
 EIGERSUND KOMMUNE 
Administrasjonsutvalget 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Administrasjonsutvalget 
Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset -  Merk sted! 
Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 
 
 
 
 

ORIENTERINGER 
Tone Tunheim, prosjektleder for prosjektet ”Heltidskultur” kommer og orientering om status i 
prosjektet. 
 
 

Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

001/13 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 05.03.13  

002/13 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 13.11.12.  

003/13 Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 05.03.13. Å/L 

 
 
 
 
 
Egersund, 18. februar 2013 
 
Leif Erik Egaas 
Ordfører     Irene Haydè Randen 
      Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
- Eventuelle forfall meldes på tlf. 51 46 80 25 til Målfrid Espeland eller til sentralbordet på  
   tlf. 51 46 80 00.  Det kan også sendes epost til irene.randen@eigersund.kommune.no  
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen 
 
Merk: Sakspapirene til referatsak 6 og 7 (Sykefravær 4. kvartal 2012) vil bli utlevert i 
møtet. 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  18.02.2013 
Arkiv: :FE- 
Arkivsaksnr.: 
13/386 
Journalpostløpenr.: 
13/5135 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Irene Hayde Randen 
Politisk sekretær 
51 46 80 45 
irene.randen@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
001/13 Administrasjonsutvalget 05.03.2013 
 
 
 
 

 
 

Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
05.03.13 
   
 

Sammendrag: 
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.02.2013: 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  18.02.2013 
Arkiv: :FE- 
Arkivsaksnr.: 
13/385 
Journalpostløpenr.: 
13/5134 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Irene Hayde Randen 
Politisk sekretær 
51 46 80 45 
irene.randen@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
002/13 Administrasjonsutvalget 05.03.2013 
 
 
 

 
 

Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets 
møte 13.11.12. 
   
 

Sammendrag: 
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 

Forslag til vedtak 18.02.2013: 
 
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.11.12 godkjennes. 
 
 

Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
268488 Protokoll 13.11.2012.doc 
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Utvalg: Administrasjonsutvalget 
Møtedato: 13.11.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:45   
Sak – fra / til: 013/12 - 016/12 
 

 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Tor Dahle – AP Tom Harry Albertsen – FRP Leif Erik Egaas – H 
Anja Hovland – H Solveig Ege Tengesdal – KRF Inger Elin Gridsvåg – Unio 
Inger W. Dyrsand – Fagforb. Heidi Gravdal – Fagforb.  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal - AP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tor Olav Gya - SP   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland 
 
Merknader til møtet: 

 Delta v/Torhild S. Bowitz møtte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Irene Haydè Randen 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Administrasjonsutvalget 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (09): 
 

Medlemmer     Vararepresentanter i rekkefølge: 
Unn Therese Omdal (AP)  1. Tor Olaf Gya (SP) 
Tor Dahle (AP)   2. Tone Byberg (V) 
Tom Harry Albertsen (FrP)  3. June Stuen (SV) 
Leif Erik Egaas (H)   4.  Olaug Nordeide (H) 
Anja Hovland (H)                               5.  Bjørn Reidar Berentsen (AP) 
Solveig Ege Tengesdal (KrF)            6.  Morten Haug (KrF) 

 
 Inger Elin Gridsvåg (Unio)  1.   Bjarne Slettebak, Utdanningsforbundet 

2. Hilde Svanes Kinn, Norsk sykepleierforbund 
3. Mona Davidsen, Utdanningsforbundet 

 
 Inger W. Dyrsand (Fagforbundet)  1. Bente Grytten 
                                                                 2. Ole Leth Jensen 
 
 Heidi Irene Gravdal (Fagforbundet) 1. Ingfrid Koldal 
                                                                 2. Torhild Nesvåg 
 
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

013/12 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  

014/12 
Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 24.09.12 og 
24.10.12. 

 

015/12 Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 13.11.2012.  

016/12 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 13.11.12.  
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013/12: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012: 
 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret: 
 
1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 

vedtas. 
2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer. 
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til  
a. 2.575 kroner for boliger.  
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.  
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank) 
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: 
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013. 
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013. 
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. 
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen 

(herunder lekeplasser og veiprosjekt). 
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet 

for tjenesteområdet. 
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer 
9.  fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 

prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter.  

10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner. 

11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9). 

12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 

13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a. 

14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 

15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 

16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 – 

forutsatt driftsoverskudd. 
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18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 
eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme. 

19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 

20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.   
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende. 
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%.  
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. 
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 

27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret. 

28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende: 

a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer. 

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring). 

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler. 

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

 
For økonomiplan: 
 

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet. 

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014. 
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån. 
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13.11.2012 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
INGER ELIN GRIDSVÅG – UNIO ga følgende høringsuttalelse: 
 

”Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det 
følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  Hvis det 
kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen.  
Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så knapp 
grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT og 
iverksette spesialundervisning. 
 

 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  Da må 
grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det 
nødvendigvis kalles spesialundervisning. 

 
Forslag: 
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at det 
kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu 
trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være ressurser 
tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.” 

 
HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET ga følgende høringsuttalelse: 
 

”Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer en 
stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken viktig, 
og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.” 

 
LEIF ERIK EGAAS – H foreslo: 

”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.” 
 

Votering: 
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering sammen med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.” 
 
ADM-013/12 Vedtak: 
 

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering med 
følgende høringsuttalelser fra Unio og Fagforbundet: 
 
Unio: 
Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det 
følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  Hvis 
det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen.  
Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så 
knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT 
og iverksette spesialundervisning. 
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 Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  Da 

må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det 
nødvendigvis kalles spesialundervisning. 

 
Forslag: 
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere 
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at 
det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu 
trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være ressurser 
tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig. 
 
Fagforbundet: 
Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  Biblioteket 
har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer en stor 
slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken viktig, og 
det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon. 
 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

014/12: Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 
24.09.12 og 24.10.12.  
 

Forslag til vedtak 05.11.2012: 
 
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møter den 24.09.12 og 24.10.12 godkjennes. 
 
 
13.11.2012 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møter den 24.09.12 og 24.10.12 enstemmig godkjent. 
 
ADM-014/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra administrasjonsutvalgets møter den 24.09.12 og 24.10.12 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemming. 
 

015/12: Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 13.11.2012.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.11.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

 
 Dersom sykefravær for 3. kvartal 2012 er klar, legges tallene frem i møtet. 
 

 
 
 
 

Side 10 av 33



13.11.2012 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble ikke behandlet noen referatsaker, da rapportene om sykefravær for 3. kvartal 2012 ikke 
var ferdige. 
 
 
Votering: 
 
 
ADM-015/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

016/12: Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
13.11.12.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.11.2012: 
 
 
 
 
13.11.2012 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 

 TOR DAHLE – AP ønsket en orientering om hvor langt prosessen med tilsetting av to 
nye kommunalsjefer og to rektorer var kommet. 

 
PERSONALSJEFEN orienterte om saken. 

 
 SOLVEIG EGE TENGESDAL – KRF ba om en orientering om arbeidet med omgjøring 

av stillinger fra fagarbeidere til sykepleiere og rekruttering av fagpersonell innen helse- 
og omsorg. 

 
PERSONALSJEFEN orienterte om saken.  Det vil komme et notat til 
administrasjonsutvalget om temaet. 

 
 PERSONALSJEFEN orienterte om personalavdelingens mål i 2013. Det vil bl.a. bli 

arbeidet med 
 

 Lønnspolitikk – gjennomgå og oppdatere retningslinjene 
 Personalpolitisk plan 
 Lederskole – få tilbudet på plass 
 Sykefravær – uønsket deltid - rekruttering 

 
 
 
 
ADM-016/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  18.02.2013 
Arkiv: :FE- 
Arkivsaksnr.: 
13/384 
Journalpostløpenr.: 
13/5133 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Politisk sekretariat 
Irene Hayde Randen 
Politisk sekretær 
51 46 80 45 
irene.randen@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
003/13 Administrasjonsutvalget 05.03.2013 
 
 
 
 
 

 
 

Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 05.03.13. 
   
