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ORIENTERINGER

Tone Tunheim – prosjektleder for ”Sammen for alle – heltidskultur” vil møte i 
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Leif Erik Egaas
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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 til tlf. 51 46 80 25 til Målfrid Espeland eller på epost: 
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen

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: 23.05.2013
Arkiv: :FE-520, TI-&30
Arkivsaksnr.:
13/373
Journalpostløpenr.:
13/14940

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013

Formannskapet 12.06.2013

Lønnspolitisk plan 2013 - 2014
  

Sammendrag:
Ihht hovedtariffavtalens bestemmelser skal Eigersund kommune ha en lønnspolitisk plan 
som skal danne rammene for den lokale lønnspolitikken. Rådmannen har nedsatt en 
partsammensatt gruppe som har fått i mandat og utarbeide forslag til lønnspolitisk plan for 
2013 – 2014. 

Saksgang:
Saken legges frem for administrasjonsutvalget til uttale, og vedtas endelig av formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 12.06.2013:
Administrasjonsutvalget tar forslag til lønnspolitisk dokument 2013 - 2014 til etterretning. 
Formannskapet vedtar forslag til lønnspolitisk plan for perioden 2013 – 2014. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Det er tidligere utarbeidet en lønnspolitisk plan for Eigersund kommune. Den siste reviderte 
planen var for perioden 2006 – 2008. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ihht hovedtariffavtalens bestemmelser skal Eigersund kommune ha en lønnspolitisk plan 
som vil danne rammen for den lokale lønnspolitikken i kommunen. Forslag til en slik plan kan 
utarbeides av arbeidsgiver alene for så å sendes på høring til de tillitsvalgte, eller utarbeides 
i en partsammensatt arbeidsgruppe. 

Rådmannen mener at en vil få det beste resultatet dersom de lokale parter setter seg ned og 
utarbeider et forslag sammen. Hver hovedsammenslutning (LO, YS, Unio og Akademikerne) 
ble invitert til å være representert i arbeidsgruppen. Alle med unntak av Akademikerne valgte 
å takke ja til dette. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Leder
Ragnhild Langfeldt Personalrådgiver sekretær
Svein Ole Larsen Soneleder – helse/ omsorg
Anne M. Herigstad Rektor – kultur/ oppvekst
Annbjørg Skofteland Seksjonssjef – teknisk
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Inger Elin Gridsvåg HTV – Unio
Inger Dyrsand HTV  - LO
Torild Bowitz HTV – Delta

Forslag til lønnspolitikk plan følger som vedlegg 1. 

Forslaget har vært sendt ut på høring og en har mottatt høringsuttalelser fra FO, Delta og 
NITO (vedlegg 2 – 4) 

Saksbehandlers vurderinger:
Da en tidligere utarbeidet den første lønnspolitisk planen var dette en omfattende prosess.
Planen ble lang og omfattende, men en anså det som nødvendig i og med at partene 
utarbeidet sammen et forslag for første gang. 

Da en skulle utarbeide et nytt forslag følge arbeidsgruppen behov for å korte ned 
dokumentet, samt få mål, kriterier og satsningsområder tydelig frem. Et kortere og mer 
spisset dokument gjør det mer tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. Det er utarbeidet to 
vedlegg til planen – ett som viser årshjulet for lokal lønnsdannelse og ett som viser den 
lokale lønnspolitikken i Eigersund kommune til enhver tid. 

Det har vært en svært konstruktiv og løsningsorientert prosess, og et resultat alle i gruppen 
uttrykker at de er fornøyd med. Det er ikke dissenser på noen punkter. 

En lønnspolitisk plan danner rammen for den lokale lønnsdannelsen. Når det skal 
gjennomføres lokale lønnsforhandlinger går en inn i drøftinger mellom arbeidsgivers 
representant og de enkelte fagforeninger – før en til slutt setter seg ned og forhandler. I 
denne prosessen vil konkrete ønsker fra arbeidsgiver og fagforeningene fremkomme. 
Resultater av sentrale lønnsforhandlinger, sentrale føringer, lokale rekrutteringsutfordringer
og andre lokale forhold kan være kriterier som drøftes/ forhandles om i lokale forhandliger. 
Det vil være vanskelig å forutse alle disse kriterier når den lønnspolitiske planen skal 
utarbeides. Arbeidsgruppen mener at mål, kriterier og satsningsområder viser veien fremover 
for den lokale lønnspolitikken, og at det foreslåtte årshjulet gjør at endringer blir kontinuerlig 
implementert i planen. 

Lederavtaler og resultatmål skal snart innføres overfor våre ledere. Arbeidsgruppen mener at 
det er viktig at disse blir implementert og fulgt opp på en god måte før en går videre for å se 
på hvordan dette eventuelt kobles mot lønn/ bonus. En vil imidlertid se nærmere på ulike 
modeller i planperioden. 

Kommentarer til høringsuttalelsene: 

FO: ingen kommentarer til høringsuttalelsen

Delta: ingen kommentarer til høringsuttalelsen 

Nito: Pkt 1: Arbeidsgruppen anbefaler at den lokale lønnspolitiske planen følger
hovedtariffavtalens periode. Dvs at neste plan vil gjelde for perioden 1.5.2014
– 30.04.2016. Det blir denne gangen at planen varer ett år. Ved å følge
hovedtariffavtalens periode vil det være mulig å innarbeide eventuelle 
endringer i struktur, bestemmelser med mer.

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Pkt 2: Den partsammensatte arbeidsgruppen mener at mål, kriterier og
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satsningsområder sammen viser veien fremover. I forkant av lokale 
forhandlinger vil partenes ønsker/ krav fremkomme. 

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Pkt 3 Funksjonstillegg er knyttet til ekstra oppgaver, ansvar eller belastninger og er
et system som Eigersund kommune – sammen med mange andre kommuner 
– har bygget opp over flere år. Det er verd å merke seg at funksjonstillegg er
pensjonsgivende, og den totale årslønnen blir grunnlønn + funksjonstillegg. 

Pkt 4 Når det gjelder realkompetanse vil en komme nærmere tilbake til dette i 
kompetansekartlegging. Her har det vært gjennomført drøftinger mellom 
arbeidsgiver og fagforeninger for å finne frem til kriterier for 
realkompetansekartlegging. 

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Pkt 5 Ingen kommentar. Dette står også i arbeidsgruppens forslag

Pkt 6 Det er en naturlig prosess å evaluere nåværende plan før en reviderer denne

Pkt 7 KS har et kjønnsnøytralt lønnssystem som likestiller menn og kvinner innenfor 
samme stillingskategorier. Det Nito tar opp er omfattende problemstillinger 
som de sentrale parter må se nærmere på. I tillegg til lønnspolitisk plan er det 
tidligere utarbeidet ”Plan for mangfold og likestilling” som tar opp flere 
problemstillinger knyttet til likestilling. 

En vil opprettholde arbeidsgruppens forslag. 

Rådmannen legger frem arbeidsgruppens forslag til politisk plan uten endringer. Det har vært 
en grundig prosess hvor alle hovedsammenslutninger har vært invitert til å delta. 

En vil informere om den vedtatte lønnspolitiske planen i personalnytt for juni, planen blir 
sendt ut til ledere og ansatte og vil bli lagt på kommunens nettside. 

Universell utforming:
Nei

Økonomiske konsekvenser:
Lokale lønnsforhandlinger blir gjennomført innenfor fastsatte rammer sentralt og lokalt. Selve 
planen medfører ingen ekstra utgifter. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
280151 forslag lønnspolitisk dokument 2013 høringsdokument.doc
280153 forslag lønnspolitisk plan 2013 vedlegg 2.doc
283677 Uttalelse til Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014
284145 Høringsuttalelse, lønnspolitisk plan 2013-2014
284453 SV: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 16.02.2013

Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Anne Margrethe 
Herigstad; 
Svein Ole Larssen; 
Kristin Bø Haugeland

Møtereferat 25.01.13

4 U 26.04.2013 Tillitsvalgte
Høring til tillitsvalgte - lønnspolitisk plan 2013 -
2014

6 I 15.05.2013
Delta Eigersund 
avdeling

Høringsuttalelse, lønnspolitisk plan 2013-2014

5 I 15.05.2013 FO
Uttalelse til Høringsdokument: forslag til ny 
revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

8 I 16.05.2013 Åshild Bakken
SV: Høringsdokument: forslag til ny revidert 
lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Parter i saken:

Side 6 av 100



1

LØNNSPOLITISK PLAN

FOR 

EIGERSUND KOMMUNE

2013 – 2014

Vedtatt av formannskapet juni 2013

(Websak – Lønnspolitisk plan for Eigersund kommune)

Ansvarlig for ajourhold:
Seksjon personalutvikling
Eigersund kommune
Postboks 580
4379  EGERSUND
Tlf. 51 46 80 00 – Telefaks: 51 46 80 39 – Epost: post@eigersund.kommune.no
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Innledning: 
Lønns- og tariffspørsmål blir regulert gjennom hovedtariffavtalen som blir utarbeidet av de 
sentrale tariffparter. I hovedtariffavtalen står det at kommunen skal utarbeide en lønnspolitisk 
plan som skal fastsette den lokale lønnspolitikken for perioden.

Rådmannen har valgt at forslag til lønnspolitisk plan er utarbeidet i en partsammensatt 
gruppe. På den måten vil dokumentet være noe de lokale parter bruker i forkant av lokale 
forhandlinger. Resultater av lokale forhandlinger er den lokale lønnspolitikken på 
forhandlingstidspunktet. Det vil dermed være behov for en revidering av planen etter at 
lønnsforhandlingene er sluttført. 

Eigersund kommune har ulike dokumenter som fastsetter kommunens arbeidsgiverpolitikk: 
 Strategisk kompetanseplan 
 Personalpolitisk plan 
 Lønnspolitisk plan

Nåværende hovedtariffavtale gjelder frem til 30.04.2014.

Lønnspolitiske mål:
Hovedmålsetningen med den lokale lønnspolitikken er: 

o At kommunen har rett antall ansatte med rett kompetanse til enhver tid. 
o Den lokale lønnspolitikken skal bidra til å sikre kvalitative gode tjenester

Dette kan igjen brytes ned til følgende delmål: 
 Lokal lønnpolitikk skal være forutsigbart og kjent for alle ansatte
 Alle grupper av ansatte skal sikres en lønnsutvikling sentralt/ lokalt. Den 

lokale lønnspolitikken skal bidra til å rette opp uønskede skjevheter som 
oppstår 

 Ved lønnsfastsettelse tas det hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte 
ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse.

 Lønn skal være ett av flere virkemidler for å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetente og engasjerte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen.

 Kommunens lønnsnivå skal så langt som mulig være konkurransedyktig. 
 Faglig karriereutvikling skal gjenspeiles i lønn som et alternativ til en 

administrativ karrierevei

Inndeling av forhandlingskapitler: 
Lønnssystemet innen KS er delt inn i følgende forhandlingskapitler:

o Kapittel 4: gjelder de fleste ansatte i kommunen. Her fordeles lønn på to måter: 
gjennom årlige sentrale forhandlinger og i lokale lønnsforhandlinger. (hovedsaklig 2. 
hvert år) 

o Kapittel 5: Gjelder ansatte med en høyere akademisk utdannelse. I Eigersund 
kommune gjelder dette også noen ansatte med faglederansvar. Her fordeles lønn 
gjennom årlig lokal lønnsdannelse

o Kapittel 3 - mellomledere: Dette gjelder mellomledere (enhetsledere) i Eigersund 
kommune. Dette er ledere med faglig, økonomisk og personalansvar og som 
rapporterer til kommunalsjef i linje. Her fordeles lønn gjennom årlig lokal
lønnsdannelse
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o Kapittel 3 – rådmannens ledergruppe: Gjelder kommunalsjefer som er i rådmannens 
ledergruppe. Lønn fastsettes årlig lokalt av formannskapet. 

Ut over lokale forhandlinger/ lokal lønnsdannelse kan fagforeninger be om egne
forhandlinger dersom det er saklig grunn for det: 

Betydelige organisatoriske og/ eller bemanningsmessige endringer
Betydelig endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde
Rekruttere og beholde arbeidstakere 
Kompetansehevende etter-/videreutdanning

Lønnspolitiske kriterier: 
Mål for lønnspolitikken vil danne rammen for den lokale lønnsdannelsen. Satsningsområder, 
skjevheter og prioriterte områder vil bli diskutert på drøftingsmøter og endelig fastsatt i lokale 
forhandlinger. Vedlegg 2 – lokal lønnspolitikk i Eigersund kommune – viser hva som er den 
lokale lønnspolitikken akkurat nå. Det kan bli større og mindre endringer i disse gjennom de 
lokale forhandlingene. 

Den lokale lønnspolitikken blir bl.a fastsatt ut fra følgende kriterier: 
o Stillingens kompleksitet/ ansvarsområde
o Spesielle ansvarsområder for en tidsbegrenset periode (funksjonstillegg)
o Relevant etter- og videreutdanning
o Realkompetanse
o Lokale lønnsrammer som er høyere en sentrale lønnsrammer
o Lokal inndeling av ansiennitet som er annerledes en det som er fastsatt sentralt
o Stillinger det er vanskelig å rekruttere til

Det utarbeides lederavtaler med resultatmål for ledere i kapittel 3 i planperioden. 

Satsningsområder i planperioden: 
I perioden 2013 – 2014 vil det være følgende satsningsområder: 

o Utarbeide statistikk og bygge denne opp over år. Statistikk vil bli utlevert til 
tillitsvalgte i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. 

o Implementere lederavtale med resultatmål for ledere i kapittel 3 
o Vurdere videreutvikling av stipendordning for studenter (høyskolegruppen) 
o Se på kriterier for faglig karrierevei
o Kartlegge aktuelle objektive kriterier for differensiering av lederlønn i de ulike 

avdelinger
o Utarbeide strategisk kompetanseplan for alle avdelinger i kommunen
o Vurdere kriterier for bruk av ulike merkantile stillingskoder

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Årshjulet for lokal lønnsdannelse i Eigersund kommune
Vedlegg 2: Lokal lønnspolitikk i Eigersund kommune pr. 01.08.2012

Side 9 av 100



4

Vedlegg 1: Årshjulet for lokal lønnsdannelse i Eigersund kommune

1. mai 2013 Mellomoppgjør i kapittel 4 blir fastsatt av de sentrale parter.
Kostnader av lønnsoppgjøret beregnes
Vedlegg 2 – lokal lønnspolitikk oppdateres

Kartlegge aktuelle objektive kriterier for fastsettelse av lederlønn. 

Juni 2013 Det gjennomføres drøftingsmøte for kapittel 3 og 5 (og eventuelt kapittel 4 
dersom det blir lokale forhandlinger i dette kapittelet) 

Juli 2013 Det utarbeides relevante statistikker så snart lønnsoppgjøret er oppdatert i 
lønns- og personalsystemet

August 2013 Drøftingsmøte nr 2 for kapittel 3 og 5 (og eventuelt kapittel 4 dersom det blir 
lokale forhandlinger i dette kapittelet). Statistikk og andre relevante
lønnsopplysning deles ut til tillitsvalgte.

Oktober 2013 Det gjennomføres årlig lokal lønnsdannelse for kap 3 og 5 (evnt kap. 4)

Desemb 2013 Så snart den lokale lønnsdannelsen for kap 3 og 5 (evnt kap 4) er gjennomført 
skal forhandlingene evalueres. Det avklares på evalueringsmøte om det er 
behov for å ha en gjennomgang av lønnspolitisk plan for revidering. 

