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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Are Herdlevær
Medlem
Torgeir Hareland
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Nestleder
Arild Ernst Berge
Leder
Eva Frøysland
Observatør
Forfall faste medlemmer:
Navn
Roy Fardal

Representerer
SP
V

Funksjon
Medlem

Representerer
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Gustav Skretting
Organisasjonssjef
Ada Elise Nygård
Referent
Ordfører Astrid Margrethe Hilde var tilstede i møtet.
Roy Fardal meldte forfall. Varamedlem hadde ikke anledning til å stille til møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakskart datert 01.02.17. Saksliste oppdatert 02.02.17.
Følgende saker ble behandlet: PS 4/17-PS 5/17.
Protokollen fra møtet 07.02.2017 ble opplest og godkjent i møtet.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Arild Ernst Berge (sign.)
Leder

Gustav Skretting (sign.)
Organisasjonssjef

Saksnr

Innhold

PS 4/17
PS 5/17

HMS-rapportering 4. kvartal 2016
Debatthefte KS - strategikonferanse 2017

PS 6/17

Eventuelt 07.02.2017

PS 4/17 HMS-rapportering 4. kvartal 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 4. kvartal 2016 tas til orientering.
For fremtidig HMS-rapportering vedtas et rapportformat som består av grafiske fremstillinger som
viser utviklingen i antall avvik og sykefravær over tid. (Alternativ 2 i saksutredningen). I løpet av
året skjer behandlingen av HMS-rapportene i Administrasjonsutvalget. Årlig rapportering til
formannskapet og kommunestyret skjer via årsmelding.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.02.2017
Behandling:
Kategorier for avvikstype kan med fordel presiseres. Skade mot bruker bør i systemet differensieres fra skade
mot ansatt.
Administrasjonsutvalget vil invitere avdelingsleder for kompetanseavdelingen/ enhetsleder Nygård skole og
aktuelle ledere i enhet for livsmestring til neste møte for en orientering om avviksrapportering og utfordringer
fremover.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.
HMS-rapportering 4. kvartal 2016 tas til orientering.
For fremtidig HMS-rapportering vedtas et rapportformat som består av grafiske fremstillinger som
viser utviklingen i antall avvik og sykefravær over tid. (Alternativ 2 i saksutredningen). I løpet av
året skjer behandlingen av HMS-rapportene i Administrasjonsutvalget. Årlig rapportering til
formannskapet og kommunestyret skjer via årsmelding.
Administrasjonsutvalget ønsker å få rapporteringsalternativ 1 vedlagt som underlag til fremtidige
rapporter.

PS 5/17 Debatthefte KS - strategikonferanse 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.02.2017

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017 til orientering.

PS 6/17 Eventuelt 07.02.2017

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.02.2017
Behandling:
På veg mot heltid
Orientering om stimuleringsavtale i enhet for hjemmetjenester og enhet for institusjon. Avtalen er videreført
fra 01.09.2016.
Styringsgruppen består av hovedtillitsvalgt Are Herdlevær, Anita Amble/NSF, rådmannen, organisasjonssjef,
enhetsleder institusjon, enhetsleder hjemmetjenester og kommunalsjef hele og omsorg samt kommunalsjef
oppvekst. Styringsgruppen utarbeider en rapport for å synliggjøre effekten av tiltak så langt, samt søker å
utarbeide nye tiltak for utprøving i flere enheter.

Vedtak:
Administrasjonsutvalget holdes orientert om styringsgruppens arbeid. Referat fra styringsgruppen legges frem
for administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget ber om at det arbeides for å få på plass flere lærlinger i alle sektorer.