 

Sammendrag: 
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.02.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/3589 X 01.02.2013  Deltid - kartlegging 2013 
2 13/5013 X 17.02.2013 Kristin Bø Haugeland Status omgjøring av stillinger
3 12/30235 X 06.12.2012  Sykefravær 3.kvartal 2012 

4 12/30245 X 06.12.2012  
Sykefravær 3.kvartal, total 
fravær – Unntatt off. 

5 13/5012 X 18.02.2013  Personalnytt januar 2013 

6 13/4603 X 12.02.2013  
Sykefravær 4.kvartal 2012, 
total fravær - Unntatt off. 

7 13/4602 X 12.02.2013  Sykefravær 4.kvartal 2012 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
265855 Deltid - kartlegging 2013 
268257 Status omgjøring av stillinger 
255583 Sykefravær 3.kvartal 2012 
255671 Oversikt sykefravær 3.kvartal 2012 
255673 Grafisk fremstilling av sykefravær 3.kvartal 2012 
268256 Personalnytt januar 2013 
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 13/3589 / 07/3616 / FE-406 Dato: 01.02.2013

Saksbehandler: Ragnhild Langfeldt Telefon: 51 46 80 16 Mobiltelefon:   

E-post: ragnhild.langfeldt@eigersund.kommune.no

Deltid - kartlegging 2013

Eigersund kommune har hatt deltidsproblematikken i fokus siden 2007, og det er foretatt en 
årlig kartlegging av ansatte som ønsker større stilling. Den årlige kartleggingen skjer ved at 
alle ansatte som ønsker større stilling kan fylle ut et skjema og levere til sin leder innen en 
fastsatt frist. I skjemaet blir de spurt om hvor stor stilling de har og hvor stor stilling de 
ønsker. Turnusansatte i helse- og omsorg blir i tillegg bedt om å besvare noen spørsmål som 
dreier seg om hvilke virkemidler de er villige til å ta i bruk for å få større stilling (arbeide flere 
timer i helgene, skifte arbeidssted i kommunen, arbeide flere steder mm.)

Etter årets kartlegging er tallene slik:
Ønsker 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
100 % 91 76 64 43 52  (19) 76 80
75-99 % 79 70 45 40 46  (4) 56 42
50-74 % 54 32 18 21 20  (1) 25 20
< 50 % 5 4 1 8 2  5 3
Ikke oppgitt 2 2 6 1 1 1
SUM 231 182 130 118 121 (24) 163 146

Kommentar
Tallene i parentes er ansatte i nye enheter som kom til i 2010/2011, dvs. IBO, rusomsorg og 
overgangsboligene i Psykisk helsetjeneste (nå: Mestringsenheten). Parentesen omfatter også 
renholdere som var med i registreringen i 2009, men som ikke var med i 2010. Sistnevnte 
gruppe har vært med i årene siden.  Overgangsboligene ble avviklet som tiltak ved årsskiftet i 
2011, men alle ansatte ble omplassert til andre ledige stillinger i kommunen, og er dermed 
fortsatt omfattet.

Som oversikten viser var det nedgang i tallene fra registreringen startet i 2007 og frem til 2010. 
Deretter begynte tallene å stige igjen med en betydelig økning fra 2011 til 2012 på 42 personer. 
Økningen besto blant annet av nyansatte i små helgestillinger, en del personer som har gått ut 
og inn av listene gjennom årene samt en del ansatte som ikke hadde meldt inn ønske om større 
stilling før i 2012.  

I år er det nedgang igjen på 17 personer fra 2012, og bildet tolkes da i utgangspunktet som 
”naturlige svinginger” fra år til annet. I den grad noe kan trekkes frem er det at den samme 
enheten som hadde størst oppgang i fjor har den største nedgangen i år. Økningen i 2012 
var på 12 personer fra året før (fra 12 til 24), der dette har falt ned igjen med 10 personer i år. 
Enheten er dermed omtrent tilbake til nivået i 2011. Av de 10 som var med i fjor, men som 
ikke har meldt seg i år, har 3 fått ønsket stillingsstørrelse, 3 er i permisjon, mens 1 går 
midlertidig i vikariat i ønsket stillingsstørrelse.
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Teknisk avdeling
I teknisk avdeling er det innenfor renholdergruppen at ansatte ønsker større stilling.  I 2013 er 
antallet 7 mot 16 registrerte i fjor.  Det er imidlertid kun 3 av årets kandidater som også var på 
listen i fjor, og det betyr at 13 stk. har forsvunnet ut i løpet av siste året. En gjennomgang av 
fjorårets navn viser at 2 har fått større stilling i løpet av 2012, 1 er i fødselspermisjon, mens flere 
for tiden kombinerer sin faste stilling med et vikariat.  En av dem som er på listen i år fikk økt sin 
stilling fra 54 % til 63 % i 2012, men ønsker ytterligere utvidelse.
Samtlige 7 renholdere som har registrert seg i 2013 ønsker 100 % stilling.

Bygg- og eiendomsseksjonen arbeider systematisk med å bygge opp stillinger for renholdere 
som ønsker det, og ved ledighet i stilling blir muligheten rutinemessig vurdert.

Kultur- og oppvekstavdelingen
I kultur- og oppvekstavdelingen er det gjennomgående assistenter og fagarbeidere i 
barnehage og skole/SFO som ønsker større stilling. I årets kartlegging er det 7 ansatte innen 
barnehagesektoren som har meldt seg, herav 5 assistenter og 2 faglærte.  Innen skole er det 
15 stk. som ønsker større stilling, deriblant 4 assistenter, 8 faglærte + 2 høyskoleutdannede 
som begge har en deltidsstilling ved kulturskolen. I tillegg har en merkantilt ansatt i skole 
meldt ønske om å utvide stillingen med 10-20% med henvisning til at økt arbeidsmengde de 
senere årene tilsier at stillingen utvides. Ut over de to ved kulturskolen er det ingen lærere 
som har meldt ønske om større stilling.

Helse- omsorgsavdelingen
Som kjent er det innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunesektoren at deltidsarbeid er 
mest utbredt, og av årets totalantall på 146 personer er 117 av dem ansatte i helse- og 
omsorgsavdelingen.

Fordeling utdanning / stillingskategori
Ved fjorårets kartlegging var det 13 ansatte i helse – og omsorgstjenesten med høyskole-
/universitetsutdanning som meldte ønske om større stilling. Antallet er det samme i år, og 
fordeler seg på hhv. lektor (1), radiograf (1), vernepleier (1) og sykepleier (10).  Som 
foregående år er de største gruppene av ansatte som ønsker større stilling representert ved 
fagarbeidere / hjelpepleiere (58 %) og ufaglærte (30 %).

Av de 117 registrerte i helse- og omsorg er 35 personer (30 %) ansatte i små helgebaserte 
stillinger. I denne gruppen er de ufaglærte sterkt representert, og ut fra behovet for faglært 
kompetanse i de fleste stillingene som utlyses er mulighetene for å komme i betraktning til 
større stilling betydelig mer begrenset enn for øvrige grupper.

Kompetansehevende tiltak:
Eigersund kommune mottar årlig øremerkede midler til kompetanseheving innen helse fra 
fylkesmannen knyttet opp mot Kompetanseløftet 2015.  I den forbindelse er det i gang et 
undervisningsopplegg ved Dalane vgs. der 18 ansatte for tiden deltar. De vil være ferdige
med teorien som skal føre frem til et fagbrev i helsearbeiderfaget innen sommeren. Deretter 
må de oppfylle kravet til nødvendig mengde med praksis for å gå opp til fagprøve. 