Jan – april 14 Partsammensatt arbeidsgruppe gjennomgår eventuelt lønnspolitisk plan. 

1. mai 2014 Ny hovedtariffavtale forhandles frem av de sentrale parter. Redaksjonelle 
endringer gjøres evnt i lokal lønnspolitisk plan. 

Juni 2014 Ny lønnspolitisk plan for perioden 2014 – 2016 utarbeides/ revideres og vedtas. 
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EIGERSUND KOMMUNE
LOKALE LØNNSSTIGER FRA 01.08.12  

1. For alle stillinger som ikke har lokalt fastsatt lønn gjelder sentral tariff
2. Alle tall gjelder årslønn for 1/1 stilling
3. Funksjonstillegg gjelder ihht. stillingsstørrelse med unntak av skole
4. Tillegg for kompetanse fastsettes v. ansettelse og gjennom forhandlinger lokalt 

Gruppe B: FAGARBEIDERSTILLINGER / TILSVARENDE FAGARBEIDERSTILLINGER

0 år 4 år 8 år 10 år
Sentral tariff B 302 700 307 000 310 200 358 800
B1: Førstesekretær 322 700 327 000 330 200 373 500

Gruppe C: STILLINGER MED KRAV OM HØYSKOLEUTDANNING

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
Sentral tariff C 350 900 357 900 369 900 402 000

371 400 378 400 390 400 422 500 425 500C1: Pedagogisk leder 
+ funksjonstillegg kr. 17.500

350 900 357 900 369 900 402 000C3: Førskolelærer 
+ funksjonstillegg kr. 17.500

350 900 357 900 369 900 402 000C4: Ped.leder uten 
      godkjent utdanning + funksjonstillegg kr. 6 000 

C6: Høyskole/bachelor v. helse, barnevern, rehabiliteringstjenesten, skole, barnehage
       Vernepleier
       Miljøterapeut
       Ergoterapeut
       Fysioterapeut
       Barnevernkonsulent
       Sykepleier (C6)* 

362 000 366 000 380 000 405 500 408 500

       * gjelder for sykepleiere ved andre enheter enn opplistet i C7

C7:  Sykepleiere ved enhetene:  Lagård / Lundeåne / Kjerjaneset bo- og servicesentra, 
        2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård og Rundevoll
        Sykepleier (C7) 362 000 366 000 385 000 405 500 423 000

C2: Høyskole / bachelor med utvidet fagansvar
       Miljøterapeut I
       Ergoterapeut I
       Fysioterapeut I
       Sykepleier I (C2)*

382 000 386 000 400 000 425 500 428 500

       * gjelder for sykepleiere ved andre enheter enn opplistet i C8

C8: Sykepleiere med utvidet fagansvar ved enhetene: Lagård/Lundeåne/ Kjerjaneset bo-
        og servicesentra, 2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård, og Rundevoll
        Sykepleier I (C8) 382 000 386 000 405 000 425 500 443 000
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Gruppe D:   STILLINGER MED KRAV OM HØYSKOLEUTDANNING MED YTTERLIGERE 
                     SPESIALUTDANNING

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
Sentral tariff D 369 500 376 000 382 200 430 000

D1: Høyskole/bachelor med spesialutdanning
  Helsesøster
  Tverrfaglig spesial-  
       utdanning (7710)
  Spesialsykepleier (D1)* 

389 100 396 700 414 500 435 000 437 000

       * gjelder for spesialsykepleiere ved andre enheter enn opplistet i D3

D3:  Spesialsykepleiere ved enhetene: Lagård / Lundeåne / Kjerjaneset bo- og 
         servicesentra, 2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård og Rundevoll
  Spesialsykepleier (D3) 389 100 396 700 414 500 435 000 448 000

D2: Miljøterapeut I / Sykepleier I med spesialutdanning
       Miljøterapeut I
       Sykepleier I (D2)* 407 000 411 000 425 000 450 500 453 500
       * gjelder for sykepleier I ved andre enheter enn opplistet i D4

D4:  Sykepleier I med spesiautdanning ved enhetene:   Lagård / Lundeåne / Kjerjaneset 
     bo- og servicesentra, 2 vest, sone Sentrum, Havsø/Helleland, Eigerøy/Lagård og Rundevoll
        Sykepleier I (D4) 407 000 411 000 430 000 450 500 468 000

LOKAL MINSTELØNN DIVERSE GRUPPER
Teknisk avdeling 

 Fagarbeidere / tilsvarende 380 000  (10 års ansiennitet)
 Fagarbeidere med utvidet fagansvar 390 000  ”
 Underbrannmestere 400 000  ”

Merkantil
 Konsulent 388 500  ”

Skole
 Undervisningsinspektør (minus kulturskolen) 535 000

Barnehage
 Barnehagestyrere

1 avd. Husabø 496 600
2 avd. Rundevoll, Åpen barnehage 504 700
3 avd. Grøne Bråden, Slettebø, Hellvik 510 000     

OVERSIKT OVER FUNKSJONSTILLEGG:
Funksjonstillegg skole

Kontaktlærer 20 500  (+ kr. 1000 (før 500) pr. år pr. elev ut over 15 elever 
Rådgiver/sosiallærer 20 500 
Leder ressursteam 12 000 
IKT–systemansvarlig 18 300
IKT-drift   8 000
Skole: estetiske fag   4 000 (tillegg for ekstra mange elever)
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Spesialpedagoger
I skole 5 000 Forutsetninger: a) minst 50 % av stilling avsatt som spesialpedagog

b) innehar ikke kontaktlærerfunksjon   

I barnehage    8 000 over fagstige C / D  + tillegg C3 17 500 
Andre funksjonstillegg  

Faglig leder 
Barne-ungdomsarb.faget 12 000
Helsefagarb.faget 12 000
Kontorfag 12 000
Gartner,- / feierfag 2 500

Instruktør lærlinger     5 000
Instruktør m. instruktørkurs   8 000
Medisinkurs m. ordinær fullmakt     2 000 

Tillegg for særskilt krevende arbeid    
Deler av Lagård bo – og servicesenter 10 000  
Sone Slettebø II (deler av sonen) 10 000
IBO 15 000
Rusomsorg 10 000
Sone Slettebø I  minus Ryggjagården 10 000 

  Ryggjagården     5 000
Lundeåne: bofellesskap 2 10 000

Tillegg for arbeidssted      
Gruppeledere Lagård 20 000
Faglig koordinator:

Lundeåne, Kjerjaneset bss: Ind. stige C2 / C8 / D2 / D4 +   5 000
Sone Eigerøy/Lagård ” 
Sone Sentrum/Hellvik ”       
Sone Havsø/Helleland ”
Sone Rundevoll ”

Aktiv - nattjeneste:
Nattpatrulje: Hjelpepleier/fagarbeider (b) 15 000
Kjerjaneset/Lundeåne/Lagård 10 000 alle minus sykepleier    
Sykepleier – alle arbeidssteder 30 000

Lagård bo- og servicesenter / 2 vest.  
Sykepleier natt 30 000
Sykepleier 10 000

Sfo-ledere:
Hellvik/Helleland  10 000 over fagstige (B / C etter utdanning)
Eigerøy/Grøne Bråden/Rundevoll 20 000 ”
Husabø 25 000 ”

Barneverntjenesten   
Konsulenter/saksbehandlere 10 000

Legevaktsentral
Hjelpepleiere/fagarbeidere kr. 10.- pr. time

Tillegg for kompetanse:
Halvårsenhet – fag 10 000 
Psykoseskolen 20 000
2-årig fagskole 20 000
ABC Alderspsykiatri     2 500 (før 1 500)
ABC Demensomsorg 2 500 (2 år) / 1 500 (1 år)
ABC Eldreomsorg     2 500 (2 år) / 1 500 (1 år)

Videreutdanning 10 vt / 30 stp. 10 000 Gjelder ikke D1, D2, D3, D4
Videreutdanning 20 vt / 60 stp. 20 000 Gjelder ikke D1, D2, D3, D4
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________________________________________________________________ 

Fra:  Anna Hetland 

Sendt: 15.05.2013 
Til:  Kristin Bø Haugeland 
Kopi: 
Emne: Vedr: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014 
________________________________________________________________ 

 Hei
FO har ingen merknader til høringsdokumentet.

mvh
Anna

Fra: Kristin Bø Haugeland <kristin.haugeland@eigersund.kommune.no>
Til: Anita Glenne Kallhovd <anita.glenne.kallhovd@eigersund.kommune.no>; Anna Kristine Hetland 
<akhetland@yahoo.no>; Birger Christensen <birger.christensen@christensen-kontor.nhn.no>; Dag Kjetil 
Tonheim <dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>; Delta <delta@eigersund.kommune.no>; 
Fagforbundet (Heidi I. Gravdal) <hg.fagforbundet@eigersund.kommune.no>; Fagforbundet (Inger 
Walskaar Dyrsand) <iwd.fagforbundet@eigersund.kommune.no>; Gerd Lillian Refsland 
<gerd.lillian.refsland@eigersund.kommune.no>; Grete Stuen <grete.stuen@eigersund.kommune.no>; 
Grethe Lind <grethe.lind@eigersund.kommune.no>; Hovedverneombud (Ingfrid Koldal) 
<h.verneombud@eigersund.kommune.no>; Ida Kolstø <ida.kolstoe@eigersund.kommune.no>; Jarle Valle 
<jarle.valle@eigersund.kommune.no>; Norsk Sykepleierforbund <nsf@eigersund.kommune.no>; Renate 
Håland <renate_haa@hotmail.com>; "anette.puntervoll@gmail.com" <anette.puntervoll@gmail.com>; 
Steinar Nordvoll <steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no>; Tom Grøsfjell 
<tom.groesfjell@eigersund.kommune.no>; Utdanningsforbundet <utdf@eigersund.kommune.no>; 
Utdanningsforbundet Yahoo <utdfeigersund@yahoo.no>; Åshild Bakken 
<aashild.bakken@eigersund.kommune.no> 
Kopi: Ragnhild Langfeldt <ragnhild.langfeldt@eigersund.kommune.no> 
Sendt: Fredag, 26. april 2013 15.24
Emne: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Hei!

Vedlagt følger høringsdokument og forslag til ny lønnspolitisk plan 2013 - 2014.

Minner om at høringsfristen er 16. mai. Denne er absolutt da frist for innlevering av sak 
er 22. mai.

Høringsuttalelse sendes undertegnede.

Mvh

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 16.05.2013 
Til:  Kristin Bø Haugeland 
Kopi: Espen Hyggen;Trond Åsmund Karlsen 
Emne: SV: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014 
________________________________________________________________ 

 Det vises til høring for Lønnspolitisk plan fra 2013-2014. NITO har følgende kommentarer til planen:

1. I følge Hovedtariffavtalen skal arbeidsgiver ta initiativ til regelmessig revidering av den lønnspolitiske 
planen. Når vi ser at den forrige planen varte til 2008, stiller vi spørsmålstegn ved at planen kun skal 
gjelde i ett år.

2. De lønnspolitiske målene er så rundt formulerte at de ikke gir grunnlag for føringer for 
lønnsforhandlingene. Vi ønsker oss mer håndfaste og konkrete mål slik at de ansatte tydelig kan se 
hvilke grep de kan gjøre for å påvirke egen lønnsutvikling og karriere.

3. NITO har tidligere påpekt ulempene ved funksjonstillegg. Økt fastlønn i stedet for funksjonstillegg er et 
sterkt ønske fra NITO.

4. Den lokale lønnspolitikken skal bl.a. fastsettes ut i fra realkompetanse. Det er ønskelig at det 
beskrives nærmere hvordan dette kriteriet legges til grunn, og hvordan realkompetanse vurderes i 
forhold til formalkompetanse.

5. NITO ønsker at det utarbeides statistikk over lederlønnsutviklingen, slik at vi kan bruke den som 
sammenligningsgrunnlag for NITOs lønnsutvikling.

6. Vi ber om at det i etterkant av planperioden foretas en evaluering av arbeidet for å vurdere oppfyllelse 
av satsningsområdene.

7. I følge Hovedtariffavtalen skal lønnspolitikken fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og 
utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurderingen av lønn og avansement. Dette 
er ikke nevnt med ett ord i planen, enda vi vet at Eigersund er i gruppen "minst likestilte kommuner" i 
SSBs likestillingsindeks! NITO forventer at kommunen som arbeidsgiver går foran som et godt 
eksempel med arbeidet for likestilling og likelønn.

Mvh
Åshild Bakken 
for styret i NITOs bedriftsgruppe Eigersund

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 26. april 2013 15:24
Til: Anita Glenne Kallhovd; Anna Kristine Hetland; Birger Christensen; Dag Kjetil Tonheim; Delta; 
Fagforbundet (Heidi I. Gravdal); Fagforbundet (Inger Walskaar Dyrsand); Gerd Lillian Refsland; Grete 

Stuen; Grethe Lind; Hovedverneombud (Ingfrid Koldal); Ida Kolstø; Jarle Valle; Norsk Sykepleierforbund; 
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Renate Håland; anette.puntervoll@gmail.com; Steinar Nordvoll; Tom Grøsfjell; Utdanningsforbundet; 
Utdanningsforbundet Yahoo; Åshild Bakken
Kopi: Ragnhild Langfeldt
Emne: Høringsdokument: forslag til ny revidert lønnspolitisk plan 2013 - 2014

Hei!

Vedlagt følger høringsdokument og forslag til ny lønnspolitisk plan 2013 - 2014. 

Minner om at høringsfristen er 16. mai. Denne er absolutt da frist for innlevering av sak er 22. mai. 

Høringsuttalelse sendes undertegnede. 

Mvh 

Kristin Bø Haugeland

Kommunalsjef Personal

Eigersund kommune
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1057
Journalpostløpenr.:
13/14988

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
005/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013

Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets 
møte 5.3.13.
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 24.05.2013:

Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 5.3.13 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
284530 Protokoll 05.03.13.doc
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Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtedato: 05.03.2013 Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:30
Sak – fra / til: 001/13 - 003/13

Følgende medlemmer møtte:

Leif Erik Egaas – H Tor Dahle – AP Unn Therese Omdal – AP
Tom Harry Albertsen – FRP Heidi Gravdal – Fagforb. Inger W. Dyrsand – Fagforb.

Følgende medlemmer hadde forfall:

Anja Hovland – H Solveig Ege Tengesdal – KRF Inger Elin Gridsvåg - Unio

Følgende varamedlemmer møtte:
Morten Haug – KRF Tone Byberg - V

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland, personalrådgiver Ragnhild Langfeldt

Merknader til møtet:
 Delta v/Torhild S. Bowitz møtte.
 Tone Tunheim, prosjektleder for prosjektet ”Heltidskultur” holdt en orientering om 

prosjektet i forkant av møtet.

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

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.
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001/13: Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
05.03.13

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.02.2013:

05.03.2013 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
 PERSONALSJEFEN orienterte om at det i forbindelse med ”Prosjekt heltidskultur” skulle 

settes sammen en prosjektgruppe med tre representanter fra administrasjonen, tre fra 
fagforeningene og tre representanter fra politikerne.  Det var allerede valgt 
representanter fra administrasjonen og fagforeningene.

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:

”Leif Erik Egaas (H), Unn Therese Omdal (AP) og Tom Harry Albertsen (FRP) velges 
som representanter fra politikerne til prosjektgruppa ”Prosjekt heltidskultur”.”

