
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalg
Møtested: Vensmoen - Hovedhusets 1. etasje
Dato: 26.11.2013
Tidspunkt: 14:00

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.

Saksliste
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Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

PS 5/13 Anke på avslag av permisjonssøknad 1-10 2010/1228

Rognan, 21.11.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saltdal kommune Arkiv: 21076648090

Arkivsaksnr: 2010/1228

Saksbehandler:  Mary-Ann Meisler

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalg 5/13 26.11.2013

Sign. Eksp. til:

Anke på avslag av permisjonssøknad
Foreliggende dokumenter:

- Utlysning av stilling som leder ved servicekontoret

- Arbeidsavtale mellom Saltdal kommune og Elin Kvamme, datert 13.06.2013

- Søknad om permisjon fra min stilling som leder ved Servicekontoret, datert 7. november 
2013.

- Uttalelse fra konst. avdelingsleder plan og utvikling, Ivar Skogset, vedrørende søknad 
om permisjon, Elin Kvamme, datert 07.11.2013.

- Svar på søknad om permisjon, datert 12.11.2013.

- Anke på avslag av min permisjonssøknad fra min stilling som leder ved servicekontoret, 
datert 14.11.2013.

- Uttalelse fra konst. avdelingsleder plan og utvikling, Ivar Skogset, vedrørende anke på 
avslag om permisjon, Elin Kvamme, datert 15.11. 2013.

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har mottatt anke på avslag på permisjonssøknad fra Elin Kvamme og ber om 
ny vurdering av saken. I tillegg er det kommet en ny uttalelse vedr. sykkelprosjektet fra 
konst.avdelingsleder ved Plan og utvikling, Ivar Skogset. I skrivende stund er en kjent med 
forslag til vedtak i Regionrådet 21. – 22. november 2013 vedr. prosjekt «Sykkel i Salten». 

Vurdering
Rådmannen har vurdert anken. Det er ikke kommet fram nye opplysninger som tilsier at det er 
grunnlag for endring av vedtaket og henviser til svar på permisjonssøknaden av 12.11.2013.

Rådmannen forholder seg til kommunestyrevedtak i sak 45/13 vedr. sykkelprosjektet med de 
forutsetninger vedtaket inneholder. Dersom finansiering av prosjektledelse for Saltdal kommune 
foreligger, anbefaler rådmannen at Plan og utvikling overtar Saltdal kommune sin del av 
sykkelprosjektet fra 01.12.2013 og fram til en eventuell ekstern ansvarsovertakelse. I samråd 
med rådmannen vil leder ved servicekontoret, Elin Kvamme, kunne veilede og bistå noe i 
forholdet til eventuell videreføring av sykkelprosjektet.



Rådmannens innstilling
Administrasjonsutvalget opprettholder avslaget på permisjonssøknaden fra Elin Kvamme.  
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