Tilsvarende opplegg gjelder for barne- og ungdomsarbeiderfaget der 7 av kommunens 
ansatte for tiden deltar.  Det pågår også et opplegg for renholdere som vil ta fagbrev, der 
AOF Sandnes står for undervisningen.  Fra Eigersund kommune deltar 6 renholdere.

Deltidsansatte som oppnår fagbrev har langt bedre muligheter for å få større stilling enn de 
har hatt som ufaglærte. Særlig gjelder dette ansatte innen helse- og omsorg der fagutdannet 
arbeidskraft er sterkt etterspurt.

Nyere forskning vedrørende deltidsproblematikk
Fafo1 har i 2012 utarbeidet to rapporter som omhandler deltid i helse- og omsorgssektoren. 
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Av rapportene fremgår det at et flertall av landets kommuner utfører sine pleie- og
omsorgstjenester med en arbeidsstokk der under 25 prosent jobber heltid. En god del av 
deltidsstillingene er både svært små og uønsket, og vil kunne være negativt for tjeneste-
kvaliteten, for arbeidsmiljøet og for effektiviteten i tjenestene. Det er negativt for ansatte som 
skal ha en lønn å leve av, og ikke minst er det negativt for brukere som skal forholde seg til 
en stor og til dels flyktig hærskare med ansatte, enten de er faglærte eller ikke.

Det vanligste svaret Fafo får på spørsmålet om hvorfor det er så mange små stillinger, er at 
disse er nødvendige for at turnusen skal gå opp. Dette gjelder i tradisjonelle turnuser der de 
ansatte jobber hver tredje helg og med vakter på om lag 7-8 timer. Problemet forsterkes av 
selvvalgte deltidsstillinger.

I fjorårets notat om deltid ble det referert til Fafo-rapport 2012:14 ”Hvordan kan kommunene 
tilby flere heltidsstillinger”.  Rapporten var et resultat av en undersøkelse Fafo hadde gjort på 
oppdrag fra KS, og som bygget på intervjuer av ledere, tillitsvalgte og ansatte i fem 
kommuner (deriblant Time kommune). I tillegg var det gjort en landsdekkende undersøkelse i 
form av spørreskjema til samtlige kommuners pleie- og omsorgssjefer.  

Vesentlige funn i denne rapporten var at kommuner som har høyest gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse oftere har prøvd ut tiltak knyttet til helgeturnus, langturnus og økt 
grunnbemanning. Det ble påpekt at turnusenes disponering av kjernearbeidskraften i 
helgene har vesentlig betydning både for deltidsspørsmålet, tjenestekvaliteten og 
arbeidsmiljøet.  Det kom også frem i undersøkelsen at såkalt tradisjonell turnus2 vurderes 
som det minst rasjonelle valget dersom målet er å bygge opp stillinger.

Utdrag fra Fafo-rapport 2012:60
Fafo-rapport ”Langturnuser og hele stillinger i Bergen kommune” er utarbeidet på oppdrag fra 
Bergen kommune.  Rapporten evaluerer ulike arbeidstidsordninger ved fem bofellesskap
innen tjenester for utviklingshemmede og/eller psykisk syke i Bergen kommune.  
Utgangspunktet var at de (i likhet med de fleste andre kommuner), hadde turnuser med 
mange små stillinger og mange ufaglærte, høy personalgjennomtrekk, høyt sykefravær og 
vanskelig rekruttering til fagstillinger. Man hadde boenheter med uakseptabelt dårlig 
bemanningssituasjon, og følgende en tjenestekvalitet som ikke var tilfredsstillende, verken 
for bruker, pårørende eller kommunen.

Et av grepene Bergen kommune har tatt for å bedre på dette, ligger i at alle de fast ansatte i 
turnusen jobber langvakter i helg. Når disse dertil også jobber i full stilling, går turnusen opp 
uten nevneverdig bruk av deltidsansatte i helgene. Før forsøkene med langvakter hadde 
flere av tjenestestedene høy personalgjennomtrekk og problemer med å rekruttere ansatte.  
Iflg. både ledere, tillitsvalgte og ansatte har innføringen av alternative arbeidstidsordninger 
gjort det vesentlig lettere å rekruttere kompetent personale.

Bergen kommune har ganske mange varianter av langturnus. Noen går lange vakter kun i 
helgene, noen går lange vakter 2-5 dager i strekk (moderat langturnus), mens andre går 
lange vakter 5 dager eller mer i strekk før friperiode (lang langturnus). De har også en variant 
med heldøgnsturnus der ansatte er på jobb i to eller tre døgn sammenhengende avløst av èn 
uke fri mellom hver arbeidsøkt. Dette gjelder en bolig for ti psykisk syke personer. Enheten 
har hatt heldøgnsturnus fra starten av, og turnusen er meget populær og trekker til seg svært 
kvalifiserte medarbeidere.

1 Fafo er en forskningsstiftelse som utfører oppdragsbasert forskning på ulike temaer, bl.a innen 
arbeidsliv og arbeidsmarked.

2 Tradisjonell turnus er enten todelt eller tredelt. Todelt betyr at de ansatte veksler på dag- eller 
kveldsvakter + egen turnus for nattevakter. I tredelt turnus er det både dag- kvelds- og nattevakter. 
Vaktlengden ligger på ca. 7.5 time og de ansatte arbeider gjennomgående hver 3. helg.
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Bergen kommunes personalstatistikk viser at samtlige tjenestesteder med alternative 
turnusordninger har høyere stillingsstørrelser enn de med tradisjonelle turnuser. Avhengig av 
hvor komprimert turnusen er og fordelingen av helgearbeid, vil stillingsstørrelse kunne økes 
fra rundt 50 prosent i tradisjonell turnus til 100 % i de mest komprimerte turnusene.  Tall fra 
personalstatistikken viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse over fire år i de ulike variantene av 
turnusordninger:

Heldøgnsturnus 86,1 %
Lang langturnus 82,2 %
Moderat langturnus 73,3 %
Langvakter i helgene 69,5 %
Tradisjonell turnus 58,0 %

Ansatte i Bergen kommunes tjenester til personer med utviklingshemming og/eller psykisk 
syke trives godt i jobbene sine. Dette gjelder alle, uansett turnus. Ansatte i langturnus er 
likevel betydelig med fornøyde enn ansatte i tradisjonell turnus. Nesten samtlige ansatte som 
jobber i alternativ turnus oppgir at dette er bedre, og svært få kan tenke seg å gå tilbake til 
tradisjonell turnus.

I Dagens Næringsliv 27.8.2009 ble daværende helsebyråd Meyer referert:
”Grunnideen med de alternative arbeidstidsordningene er at en med lengre, men 
færre vakter kan få ut større stillingsbrøker og bedre bemanning på kveld og i 
helgene. I våre botjenester har vi forsøk hvor de ansatte arbeider 13-timers vakt hver 
fjerde helg eller følger turnus lik oljearbeidere.  Omlegging av turnusordningene har 
gitt positive resultater for brukerne av tjenestene som opplever en betydelig større 
kontinuitet og stabilitet i personellet. I tillegg gjør omleggingen av turnusordningene at 
behovet for små (og uønskede) deltidsstillinger reduseres med omtrent en tredel. 
Men de positive resultatene stopper ikke med dette. De alternative turnusordningene 
har også gitt lavere sykefravær, og på døren banker mange potensielle ansatte som 
ønsker å bli ansatt i nye turnusordninger”

Mål om flere heltidsstillinger
Det er et uttrykt mål både fra politisk hold og fra arbeidslivets parter at flere skal arbeide 
heltid og færre i små stillinger. I den reviderte målsettingen (revidert i 2012) fra Kommunal-
og regionaldepartementet for prosjekter som får midler på heltid/deltid-temaet fra nettverket 
”Saman om en betre kommune”, heter det nå at kommunen skal ”Etablere en heltidskultur og 
prøve ut tiltak og modeller som avskaffer deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse”. 
Det nye i målsettingen er formuleringen om å etablere en heltidskultur. Det vil si at 
avskaffelse av ufrivillig deltid ikke ses som et tilstrekkelig mål, men at små stillinger, uansett 
om de er ønsket eller ikke av den ansatte, ikke er ønsket sett fra departementets ståsted. 
Dette viser at det rettes et kritisk søkelys mot såkalt frivillig deltid, og også at myndighetene 
nå trekker inn spørsmålene om kvalitet og effektivitet som viktige i deltidsproblematikken i 
tillegg til de mer tradisjonelt betonte arbeidstakerbehovene.

