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Informasjon fra rådmann

1/14 Rektorstilling Åsgård skole
Jf. notat fra rådmannen datert 14.02.2014, jnr. 14/00702-1

Informasjon fra leder og eventuelt

Referatsaker

Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) dokumenter:
1. Protokoll 12.11.2013
2. Innkalling 12.11.2013
3. Nyhetsbrev nr. 01-2013 fra NAV Arbeidslivssenter Akershus

Diverse:
4. Oversikt over møtegodtgjørelse 2013.
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Saker til behandling

ADM-1/14
KS debatthefte "Tid for endring" - strategikonferanse 2014

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 14/00203-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 1/14 05.03.2014

Rådmannens innstilling:
Ås kommune svarer slik på spørsmålene fra KS:

1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014?
Svar: Pensjonsordningen bør være tema ved tariffoppgjøret. Arbeidstakernes
andel bør vurderes.

2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?
Svar: Lønnsveksten bør være innenfor anslaget på 3,5%, jfr statsbudsjettet for
2014.

3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal
prioriteres?
Svar: Lokal pott prioriteres fremfor generelle tillegg. Det bør ikke gis sentrale
føringer for bruk av lokal pott.

4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i
minstelønnssystemet i HTA kapittel 4?
Svar: Ansiennitetsstigene for stillinger med krav om høyskoleutdanning med
ytterligere utdanning og master i kapittel 4 B bør vurderes avviklet. Disse
gruppene bør i større grad kunne lønnsfastsettes lokalt ut fra stillingens
ansvar, myndighet og kompleksitet slik som det gjøres for stillinger i kap. 5.

5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal
lønnsdannelse?
Svar: Det er hovedsakelig ledelsen og enhetsledere (ca 45) som er i kap. 3.4.
I kap. 5 (ca 50) er akademikergruppene, ingeniører, arkitekter etc og noen
avdelingsledere. Omfanget er passe.

Ås, 29.01.2014

Trine Christensen Wenche Vedhugnes
Rådmann Organisasjons- og personalsjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Administrasjonsutvalget

Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalg

Vedlegg:
KS Debatthefte 2014.pdf

Utskrift av saken sendes til:
Organisasjons- og personalsjef

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
KS debattgrunnlag er utgangspunktet for KS dialog med medlemmene på
strategikonferansene for 2014. Medlemsinnspill danner grunnlaget for de temaene
KS skal ta videre inn i møte med arbeidstakerorganisasjonene i tariffoppgjøret og i
konsultasjonene med staten.

KS ber om medlemmenes innspill:
Debattheftet skal behandles på strategikonferansen for Akershus i mars.
Behandlingen skal gi KS tilbakemeldinger ifht årets tariffoppgjør, samt støtte for de
standpunkter/saker som KS fremmer i konsultasjonsmøtene med regjeringen.

Debattheftet inneholder problemstillinger som bør drøftes lokalt. Slik debattheftet er
lagt opp, er de et grunnlag for politiske drøftinger av viktige spørsmål på lokalt nivå.
Det vises til debattheftet som følger vedlagt.

Debattgrunnlaget:
Det legges opp til at det blir de viktigste temaene for kommunesektoren som setter
preg på forhandlingene.

Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning
i kommunene og fylkeskommunene?
Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan
tilrettelegges og løses godt og effektivt?
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Arbeidsgiverpolitikk for framtida
Momenter som er berørt i debattheftet:

Store arbeidskraftutfordringer fremover
Behov for kompetanseutvikling
Ny rekruttering/rekruttere begge kjønn
Utvikle en heltidskultur
Øke avgangsalder
Redusere sykefraværet ytterligere
Innovasjon i oppgaveløsning og organisering av arbeidet

For å møte utfordringene anbefales at det utarbeides arbeidsgiver- og
rekrutteringsstrategier som oppdateres regelmessig. KS skal stimulere til –og bistå i
dette arbeidet, og lanserer nå «Arbeidsgiverpolitikk for framtida». Denne vil vise
oppdatert utfordringsbilde med forslag til prioriterte innsatsområder, hvor ledelse står
sentralt. «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» blir presentert på strategikonferansen og
KS vil tilby regionale/fylkesvise samlinger i 2014.

