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Av 5 medlemmer var 5 tilstede, inkludert møtende vararepresentant. Ingen merknader til innkalling
eller sakskart datert 03.02.15. Sakskartet omfattet PS 1-5/15. Rådgiver Aarnes møtte for å orientere
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PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møtet 25.11.2014.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møtet 25.11.2014.

PS 2/15 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Behandling:

Administrasjonsutvalget har merknader til utformingen av «Revidert handlingsplan 2015 – Stamina
bedriftshelsetjeneste» - RS 3/15. Administrasjonen følger dette opp ovenfor Stamina Helse.

Vedtak:
Administrasjonsutvalget tar referatsakene til orientering med merknad.

PS 3/15 Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget hadde følgende endringsforslag:
-

-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».
Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide for at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune med følgende
endringsforslag:
-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».

-

Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide mot at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

PS 4/15 Saksfremlegg - Årsrapport 2014 - Administrasjonsavdelingen
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 – Administrasjonsavdelingen tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Årsrapport 2014 – Administrasjonsavdelingen tas til orientering.

PS 5/15 Eventuelt

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Administrasjonsutvalget ber om at prosjektleder for ufrivillig deltid, Wenche Irjall, møter
10.03.2015 for å orientere om status og fremdrift i prosjektet.

RS 1/15 Rutiner for oppfølging av nyansatte
RS 2/15 Årsrapport 2014- Stamina Helse - orientering
RS 3/15 Revidert handlingsplan 2015 - Stamina bedriftshelsetjeneste orientering
RS 4/15 Underskrevet handlingsplan for IA - 01.07.14 - 31.12.18