Hensikt, behov og legitimitet
Før man formulerer mål og virkemidler, bør hensikten med og behovet for en forestående 
endring avklares. Hensikten med å innføre nye arbeidstidsordninger innenfor helse- og 
omsorgssektoren kan være mange, som oftest ser vi at de har vært begrunnet ut fra en 
forbedring for personalet eller som et sparetiltak. Bedre tjenestekvalitet er sjelden langt 
fremme i diskusjoner om behovet for å endre arbeidstidsordninger.  Bergen kommune har 
uttalt at hensikten med de nye turnusene er å forbedre tjenestekvaliteten.  Med en slik 
hensiktsformulering går prosjektet rett inn i kjernen av oppdraget for alle kommuners pleie-
og omsorgstjenester. Dette er rimeligvis en hensikt med høy legitimitet.

Bergen kommune har satt seg mål på ulike nivåer. Man vil ha erfaringer med ulike 
arbeidstidsordninger og man vil oppnå effekter på tjenesten. Hovedmålet eller første delmål 
er økt funksjonsnivå og trivsel for brukerne, deretter kommer delmål om større stilinger og 
færre ansatte, tilfredsstillende rekruttering av kompetent og stabil arbeidskraft og et bedre 
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arbeidsmiljø for de ansatte. Dette skal oppnås uten negative endringer i opplevd helse og 
muligheter til å kombinere arbeid og privatliv. Absolutte resultatmål i form av x prosent 
heltidsstillinger, ingen stillinger under y prosent, halvering av sykefravær osv. er ikke fastsatt.

Eigersund kommune:
Eigersund kommune har for tiden turnusordning med lange vakter ved IBO, men bortsett fra 
denne har samtlige enheter i helse- og omsorgssektoren såkalte tradisjonelle turnuser. Det 
vil si at den store majoriteten av ansatte arbeider i todelt (dag- og kveldsvakter) eller tredelt 
turnus (dag-/kvelds- og nattevakter) med arbeid hver tredje helg. Som tidligere vist er det i 
denne type turnusordninger det oppstår behov for mange små helgestillinger for å få 
helgekabalen til å gå opp.

Eksempel:
Med utgangspunkt i en av boligene på Slettebø er det illustrert under hvordan annen 
disponering av kjernearbeidskraften i helgene enn ved dagens tradisjonelle turnus ville gitt 
utslag på gjennomsnittlig stillingsstørrelse i boligen.  Eksempelet med hver 2.helg er tatt med 
for å vise effekten av arbeidstidsforkortelsen i 1987, der mange gikk over fra hver 2.helg til 
hver 3.helg i helsesektoren.

I helgene er boligen bemannet med 2 dagvakter, 2 kveldsvakter og 1 nattevakt. Det trenges 
da fem personer på jobb hver helg med nåværende turnus.  Boligen disponerer 6.3 årsverk.

Med arbeid hver 3.helg (nåværende struktur):
5 x 3 = 15 personer
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 6.3 åv : 15 = 42 %

Med arbeid hver 2.helg:
5 x 2 = 10 personer
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 6.3 åv : 10 = 63 %

Med langvakter hver 3.helg:
Dersom dag og kveldsvakt slås sammen til èn sammenhengende vakt reduseres 
behovet for antall personer hver helg til tre
3 x 3 = 9 personer
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 6.3 åv : 9 = 70 %

Med langvakter hver 4.helg:
3 x 4 = 12
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 6.3 åv : 12 = 52,5 %

Som eksemplene viser ville overgang til turnus med lange vakter i helgene gitt utslag på 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Med langvakter hver 4.helg vil gevinsten naturligvis bli 
lavere enn ved hver 3. helg. I tillegg til å slå positivt ut på stillingsstørrelsene, ville langvakter 
bidratt til å redusere omfanget av små helgestillinger fordi det trenges færre personer for å få 
helgekabalen til å gå opp. Så lenge vi opprettholder nåværende struktur med todelte eller 
tredelte turnuser og arbeid hver 3.helg, opprettholdes behovet for de mange små 
helgestillingene. Eneste måten å få redusert omfanget av dem er at ansatte jobber flere 
arbeidstimer i helgene, enten gjennom lengre vakter som vist ovenfor eller ved hyppigere 
helgefrekvens, f.eks turnus med to arbeidshelger pr. fem uker mot nåværende to av seks.

Svar fra de ansatte:
Som nevnt innledningsvis er ansatte innen helse- og omsorg blitt bedt om å svare på noen 
spørsmål som gjelder hvilke virkemidler de er villige til å prøve ut for å få større stilling.  En 
sammenligning med fjorårets kartlegging viser at de ansatte i større grad stiller seg positive 
til lange vakter og oftere arbeid i helgene. Da årets utvalg består av 117 personer mot 130 i 
fjor er svarene oppgitt i prosent for sammenligningens skyld (med antall personer i parentes).
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1:  Er du villig til å arbeide lange vakter à 12-13 timer for å få større stilling ?
Ja: 47 % (56) 2012: 37 % (49)
Nei: 39 % (46) 2012: 47 % (62)

2:  Er du villig til å arbeide 2 av 5 helger for å få større stilling ?
Ja: 24 % (28) 2012: 18 % (24)
Nei: 38 % (45) 2012: 49 % (64)

På spørsmål om en er villig til å skifte arbeidssted i kommunen for å få større stilling har 
22 % (26) svart ja ved årets kartlegging. Videre har 25 % (30) svart nei, 48 % (57) har svart 
kanskje, mens de resterende ikke har besvart spørsmålet.  En del har føyd til kommentar om 
at de trives svært godt der de er, og at de derfor ikke har lyst til å skifte arbeidssted. Sett i et 
arbeidsmiljøperspektiv er dette positivt, men når ansatte unnlater å søke på større stillinger 
som lyses ut fordi de ikke vil flytte på seg, begrenser de selv egne muligheter for å komme 
opp i stilling.  

Bildet understøttes av at det ved intern utlysing av to fagarbeiderstillinger på Lagård i slutten 
av 2012 på hhv. 100 % og 75 % forelå 7 søkere til begge stillingene (herav 1 søker til begge 
stillingene som ikke var fast ansatt og derfor ikke kom i betraktning).  Det samme gjelder for 
sykepleiere, der en 100 % stilling har vært utlyst flere ganger uten at det har kommet søkere 
selv om 6 av de 10 sykepleierne som ønsker større stilling er ute etter en heltidsstilling.  På 
spørsmålet om sykepleierne er villige til å skifte arbeidssted for å få større stilling, har 1 svart 
ja, 3 har svart nei, 5 har svart kanskje, mens 1 har unnlatt å svare på spørsmålet.