Votering:
Egaas`s forslag enstemmig vedtatt.

ADM-001/13 Vedtak:

Leif Erik Egaas (H), Unn Therese Omdal (AP) og Tom Harry Albertsen (FRP) velges 
som representanter fra politikerne til prosjektgruppa ”Prosjekt heltidskultur”.

Vedtaket er enstemmig.

 HEIDI GRAVDAL (Fagforb.) tok opp spørsmålet om hvordan Administrasjonsutvalget 
fungerer og om det finnes alternative måter å drive/sette sammen utvalget på.  

Fagforbundet ber om en sak fra administrasjonen om fremtidig organisering av 
Administrasjonsutvalget.

 TOR DAHLE (AP) ba om en statusrapport på prosessen med å ansette nye rektorer på 
flere av kommunens skoler.

PERSONALSJEFEN orienterte om status

002/13: Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 
13.11.12.

Forslag til vedtak 18.02.2013:

Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.11.12 godkjennes.
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05.03.2013 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.11.12 enstemmig godkjent.

ADM-002/13 Vedtak:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 13.11.12 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

003/13: Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 05.03.13.

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

5 13/5012 X 18.02.2013 Personalnytt januar 2013

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

7 13/4602 X 12.02.2013 Sykefravær 4.kvartal 2012

05.03.2013 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

ADM-003/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Side 23 av 100



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2013
Arkiv: :FE-430
Arkivsaksnr.:
11/801
Journalpostløpenr.:
13/14427

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver
51 46 80 20
mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013

Strategisk kompetanseutvikling
  

Sammendrag:
Det har blitt utarbeidet en plan for strategisk kompetansestyring i Eigersund kommune. 
Planen ble sendt til høring til fagforeningene i kommunen, og det har kommet inn 4 uttalelser 
innen høringsfristen.

Saksgang:
Planen vedtas av administrasjonsutvalget 04.06.2013.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:
Administrasjonsutvalget vedtar vedlagte plan for strategisk kompetanseutvikling i Eigersund 
kommune med følgende endringer:

Kap 5.1, nytt organisasjonskart:
- Vi beklager mangel i forrige organisasjonskart. Fysio- og ergoterapitjenesten er 

nå tatt med.

Kap 5.2, 1. setning endres til:
- Eigersund kommune skal benytte seg av Visma Enterprise som 

kompetansekartleggingsverktøy. Så snart det datatekniske er på plass, vil vi 
starte denne kartleggingen, seinest høst 2013.

Kap 5.4, avsluttende setning:
- GAP-analysene skal inneholde et punkt som omhandler ulike yrkesgruppers 

alderssammensetning, for slik å bedre kunne forutse kompetansebehovet fram 
i tid.

Kap 6.1, kulepunkt 1:
- Lønn kan være et egnet virkemidler for å rekruttere og beholde ny arbeidskraft.

Kap 6.1, avsnitt 3, legges til:
- Det settes krav til formell norskkunnskap, som beståtte norsktester, ved 

tilsetting i helse- og omsorgsavdelingen.

Kap 6.2, avsluttende setning:
- For øvrig vil enhetsleder, i samarbeid med tillitsvalgt, foreta årlig evaluering av 

behovet for omgjøring av stillinger, så tallene her er kun retningsgivende.
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Kap 7.1, avsluttende setning:
- Vi foreslår, at i neste planperiode, når vi har opparbeidet oss mer 

kartleggingserfaring i kommunen, også på overordnet nivå, konkretiseres det i 
større grad hvilke kompetanse vi har og hva behovet er. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei

Andre opplysninger / fakta i saken:
Planen er sendt ut på høring til fagforeningene i kommunen.
Innen høringsfrist kom det inn 4 uttalelser, henholdsvis fra Norsk fysioterapiforbund, Norsk 
sykepleierforbund, Delta og Fagforbundet.
Disse følger vedlagt.

Saksbehandlers vurderinger:
Uttalelsene er gjennomgått, og på bakgrunn av dette har en kommet til følgende 
betraktninger:

- NFF sitt innspill i forhold til Folkehelsemeldingen vil være naturlig at tas med på 
overordnet nivå i neste planperiode, da denne meldingen kom etter at planen her var 
lagd. For øvrig forventes det at enhetslederne spiller inn kompetansebehovet relatert 
til Folkehelsemelingens satsningsområder, i forkant av utforming av avdelingens og 
enhetens årlige kompetanseplaner.

- NSF kommer med innspill ift hvilke enheter som skal prioriteres mtp spesialisering. 
Dette vil framkomme av GAP-analyse foretatt av enhetslederne, der behovene for 
kompetanse framkommer. Kompetansebehov videresendes kommunalsjef, som så 
foretar en helhetlig prioritering for hele helse- og omsorgsavdelingen. Viser for øvrig 
til Lønnspolitisk plan, vedrørende NSFs øvrige punkt.

- Delta og fagforbundet ønsker en mer detaljert oversikt på framtidig behov. 
Enhetslederne foretar GAP-analyser, og etter hvert som dette blir mer innarbeidet, vil 
vi få gode pekepinner på kompetansebehovet.

- Delta viser til at det hadde vært nyttig med evaluering av forrige kompetanseplan. 
Den er svært foreldet, og vi har i denne planen, foreslått en evaluering av hva vi har 
oppnådd og hva som gjenstår ved utgangen av inneværende planperiode.

Universell utforming:
I ønsket om å rekruttere og beholde ansatte, vil det også kunne være aktuelt med universell 
utforming, dersom dette må til for å få tak i og beholde rett kompetanse.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Omgjøring av stilling 264.000,- 144.000,- 144.000,-
Lederskolen 75.000,- 150.000,-
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Sykepleierutdanning 150.000,- 150.000,- 150.000,-
Vernepleierutdanning 100.000,- 100.000,- 100.000,-
Utdanning psykisk helsearbeid 60.000,- 60.000,- 60.000,-
Utdanning palliasjon / kreftomsorg 120.000,- 120.000,- 120.000,-
Utdanning geriatri 40.000,- 40.000,- 40.000,-
Utdanning legevaktsykepleie 30.000,- 30.000,-
Utdanning rehabilitering 50.000,- 50.000,- 50.000,-
Utdanning ledelse / veiledning 70.000,- 70.000,- 70.000,-
Fagbrev helsefagarbeider 300.000,- 150.000,- 150.000,-
Demensomsorgens ABC 100.000,-
Fagskole geriatri 50.000,- 50.000,- 50.000,-
Fagskole palliasjon / kreftomsorg 50.000,- 50.000,- 50.000,-
Sum 1.459.000,-

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Administrasjonsutvalget kan foreslå endringer.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283710 Årshjul
283709 Mal for kompetanseplan
283708 Strategisk kompetanseplan
283651 Kommentarer til strategisk kompetanseplan for helse og omsorgsavdelingen
283513 Uttalelse til strategisk kompetanseplan for helse og omsorgsavdelingen
282106 Innspill til strategisk kompetanseplan for helse
282105 VS: Innspill til Strategisk kompetanseplan for Helse
279588 Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 U 23.04.2013

Gerd Lillian Refsland; 
Heidi Irene Gravdal; 
Inger Dyrsand; 
Anna Kristin Hetland; 
Grethe Lind;
Ida Kolstø; 
Birger Christensen; 
Anita Glenne Kallhovd; 
Anette Puntervoll; 
Torild S. U. Bowitz

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og 
omsorgsavdelingen
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6 I 06.05.2013
Delta Eigersund 
avdeling

Uttalelse til strategisk kompetanseplan for helse
og omsorgsavdelingen

8 I 06.05.2013 Fagforbundet
Kommentarer til strategisk kompetanseplan for 
helse og omsorgsavdelingen

12 I 07.05.2013 Norsk sykepleieforbund
Høringsuttalelse strategisk kompetanseplan for 
helse- og omsorgsavdelingen

5 I 08.05.2013
Norsk fysioterapiforbund 
- NFF

Innspill til strategisk kompetanseplan for helse

Parter i saken:
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Vedlegg 2

Årshjul, Kompetanseplaner:

Oppgave Frist Ansvar
Gjennomgå kommunens strategiske 
kompetanseplan

August Leder / Ansatte

Gjennomføre medarbeidersamtale (inkludert 
kompetanseutviklingsplan)

August Leder (Ansatte)

Utføre GAP-analyse for enhet August Enhetsleder
Utarbeide enhetens kompetanseplan August Enhetsleder
Utarbeide helse- og omsorgsavdelingens 
kompetanseplan 

August Stab / Kommunalsjef

Budsjettinnspill September Stab / Personal
Utlyse stipend + prioritere April / 

Oktober
Personal / Stab

Evaluere: Gap dekket/nye utfordringer? Desember Leder / Stab
Årsmelding utarbeides Januar Leder
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Vedlegg 1

Mal for kompetanseplan:

Studier:

 Emne:
 Antall studiepoeng / grad:
 Tidsrom og varighet:
 Praksisperiode / Permisjonsbehov:
 Studiested:
 Kostnader:
 Plan for å benytte tilegnet kompetanse
 Prioritering; studier benevnes i prioritert rekkefølge

Kurs:

 Emne:
 Antall ansatte:
 Tidsrom og varighet:
 Permisjonsbehov:
 Kurssted:
 Kostnader:
 Plan for å benytte tilegnet kompetanse
 Plan for hvordan en skal videreformidle ny lærdom (veiledning, personalmøte..)
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1. Forord

Formålet med Strategisk kompetanseplan i Eigersund kommune, er å få et planmessig godt 
grunnlag for å sikre nødvendig kompetanse i helse og omsorgsavdelingen. Dette trengs for å 
utvikle bærekraftige tjenester innenfor helse- og omsorg. Dette er nødvendig for å kunne 
møte fremtidige utfordringer på en kvalitativ og økonomisk god måte. 
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Planen gir en oversikt over kompetansesituasjonen i kommunens helse- og omsorgsavdeling i 
dag. Den belyser hvilke utfordringer man har, og gir anbefaling om tiltak for å imøtekomme 
den, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor laveste effektive 
omsorgsnivå. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på målrettet kvalitets- og 
kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos mottakere av 
helse- og omsorgstjenester.

Eigersund kommune må bli tydeligere på hvilken kompetanse kommunen trenger, og 
motivere ansatte til å ta denne utdannelsen – enten som videreutdanning, etterutdanning eller 
kurs. En må få til en mer styrt kompetanseutvikling. For å motivere de ansatte er det viktig at 
de praktiske og økonomiske forutsetningene er avklart på forhånd.

En ny grunntanke er under etablering. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes 
i stedet for å tilby kompenserende pleie. Dette krever en endring hos tjenestemottaker, 
pårørende og ansatte. Medvirkning er et suksesskriterie; i Omsorgsplan 2015, kapittel 15 
beskrives behovet for mer systematisk organisering av brukermedvirkning slik: En av 
hovedkonklusjonene i reformarbeidet er behovet for å understøtte brukernes evne til å mestre 
egen helse. Det kan bare gjøres gjennom aktiv deltakelse fra brukerne selv, både på 
systemnivå, i arbeidet med å organisere tilbudet, og på individnivå gjennom måten den 
enkelte gis muligheten til individuell tilpasning av tilbudet. Et av grunnprinsippene i 
Samhandlingsreformen er at reformen skal følges opp av kommunene. Det skal lønne seg å
forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. 

Litt om planprosessen; I 2011 ble det besluttet at Eigersund kommune skulle delta i et 
nettverk for strategisk kompetansestyring innen helse, pleie og omsorg, i regi av KS. I 
nettverket utvekslet man erfaringer og idéer og jobbet med utvikling av kommunale 
kompetanseplaner. Nettverkssamlingene ble lagt opp som utviklingsverksted med 
kombinasjon av forelesning og gruppearbeid og refleksjoner. Rådmannens ledergruppe 
nedsatte en arbeidsgruppe som bestod av:

 Kommunalsjef personal, Kristin B.Haugeland 

 Personalrådgiver Mirjam Mong-Olsen

 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W.Tengesdal 

 Leder IBO (Interkommunalt bofellesskap) Alf Tore Sæstad 

 Fagforbundet Inger Walskaar Dyrsand 

Plansjef Dag Kjetil Tonheim har også deltatt i planprosessen.

I januar 2011 fikk enhetslederne i helse og omsorg informasjon angående oppstart av 
planarbeidet. Våren 2011 fylte hver enhet ut SWOTanalyse og GAPskjema. Den enkelte 
enhet fylte ut nytt GAPskjema i november 2012. I april 2013 ble planen oversendt 
styringsgruppa; rådmannens ledergruppe, før den i samme måned ble sendt ut til høring hos 
fagforeningene. Planen ble deretter tatt opp i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget 
i juni 2013. 

2. Mål og ambisjoner

Planen har tatt utgangspunkt i en SWOT-analyse utført av lederne innen sektoren, og der 
resultatene er sammenfattet av arbeidsgruppa. Kompetanseplanen for helse- og 
omsorgssektoren er tenkt utformet slik, at den kan videreføres til andre avdelinger/ Side 32 av 100
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hovedområder i kommunen. Planen består av en overordnet strategisk del som varer for en 
planperiode på fire år. Dernest følger en konkret opplæringsplan for helse og omsorg. Denne 
revideres årlig, for å få fram kommunens kompetansebehov, samt for å evaluere tiltak fra
foregående år. Oppsummerende følger en plan for organisering og gjennomføring av 
kompetansehevende tiltak for kommende år, basert på en GAP-analyse foretatt av de enkelte 
enhetslederne innen avdelingen. 

Det er utarbeidet og vil, etter kompetanseplanens godkjenning, innføres et årshjul hvor de 
ulike elementer i kompetanseplanleggingen inngår. Medarbeidersamtaler vil være sentrale for 
å få dokumentert hvilken kompetanse den ansatte har, hvordan denne kan benyttes og hvilke 
kompetansehevende tiltak som er aktuelle. Innspill fra slike samtaler vil, sammen med GAP-
analyser, danne utgangspunkt for utarbeidelse av den årlige kompetanseplanen for de ulike 
enheter og avdelinger. 

Eigersund kommune må bli tydeligere på hvilken kompetanse kommunen trenger, og 
motivere ansatte til å ta denne utdannelsen – enten som videreutdanning, etterutdanning eller 
kurs. En må få til en mer styrt kompetanseutvikling. For å motivere de ansatte er det viktig at 
de praktiske og økonomiske forutsetningene er avklart i forkant av utdanningen/ kursrekken. 
Dette har vi fokusert på i kompetanseplanen.

For å kunne arbeide målrettet mot strategisk kompetanseutvikling er det viktig at nødvendige
økonomiske rammebetingelsene er tilstede. Et viktig tiltak i så måte, er at en del av 
stipendmidlene årlig blir ”øremerket” til kompetanseheving innen områder der kommunen 
har særlig behov for økt kompetanse.

3. Overordnete mål: kommuneplan og personalpolitisk plan

3.1. Kommuneplanen

3.1.1. Innbyggerne

”En vil ha fokus på å kunne tilby gode oppvekstvilkår. Dette for å bidra til god mental og 
fysisk helse for innbyggerne. En vil ha fokus på kvalitet og høyt nivå på kommunale 
tjenester. For å få dette til, har vi behov for kompetente medarbeidere.” 

