
 
 

Utvalg: Administrasjonsutvalget 
Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20  
Sak – fra / til: 004/13 - 009/13 
 

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Leif Erik Egaas – H Tom Harry Albertsen – FrP Tor Dahle – AP 
Anja Hovland – H Solveig Ege Tengesdal – KRF Inger Elin Gridsvåg – Unio 
Inger W. Dyrsand – Fagfb Heidi Irene Gravdal – Fagfb.  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Unn Therese Omdal – AP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Tor Olaf Gya - SP   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
   
 
Merknader til møtet: 

 Delta v/Torhild S. Bowitz møtte. 
 Tone Tunheim – prosjektleder for ”Sammen for alle – heltidskultur” deltok fra starten av 

møtet for å svare på event. Spørsmål knyttet til prosjektet. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Målfrid Espeland 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Administrasjonsutvalget 



 
 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00): 
 

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 

004/13 Lønnspolitisk plan 2013 - 2014  

005/13 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 5.3.13.  

006/13 Strategisk kompetanseutvikling  

007/13 Vær varsom plakat  

008/13 Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 4.6.13.  

009/13 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 4.6.13.  

 
 
 
 



004/13: Lønnspolitisk plan 2013 - 2014  
 

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.  
 
 
 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig godkjent. 
 
ADM-004/13 Vedtak: 
 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

005/13: Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 
5.3.13.  
 

Forslag til vedtak 24.05.2013: 
 
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 5.3.13 godkjennes. 
 
 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
ADM-005/13 Vedtak: 
 
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den 5.3.13 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

006/13: Strategisk kompetanseutvikling  
 

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. 

 
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.  

 
 
 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
ADM-006/13 Vedtak: 
 
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. 

 
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.  

 
 
 

007/13: Vær varsom plakat  
 

Rådmannens forslag til vedtak 04.06.2013: 
Forslag til Vær varsom plakat i forhold til sosiale medier vedtas.  
 
 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: 
 Høringsuttalelse fra Udanningsforbundet dat. 24.4.2013. 
 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
ADM-007/13 Vedtak: 

 
Forslag til Vær varsom plakat i forhold til sosiale medier vedtas.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

008/13: Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 4.6.13.  
 

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. 

 
 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
 

5 13/14428 I 21.05.2013 
Fagforbundet;  
FO Egersund 

Personalpolitikk/likebehandling i 
permisjonsreglementet 

 
Heidi Gravdal stilte spørsmål vedr. permisjon for ansatte som gå i turnus som ikke får de 
samme rettighetene når det gjelder å få permisjon for deltakelse på kurs.  
 
Spørsmålet ble besvart av personalsjefen som svarte at det i sommer blir foretatt trevisjon av 
permisjonsreglementet og arbeidsreglementet. 
Det samme vil skje med Partnerskapsavtalen mellom Eigersund kommune og NAV som skal 
løftes frem på nytt. 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
ADM-008/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

009/13: Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 
4.6.13.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.05.2013: 
 
 
 
 
 



 
04.06.2013 Administrasjonsutvalget 
 
 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 
Det fremkom innen forslag til vedtak.. 
 
ADM-009/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