Godkjenningsprosedyrer for alternative arbeidstidsordninger
Arbeidsmiljøloven regulerer grenser for arbeidstidens lengde og plassering, og inneholder 
bestemmelser om pauser, nattarbeid og søndagsarbeid.  Lovens utgangspunkt når det gjelder 
vaktlengde for turnusansatte er maks arbeidstid 9 timer pr. døgn og 38 timer pr. uke. Det gis 
imidlertid hjemmel for å inngå skriftlige avtaler lokalt om å utvide grensene både pr. dag og pr. 
uke ved å gjennomsnittsberegne arbeidstiden over flere uker.  

Loven gir adgang til å inngå følgende avtaler lokalt:
Pr. 24 timer Pr. sju dager ved gjennomsnittsberegning

Med den enkelte ansatte: 9 timer 48 timer
Med tillitsvalgte: 10 timer 48 timer (54 timer på særskilte vilkår)

Ut over dette kan Arbeidstilsynet godkjenne at arbeidstiden utvides til 13 timer pr. døgn og 
48 timer pr. uke. Før søknad sendes til Arbeidstilsynet skal saken drøftes med de tillitsvalgte, 
og referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. I vurderingen 
skal Arbeidstilsynet legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

Ved vaktlengder ut over 13 timer må en ta i bruk den såkalte ”unntaksbestemmelsen” i 
arbeidsmiljøloven §10-12 (4). Den gir mulighet for at arbeidsgiver og fagforeninger over en 
viss størrelse kan inngå egen tariffavtale som fraviker grensene som er angitt ovenfor.  
Unntaksbestemmelsen gir i prinsippet omfattende adgang til å fravike lovens bestemmelser 
om arbeidstid.

Prosedyrer
De ulike fagforbundene har ulike ordninger for godkjenning av tariffavtale med arbeidsgiver 
etter unntaksbestemmelsen, og avtalen gjelder kun for egne medlemmer.  Det betyr at 
arbeidsgiver må inngå tariffavtale med flere fagforeninger for samme turnus. I praksis vil det 
gjelde Fagforbundet, Delta, NSF og FO. Det må da rettes søknad til hver enkelt fagforening i 
tråd med den saksgangen den enkelte fagforening har fastsatt.  For Fagforbundet er det 
fylkesvise kompetansesentra som er godkjenningsinstans, for Delta er det regionale 
servicesentra, for NSF ligger godkjenningsmyndigheten sentralt, og for FO skal søknaden gå 
gjennom fylkesinstans før den går videre til sentral behandling. Som regel gis godkjenning 
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for ett år av gangen, slik at arbeidsgiver årlig må sende inn søknad.  Uavhengig av saksgang 
vil de lokale hovedtillitsvalgte ha en sentral rolle i utformingen av slike avtaler.

De alternative turnusene i Bergen kommune er arbeidstidsordninger som overstiger 
grensene for vaktlengde og gjennomsnittsberegning, og er basert på egne tariffavtaler med 
hjemmel i unntaksbestemmelsen.  Av Fafo- rapporten fremgår det at forhistorien til forsøkene 
har vært preget av en god del usikkerhet og også uenighet, og – ikke minst – av at slike 
prosesser tar tid (i et tilfelle brukte de to år før turnusen var på plass).  Tillitsvalgte sentralt i 
Bergen kommune har lagt vekt på at når man etter hvert har kommet frem til gode løsninger, 
er det også fordi de tillitsvalgte har bidratt aktivt i utformingen av turnusene. Det samme ble 
påpekt av ledere. 

Prosjektet ”Saman om en betre kommune”
Utviklingsprogrammet ”Saman om en betre kommune” er et samarbeid mellom Kommunal-
og regionaldepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene LO kommune, YS kommune, 
Unio og Akademikerne.  Programmet tar tak i noen av de viktigste utfordringene i 
kommunesektoren – sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. 
Programmet skal stimulere til lokale prosjekter, der en viktig målsetting er å spre kunnskap, 
erfaringer, og nyttig informasjon mellom deltakerkommunene og øvrige kommuner.  
Programmet startet opp i 2011 og skal gå ut 2015.  

Eigersund kommune sendte søknad om å bli tatt opp i programmet i 2011 for å jobbe med 
heltid/deltid, men kom ikke med i første opptak da 53 kommuner ble tatt opp (deriblant Time 
kommune). Ny søknad ble sendt, og kommunen ble tatt opp ved andre opptak høsten 2012.  
Det er nå til sammen 109 deltakerkommuner i programmet fordelt på de ulike temaene.

I tillegg til prosjektmidler, får deltakerkommunene tilgang til faglig ressursmiljø og verdifull 
erfaringsutveksling i etablerte nettverk med andre kommuner som har valgt samme tema. En 
forutsetning for å delta i programmet er at prosjektet er forankret i et lokalt partssamarbeid. 
Kommunens folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere / tillitsvalgte skal delta 
konstruktivt i utformingen og rapporteringen av prosjektet.

Prosjektet i Eigersund kommune
Eigersund kommune er tildelt prosjektmidler fra 2013, og etter en intern utlysing i desember 
ble Tone Tunheim ansatt som prosjektleder i 50 % stilling. Hun er vernepleier og ansatt som 
miljøterapeut i sone Sentrum/Hellvik. Fremover vil hun kombinere sin faste stilling i sonen 
med stillingen som prosjektleder.

Det er opprettet prosjektgruppe med kommunalsjef personal, kommunalsjef helse- omsorg, 
prosjektleder samt to representanter fra fagforeningene.  Det skal også nedsettes en 
styringsgruppe, og for å oppfylle vilkårene for å bli med i programmet skal styringsgruppen 
bestå av politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Langfeldt
Personalrådgiver
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal

Status omgjøring av stillinger

Vår ref.: 13/5013 / 08/1206 / FE-034 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland Telefon: 51 46 80 15 Mobiltelefon:   

E-post: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Bakgrunn:
Det er i administrasjonsutvalget ved flere anledninger tatt opp problemstilling knyttet til 
omgjøring av stillinger – hovedsaklig omgjøring av stillinger fra fagarbeidere til 
høyskoleutdannede. 

I den anledning er det bedt om en statusrapport når det gjelder omgjøring av stillinger –
praksis og omfang. 

Rådmannens fullmakt: 
Det er rådmannen som har fått delegert fullmakter til å godkjenne omgjøring av stillinger. 
Denne fullmakten er videredelegert til kommunalsjef Personal. Prosedyren er som følger:

- Enheten som ønsker å omgjøre stilling avklarer med kommunalsjef helse/ omsorg om 
det er mulig rent budsjettmessig

- Derom kommunalsjef helse/ omsorg eller rådmannen finner økonomisk dekning for 
merutgifter går en videre i saken. 

- Aktuell leder utarbeider et notat hvor en faglig begrunner behovet for omgjøring av 
stillinger

- Notatet sendes ut til aktuelle fagforeninger på høring. En har to alternativer: a) sette 
frist for eventuell høringsuttalelse eller b) innkalle til drøftingsmøte

- Referat fra drøftingsmøte og/ eller høringsuttalelser sendes sammen med notatet 
over til Kommunalsjef Personal for endelig vurdering. Denne foretas på bakgrunn av 
faglig begrunnelse og tilbakemeldinger fra fagforeningene 

- Endelig vedtak fattes

Det kommer ulike tilbakemeldinger fra fagforeningene når det gjelder omgjøring av stillinger. 
Fagforbundet og Delta stiller kritiske spørsmål til omgjøring av stillinger fra fagarbeider til 
høyskole, mens sykepleierforbundet (NSf) og fellesorganisasjoen (FO) er positive til slike 
omgjøringer. 