For å oppfylle dette målet, er det viktig at kommunen i mye større grad styrer 
kompetanseutviklingen. Kompetansetilførsel skal være planmessig og kompetansetiltak 
skal settes inn for å dekke gap og utvikle kompetanse, særskilt innen periodens 
satsningsområder.

3.1.2. Attraktiv arbeidsgiver

”Eigersund kommune skal være en offensiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, som 
ivaretar og videreutvikler sine ansatte til beste for kommunens innbyggere.”

For at ansatte skal trives og blomstre, har de behov for arbeidsoppgaver som er 
utfordrende, samtidig som de er innenfor ansattes kompetanseområde. Samfunnet er i 
utvikling og behovene endres. Det er derfor avgjørende, at ansatte får tilført rett 
kompetanse, for å møte framtidens utfordringer.

3.2. Personalpolitisk plan
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”Trivsel, tilhørighet og kompetente medarbeider er sentrale nøkkelord i kommunens 
personalpolitikk, sammen med å tilstrebe likestilling mellom kjønnene og mangfold blant 
våre ansatte. Overordnede mål for personalpolitikken er å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen.”

For å beholde og utvikle glødende og kompetente ansatte, må kommunen bidra med 
rammebetingelser som gjør det mulig for ansatte å utfolde seg og tilegne seg ny 
kompetanse. Økonomiske rammebetingelser kan være en avgjørende faktor i så måte.

4. Begrepet ”kompetanse”

Kompetanse er et sammensatt begrep og vi møter på noe ulike definisjoner. Vi vil her ta 
utgangspunkt i Linda Lai sin forståelse av begrepet:

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det 
mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte oppgaver. (Linda 
Lai)

Kompetanse er slik sett et relativt begrep, hvor kompetansen til å fylle funksjoner og 
oppgaver må ses i sammenheng med hvilke krav som stilles til funksjonene og 
oppgavene som skal løses. Kompetansebegrepet omfatter både formell kompetanse, 
det vil si dokumentert kompetanse, og realkompetanse, som i denne sammenheng 
omhandler kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som ikke er dokumentert 
gjennom utdanningssystem eller sertifisert på annen måte. 

*Ulike formelle kompetansekrav: 
Brukes om krav til utdannelse, erfaring og godkjente ferdigheter som en person må ha for å 
fungere i en jobb.

*Realkompetanse:
Den kompetansen en arbeidstaker har tilegnet seg gjennom yrkespraksis og/eller utdanning 
uten dokumentasjon.

*Kompetanseutvikling 
Videreutdanning, kurs, studiepoeng o.s.v. som tas på fagområder arbeidsgiver har behov for.

*Kompetansekomponenter på individnivå,
Ferdigheter som er av ”teknisk” eller sosial art.
Evner/erfaringsbasert innsikt, som oppnås gjennom praktisk erfaring (taus kunnskap).

5. Framtidens kompetansebehov: analyse av kvalitet og kapasitet

5.1. Organisasjonskart, Helse og Omsorg
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5.2. Kompetansekartleggingsverktøy

Eigersund kommune benytter Visma Enterprise som kompetansekartleggingsverktøy. Dette er 
en nettbasert løsning hvor de ansatte registrerer egne kompetanseområder, utdannelse, 
arbeidserfaring, kurs, sertifikater med mer. Nærmeste leder gjennomgår kartleggingen før 
medarbeidersamtalen, og godkjenner dokumentert kompetanse, der denne foreligger.Side 35 av 100
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5.3. SWOT-analyse; resultat og sammendrag

SWOT - analyse er et verktøy for å få oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i 
avdelingen /organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» representerer de engelske ordene 
Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). 
SWOT- analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy 
for å identifisere områder for forbedring.

Sterke sider:
Enhetene har mange kompetente og engasjerte, motiverte og fleksible ansatte. Flere ønsker å 
ta videreutdanning. Ansatte i stab arrangerer lokal undervisning. I tillegg bidrar faglige 
koordinatorer og ulike faggrupper, inkludert en interkommunal kompetansegruppe, til å heve 
kompetansen internt, gjerne ved kurs som er åpne for hele avdelingen/alle 
Dalanekommunene. Hospiteringsordning mellom SUS og kommunen benyttes også. 2012 
fikk Dalanekommunene og Dalane DMS sårt tiltrengte samhandlingsmidler som blant annet 
skal brukes til kompetanseheving. 

Eigersund kommune benytter seg av aldring og helse sitt kompetansehevingstilbud: 
Demensomsorgens, Eldreomsorgens ABC og ABSstudiet utviklingshemmede og aldring. Vi 
har årlig fått tilført midler fra Fylkesmannen i forbindelse med Kompetanseløftet 2015. Disse 
midlene er uvurderlige og bidrar til at flere ansatte i Eigersund kommunes helse- og 
omsorgssektor får mulighet til en videreutdanning. 

Svake sider: 
Eigersund kommune generelt har færre ansatte med høyskole/ universitetsutdannelse enn 
landsgjennomsnittet. En stram arbeidssituasjon og små stillinger vanskeliggjør felles 
opplæring i Eigersund kommune. Helge- og nattevakter har få treffpunkt med ledere og resten 
av personalgruppen. Få midler til kompetansehevende tiltak fører til at få får del i disse 
tiltakene. Grunnbemanningen tillater kun i svært begrenset omfang at ansatte kan delta på 
kompetansehevende tiltak i arbeidstiden og det er ikke avsatt midler til ekstra innleie av 
personell for å muliggjøre kompetansehevende tiltak. Kompetansemidlene strekker ikke til 
for å dekke behovet for opplæring. En stor utfordring er mangel på midler til å dekke 
vikarbehov, når ansatte er på kurs, videreutdanning eller hospitering. Utdanninger som 
innebærer lengre praksisperioder er særlig utfordrende i så måte. Kompetansemidlene 
strekker ikke til for å dekke behovet for opplæring. En stor utfordring er mangel på midler til 
å dekke vikarbehov, når ansatte er på kurs, videreutdanning eller hospitering. Utdanninger 
som innebærer lengre praksisperioder er særlig utfordrende i så måte.

Tabeller 4 og 5: Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer; viser andel personell med 
fagutdanning fra videregående skole og høyskolenivå:
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Enhetene i helse- og omsorgsavdelingen har mange små stillinger, med høy andel ufaglærte. 
Småstillinger og turnusarbeid er hemmende for felles opplæring. Flere ansatte har behov for å 
tilegne seg kompetanse i forbindelse med innføring av ny teknologi. Komplekse 
arbeidsoppgaver og endring i tjenestetilbudet, som innføring av hverdagsrehabilitering og 
akutt døgntilbud, medfører et behov for at ansatte tar videreutdanning i aktuelle fag, listet i 
under pkt. 4.4. i avsnittet: Faglige behov.

Muligheter: 
Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen, peker på at helsetjenesten gjør for liten innsats 
for å forebygge sykdom og igangsette tidlig intervensjon. Ut fra ”oversikt over helsetilstanden 
i kommunen” kan/ skal kommunen iverksette spesifikke tiltak som retter seg mot spesielle 
utfordringer i kommunen. En kan:

 Skape kultur for innovasjon og støtte innovative personer – for å løse de utfordringene 
og problemene som er identifisert.

 Iverksette langsiktig utviklingsarbeid for å forberede og gjennomføre nødvendige 
endringer og omstillinger.

 Styrke arbeidet med tidlig intervensjon og forebyggende strategi.
 Fokus på innovasjonsledelse, som innebærer resultatstyring med mål å skape 

utvikling, ved regulert selvregulering – der en har tro på autonome ansatte. Viktige 
virkemidler er prosjekter og nettverksamarbeid, utvikling av kreative talenter, samt å 
fremme læring og å få fram fokusområdene, slik at ansatte vet hva vi jobber for og 
mot.
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 Iverksette kompetansehevende tiltak ved å ha ressurspersoner innen forskjellige felt, 
gjennom kursing (interne og eksterne), og ved tettere samarbeid med andre enheter, 
som jobbrotasjon og hospitering.

 Oppmuntre og legge til rette for at ufaglærte ansatte tar grunnutdanning og 
videreutdanning.

 Styrke hjemmetjenesten med fagpersonell som har til oppgave å rekruttere, 
organisere, koordinere, lære opp, motivere og veilede frivillige, familie og sosialt 
nettverk og utvikle det til et fag.

Stillinger kan omgjøres fra assistentstillinger til fagarbeidere, og fra fagarbeidere til stillinger 
med krav om høyskoleutdanning. 

Trusler:
I følge Meld. St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan er utfordringene knyttet til:

 Nye brukergrupper; sterk vekst i yngre brukere, krever annen kompetanse og et 
helhetlig livsløpsperspektiv i omsorgstilbudet.

 Aldring; at andelen eldre i befolkningen øker, betyr at det blir behov for større 
kapasitet i tjenestene og økt kompetanse om aldring, spesielt om demens og 
sammensatte lidelser. 

 Knapphet på omsorgsytere; både offentlig arbeidskraft og frivillige omsorgsytere. 
Omsorgstjenesten preges av en stor andel ansatte som ikke har helse- og sosialfaglig 
utdannelse. Få har høyskoleutdannelse.

 Medisinsk oppfølging; det er behov for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av 
mottakere av hjemmetjenester og for beboere på bo- og servicesenter.

 Aktiv omsorg; det er behov for flere yrkesgrupper og større faglig bredde for at 
tjenesten skal få en mer aktiv profil og dekke psykososiale behov. Fremtidens 
tjenester må legge vekt på tilpassede tilbud med tverrfaglig og bred tilnærming.

Den generelle samfunnsutviklingen stiller større krav til offentlige tjenester enn tidligere. 
Norges utgifter til helsetjenester har doblet seg de siste ti årene. Demografiske endringer har 
stått for svært liten del av veksten. Det er først gjennom den meldte veksten av antall eldre i 
Norge, at demografi vil spille avgjørende betydning for helsetjenesten. Antall personer over 
80 år ventes å øke fra 190 000 i 2000 til nesten 320 000 i 2030. Tall fra SSB (Statistisk 
Sentralbyrå) viser at personer over 80 år koster helsevesenet 3,5 ganger mer enn 50- til 64-
åringer. Det er ikke forventet at statsbudsjettet kommer til å vokse så kraftig fremover som 
det har gjort de siste 10 årene.

5.4. Kompetansebehov

Personell er den største ressursen og den viktigste innsatsfaktoren i helse- og 
omsorgstjenesten. Utviklingen og omstillingen i helse- og omsorgssektoren er avhengig av
strategisk ledelse, tilstrekkelig rekruttering og kompetanseheving. Det skal være attraktivt å 
jobbe i helse- og omsorgssektoren.

GAP-analyse:
For å få oversikt over kompetansebehov gjøres årlig en GAP-analyse, der en ser på forholdet 
mellom den kompetansen vi har behov for (kompetansebehov) og den kompetansen en har 
(kompetansebeholdning). Årlig GAP-analyse danner grunnlag for kompetansehevingstiltak, 
og fra 2013 vil en del av stipendmidlene bli øremerket områder hvor GAP-analysen har 
avdekket særlig behov for kompetanseøkning. 
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Faglige behov
Det må fortsatt jobbes for at andelen av fagutdannet personell øker. Opplæring innen 
hverdagsrehabilitering vil være nødvendig først og fremst for hverdagsrehabiliteringsteamet, 
men også for alle ansatte i helse og omsorgsavdelingen. Følgende videreutdanninger vil bli 
prioritert: kreftomsorg, palliasjon, aldring og utviklingshemming, demensomsorg, 
rehabilitering, postoperativ akutt sykepleie, geriatri, psykisk helse, rus og psykiatri. Det er 
også ønskelig at noen får veiledningskompetanse. Hospiteringsordning mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten er formalisert og er benyttet av flere.  

Samlet sett gir en høyere andel ansatte med fagutdanning bedre tjenester til lavere kostnader.
Rapporten utabeidet etter undersøkelsen ”Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren”, 
utarbeidet av Telemarksforskning på vegne av KS, trekker fram to årsaker til at høyere 
kompetanse lønner seg. 1. De med høy fagutdanning har bedre kompetanse til å vurdere 
sykdomstegn tidligere og sette inn tiltak. 2. Fagutdannede har 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.

De faglige utfordringene kommunen står overfor stiller også krav til organisasjonen, både til 
generell fagkompetanse, faglig spisskompetanse og lederkompetanse. Ansatte må være i stand til å 
benytte kommunens kvalitetssystem, kunne utnytte ressursene mest mulig effektivt med henblikk 
på fastsatte mål og ha kunnskap om kommunens systemer og strukturer som bidrar til 
tjenesteproduksjon. Medarbeidere må i tillegg være endringsvillige for å trygge arbeidsplassene og 
for å skape et best mulig tilbud tilpasset endringene i samfunnet. Ansatte må også ha en forståelse 
av helheten i tjenestetilbudet – ut over egen virksomhet. 

5.5. Planlegging i enhet – planlegging av kompetanse

Helse og omsorgsavdelingen lager egen virksomhetsplan med kompetansetiltak. Deretter lager 
den enkelte enhet en virksomhetsplan som må implementere de strategiske satsningsområdene i 
den overordnete planen og konkretiserer tiltakene. Virksomhetsplanene skrives for ett år om 
gangen og gjøres kjent i egen enhet. Den enkelte enhet har ansvar for gjennomføringen av 
tiltakene. Den enkelte enhet avgjør hvordan dette organiseres og hvem som involveres. Felles 
virksomhetsplan med kompetansetiltak danner grunnlaget for søknad om midler og rapporteringer 
til fylkesmannen og må være utarbeidet senest 15. januar.

Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten 
alene. I lys av Samhandlingsreformen vil samhandling være et viktig fokusområde både i 
lederutvikling og blant medarbeidere generelt. En må involvere de fleste samfunnssektorer, 
og støtte og utvikle det frivillige engasjementet fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner 
og virksomheter. En ønsker å endre fokus i helsevesenet: Fokuset settes på forebygging av 
sykdom (et kommuneanliggende), mer enn på behandling. Helsepersonell skal også i større 
grad bidra til at den enkelte kan klare seg selv lengre, dvs. en ny grunntanke må etableres.  
Vi blir langt flere eldre i fremtiden (i et 5-25 års perspektiv). Selv om forebygging lykkes til 
en viss grad, blir vi likevel gamle og svekket, og det vil stilles nye krav og forventning til
helsetjenester. Ved endringer av arbeidsoppgaver og utfordringer ved en enhet, må en også 
tenke på behov for kompetanseheving. Et mål er å bli flinke på kollegaveiledning og 
refleksjon, ved at det settes av tid til dette ved den enkelte arbeidsplass.
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Teknologi og tjenesteutvikling.
Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne med rett standard til lavest mulig kostnad. 
Teknologi får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, 
kvalitetsheving og brukerorientering i offentlig sektor, og systemene er gått fra å være 
støttesystemet til å bli driftskritiske systemer. Det er behov for økt systemforståelse og økt 
forståelse av endringer i samhandling og oppgaveflyt. Ved innføring av ny teknologi, fordres 
det at ansatte får nødvendig opplæring.

Informasjonssikkerhet.
Informasjonssikkerhet har flere nivåer:

1. Behov for robust helhetlig IKT- infrastruktur
2. Lederes forståelse i forhold til generelt behov for informasjonssikkerhet og 

kompleksitet og gjensidig avhengighet av annen struktur.
3. Enkeltindividenes kunnskap om egen rolle som aktør i et nett og aksept/forståelse for

sikkerhetstiltak (rutiner, regler, holdninger).
I kompetansesammenheng retter tiltak seg mot pkt. 2 og 3. Dette forutsetter en overordnet 
sikkerhetsstrategi. Opplæringsmateriell og kompetanse foreligger, så det ligger til rette at 
opplæringen kan foregå internt.

