§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp Kommuneadvokater
Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater
Møterom 101, Levanger Rådhus
17.08.2018
0800

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr
Innhold
PS 19/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
PS 20/18 Informasjon fra daglig leder om prosess vedrørende tilsetting av
IKT sjef
PS 21/18 Økonomirapportering
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 19/2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Ingrid Juberg Moe
ingrid.juberg.moe@levanger.kommune.no
95 15 11 46

Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp Kommuneadvokater

Møtedato
17.08.2018

Arkivref:
2018/8831 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.

Daglig leders forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 25.05.18 godkjennes
Innkalling og sakliste for møte 17.08.18 godkjennes uten endringer.
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 20/2018 Prosess ved tilsetting av IKT sjef
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Ingrid Juberg Moe
ingrid.juberg.moe@levanger.kommune.no
95 15 11 46

Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp Kommuneadvokater

Møtedato
17.08.2018

Arkivref:
2018/8831 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret har gjennomgått søkerlisten i sin helhet. Det er enighet om at intervju
gjennomføres som foreslått fra daglig leder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknadsfrist for utlyst stilling som IKT sjef gikk ut 06.08.18.
Vedlegg:
1 Søkerliste
Informasjon og vurdering:
Daglig leder gjennomgår fullstendig søkerliste. Det foreslås at intervju gjennomføres
av styrets leder og daglig leder, med medvirkning fra tillitsvalgt fra Fagforbundet i
Levanger kommune og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger kommune.
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Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Sak 21/2018 Økonomirapportering
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Ingrid Juberg Moe
ingrid.juberg.moe@levanger.kommune.no
95 15 11 46

Utvalg
§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp Kommuneadvokater

Møtedato
17.08.2018

Arkivref:
2018/8831 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar daglig leders informasjon til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Vurdering:
Kommentarene deles inn etter enhet:
Kemner
Kemner drives økonomisk godt, og vil trolig ligge innenfor budsjettets rammer ved
årets slutt.
Innkjøp/jus
Som tidligere rapportert er det underbudsjettert på ugiftssiden her. I år har man
imidlertid på grunn av endringer i personal og permisjoner mindre lønnsutgifter enn
budsjettert. Dette medfører at denne delen av virksomheten ville ha holdt seg innenfor
budsjett med dagens antall ansatte. Det er imidlertid som tidligere vist behov for
budsjettjustering her etter ansettelse av en ekstra advokat. Det vises her til beregninger
gjort tidligere.
IKT
På lønnssiden har enheten et lite mindreforbruk ift budsjett for 2018. Det har imidlertid
som tidligere rapportert kommet til betydelige ekstra utgifter i form av lisenser og
andre kostnader som enheten ikke styrer selv. Dette medfører at det fortsatt forventes
et betydelig underskudd. IKT leder har nå hatt sin siste arbeidsdag i kommunen og
dette medfører at det er enda mer utfordrende å si noe konkret om forventninger ved
årets slutt utover det som allerede er rapportert.
TOALT
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Det må forventes at enheten går med underskudd totalt som følge av overskridelse av
budsjett på IKT, samt nyansettelse av advokat. Overskridelsene på IKT skyldes
manglende oppjusteringer av budsjett over mange år. Dette er ikke kostander som
kommunen styrer og det er derfor heller ikke mulig å redusere kostandene.
Økonomisjef i Levanger kommune vil bli bedt om å redgjøre nærmere sammen med
daglig leder.
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