Faglig begrunnelser:
Konstituert kommunansjef helse/ omsorg Anne Brit Tengesdal har gitt følgende faglig 
begrunnelse for omgjøring av stillinger: 

”Eigersund kommune generelt har færre ansatte med høyskole-/ universitets-utdannelse sett 
i forhold til landsgjennomsnittet. 
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Meld. St.25 (2005-2006) mestring, muligheter og mening, framtidas omsorgsutfordringer, sier 
følgende om kompetanseheving: ”Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste
strategiene for å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet. Det er også en nødvendig forutsetning i
det langsiktige arbeidet med å sikre god ressursutnyttelse. Vi vet at gode fagmiljø rekrutterer 
og motvirker høyt sykefravær. Regjeringen ønsker derfor å heve utdanningsnivået.”

Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted til rett tid, 
peker på flere viktige utfordringer på personell området, blant annet trengs det å arbeide med 
helse- og sosialpersonellets kompetanse. I meldingen står det følgende: ”En framtidig 
kommunerolle vil kreve en tydeligere politikkutforming med hensyn til innhold, 
fagutvikling/kvalitet, kompetanse, utdanning, forskning mv.” 

Meld. St. 16 (2011-2015), Nasjonal helse og omsorgsplan, sier følgende: ” Regjeringen skal 
bidra til tilstrekkelig kapasitet, fremtidsrettet kompetanseutvikling og god utnyttelse av 
personellressursene i helse- og omsorgstjenesten.
Kompetanseheving gjennom utdanning, forskning og fagutvikling skal stå sentralt”.

Personell er den største ressursen og den viktigste innsatsfaktoren i helse- og 
omsorgstjenesten. Utviklingen og omstillingen i helse- og omsorgssektoren er helt avhengig 
av strategisk ledelse, tilstrekkelig rekruttering og kompetanseheving. Det skal være attraktivt 
å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Eigersund kommune står i likhet med de fleste 
kommuner i en krevende situasjon når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft i 
årene framover. Rekruttere, utvikle og beholde ansatte, er tre sider av samme sak, som har 
mange felles elementer i seg. For å sikre arbeidskraft og for å øke kvaliteten på arbeidet, 
legges det til rette for at medarbeidere skal få helsefaglig utdanning. 

Tabeller 1 og 2: Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer; viser andel personell med 
fagutdanning fra videregående skole og høyskolenivå:

Andel personell med fagutdanning fra høyskole/universitet:

Andel personell med fagutdanning fra videregående skole:
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I den vedtatte helse- og omsorgsplanen pekes det på at det fortsatt må jobbes for at andelen 
fagutdannet personell øker. Det betyr at man både trenger flere fagarbeidere og flere 
høyskoleutdannede.

Samlet sett gir en høyere andel ansatte med kompetanse som fysioterapeuter, 
spesialsykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og andre med høyere utdanning en høyere
kvalitet og lavere kostnader i eldreomsorgen, viser undersøkelsen som heter "Kostnader og 
kvalitet i pleie- og omsorgssektoren", utarbeidet av Telemarksforskning på vegne av KS. I 
rapporten hevdes det at ansatte med kompetanse som fysioterapeuter, spesialsykepleiere, 
ergoterapeuter, og sosionomer med høyere utdanning gir høyere kvalitet og lavere kostnader 
i eldreomsorgen. Rapporten trekker fram to årsaker til at høyere kompetanse lønner seg. For 
det første skyldes dette at de med høy fagutdanning har bedre kompetanse til å vurdere 
sykdomstegn tidligere og sette inn tiltak. For det andre har fagutdannede bedre kompetanse 
til å stille krav og forventninger til brukere, og lære dem opp til at de skal klare seg på egen 
hånd. Rapporten bekrefter også at økt spesialisering av pleie- og omsorgstilbudet bidrar til 
lavere kostnader. Dette viser at kvalitet i pleie- og omsorgssektoren ikke ensidig avhenger av 
flest mulig årsverk, men av at de som gir tjenestene har en god og bred faglig kompetanse.

I kommunens helse- og omsorgstjeneste er det ansatt personell uten fagutdanning. Av 
erfaring er dette personer som blir værende i mange år. Mange med fagutdanning søker nye 
utfordringer, enten i form av videre utdannelse eller nye jobberfaringer. Spesielt sees en lav 
andel fag/ høyskoleutdannede i bo- og servicesentrene. Som følge av 
Samhandlingsreformen, yter kommunen tjenester til flere pasienter som tidligere ble ivaretatt 
av spesialisthelsetjenesten. Til dette trengs det spesielt personell med kompetanse innen 
somatikk.  

I hjemmesykepleien skal den kommunedekkende sykepleiervakten tas
bort. De integrerte soner vil bemanne egne kveldsvakter og vakter på helg med egne
sykepleiere. For å kunne gjennomføre dette trengs flere sykepleiere på kveld og
helg.

Et ”hverdagslig” eksempel som er tatt med i kommunens helse- og omsorgsplan viser 
muligheter for økonomiske besparelser ved tilgang på riktig kompetanse: 
Intravenøs behandling: Pasienter som bor i private hjem eller på bo- og servicesentre, og 
som trenger intravenøs behandling, kan med dagens ordning som en hovedregel ikke få 
dette der de bor. Dette kan relateres blant annet til manglende sykepleiefaglig kompetanse 
tilgjengelig gjennom hele døgnet. Lundeåne og Kjerjaneset bo- og servicesenter er spesielt 
sårbare. Det er uheldig, både for vedkommende pasient/ bruker, men også i forhold til 
økonomiske betraktninger. Om en beboer fra et av de to nevnte bo- og servicesentre har 
behov for intravenøs væskebehandling, legges vedkommende inn på kommunens 
korttidsavdeling, dersom det ikke er behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Dermed 
opptar pasienten to kommunale plasser. Dette kan unngås ved å ha riktig kompetanse 
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tilgjengelig der pasienten bor. Begrunnelsen er først og fremst samhandlingsreformen der 
det påpekes at intensjonen er at den syke skal få kunne få økt behandling i hjemmet uten å 
bli innlagt i 2.linjetjenesten. I dag er det kun en sykepleier på vakt i hele hjemmesykepleien 
på kveldstid. For å kunne gi økt behandling i hjemmet, som f.eks. intravenøs behandling, 
tilfredsstillende lindrende behandling, så kreves det flere sykepleiere på kveldstid.

Omgjøring av stillinger uten fagkompetanse, til stillinger med fagkompetanse, eller omgjøring 
av stillinger til høyere fagkompetanse synes avgjørende for å arbeide i tråd med overordnede 
føringer som for eksempel samhandlingsreformen.”

Omgang av omgjørelse av stillinger: 
Så lenge det ikke opprettes nye stillinger for høyskolegruppen må en dermed omgjøre 
stillinger ved ledighet for å nå de faglige utfordringer som er nevnt over. 

Hvor stort er omganget når det gjelder omgjøring av stillinger? De tre sist årene er følgende 
stillinger omgjort: 

2010: 
2 vest 54.92 % stilling fra fagarbeider til sykepleierstilling
Psykisk helse 68 % stilling fra fagarbeider til vernepleierstilling
Lagård BSS 59.15 % stilling fra fagarbeider til sykepleier
Lagård BSS 50 % stilling fra fagarbeider til sykepleier

Kommentar: 
Etter tilsyn fra fylkesmannen er det kommet tilbakemeldinger om at 2vest må øke andelen 
med sykepleierfaglig bakgrunn – spesielt knyttet til 2 vest sin sentrale rolle tilknyttet 
samhandlingsreformen. Den ene stillingen knyttet til Lagård BSS er ved legemiddelsentralen. 
Det er krav om at de som skal betjene legevaktsentralen skal være sykepleiere. Den andre 
stillingen (50 %) ble brukt til å bygge en sykepleierstilling opp til 100 % - lette rekrutteringen. 