5.6. Våre prioriterte kompetansesatsningsområder

Ledelse og lederutvikling.
Lederutvikling er en hovedoppgave innen kommunens kompetansebygging. Systematisk og 

målrettet arbeid trengs for å styrke og utvikle helhetlig ledelse. Kommunale ledere på alle nivåer 
skal ha kunnskaper og ferdigheter slik at de kan utøve lederrollen i den komplekse organisasjonen 
en kommune er. Ledere skal skape utvikling og

 Forstå bredden i kommunens rammebetingelser.
 Forstå det særegne ved å jobbe i et politisk ledet system og konsekvensene av dette.
 Reflektere over egen rolle i forhold til det å utøve makt på ulike måter og ulike områder.
 Handle i samsvar med organisasjonskart og kjøreregler.
 Handle i samsvar med kommunens verdier, etiske retningslinjer og kjennetegn på god 

ledelse
 Være trygge på å bruke kommunens lederverktøy på et nivå hvor de gjør de riktige 

tingene og på riktig måte.
 Bruke måleresultater til systematiske forbedringer og styre mot avtalte mål.

Det settes i verk obligatorisk opplæring for nye ledere i kommunen; lederskolen. 
Opplæringen benyttes også til å utvikle talenter internt som ikke har personalansvar. Det 
opprettes også en egen mentorordning for nye ledere, og et introduksjonsprogram for 
nyansatte. Innholdet vil være kunnskap og ferdigheter innen kommunes lederverktøy, 
verdibasert ledelse, lov- og avtaleverket, brannvern og videre arbeid med 
arbeidsgiverpolitikken, inkludert HMS-tankegang og bevisstgjøring ift. seniorpolitikk.

Etikk
Samfunnsutviklingen viser at det er behov for økt bevissthet og refleksjon omkring etikk og 
moral, korrupsjon, habilitet og etiske dilemma. Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer 
som skal gjennomgås i alle enheter hvert år. Disse finner en i vårt kvalitetstyringssystem 
Qm+. I tillegg må ledere og andre med sentrale posisjoner gis anledning til dypere forståelse 
for kompleksiteten på området for å kunne handle etisk riktig og for å kunne veilede egne 
medarbeidere. Det er ønskelig å delta i prosjektet ”Etisk kompetanseheving” i regi av KS og 
håper på oppstart i 2014. Side 40 av 100



- 12 -

Konkrete satsningsområder for det enkelte år, tar for øvrig utgangspunkt i resultat av GAP-
analyser fra de ulike enhetene, og innfelles i den årlige kompetanseplanen..

6. Strategier og tiltak for å anskaffe, utvikle, mobilisere og avvikle 

kompetanse

6.1. Beholde og utvikle kompetanse for egne ansatte

Kommunenes sentralforbund (KS) har identifisert fire sentrale områder som er avgjørende for 
å rekruttere og beholde medarbeidere:

 Lønn oppfattes som verdisetting av det arbeidet man utfører. Lønn kan være et egnet 
virkemidler for å rekruttere ny arbeidskraft.

 Kompetanseutvikling er viktig, men like viktig er et system som i etterkant gir 
uttelling for kompetanseutviklingen.

 Ledelse er en viktig faktor for trivsel og mistrivsel. Sentralt står tilbakemelding, 
tydelighet, tilgjenglighet, fremme demokrati og sosialt fellesskap og skape attraktive 
og utviklingsorienterte fagmiljøer.

 Arbeidsmiljø; det gode arbeidsmiljøet er summen av mange ulike forhold i en 
arbeidssituasjon, og kan ha sterk påvirkning på trivsel eller mistrivsel, på utbrenthet, 
slitasje og sykefravær, på ønske om å bli i stillingen eller slutte.

Eigersund kommune trenger konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, en langsiktig 
strategi for faglig utvikling, gode ledere og et godt arbeidsmiljø i de enkelte avdelingene. 
Miljøfaktorer i enhetene tas opp som tema på ledermøter. Velferdsmidlene legges 
hovedsakelig til de enkelte enhetene, med formål å øke trivselen internt. Miljøfaktorene i 
kommunen søkes heves gjennom felles arrangementer på tvers av enhetene, og gjennom ulike 
kommunale trivselstiltak.

Eigersund kommune står i likhet med de fleste kommuner, i en krevende situasjon når det 
gjelder å rekruttere, utvikle og beholde ansatte. For å sikre arbeidskraft og for å øke kvaliteten 
på arbeidet, legges det til rette for at medarbeidere skal få helsefaglig utdanning. I 
kommunens helse- og omsorgstjeneste, og spesielt innen bo- og servicesentrene og i 
miljøtjenesten, er det ansatt personell uten fagutdanning. Mange med fagutdanning søker nye 
utfordringer, enten i form av videre utdanning eller nye jobberfaringer. 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 
somatikk1. 
Mye av læringen vil foregå i arbeidssituasjonen og ved hjelp av interne kurs. Temadager vil 
være viktig. Eigersund kommune har i tillegg ordning med lærlinger i flere fag. I den 
forbindelse skoleres instruktører slik at de kan bidra til best mulig læretid for lærlingene. 
Rogaland fylkeskommune organiserer kurs for instruktørene.

 Kommunen fortsetter sitt arbeid med intern effektivisering og kvalitetssikring 
(herunder informasjonssikkerhet) gjennom bruk av elektroniske verktøy, slik som 
elektronisk pasientjournal, meldingsutveksling og avvikssystem. Det trengs også 
kompetanse for å kunne innføre bruk av velferdsteknologi. Eigersund kommune 

                                                  
1

Somatikk kalles den delen av medisinen, i forbindelse med behandling i sykehus, som refererer til den fysiske delen av 
kroppen. I motsetning til psykiatrien som omhandler psykiske lidelser og behandling av disse (www.wikipedia.org).Side 41 av 100
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ønsker kompetanseutvikling hva gjelder omstillingsevne, selvstendighet, ta initiativ, 
ansvar og samarbeid. Mye av denne læringen vil foregå i arbeidssituasjonen og på 
interne kurs/ temadager.

 Styrke arbeidet med å øke antall ansatte med fagutdanning, høyskoleutdanning og 
videreutdanning innen relevante fagområder

 Nyutdannede skal ha en navngitt veileder / mentor på arbeidsplassen i 6 måneder.
 Nytilsatte skal ha en navngitt kontaktperson / fadder på arbeidsplassen i 6 måneder.
 Det skal utarbeides informasjonsmateriell til nytilsatte – om Eigersund kommune som 

organisasjon og samfunnsaktør.

6.1.1. Kompetanseplaner

I tillegg til denne overordnete kommunale kompetanseplanen, utarbeides det årlig 
kompetanseplan for den enkelte avdeling og enhet, på bakgrunn av GAP-analyse og 
medarbeidersamtale. For ansatte som ønsker videreutdanning, og utdanningsløpet er i tråd 
med kommunens og avdelingens behov, utarbeides det individuelle kompetanseplaner. Det 
utarbeides årlig plan for internundervisning ved den enkelte enhet.

AMU gis anledning til å komme med sin anbefaling/ vurdering som skal vektlegges ift. 
utarbeidelse av de årlige overordnete kompetanseplaner. 

Mal for kompetanseplan følger som vedlegg 1.

6.1.2. Medarbeidersamtalen

I løpet av 2013 utarbeides ny mal for medarbeidersamtalen der medarbeiderens kompetanse 
blir et viktig tema, både hva den enkelte ansatte har og kan bidra med i egen enhet og til 
andre enheter. En skal også fokusere på den ansattes ønsker og behov.

6.1.3. Arbeidsbeskrivelser

For de fleste ansatte er det positivt å få beskrevet sine hovedarbeidsområde, og at disse blir 
revidert hvert år i medarbeidersamtalen, eller ved behov.

6.1.4. Organisasjonsendringer

Alle ansatte trenger å bli sett og fulgt opp. Målet er at kommunen organiseres på en slik måte 
at dette lar seg gjøre. Det ble i 2012 gjennomført en organisasjonsgjennomgang, og det 
anbefales at dette utføres med jevne mellomrom. Resultatene fra denne evalueringen, bør 
munne ut i konkrete endringer blant annet innen organiseringen av helse- og 
omsorgssektoren. Talenter og ildsjeler skal tas vare på, og få lov til å skinne! Det er viktig at 
de får utfordringer og tildelt ansvar. Det bør gi uttelling å gjøre en ekstra innsats. I 2012 ble 
det vedtatt at Levekårsavdelingen skulle deles i 2: Avdeling helse og omsorg, og Avdeling 
kultur og oppvekst. Nye kommunalsjefer for disse områdene ble rekruttert i 2013. Dette vil 
kunne bidra til større nærhet mellom ledelse og ansatte.

6.2. Gjennomføring

Kompetanseutvikling, rekruttering, ledelse og arbeidsmiljø må sees i sammenheng med 
kvalitet og kunnskap. Å lykkes med dette er avgjørende for å nå målene i 
Samhandlingsreformen og for å skape en bærekraftig utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 
Ønsket utvikling er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med nødvendig 
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kompetanse. Kompetansen kan blant annet styrkes ved å øke kompetansemidler slik at man 
kan dekke kostnader i forbindelse med kompetanseheving. Kompetansen vil lettere kunne 
styrkes ved at  alle er bevisst på at kompetanseheving lønner seg både for kommunen og den 
ansatte, samt ved å omgjøre stillinger til et høyere fagnivå og ved å skape attraktive 
arbeidsplasser.

Anbefaling ift. kompetanse/ personell:
 Nyrekrutterte medarbeidere i faste stillinger skal som hovedregel ha helse-/ 

sosialfaglig utdanning, eller annen relevant utdanning.
 Tilgjengelig kompetanse skal benyttes på riktig sted. 
 I utlysningstekster skal det spesifiseres hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å 

ivareta tiltenkte oppgaver – også de viktigste uformelle kvalifikasjoner nødvendige for 
den enkelte stillingen/enheten. 

 Heve faglig nivå ved å endre stillingshjemler til et høyere nivå. 
 Stimulere til videreutdanning; legge til rette for å kunne gjennomføre relevante kurs, 

fagprøver, høyskoleutdannelser og medvirke til forskning. 
 Tilrettelegge for hospiteringsordning2, både internt (mellom de ulike enhetene, da 

noen har mer kompetanse på ett område enn andre vis a versa) og eksternt (i 
spesialisthelsetjenesten). 

 Konkurransedyktig lønnspolitikk og gode arbeidsforhold for de ansatte. Kommunen 
skal årlig innhente lønnsinformasjon fra aktuelle nærliggende kommuner. Andel 
medarbeidere som har uønsket deltid skal reduseres gjennom hele perioden. 
Ordningen med fleksibel turnus videreutvikles.

 Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold gjennomføres minst 
annet hvert år. Lederne gis bedre tid til å lede ved å få lederopplæring, lederveiledning 
og faste ledersamlinger. Det kan øke ledernes mulighet for å bidra til økt nærvær av 
ansatte. Personalavdelingen gjennomfører samtaler med alle som slutter, slik at
forbedringsområder kan identifiseres. En skal innføre målstyrt ledelse, som gir 
mulighet til å gi ledere en tilbakemelding på sitt arbeid, inkludert ens evne til å skape
trivsel og motivasjon blant medarbeiderne.

 Det legges til rette gjennom arbeidstidsordninger og andre seniorpolitiske tiltak for at 
seniorer kan stå i sitt arbeid helt til oppnådd pensjonsalder. Det legges til rette for at 
ansatte skal kunne avansere internt i kommunen, det være seg faglig eller 
administrativt.

Det antas at det vil være nødvendig å omgjøre 6 stillinger første året og deretter en ekstra 
stilling i året. Kostnader ved omgjøring av ufaglærte stillinger til faglærte, er gjennomsnittlig 
44.000 kr., dvs. omgjøring av 6 stillinger = 264.000 kr., 7 stillinger = 308.000 kr. osv. 
Omgjøring av faglærte stillinger til sykepleierstilling vil utgjøre en kostnad på 
gjennomsnittlig 100 000 kr.  

6.2.1. Årshjul

Vedlagt følger et årshjul for kompetansebygging (vedlegg 2). Dette inneholder oppgaver som 
skal utføres, med tidsfrister og ansvar. Kompetanseutvikling vil da bli en naturlig del av 
driften.

                                                  
2

Med hospitering menes å oppholde seg og utføre ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass i en tidsavgrenset periode. 
Hensikten er at medarbeideren skal få prøve seg i et annet arbeid, utvide sin egen horisont, skaffe seg nye erfaringer og få 
innblikk i hvordan andre organiserer sine arbeidsoppgaver.

Side 43 av 100



- 15 -

6.3. Rekrutteringstiltak

Det er viktig å iverksette rekrutteringstiltak for å sikre nyrekruttering av ansatte med rett 
kompetanse ved ledighet i stillinger. Følgende tiltak kan være aktuelle:

o Framstå som en attraktiv arbeidsplass med et godt omdømme. Det må arbeides 
aktivt med markedsføring av kommunens konkurransefortrinn.

o Møte ungdom ved flere anledninger for å orientere om hvilke stillinger som en 
kommune har og hvordan arbeidsmulighetene vil være i årene fremover. Dette 
kan skje på mange måter for eksempel ved å delta på informasjonsmøter på 
skolen, yrkesmesser og dele ut informasjon. Det skal oppleves positivt å ha 
sommerjobb i kommunen.

o Rekrutteringspatrulje for helsefagarbeidere: Eigersund og Sokndal kommune 
har et samarbeid om en egen patrulje. Her går fagutdannede ut på 
ungdomsskoler og videregående skole for å orientere om, og skape entusiasme 
rundt utdannelse som helsefagarbeider. 

o Yrkesmesser: Det har vært gjennomført yrkesmesse ved Dalane videregående 
skole hvor næringslivet i Dalane er invitert for å presentere seg overfor skolens 
elever. Kommunen deltar på disse, samt romjulsmesse i Dalane, samt andre 
yrkesmesser (sykepleier, lærere, førskolelærere, NAV) i Stavangerområdet. 

o Stipend for sykepleierstudenter/ vernepleierstudenter: Det er mulig for disse 
studentene å søke om stipend mot at de arbeider 3. hver helg og minst 5 uker i 
sommerferien. Dette er et tiltak for å holde på tilhørigheten til Eigersund 
kommune i studieperioden. Så langt har dette vært en populær ordning som har 
gitt ønskede resultater. 

o Dekning av reiseutgifter til/ fra studiested til studenter som jobber i 
helgestillinger: Kommunen dekker billigste reisemåte (max. 199 kr. pr. 
strekning) til/ fra studiested. I tillegg vil studenter som jobber i juleferien og 
påskeferien også kunne få dekket reiseutgiftene tur/ retur etter billigste 
reisemåte (max. 199 kr.  pr. strekning). På den måten beholder en tilhørigheten 
til Eigersund kommune i studieperioden, samtidig som en får dekket behov for 
helgevikarer. 

o Desentralisert utdanning: Det er gode erfaringer med å gjennomføre 
grunnutdanning lokalt. Dette har tidligere vært prøvd for lærere og sykepleiere 
– og nå for vernepleiere. Her går studenter som har tilhørighet til kommunen 
og som i hovedsak ønsker arbeid lokalt etter endt utdannelse. Noen av 
kommunens egne ansatte deltar også på slike desentraliserte grunnutdanninger.

o Fagbrev helse: Det er i stor grad ufaglærte som søker mindre stillinger/ 
helgestillinger i kommunen. Som ett ledd i øke kompetansen til disse har 
Eigersund kommune i samarbeid med RKK (og tidligere Dalane AOF) 
arbeidet for å kunne tilby den teoretiske delen av fagbrevet for denne gruppen. 
En vil heve kompetansen samtidig med at de som tar utdannelsen øker 
muligheten til høyere stilling i kommunen (kan benytte seg av fortrinnsrett til 
utvidelse av stilling). 

o Stipend: Alle fast ansatte i kommunen kan søke om stipend. Resultatene fra 
GAP-analysen vil danne grunnlag for prioritering av stipendmidlene.

