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Søknad om permisjon frå fjelloppsyn II
Fjelloppsyn II, Erle Frantzen, har søkt sesongstilling som feltinspektør på Svalbard og søkjer i denne
samanheng om permisjon frå stillinga som fjelloppsyn II. Søknadsfristen for stillinga som feltinspektør er 16.
januar og søknad om permisjon må derfor avklarast før møtet i april. Det blir søkt om permisjon i tida
16.6.2014-16.8.2014. Ev. tilsetting vil sannsynlegvis bli avgjort i løpet av februar.
Utdrag frå utlysingstekst
Sysselmannen på Svalbard har tre ledige engasjementer som feltinspektører - naturforvaltning i perioden
16.6.2014-13.8.2014, med mulighet for forlengelse i inntil to måneder for ett av engasjementene.
Vi søker etter feltinspektører med bakgrunn innenfor naturforvaltning/naturoppsyn. Tjenesten utføres av tre
feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal
gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmannens hytter ulike steder på øygruppen. Det aller meste av
virksomheten er basert på bruk av åpen båt med utenbordsmotor.
Arbeidsoppgaver:
Oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel i verneområder, oppsyn og kontroll med jakt, fangst og fiske,
tilsyn med kulturminner, faunaregistrering, nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sysselmannens hytter, andre
praktiske oppgave
Arbeidet som feltinspektør saman med politiet kan tilføre meir kompetanse som fjellstyret kan ha nytte av
seinare.
Det vil ikkje bli reell permisjon i to fulle arbeidsmånader, sidan fjelloppsyn I vil framskunde ein del
arbeidsoppgåver som normalt har vorte gjort på sumaren. Permisjon vil by på nokon praktiske problem med
tanke på arbeid som skal gjerast for fjellstyret i løpet av sumaren. Dette er ikkje større problem enn at det let
seg gjennomføra med noko leigd hjelp. Kenneth Monsen har fungert som deltidsoppsyn for fjellstyret og han
har sagt seg interessert i å ta på seg noko oppsynsarbeid etter 12. juli. Fjelloppsyn I kan også ta på seg
arbeid som går ut over 100% stilling om nødvendig.
Administrasjon vil derfor tilråda at Erle Frantzen får permisjon slik som det er søkt om.
Forslag til vedtak:
Fjellstyret imøtekjem søknad om permisjon frå Erle Frantzen i tida 16.6.2014-18.8.2014 om ho får jobben
som feltinspektør. Vilkår for permisjon er at administrasjon sikrar at arbeidsoppgåvene til fjellstyret blir utført
på ein tilfredstillande måte med leigd hjelp innanfor normale lønnsutgifter.
Vedtak:
Forslaget til vedtak vart samrøystes vedteke.
Vestre Slidre fjellstyre den 16.1.14
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Erle Frantzen