2011: 
Sone Str/ Hellvik 50 % stilling fra fagarbeider til sykepleier
Sone Havsø/ Hellel 50 % stilling fra fagarbeider til sykepleier

75 % stilling fra fagarbeider til sykepleier
Sone Eigerøy/ lag 100 % stilling fra fagarbeider til sykepleier
Lagård BSS 75 % stilling fra fagarbeider til sykepleier
Lagård BSS 25 % stilling fra fagarbeider til sykepleier

Kommentar:
I forbindelse med samhandlingsreformen har de integrerte sonene behov for å øke andelen 
med sykepleiere. Ved Lagård BSS er omgjøring av stillinger brukt til å øke stillingsprosent for 
å øke muligheten for å rekruttere til disse stillingene. 

2012: 
Mestringsenheten 100 % stilling fra fagarbeider til vernepleierstilling
Lagård BSS 54.92 % stilling fra fagarbeider til sykepleier (legevaktsentral)
Lagård BSS 12.67 % stilling fra sykepleier til fagarbeider 
Lagård BSS 75 % stilling fra sykepleier til vernepleierstilling
2vest 56.67 stilling fra ufaglært stilling til sykepleierstilling

Kommentar: 
Krav om sykepleierutdannelse er tidligere kommentert knyttet til betjening av 
legevaktsentralen. En har også omgjort deler av en ledig sykepleierstilling til å bygge opp en 
fagstilling. Sykepleierstilling ble omgjort til vernepleierstilling etter å ha lyst ut etter 
sykepleiere uten å få kvalifiserte søkere. 
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Oppsummering: 
Som tallene viser er det kun ett begrenset antall stillinger som blir omgjort i løpet av ett år 
med tanke på at Eigersund kommune har ca 1.000 årsverk. Oversikten viser også at det er 
unntaksvis at en omgjør stillinger over 80 %. Flere av omgjøringene er begrunnet i 
kvalifikasjonskrav eller krav fra andre instanser. Det er lagt opp til en ryddig saksbehandling 
knyttet til omgjøring av stillinger hvor tillitsvalgte kan gi sin uttalelse før vedtak fattes. 

Når rådmannen foretar en vurdering vektlegges både faglige argumentasjoner og uttalelser 
fra de tillitsvalgte. Rådmannen finner at det er gode faglige begrunnelser for å omgjøre 
stillinger.  

Med vennlig hilsen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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Internt notat
  

  

AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 12/30235 / 07/3458 / FE-461 Dato: 06.12.2012

Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: 51 46 80 26 Mobiltelefon:   

E-post: frode.tengs.lorentzen@eigersund.kommune.no

Sykefravær 3.kvartal 2012

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 3. kvartal 2012, oversikt 
over utviklingen for 3. kvartal siden 2010. 

En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som 
en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte 
enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk 
og hvor lenge sykefraværet har vært.  

Utviklingen i det totale sykefraværet fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 viser en mindre 
økning fra 5,2 % til 5.5 %, en økning i total fraværet på 0,3 %.

Kortidsfraværet er økt i 3.kvartal i 2012 sammenlignet med 3.kvartal 2011 og økningen utgjør 
0,2 %. Langtidsfraværet i 3.kvartal 2012 er 4,0 % og det er en økning på 0,2 % 
sammenlignet med 3.kvartal i 2011 der langtidsfraværet var 3,8 %. 

Avdelingsvis er det en generell liten økning for noen tjenesteområder, men samtidig en 
nedgang på andre tjenesteområder. I sentraladministrasjonen har en den største 
reduksjonen, og totalfraværet er redusert med hele 4,4 % sammenlignet med 3.kvartal 2011. 
Det er en økning i fraværet i barnehagene sammenlignet med 3.kvartal 2011. Totalfraværet 
er 9,6 % og det er økning på 3,9 % sammenlignet med 3.kvartal 2011.

En vil fortsette det målrettede arbeidet med IA på alle nivå i organisasjonen. Andre aktuelle 
tiltak:

 Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert sommeren -
2011 og fokuserer på at sykefraværsoppfølgingen er blitt ytterligere skjerpet . 
Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, har blitt grundig gjennomgått med 
alle ledere med personalansvar. 

 Det er etablert en IA gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, 
hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på IA 
arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er svært 
gode.

 Ansatte innen helse, barnehager, SFO og skoler få tilbud om influensavaksine hver 
vinter. 

 Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i 
administrasjonsutvalgets møte 09.03.2010. Tilbakemeldingene så langt er positive og 
jordmødrene forteller at i mange tilfeller er det tale om små tilretteleggingstiltak som 
medfører at mange gravide arbeidstakere kan stå lenger i jobb uten å måtte ta i bruk 
100 % sykemelding.
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 Eigersund kommune er med i ”Dalaneprosjektet” med fokus på sykefravær i vår 
region. Her vil en ha fokus på hvordan IA fungerer i praksis og rehabilitering på 
arbeidsplassen ved muskel – og skjelettplager. Det siste området er spesielt nyttig da 
dette gjelder mange av våre sykmeldte arbeidstakere. Rapport for dette arbeidet 
forventes å foreligge om kort tid. 

 I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale er det utarbeidet en IA-handlingsplan i 
samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges opp til to møter i 
året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud hvor IA-handlingsplan 
evalueres og videreutvikles. Evaluering av handlingsmålene for 2012 vil bli foretatt i 
møte 20.12.12.

 Det vil bli avholdt et kurs i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter 11.12.12, som har 
fokus på arbeid og psykisk helse. Kurset heter ”Sees i morgen” og kursdeltakere vil 
være alle våre ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud.

Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
255671 Oversikt sykefravær 3.kvartal 2012
255673 Grafisk fremstilling av sykefravær 3.kvartal 2012
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
3.kvartal 2010, 3.kvartal 2011 og 3.kvartal 2012

KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT

FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR %

3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-12 3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-12 3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-12

SENTRALADM. 1,5 2,4 2,3 0,6 6 1,8 2,1 8,5 4,1

LEVEKÅRSAVD.:

SKOLE/BARNEH.M.M. 1,5 1,1 1,3 3,5 2,8 3,5 5 3,8 4,8

    Skoler 1,2 1 1,4 3,3 3,4 2,9 4,5 4,3 4,3

    Barnehager 3,2 2,8 2,1 8,4 1,8 7,6 11,7 4,7 9,6

HELSE- OG OMSORG 1,6 1,4 1,8 3,6 4,6 5 5,2 6 6,7

KULTUR 0,4 0,1 0,9 0 0,2 0 0,4 0,3 0,9

MILJØAVD. 1,6 1,1 1,3 3,9 4,3 3,6 5,5 5,4 5

TOTALT 1,5 1,3 1,5 3,3 3,8 4 4,9 5,2 5,5
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
3.kvartal 2010, 2011 og 2012

korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær %

3.kvartal 2010 1,5 3,3 4,9

3.kvartal 2011 1,3 3,8 5,2

3.kvartal 2012 1,5 4 5,5
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PPEERRSSOONNAALLNNYYTTTT
År: 2013           Måned: Januar

Hva er Personnytt? 
En stor arbeidsplass som Eigersund kommune vil ha behov for å komme ut med informasjon 
til alle ansatte. Dette elektroniske informasjonsskriv kommer fra Personalseksjonen (inkl. 
lønningskontoret) og tar for seg informasjon som gjelder innenfor vårt fagområde. 

Informasjonsskrivet sendes ut på fellsmailen for ansatte i Eigersund kommune. Det er leders 
ansvar å bringe videre denne informasjonen til de ansatte som ikke har kommunal 
emailadresse. 