6.4. Økonomiske rammebetingelser

Kompetansehevingsmidlene økte fra 2012 til 2013, og det satses på en videre økning innen 
perioden fram til 2017.
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Det avsettes en felles post kompetansemidler som benyttes til interne opplæringstiltak, dvs. 
tiltak som omfatter ansatte innen flere avdelinger og forutsetter å dekke kostnadene til 
foredragsholdere, kursavgift, reise og opphold.

En viss sum av stipendmidlene vil avsettes for å forsøke å dekke kompetansebehovet 
avdekket gjennom GAP-analyse. Det vil da være mulig å søke på stipend som er direkte 
knyttet til utdanningsområder kommunen ønsker økt kompetanse innen. Stipend som utgjør 
mer enn 10.000,- kr, vil normalt utløse en bindingstid på 2 år.

Dersom ansatte innehar en kompetanse som vil være nyttig for andre å få kjennskap til, 
oppfordres ansatte til å holde kurs og foredrag for andre ansatte. Det vil vurderes honorar 
eller funksjonstillegg, dersom dette blir av mer varig art.

Det anbefales at minst 2 personer fra samme enhet/avdeling deltar på prioriterte eksterne 
kurs, og at de i etterkant av kurset, forventes å videreformidle ny kunnskap på personalmøte 
eller liknende. Dette settes som et kriterium for deltakelse på kurs.

Etatsspesifikke tiltak (vikarinnleie, merforbruk av arbeidstid til reise fra/til kurs og 
avdelingsinterne kurs m.v.) dekkes over de enkeltes avdelingers budsjettposter.

7. Plan for evaluering av kompetansetiltakene

7.1. Evaluering av strategiske kompetansetiltak

Den overordnede strategiske kompetanseplanen evalueres hvert fjerde år. Det skal da komme 
frem hvilke tiltak som har blitt gjennomført, en begrunnelse på hvorfor de eventuelt ikke er 
gjennomført, samt en plan for gjennomføring av de resterende tiltak. 

7.2. Evaluering av operative kompetansetiltak

Opplæringsplanen revideres og evalueres årlig av lederne innen helse og omsorg, samt 
tillitsvalgte. På individnivå inngår evaluering av opplæring/ kompetansetiltak i 
medarbeidersamtalen. Årsmeldingene fra enhetene gir informasjon som benyttes ved 
vurdering av kompetansehevende tiltak. Grunnlaget for de individuelle kompetansetiltakene 
legges i medarbeidersamtalen. Brukerundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser er også 
viktige kilder som brukes for iverksetting av kompetansehevende tiltak. I tillegg må leder 
vurdere kompetansebeholdningen ved enheten, opp mot arbeidmessige utfordringer i 
kommende år.

8. Vedlegg 

Vedlegg1: Mal for kompetanseplan

Vedlegg 2: Årshjul

9. Litteraturliste / Referanser

 Linda Lai, “Strategisk kompetansestyring” 
 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 
 KS nettsider 
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Innspill til Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen. 

Eigersund kommune står ovenfor ulike utfordringer innen helse-og omsorgsavdelingen, 
noe som har blitt omtalt i denne planen. Det NFF savner er en mer helhetlig tenkning, 
hvor også barn og unge blir tatt med i planen. Det er ut fra vårt ståsted også viktig med 
god kompetanse her, spesielt når man tenker på Samhandlingsreformen som setter 
forebygging i høysete og den nye Folkehelsemeldingen som ble lagt fram av Jonas Gahr 
Støre nå i april. Følgende kunne en lese i ”Fysioterapeuten” 26.04.2013.

”Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar” ble lagt fram av helse- og 
omsorgsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse på Høyskolen i Oslo- og 
Akershus.

- Samfunnet har et særlig ansvar for å beskytte barn og unge, og gi dem like muligheter 
og gode oppvekstvilkår. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspissen i det 
forebyggende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er gratis, når ut til alle og har høy 
oppslutning. Helsesøstre og andre som arbeider i tjenesten, som psykologer, 
fysioterapeuter og jordmødre, forebygger både helseproblemer og helseforskjeller når de 
fanger opp barn og unge som har det vanskelig, sa Støre.

 Satsingen vil omtales i kommuneproposisjonen for 2014, som kommer i mai. 
Innretningen på styrkingen vil avklares i dialog med KS.

I en pressemelding skriver Helse- og omsorgsdepartementet at i arbeidet med å styrke og 
videreutvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil regjeringen tydeliggjøre hvilke 
krav som skal stilles. Forskriften om helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten revideres nå.

Helsedirektoratet har også startet et arbeid med å utvikle nasjonale faglige retningslinjer 
for disse tjenestene. Direktoratet gjennomgår i denne forbindelse dagens 
kunnskapsgrunnlag. Det vil gi oss et bedre grunnlag for prioriteringer og 
kvalitetsforbedring av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tiden fremover, skriver 
HOD.

Kilde: www.regjeringen.no” 

NFF håper at Eigersund kommune tar dette til etterretning. 

I tillegg savner NFF at også fysio- og ergoterapitjenesten og helsestasjonen finnes på 
organisasjonskartet, helse og omsorg, til Eigersund kommune. 

Mvh 

NFF/v Ida K. Kolstø                                                                                                                                                                              
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Sendt: 08.05.2013 
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Emne: VS: Innspill til Strategisk kompetanseplan for Helse 
________________________________________________________________ 

 Sak: 11/801

  _____  

Fra: Mirjam Mong-Olsen 
Sendt: 8. mai 2013 07:50
Til: Til registrering (arkivet)
Emne: Innspill til Strategisk kompetanseplan for Helse

Hei!

Fint om dere kan registrere dette i WebSak; høring ifm Strategisk kompetanseplan.

Vennlig hilsen

Mirjam
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Gerd Lillian Refsland

Den norske jordmorforening

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Heidi Irene Gravdal

Fagforbundet

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Inger Dyrsand

Fagforbundet

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Anna Kristin Hetland

FO

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Grethe Lind

Norsk ergoterapeutforbund

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Ida Kolstø

Norsk fysioterapeutforbund

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Birger Christensen

Norsk legeforening

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Anita Glenne Kallhovd

Norsk psykologforening

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Anette Puntervoll

NSF

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling

Unntatt offentlighet
Off.loven § 23

Torild S. U. Bowitz

Delta

Vår ref.: 13/11939 / 09/18 / FE-430, TI-&30 Dato: 23.04.2013

Saksbehandler: Mirjam Mong-Olsen Direkte telefon: 51 46 80 20 /   

E-post: mirjam.mong.olsen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høring: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen

Vedlagt følger utkast til strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsavdelingen i 
Eigersund kommune.

Innspill i forhold til denne plan kan tilbakemeldes skriftlig til undertegnede innen 07.05.2013.
Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget 04.06 2013.

Frem til saken blir sendt ut til administrasjonsutvalget er den unntatt offentlig begrunnet i
intern saksbehandling. Når ferdig sak sendes ut til administrasjonsutvalget vil den være
åpen.

Med vennlig hilsen

Mirjam Mong-Olsen
Personalrådgiver

Likelydende brev sendt til:      

Anette Puntervoll NSF
Anita Glenne Kallhovd Norsk psykologforening
Anna Kristin Hetland FO
Birger Christensen Norsk legeforening

Gerd Lillian Refsland
Den norske 
jordmorforening

Grethe Lind
Norsk 
ergoterapeutforbund

Heidi Irene Gravdal Fagforbundet

Ida Kolstø
Norsk 
fysioterapeutforbund

Inger Dyrsand Fagforbundet
Torild S. U. Bowitz Delta
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.05.2013
Arkiv: :FE-062, TI-&00
Arkivsaksnr.:
10/1951
Journalpostløpenr.:
13/14944

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013

Vær varsom plakat
Bruk av sosiale medier som ansatt i Eigersund kommune

Sammendrag:
Mange ansatte i Eigersund kommune er på sosiale medier som privatpersoner. Det kan 
likevel oppstå situasjoner hvor grensegangen mellom det å være privatperson og ansatt i 
Eigersund kommune kan være små. Det er utarbeidet et vær varsom plakat i forhold til bruk 
av sosiale medier for ansatte i Eigersund kommune. 

Saksgang:
Vedtas av administrasjonsutvalget. 

Rådmannens forslag til vedtak 04.06.2013:
Forslag til Vær varsom plakat i forhold til sosiale medier vedtas. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det ble for en stund siden nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe som skulle se på flere 
problemstillinger knyttet til bruk av elektroniske løsninger i Eigersund kommune. Etter hvert 
ble mandatet så stort at arbeidet stoppet opp. 

Arbeidsgiver har utarbeidet forslag til en vær varsom plakat for ansattes bruk av sosiale 
medier. (vedlegg 1) 

Forslaget er sendt ut på høring til de tillitsvalgte. Vi har mottatt høringsuttalelser fra 
Utdanningsforbundet, Delta, NSF, FO/ Fagforbundet. (vedlegg 2 – 5)

Saksbehandlers vurderinger:
Mange ansatte i Eigersund kommune er på sosiale medier som privatpersoner. Det er 
etterlyst fra ansatte og ledere tydeligere retningslinjer om grensegangen mellom en ansatt 
som privatperson og som ansatt i kommunen. Forslag til Vær varsom plakat er ment å gi råd 
og veiledning i dette, samt være tydelig på hvilke situasjoner en må være spesielt 
oppmerksom på at en er ansatt i kommunen. 

Det har vært enkeltepisoder som har vist at det er behov for slike retningslinjer. 

I forslaget har en vektlagt at retningslinjene skal være korte og lett tilgjengelig for alle ansatte 
i Eigersund kommune. Når en har vedtatte retningslinjer vil en orientere om dette i 

Side 60 av 100



2

Personalnytt pr juni, sende dette ut til ledere og ansatte samt legge det ut på kommunens 
nettside. 

Kommentarer til høringsuttalelsene: 

Utdanningsforbundet:
I de eksempler som tas opp er det viktig å ha fokus: har jeg en relasjon på sosiale medier ut 
fra vennskap eller i kraft av å være ansatt i Eigersund kommune (brukere/ foreldre) Det er 
også viktig at ansatte praktiserer en likebehandling av brukere/ foreldre som en ikke har 
vennskap til. 

Vi håper at retningslinjer skal gjøre det enklere for ansatte å sette grenser overfor brukere/ 
foreldre som ønsker å være venner ved at en kan henvise til retningslinjene. 

Ut over dette har en ingen kommentarer til høringsuttalelsene. 

På bakgrunn av høringsuttalelsene ønsker ikke rådmannen å gjøre endringer i forslaget. 

Universell utforming:
Nei

Økonomiske konsekvenser:
Nei

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
275603 Bruk av sosiale medier som ansatt i Eigersund kommune.doc
279938 VS: høringsuttalense varsomplakat
280297 Bruk av sosiale medier - uttalelse
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282426 Høringsuttalelse vedr. Vær varsom plakat
282427 Høringsuttalelse - bruk av sosiale meidier som ansatt i Eigersund kommune

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 I 21.02.2012 KS
Undersøkelse om bruk av sosiale medier i 
kommunesektoren

5 N 29.05.2012
Kåre Ingvar Helland; 
Kristin Bø Haugeland

Ang. ungdomskontakten brukernavn og passord

6 U 02.04.2013
Tillitsvalgte og 
hovedverneombud

Høring

8 I 22.04.2013
Delta Eigersund lokal 
ledd

Bruk av sosiale medier - uttalelse

10 I 23.04.2013
FO Egersund; 
Fagforbundet

Høringsuttalelse - bruk av sosiale meidier som 
ansatt i Eigersund kommune

7 I 24.04.2013 Utdanningsforbundet
Høringsuttalelse vær varsom plakat i forhold til 
sosiale medier

9 I 25.04.2013 Norsk sykepleieforbund Høringsuttalelse vedr. Vær varsom plakat

Parter i saken:
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EIGERSUND KOMMUNE

Vedtatt av administrasjonsutvalget:    xx.xx.2013

Til deg som ansatt i Eigersund kommune!

Med vær varsom plakaten ønsker vi å legge noen rammer for hvordan ansatte skal forholde 
seg til sosiale medier relatert til arbeidssituasjonen. 

Vi respekterer at dine kontoer på sosiale medier er private, men grenseoppgangen kan være
smal. Vi ønsker å gi råd til ansatte om bruk av sosiale medier. Ikke minst er rådene ment som 
et lederverktøy til bruk i dialog med de ansatte om bruk av sosiale medier. Ulike episoder har 
vist at det er et behov for en slik retningslinje.

Selv om vi som kommune har som mål om aktiv bruk at sosiale medier tar denne plakaten 
utgangspunkt i kommunen som arbeidsgiver, og har ikke som mål å trigge bruk av sosiale 
medier i arbeidssituasjonen.

Vær varsomplakat i forhold til sosiale medier

1. Husk at du jobber for Eigersund kommune også når du benytter sosiale medier privat.

2. Sosiale medier er en åpen kommunikasjonskanal – det du skriver kan bli sett / lest/ 

videreformidlet av mange til mange.

3. Vær bevisst ved valg av venner og hvilke grupper du deltar i.

4. Snakker du om jobben din eller Eigersund kommune på sosiale medier ber vi deg om å 

være åpen om at du er ansatt i Eigersund kommune.

5. I diskusjoner / kommentarer om kommunen: Rett gjerne faktafeil, og gjør rett instans 

oppmerksom på negative kommentarer / påstander.

6. Vær varsom med å blande din offentlige og private rolle: Ansatte skal i kraft av sin 

stilling ikke være venner med brukere (elever/klienter mv) og foresatte på sosiale 

medier (som f.eks Facebook). Dersom du må bruke din private konto i sosiale medier 

til arbeidsoppgaver for Eigersund kommune, f.eks til deltakelse i Facebook-grupper 

(tilsv), skal dette godkjennes av nærmeste leder.

7. Kommunens informasjonsreglement gjelder også for sosiale medier: Du har mulighet 

til å delta i den offentlige debatten, men du er forpliktet til å si at du fremmer dine 

meninger som privatperson dersom ditt ansettelsesforhold er en del av debatten.

8. Vær oppmerksom på taushetsplikten som gjelder ditt ansettelsesforhold hos Eigersund 

kommune.
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EIGERSUND KOMMUNE

Vedtatt av administrasjonsutvalget:    xx.xx.2013

9. Dersom du oppdager brudd på vær varsomplakaten tas dette opp med din nærmeste 

leder. 

