100

**)

263 elever

30

**)

80 elever

10,7 mill
11,2 mill
13,9 mill
12,1 mil
16,1 mill
3,3 mill
5,5 mill
6,9 mill
8 mill
2,2 mill
2,8 mill

13,84
16,71
20,89
19,31
25,71
4,72
7,13
9,72
11,07
3,02
3,0

146
22
17+2
75+17
28+6
2
7
15+24
9

66 24% UDF, 10% prosjektleder kombinasjonsforsøk

12,2 mill
7,6 mill

9,3
8

60 Saksbehandling (mindre bygge- og vedlikeholdsprosj.)
70 Saksbehandling (gatelys, vei, ferister mv)

25 mill
11,8 mill

17,4
10,5

100
100
100
100
100
100
20
40
100
40
20
20

Turnusarbeid
Turnusarbeid
Turnusarbeid
Kjøkkenarbeid
Kjøkkenarbeid

*)spesielt for avdelingslederne i pleie og omsorg omfatter personalansvaret langt flere hoder enn det antall årsverk tilsier
**) skolene: rektor og inspektør har fordelt personalansvar for ansatte

4,7 mill
4,5 mill
2,7 mill
1,8 mill
2,5 mill

Notat

Til: formannskapet/kommunestyret
Fra: rådmannen

Informasjon fra Reno-Vest – prosjekt Bærekraftig reisemålsutvikling

Reno-Vest orienterte i Teamsmøte med kommunene 13.11.20 om status og planlagt
fremdrift for prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling:
•

4-årig prosjekt, fått 1 mill i tilskudd fra Nordland fylkeskommune

•

Prosjektmål: tilrettelegge for toalett, søppel og parkeringsløsninger i kommunene

•

Delmål: en sanitærløsning + en avfallsløsning på plass i hver kommune til sommeren
2021
- Kommuner som ønsker en løsning på plass til sommeren 2021, må finansiere
egenandel (635.000 pr kommune) i budsjett 2021
- Dersom kommunen ønsker et ekstra servicebygg i 2021, kan egenandelen økes
med 500.000 kr
- Det blir ny runde i 2022 (forutsetning finansiering egenandel)

•

Reno-Vest legger i prosjektet opp til løsninger som i størst mulig grad er
«selvfinansierende» mht drift, men kommunene må påregne noen utgifter til drift av
løsningen (drift = kommunens ansvar)

Dette betyr at dersom Andøy kommune skal få en toalettløsning (og en avfallsløsning) på
plass til sommeren 2021, må egenandelen på 635.000 finansieres i investeringsbudsjettet for
2021.
Hvor løsningene skal plasseres i den enkelte kommune, må ikke tas stilling til nå.