Prosjekt uønsket deltid:
Eigersund kommune har i mange år hatt fokus på problemstilling knyttet til uønsket deltid. Vi 
har ansatte både i avdeling for helse/ omsorg, kultur/ oppvekst, teknisk og i 
sentraladministrasjonen som ønsker større stilling. 

Så langt er det utarbeidet retningslinjer for arbeid med å redusere uønsket deltid, og det 
foretas en årlig kartlegging over hvor mange ansatte vi har i denne kategorien. Tiltak knyttet 
til lange vakter er prøvd ut ved ett par av våre enheter. Vi føler imidlertid at vi skulle ha 
arbeidet mer målrettet sammen med ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud på den 
enkelte enhet for å finne frem til de tiltak som vil fungere best. I den forbindelse har vi søkt 
om prosjektmidler fra kommunaldepartementet for å tilsette en prosjektleder som kan hjelpe 
oss med dette. 

Fra og med 2013 får Eigersund kommune tildelt slike prosjektmidler, og Tone Tunheim er 
ansatt som prosjektleder frem til sommeren 2014 i første omgang, men med mulighet for 
forlengelse dersom prosjektmidler blir videreført. Hun kombinerer stilling som prosjektleder 
med stilling som miljøterapeut I ved Sone Sentrum/ Hellvik. 

Oppstartsdag 23. januar: 
Vi har hatt oppstartsdag for prosjektet. Time kommune er med i et tilsvarende prosjekt, og 
Personalrådgiver Svein Grytten kom for å orientere om status, hvilke tiltak de har prøvd ut, 
hva har fungert og hva har ikke fungert. Tilhørere var ordfører, varaordfører, rådmann, 
aktuelle kommunalsjefer, ledere innen helse/ omsorg, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og 
ansatte innen personal/ økonomi. Vi fikk mange gode tips som vi kan ta med oss videre i vårt 
eget prosjekt.  

Prosjektet er en del av et større nasjonalt prosjekt. Denne uken er representanter fra 
kommuner med på nasjonalt oppstartsmøte, og i neste uke er det første møte i 
prosjektgruppen. Så er vi i gang med prosjektet! 

En vil starte prosjektet med å ha fokus på helse/ omsorg, men vil trekke inn kultur/ oppvekst 
og teknisk avdeling underveis. Vi er veldig glade for at vi har fått denne anledningen til å 
tilsette en prosjektleder, og at vi på den måten kan arbeide ytterligere med denne 
problemstillingen. Vi vil bruke personalnytt til å informere om status i prosjektet. 
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Ferievikarer: 
For å kunne avvikle ferien på en best mulig måte trenger vi gode ferievikarer. Behovet er 
størst innen helse/ omsorg. Har du lyst til å være ferievikar – eller kjenner noen som ville 
passe til dette arbeidet – så minner vi om at søknadsfristen er satt til 

8. februar 2013. 

En søker ved å gå inn på vår nettside: www.eigersund.kommune.no og ser under jobb. Her vi 
du finne ett eget valg for ferievikarer. 

Revidering av lønnspolitisk dokument: 
I slutten av januar starter arbeidet med å revidere det lønnspolitiske dokumentet for Eigersund 
kommune. En har valgt å nedsette en partsammensatt gruppe som skal utarbeid ett forslag 
som sendes ut på høring før det behandles i administrasjonsutvalget og til slutt i 
formannskapet. 

Målsetningen er å ha klart ett nytt revidert lønnspolitisk dokument til senest ca 1. mai 2013. 

Stipendordninger for sykepleie- og vernepleierstudenter: 
Dersom du studerer til sykepleie eller vernepleie har Eigersund kommune egne 
stipendordninger for denne gruppen. Det kan gis inntil 15.000 i årlig stipend, mot at en 
arbeider 3. hver helg og minimum 5 uker om sommeren. Dersom en har lengre reiseavstand 
pga studiested kan det vurderes ett mindre stipendbeløp mot f.eks arbeid i ferier. 

Ønsker du mer informasjon om dette? Da kan du kontakte personalrådgiver Mirjam Mong-
Olsen på tlf 51 40 80 20 eller på e-mail: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no. 

Kom i form 2013:
Det ble tilslutt 22 lag og 165 ansatte som er med i Kom i form for 2013. Da nærmer første 
måneden seg slutten og det blir spennende å se hvilket lag som er vinner i januar! 

For de som liker å konkurrere er mulighetene mange: en kan konkurrere innad i laget eller 
mellom lagene! Lagkonkurransen kan være en ekstra motivasjon for de av oss som ønsker å 
komme i litt bedre form. De som allerede er flinke til å trene kan bare fortsette med det. 

Revidering av rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet: 
Vi har arbeidet med å revidere vårt system for helse, miljø og sikkerhet. Overordnede rutiner 
er nå sendt ut til tillitsvalgte og hovedverneombud på høring, og så vil nødvendig 
godkjenning foretas i starten av mars måned. Rutinene vil så bli lagt inn i QM+ som er 
kommunens kvalitetssystem. 

Lønnsslipp på mail: 
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Veldig mange av våre ansatte mottar nå lønnsslipp på mail. Dette er en trygg måte å få 
oversendt lønnsopplysninger på, og du får passord som du må bruke for å få tilgang til 
lønnsslippen. Du får også lønnsslippen raskere enn om du får den manuelt tilsendt.

Vi slipper manuelt arbeid med å få skrevet ut lønnsslippen og få sendt den enten i posten 
(portoutgifter) eller sortere disse å sende dem ut til enhetene. 

MEN: Vi har et stort ønske om å få enda flere ansatte til å få lønnsslipp på mail. Er du en av 
de som får lønnsslipp manuelt - og har mailadresse og lett tilgang til denne - vil vi be deg ta 
kontakt med 

Leder lønn Carl Arthur Tønnessen på e-mailadresse: 
carl.arthur.toennessen@eigersund.kommune.no. Oppgi navn og fødselsdato, og så vil du 
motta fremtidige lønnsslipper på mail. Takk! 

Neste personalnytt? 
Planen er å sende ut personalnytt hovedsakelig en gang i mnd med unntak av sommerferier. 
Er det ting du ønsker vi skal skrive om er det bare å sende noen ord til Kommunalsjef Kristin 
Haugeland på e-mail: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no.  
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Oversikt over faste medlemmer til administrasjonsutvalget 

2011 – 2015 
 
 
Administrasjonsutvalget                                                           9 representanter 

 
 
Ordfører og varaordfører er obligatorisk leder, henholdsvis nestleder. 
 
 
Arbeiderpartiet    2 representanter 
Unn Therese Omdal  Lyngveien 60, 4370 Egersund  932 60 872 
Tor Dahle    Gamleveien 59 A, 4370 Egersund 918 53 562 
 
Fremskrittspartiet   1 representant 
Tom Harry Albertsen  Strandgaten 60 , 4370 Egersund  918 53 876 
 
 
Høyre     2 representanter 
Leif Erik Egaas   Sjukehusveien 45, 4370 Egersund 901 25 117   
Anja Hovland   Birkebeinerveien 4, 4370 Egersund 930 65 647  
 
Kristelig Folkeparti  1 representant 
Solveig Ege Tengesdal  Hoveræget 7, 4370 Egersund  907 22 027 
 
 
Unio      1 representant 
Inger Elin Gridsvåg  Prestegårdsveien 18, 4370 Egersund   472 95 727 
 
 
Fagforbundet   2 representanter 
Inger W. Dyrsand   Rådyrveien 30 A, 4370 Egersund  470 21 975 
Heidi Irene Gravdal   Årstadfjellveien 17, 4370 Egersund 480 72 898 
 
 
 
 
 
Delta v/Torhild S. Bowitz stiller som observatør med møte og talerett. 
 
 

  

 
Sist oppdatert 31.10.11 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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