10. I krisesituasjoner styrer kommunens kriseledelse all kommunikasjonsvirksomhet.

11. Det skal ikke opprettes brukere, nettsider mv. som representerer Eigersund kommune 

eller enheter i kommunen uten at det foreligger en skriftlig forhåndsgodkjenning av 

rådmannen eller den han bemyndiger.

12. Er du i tvil – kontakt informasjonssjef for råd
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________________________________________________________________ 

Fra:  Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 24.04.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: høringsuttalense varsomplakat 
________________________________________________________________ 

 Settes på sak. 10/1951. U.off med meg som saksbehandler. 

Mvh Kristin 

  _____  

Fra: Utdanningsforbundet Eigersund [mailto:utdfeigersund@yahoo.no] 
Sendt: 24. april 2013 09:12
Til: Kristin Bø Haugeland
Emne: høringsuttalense varsomplakat

Vedlagt ligger høringsuttalelsene fra Utdanningsforbundet på varsomplakaten.

mvh

Inger-Elin
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1056
Journalpostløpenr.:
13/14987

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
008/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013

Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 4.6.13.
  

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 24.05.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/15019 X 24.05.2013

Presentasjon av prosjektet 
Sammen for alle, 
heltidskultur i Eigersund 
kommune

2 13/4860 X 14.02.2013
Rapport forhandlingsturnus 
sone Havsø/Helleland

3 13/14766 X 23.05.2013 Kristin Bø Haugeland Personalnytt mars 2013
4 13/14767 X 23.05.2013 Kristin Bø Haugeland Personalnytt april 2013

5 13/14428 I 21.05.2013
Fagforbundet; 
FO Egersund

Personalpolitikk/likebehandli
ng i permisjonsreglementet

6 13/14943 X 23.05.2013 Kristin Bø Haugeland
Kartlegging av nåværende 
praksis i andre kommuner

7 13/14448 X 22.05.2013 Sykefravær - 1.kvartal 2013

8 13/14450 X 22.05.2013
Sykefravær - 1.kvartal 2013, 
total fravær   
UNNTATT OFF.

Dok.nr Tittel på vedlegg
284559 Presentasjon av prosjektet Sammen for alle, heltidskultur i Eigersund kommune
268040 Rapport forhandlingsturnus sone Havsø/Helleland
284187 Personalnytt mars 2013
284188 Personalnytt april 2013
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283672 Personalpolitikk/likebehandling i permisjonsreglementet
284455 Kartlegging av nåværende praksis i andre kommuner
283695 Sykefravær - 1.kvartal 2013
283746 Oversikt sykefravær 1.kvartal 2013
283748 Grafisk fremstilling av sykefravær 1.kvartal 2013
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Foreløpig rapport forhandlingsturnus

- prøveprosjekt sone Havsø/Helleland

Januar 2012 ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av Lise Ravneberg (soneleder), 
Renate Håland (HTV NSF), Heidi Irene Gravdal (HTV Fagforbundet), Inger K. Aarstad 
(ansatt og turnusanvarlig i sonen) og Renate Tråsavik (personalkonsulent). 

Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen over tid har hatt et ønske om å prøve ut denne 
ordningen, det har vært interesse for denne ordningen politisk og soneleder var motivert for 
prosjektet. Sone Havsø/Helleland ble valgt ut fordi den har et godt arbeidsmiljø og en 
stabilitet i personalgruppen. Det er totalt 22 ansatte i sonen som fikk være en del av dette 
prøveprosjektet.

Hva er forhandlingsturnus?
Forhandlingsturnus, ønsketurnus eller bevegelig arbeidstid er en ordning som gir den ansatte 
fleksibilitet til å være med å bestemme hvilke vakter de vil ha i egen turnusplan. Turnusen 
over x antall uker utarbeides av de ansatte i fellesskap. Driftsmessige hensyn, 
arbeidsmiljøloven og helsepersonellovens bestemmelser er bakgrunnen for disse 
forhandlingene. 

Mål:
Det ble utarbeidet helt tydelige målsetninger for prosjektet, og disse var:

- økt tilfredshet blant de ansatte
- økt innflytelse for de ansatte
- bedre arbeidsmiljø
- reduksjon av turnover 
- bedre omdømme for enheten og kommunen
- reduksjon av sykefravær

Forhandlingsturnus er ikke et virkemiddel mot ønsket deltid, og derfor er det heller ikke satt 
et mål om å få redusert uønsket deltid. Derimot gir det de ansatte anledning til å forhandle

Erfaringer fra Time kommune:
Prosjektgruppen dro på befaring til Time kommune hvor de har innført forhandlingsturnus og 
hatt dette over tid i flere enheter. Vi fikk være tilstede under en forhandling og vi snakke med 
lederne og forhandlingslederne. De hadde valgt en organisering hvor det var 3 
forhandlingsledere for hjelpepleierne som var 50 stk, 1 forhandlingsleder for sykepleierne og 
1 forhandlingsleder for de som jobbet natt. Ved oppstart forhandlet de for 6 uker om gangen. 
Da vi var hos dem forhandlet de 12 uker om gangen eller det antall uker som er beleilig med 
hensyn til ferieavvikling. 

De hadde valgt å gi forhandlingslederne mulighet til å sette timer i timebanken når de brukte 
ettermiddagene på forberedelser. I tillegg fikk forhandlingslederne et årlig tillegg på 5000,-. 
Time rådet oss til å ha møter mellom forhandlingsledere og leder før forhandlingene for å 
kunne utveksle nødvendig informasjon. Leder deltar ikke i forhandlingene, men turnusen er 
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ikke endelig før den er godkjent og signert av leder. Allikevel ble det presisert at de ansatte 
forpliktet seg til de vaktene de førte seg opp på i forhandlingene. 

Det ble innført som en regel at turnusen skal være godkjent 14 dager før iverksettelse. 
Ringevikarene får også invitasjon til å delta i forhandlingene og dersom de tar mer enn 5 
vakter får de 50% overtid for å være med på møtet. NSF og Fagforbundet i Time har fått 
gjestetilgang til Notus slik at de kan godkjenne turnuser elektronisk. 

Disse og andre viktige innspill tok prosjektgruppen med seg videre og drøftet i neste møte. 
Den 11. april informerte soneleder de ansatte om ordningen og hvordan den var tenkt 
implementert fremover. 

Prosjektgruppen tok stilling til flere av disse innspillene fra Time kommune, drøftet dem og 
har valgt noenlunde samme opplegg som dem. I og med at dette er et prøveprosjekt har vi 
bestemt oss for å evaluere fortløpende. 

Midtveis evaluering
Den 13. november hadde gruppen et oppsummeringsmøte etter at 
forhandlingsturnusordningen var i gang. Prosjektgruppen ser det nødvendig at det blir utviklet 
et egen rutine for forhandlingsturnus. Denne rutinen vil være generell på avdelingsnivå, og 
den skal gi rom for at enhetene kan gjøre endringer der det er særegne behov. 

Godkjenning av turnus etter at leder har gitt klarsignal gjøres av plasstillitsvalgt. Det 
forventes at organisasjonene gir nødvendig opplæring til de tillitsvalgte som får denne 
oppgaven.

Soneleder informerer prosjektgruppen i møtet 13.november 2012 om at forhandlingene har 
gått bra så langt. Det var noen som var skeptiske på forhånd, men forhandlingslederne var 
bevisste på at det ikke skulle være de sterkeste som vant frem, og i etterkant var alle fornøyd. 
Leder ser at det ikke var mer ”bytting” av vakter enn det som er vanlig, men at forhandlingen 
setter det i et system. Det forventes også at det vil bli mer bytting av vakter etter hvert når de 
ansatte venner seg til denne måten å organisere turnus på. 

De ansatte har svart på et enkelt spørreskjema hvor de har fått spørsmål om tilfredshet før og 
etter prøveordningen med forhandlingsturnus.

15/18 ansatte har gitt tilbakemelding
Ikke 
fornøyd

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor grad I svært 
stor grad

1. Fornøyd med 
tradisjonell turnus

1 4 10

2. Fornøyd med 
nåværende 
forhandlingsturnus

2 9 4

3. Oppfylte behov og 
ønsker

4 8 3

4. Måten 
forhandlingene 
foregår på

4 7 4

5. Forberedelse før 
forhandling/prosess

3 7 5
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6. Virkemiddel 
deltid

1 2 2 5

Veien videre
Prosjektgruppen skal møtes en siste gang for å oppsummere arbeidet. Det vil utarbeides en 
rapport med en konklusjon på hvorvidt vi vil anbefale rådmannen og innføre 
forhandlingsturnus som en prøveordning ved flere enheter.

Saksbehandlinger: Renate Tråsavik Sted: Egersund Dato: 18.2.2013
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PPEERRSSOONNAALLNNYYTTTT
Visjon for Eigersund kommune – Sammen for alle

År: 2013           Måned: mars

Hva er Personalnytt? 
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 innenfor vårt fagområde. 

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

Kom i form 2013 – resultat for februar måned:
De beste lagene i februar ble: 
1. Blandaball 2 Hellvik skole
2. Trimma-ikkje-likt Grøne Bråden skole
3. IBO IBO – interkommunalt bofellesskap

Teten er altså lik som for januar – bare at 2. og 3. plass har byttet plass. Nå regner jeg med at mange 
benytter fine dager i påsken til å trimme mye slik at disse lagene får ekstra konkurranse i mars. 
Personlig tror jeg at rådmannen har forventninger om at laget til rådmannens ledergruppe snart skal 
vise seg i toppen – blir spennende å følge med fremover. 

Den heldige vinner av gavekort på kr 500,- ble Else Beth Bårdsen som arbeider i administrasjonen i 
helse/ omsorgsavdelingen. Gratulere! 

Status – Deltidsprosjektet – Saman om ein betre kommune:
Deltidsprosjektet har nå fått navn: 

Sammen for alle – heltidskultur. 

Vi vil på den måten ta med oss kommunens visjon inn i arbeidet, og vise at en fremover skal ha økt 
fokus på heltidskultur. Sammen for alle betyr at vi alle må bidra på ulike måter for å klare å løse de 
utfordringer som er knyttet til deltidsproblematikken. 

Status for prosjektet er: 
 Sone Havsø/ Helleland: Har prøvd ut forhandlingsturnus for en periode med gode resultater. Det 

lages nå en rapport som skal være til hjelp for andre enheter som ønsker å prøve ut dette 
virkemiddelet. 

 Sone Havsø/ Helleland og Sone Sentrum/ Hellvik (miljøtjenesten) er nå i gang med å vurdere 
ulike alternative tiltak for å øke deltidsstillinger. Her er dialogen mellom leder, tillitsvalgte og 
ansatte sammen med prosjektlederen. Det blir spennende å høre resultatet av denne prosessen og 
hvilke tiltak som blir valgt.

 Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som består av tre politikere, tre fra administrasjon 
og tre ansattes representanter

 Det er utarbeidet forslag til prosjektplan hvor mål, virkemidler, milepæler kommer frem. 
Prosjektet vil bli evaluert i forhold til dette. Det er viktig å få kartlagt status slik at en underveis i 
prosjektet kan måle effekten av de tiltak som blir valgt. 

 I vår skal det lages en oversikt over hvilke enheter som skal komme med i prosjektet høsten 2013 
og våren 2014. 

Prosjektet strekker seg ut 2015, og i en periode vil det være behov for både å prøve ut nye 
tiltak samtidig som en skal ivareta den daglige driften med å få tilsatt i ledige stillinger. 
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Derfor vil dere se at vi dessverre må lyse ut ledige helgestillinger en periode fremover. 
Målsetningen er imidlertid helt klart: antall helgestillinger skal reduseres betraktelig som 
følge av prosjektet. 

Saker til arbeidsmiljøutvalget i mars:
 Undertegnede er valgt som leder av AMU for 2013
 Det er bestemt at fra høsten 2013 vil det bli en endring i strukturen for AMU i kommunen. Det 

er etablert ett AMU for helse/ omsorg, ett for kultur/ oppvekst og ett for teknisk avdeling. Det 
skal være tre representanter fra arbeidsgiver og tre fra arbeidstaker i utvalget. Kommunalsjef 
skal være en av arbeidsgiverrepresentantene

 Dagen AMU går over til å bli HovedAMU samt AMU for sentraladministrasjonen
 Det er opprettet ett verneombud pr skole gjeldende fra neste skoleår. I dag blir dette ivaretatt 

av et felles verneombud. Det er hovedverneombudet i kommunen som koordinerer valg av 
verneombud

 Det er vedtatt en del reviderte HMS-rutiner som nå skal legges inn i QM+ (kommunens 
kvalitetssystem) 

Eigersund kommunes pensjonsforening: 
Noen av dere er kanskje på vei til å bli pensjonist, og vi vil orientere om at Eigersund kommune har en 
egen pensjonistforening. Både uførepensjonister og alderspensjonister (også AFP) + ektefeller/ 
samboere kan være medlemmer. For tiden er årskontingenten kr 100 pr medlem. 

Pensjonistforeningen har vanligvis et par dagsturer pr halvår (subsidiert av foreningen) + eventuelle 
medlemsmøter. Leder er Ivar Einarsen som kan nås på tlf 51 49 08 22/ 413 28 104 eller e-post: 
ivar.einarsen@dabb.no for mer informasjon og påmelding.

Kurs for å forebygge skader ved vold/ trusler: 
I 2013 har vi fokus på å kunne forebygge skader for våre ansatte i situasjoner knyttet til vold/ 
trusler fra brukere. Det har vært arrangert kurs for en del ansatte på utsatte arbeidsplasser. Vi 
har også valgt å utdanne veiledere – og på sikt instruktører – slik at vi kan bygge opp egen 
kompetanse på dette innad i kommunen. Instruktører og veiledere vil ha som oppgave å dele 
denne kompetanse med andre ansatte, samt at en holder ved like det som en har lært på kurset. 

Kommunens mål er at ingen ansatte skal bli utsatt for vold/ skader i sitt arbeid. Det er viktig 
at det fylles ut interne skademeldinger dersom ansatte er utsatt for dette. I slike situasjoner 
kontakter en nærmeste leder. 

Ansattes dag? 
AMU har bestemt at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se om det er grunnlag å 
arrangere ansattes dag for ansatte i kommunen og hva en slik dag skal inneholde. Det 
nedsettes en gruppe/ komité som skal se på dette. Dagen arrangeres enten sein vår eller tidlig 
høst. 

Har du forslag til hva en slik dag kunne inneholde? Send en mail til meg så skal jeg bringe det 
videre til komiteen! 

Til slutt minner vi om: 
- 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. 
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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. 

- Lønnsslipp på mail: 
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.

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? 
Kommer i slutten av april. Har du saker du ønsker vi skal skrive om kan du sende en mail til: 
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no. 

Med vennlig hilsen 
For Personalseksjonen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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PPEERRSSOONNAALLNNYYTTTT
Visjon for Eigersund kommune – Sammen for alle
Kompetente – vennlige – løsningsorienterte ansatte
År: 2013           Måned: april

Hva er Personalnytt? 
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 innenfor vårt fagområde. 

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

Kom i form 2013 – resultat for mars måned:
Det er kommet inn ønske om at vi setter opp en liste over de ti beste lagene, samt gjennomsnittlig 
antall minutter pr lag. Dette ønsket følger vi selvsagt opp – kan være motiverende å klatre oppover på 
listen. 

De beste lagene i mars ble:
1. Blandaball 2 Hellvik skole 2.962 minutter
2. Okka Brann Brann og redning 2.666 minutter
3. Umbilicus Sentrum Helsestasjon 2.562 minutter
4. Trimma-ikkje-likt Grøne bråden skole 2.291 minutter
5. Etaten Teknisk avdeling 2 2.019 minutter
6. IBO IBO 1.989 minutter
7. Sone Eigerøy/ Lagård Sone Eigerøy/ Lagård 1.964 minutter
8. Sammen for alle Ledergruppen/ ordfører

varaordfører 1.851 minutter
9. Badevaktlaget Egersundshallen 1.786 minutter
10. Husabøspretten Husabø skole 1.753 minutter 

Den heldige vinner av gavekort på kr 500,- ble Nils Georg Hansen. Gratulere! 

Minner kort om reglene: laget må være på mellom 5 – 10 personer. Trim som telles med: gå/ sykling 
til og fra arbeid (ikke trim i arbeidstiden) og trim i fritiden som går ut over 30 minutter pr gang. Vi tar 
sommerferie i juni – august, men kommer sterkt tilbake fra 1. september. Så får vi evaluere på slutten 
av året om vi for 2014 skal ha konkurranse som strekker seg over alle 12 måneder. 

Så da er det bare å trimme alt dere kan nå i mai før det blir pause. 

Status for prosjektet: Sammen for alle 
Heltidskultur i Eigersund kommune
(av prosjektleder Tone Tunheim)

Kommunen har hatt fokus på område uønsket deltid over flere år. Ved oppstart av prosjektet har 
kommunens fokus endret seg fra å redusere uønsket deltid, til å jobbe mot en heltidskultur i Eigersund 
kommune. 

I en større helhet vet vi at det blir for få hender i løpet av årene fremover til å løse de utfordringer 
kommunen vil stå overfor hvis vi skal kunne levere de velferdstjenestene innbyggerne forventer. En 
strategi er at flere jobber mer. At vi jobber mot en heltidskultur, vil gi en bedre effekt for brukerne, 
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organisasjonen og for medarbeiderne, det siste ikke minst med tanke på pensjon og 
trivsel/jobbtilhørighet.

En vil starte prosjektet med å ha fokus på helse og omsorg. Den tradisjonelle turnusordningen i 
helsevesenet har stor betydning for sektorens behov for deltidsstillinger. Med å ha fokus på alternative 
turnusløsninger vil vi se frem mot en heltidskultur i Eigersund kommune.

Status for prosjektet er:
 Prosjektplan er ferdigstilt og klar for godkjenning i styringsgruppen
 Oppstartsrapport til kommunal og regionaldepartementet er levert sammen med 

prosjektplan.
 Prosjektleder, hovedtillitsvalgt fra fagforbundet og Delta har deltatt på kurs i 

”Dispensasjoner fra Arbeidstidsbestemmelsene” i Time kommune
 Prosjektet skal presenteres for lederne i helse og omsorg, hovedtillitsvalgte og politikere i 

styringsgruppen 7. mai. 
 En vil inndele enhetene i ulike bolker slik at det kommer frem når den enkelte enhet etter 

planen skal starte med prosjektet. 

Følg ”Saman om ein betre kommune” på facebook, eller på nettsiden ”samanom.no”

Saker ute på høring: 
Det utarbeides ulike planer og retningslinjer innen personal – noen ganger lager arbeidsgiver forslag 
som sendes ut på høring til de tillitsvalgte – andre ganger settes det ned partsammensatte 
arbeidsgrupper som utarbeider et forslag som sendes ut på høring til de tillitsvalgte. Det er tillitsvalgte 
som gir høringsuttalelser på vegne av dere som ansatte. De fleste prosedyrer/ planer godkjennes av 
administrasjonsutvalget som er et utvalg som består av politikere og ansattes representanter. 

Til møte i juni i administrasjonsutvalget er det sendt ut følgende planer/ retningslinjer på høring: 
- Vær varsomplakat i forhold til sosiale medier som kommunalt ansatt
- Strategisk kompetanseplan for helse/ omsorg
- Lønnspolitisk plan for 2013 – 2014 

Vi vil komme nærmere tilbake til disse når de er vedtatt. En vil om kort tid nedsette en partsammensatt 
arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til personalpolitisk plan med mål og satsningsområder for 
personalarbeidet i årene fremover. 

Lønnsoppgjøret pr 1. mai 2013: 
Som ansatte i Eigersund kommune er en fordelt inn i ulike lønnskapitler. De fleste ansatte er i det som 
omtales som kapittel 4, enhetsledere (soneledere, rektorer, barnehagestyrere) i kapittel 3 og 
akademiske stillinger i kapittel 5. 

For ansatte i kapittel 4 fastsettes deler av lønnen sentralt (mellom KS og fagforeninger sentralt) og noe 
lokalt (de siste årene har dette vær 2. hvert år) Ansatte i kapittel 3 og 5 har all lønnsdannelsen lokalt –
dette skjer årlig. 

Lønnsforhandlinger pr. 1.5.2013 i kapittel 4 er klare, og årets oppgjør er ett mellomoppgjør. I korte 
trekk er resultatet ett generelt tillegg på 0.75 % av grunnlønnen – dog minimum kr 3.100 pr år. Det er 
ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år. 

Når det gjelder ansatte i kapittel 3 og 5 vil det bli gjennomført forhandlinger nå til høsten. 

Beklagelse: 
Da vi gjennomførte lokale forhandlinger høsten 2012 i kapittel 4 var avtalen og intensjonene at det 
skulle sendes ut brev til hver enkelt som fikk tillegg. Det vil være snakk om brev til 600 – 700 ansatte. 
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Ut fra stort press i andre saker over tid så har dette dessverre ikke latt seg gjøre. Det beklager jeg 
personlig på det sterkeste. 

For å forebygge at dette skjer ved neste lokale forhandlinger vil vi denne høsten prøve ut en 
forhandlingsmodul i vårt personaldatasystem. Dersom vi tar i bruk denne som en fast ordning vil en 
kunne sende ut brev automatisk etter at lønnsforhandlingene er sluttført. Vi håper at dette systemet vil 
være med å effektivisere denne prosessen. 

Når lønnspolitisk dokument er vedtatt vil denne bli lagt ut på våre nettsider – jeg vil komme nærmere 
tilbake til dette i personalnytt for juni måned. 

Ansattes dag? 
AMU har bestemt at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se om det er grunnlag å arrangere 
ansattes dag for ansatte i kommunen og hva en slik dag skal inneholde. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som består av følgende personer: 

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal
Margrete Stokset Soneleder – helse/ omsorg avdeling
Annbjørg Skofteland Seksjonssjef – teknisk avdeling
Inger Elin Gridsvåg Hovedtillitsvalgt – utdanningsforbundet
Inger Dyrsand Hovedtillitsvalgt – Fagforbundet

En slik dag vil eventuelt finne sted tidlig høst. Har du forslag til hva en slik dag kunne inneholde? 
Send en mail til meg så skal jeg bringe det videre til komiteen! 

Endringer i bemanning personalseksjonen – inkl lønningskontoret fra 
høsten 2013: 
Leder av lønningskontoret Carl Arthur Tønnessen slutter fra 15. juli 2013. Inger Turid Jacobsen tiltrer 
stillingen fra samme dato. Hun har tidligere arbeidet som leder for lønningskontoret her i kommunen, 
og har de siste årene arbeidet som rådgiver hos leverandøren av det HRM systemet som vi benytter. 

Personalrådgiver Mirjam Mong-Olsen går ut i ett års permisjon fra 1. august, og Renate Tråsavik går 
inn i dette vikariatet fra samme dato. Endelig fordeling av arbeidsoppgaver vil vi komme tilbake til litt 
senere. 

Til slutt minner vi om: 
- 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. 

- Lønnsslipp på mail: 
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.
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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! 

- Eigersund kommunes pensjonsforening: 
Noen av dere er kanskje på vei til å bli pensjonist, og vi vil orientere om at Eigersund kommune har en 
egen pensjonistforening. Både uførepensjonister og alderspensjonister (også AFP) + ektefeller/ 
samboere kan være medlemmer. For tiden er årskontingenten kr 100 pr medlem. 

Pensjonistforeningen har vanligvis et par dagsturer pr halvår (subsidiert av foreningen) + eventuelle 
medlemsmøter. Leder er Ivar Einarsen som kan nås på tlf 51 49 08 22/ 413 28 104 eller e-post: 
ivar.einarsen@dabb.no for mer informasjon og påmelding.

Neste personalnytt? 
Kommer i slutten av mai. Har du saker du ønsker vi skal skrive om kan du sende en mail til: 
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no. 

Med vennlig hilsen 
For Personalseksjonen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Administrasjonsutvalget

Kartlegging av nåværende praksis i andre kommuner 
Organisering av administrasjonsutvalget 

Vår ref.: 13/14943 / 13/1054 / FE- Dato: 23.05.2013

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

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

I møte i administrasjonsutvalget 5.3.2013 ble det stilt spørsmål fra ansattes representant 
Heidi Gravdal om det kan være aktuelt å se nærmere på alternative måter og organisere 
administrasjonsutvalget på i fremtiden. 

Bestemmelser om administrasjonsutvalget er regulert i Hovedavtalen, Del B § 4: 

„Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte 
utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller 
fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker 
skal behandles på en annen måte. 

Det vises til kommuneloven 25. 

Det partsammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for 
kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. 

Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og 
implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige 
myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte. 

De tilsatte skal være representert i dette/ disse utvalg med minst to representanter utpekt av 
arbeidstakerorganisasjonene/ forhandlingssammenslutninger etter forholdstallsprinsippet. 
Som delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv. 

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta med en 
observator med møte- og talerett. 

Nærmere retningslinjer for utvalget(ene) fastsettes gjennom reglement lokalt.“ 

I Eigersund kommune er det bestemt at ansattes representanter har tre plasser i 
administrasjonsutvalget. YS møter med møte- og talerett i tillegg. 

Etter sist møte i administrasjonsutvalget er det foretatt en undersøkelse blant de andre 
kommunene i Rogaland om hvordan en organiserer administrasjonsutvalget. En har fått 
tilbakemeldinger fra et stort flertall av kommunene, og de gir tilbakemelding om at en 
praktiserer den modellen som benyttes i Eigersund kommune i dag: et utvalg bestående av 
ansattes representanter og politikere hvor rådmanns representant har møte og talerett. Et 
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par kommuner i nordfylket har prøvd ut en modell hvor administrasjon, politikere og ansattes 
representanter møtte som likeverdige parter, men etter en evaluering har en gått tilbake til 
den tradisjonelle modellen. 

KS Rogaland er heller ikke kjent med andre kommuner som praktiserer en modell hvor 
administrasjon, politikere og ansattes representanter sitter i administrasjonsutvalget som 
likeverdige parter. 

Eigersund kommune var med i kvalitetskommuneprosjektet i 2009/ 2010. Da besto 
styringsgruppen av tre representanter fra administrasjon, tre fra tillitsvalgte og tre fra 
politikere. Erfaringene fra dette samarbeidet var positive. Tilsvarende modell er videreført i 
prosjektet „Sammen for alle – heltidskultur i Eigersund kommune“ Det er for tidlig å 
konkludere med hvilke erfaringer et slikt samarbeid vil gi. 

Dersom en skal se nærmere på en ny organisering vil rådmannen anbefale at det settes ned 
et utvalg bestående av representant(er) fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte som ser 
nærmere på ulike modeller. Rådmannen vurderer det slik at det vil være mest 
hensiktsmessig at alle parter er representert i en slik utredning da en har ulikt ståsted og 
synspunkter i denne saken. 

Med vennlig hilsen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
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AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 13/14448 / 07/3458 / FE-461 Dato: 22.05.2013

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

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

Sykefravær - 1.kvartal 2013

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 1. kvartal 2013, oversikt 
over utviklingen 1. kvartal siden 2011. 

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 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 viser en reduksjon 
fra 8,3 % til 7.9 %. Kortidsfraværet i 1.kvartal i 2013 er 3,0 % og det er en økning på 0,2 % 
sammenlignet med 1.kvartal 2012, da korttidsfraværet var på 2,8 %. Langtidsfraværet i 
1.kvartal 2013 er 4,9 % og det er en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med 1.kvartal i 2012 
der langtidsfraværet var 5,5 %. 

Avdelingsvis er det en økning innen sentraladministrasjonen, og ved barnehagene i avdeling 
Kultur og oppvekst. Totalfraværet ved barnehagene i 1.kvartal 2013 er på 13,9 % og det er 
en økning på 3,2 % sammenlignet med 1.kvartal 2012, da totalfraværet var på 10,7 %. I 
avdeling for Tekniske tjenester har en den største reduksjonen i sykefraværet. Totalfraværet 
for 1.kvartal 2013 endte på 5,7 % og det innebærer en reduksjon på 2,1 % sammenlignet 
med 1.kvartal 2012, der totalfraværet var 7,8 %.

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

 Det er i år blitt gjennomført to kurs vedrørende temaet ”Vold og trusler”. En har i 
første omgang prioritert de tjenesteområdene som er mest utsatt for vold og trusler.
En har også fått utarbeidet nye rutiner for hvordan man som ansatte skal forholde seg 
når det oppstår situasjoner med vold og trusler. Disse rutinene inngår i våre nylig 
reviderte HMS rutiner.

 I mars arrangerte vi de årlige IA dagene hvor alle ledere, hovedtillitsvalgte og 
verneombud deltok. Vi hadde hovedfokus på forebyggende tiltak som,
forhåpentligvis, kan medvirke til at vi reduserer våre sykefraværstall.

 Vi har i møte, 14.05.13, sammen med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og 
bedriftshelsetjenesten hatt en gjennomgang av ”Handlingsmålene IA” for året 2013. 
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Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
283746 Oversikt sykefravær 1.kvartal 2013
283748 Grafisk fremstilling av sykefravær 1.kvartal 2013

Side 95 av 100



283746_1_P

SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
1. KVARTAL 2011, 2012 og 2013

KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT

FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR %

1.kvart-11 1.kvart-12 1.kvart-13 1.kvart-11 1.kvart-12 1.kvart-13 1.kvart-11 1.kvart-12 1.kvart-13

SENTRALADM. 3,3 3,2 3,2 9,5 3,4 4,8 12,8 6,6 8

KULTUR/OPPVEKST 3,2 2,6 3,3 5,2 4,7 4,2 8,4 7,3 7,5

    Skoler 2,8 2,5 3,3 5,7 5 3,8 8,5 7,5 7,1

    Barnehager 6,8 4,7 4,8 6,7 6 9,2 13,6 10,7 13,9

HELSE- OG OMSORG 2,5 3 2,9 7,5 6,8 6,1 10 9,8 9

KULTUR 0 0,3 0 0 0 0,3

TEKNISKE TJENEST. 2,6 3 2,6 6,2 4,8 3,1 8,8 7,8 5,7

TOTALT 2,8 2,8 3 6,5 5,5 4,9 9,3 8,3 7,9
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
1.kvartal 2009, 2010 og 2011

korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær %

1.kvartal 2011 2,8 6,5 9,3

1.kvartal 2012 2,8 5,5 8,3

1.kvartal 2013 3 4,9 7,9
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1058
Journalpostløpenr.:
13/14989

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
009/13 Administrasjonsutvalget 04.06.2013

Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
4.6.13.
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.05.2013:

Side 98 av 100



 
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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