Hovedoppgjøret –frontfaget og Holdenutvalget
Frontfagmodellen bygger på ideen om at lønnsveksten i Norge må tilpasses
lønnsutviklingen i konkurranseutsatte næringer. Dette for å unngå at lønnsveksten
over tid ikke blir høyere enn hos våre handelspartnere. Målet er å sikre en sunn
samfunnsøkonomi med et sterkt næringsliv og høy sysselsetting. Holdenutvalget har
som utgangspunkt at frontfagmodellen videreføres selv om den skaper spenninger
og utfordringer. Det sentrale er også om hvor representativ den er, dens økonomiske
ramme og hvordan uenigheter om dette kan påvirke lønnsoppgjørene i offentlig
sektor.

Økonomiske anslag og forutsetninger for 2014
De siste 10 årene har sysselsettingen økt vesentlig og arbeidsledigheten har vært
stabil lav. Lønningene har steget årlig med 4,3% i gjennomsnitt, og har bidratt til høyt
lønns- og kostnadsnivå i landet.
KS vil arbeide for at det i 2014 blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør og
anbefaler at den økonomiske rammen i frontfaget legges til grunn ved lønnsoppgjøret
i 2014.

Pensjon har blitt dyrere.
Høy lønnsvekst i forhold til avkastning på pensjonsmidler er en vesentlig årsak til
økte pensjonskostnader i kommunesektoren. Premien som andel av fastlønn er
mangedoblet siden tidlig på 90-tallet og ligger nå på 18-22%. Mens arbeidstakernes
andel har hele tiden ligget fast på 2%. I folketrygden er det innført to store
innsparinger; levealdersjustering og ny regulering (indeksering) av løpende
pensjoner. Disse endringene motvirker økningen i pensjonskostnader og bidrar til en
betydelig reduksjon i pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader.
Pensjonsordningen i offentlig sektor vil være et sentralt tema framover.
Pensjonsordningen bør bygge på de samme prinsipper som folketrygdens
alderspensjon, begrense kostnadsveksten, tilpasses arbeidslinjen og legge bedre til
rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor. KS legger til grunn at det fortsatt
skal være tilnærmet like pensjonsordninger i stat og kommune.
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Lønnssystemet i endring
Dagens minstelønnssystem ble innført i 2002 og har sikret ansatte en garantert
lønnsnivå (minstelønn). KS mener at dette bør endres til å ivareta at alle gis en
garantert lønnsutvikling. En slik endring vil stille større krav til den lokale
lønnspolitikken og de lokale lønnsforhandlinger i kommunene.
Konverteringskostnader må i såfall belastes den økonomiske rammen.

Andre temaer som vil kunne prege tariff 2014:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet –SFS 2213
Denne har over mange år vært gjenstand for stort engasjement. Arbeidstakersiden
ønsker i stor grad frihet til å disponere egen arbeidstid m.m, mens arbeidsgiver
ønsker større lokal styring og økt fleksibilitet i disponering og planlegging av lærernes
arbeidstid. Arbeidsgivere har også uttrykt behov for å få til mer rom for felles
refleksjon og kollegialt samarbeid, kompetanseutvikling og skoleutvikling. I Danmark
ble det våren 2013 gjort endringer, som igjen har aktualisert ønsket om
modernisering av lærernes arbeidstid her i landet og til endring i retning av mer
ordinær arbeidstid.

KS har reist følgende spørsmål:
1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014?
2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?
3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal

prioriteres?
4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i

minstelønnssystemet i HTA kapittel 4?
5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal

lønnsdannelse?

Alternativer:
Det foreligger to alternativer:

1. Behandle spørsmålene som fremgår av debattgrunnlaget og avgi skriftlig
uttalelse.

2. Ikke avgi skriftlig uttalelse.

Miljømessige konsekvenser:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Vurdering:
Rådmannens mener at kommunen som arbeidsgiver bør gi uttalelse til debattheftet:
Tid for endring –Strategikonferansene 2014. Dette er arbeidsgivers (kommunens)
mulighet til å gi innspill på mål og prioriteringer for årets og kommende års
forhandlinger. Det er derfor viktig at kommunen som arbeidsgiverpart gir innspill til
KS som sentral forhandlingspart på vegne av de fleste kommuner.
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Det er positivt at KS skal bistå kommunene i utarbeidelse av arbeidsgiver- og
rekrutteringsstrategier ved å lansere «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» på
strategikonferansen i mars.

Ås kommune ser at det vil være en utfordring å rekruttere/beholde nødvendige og
kvalifiserte medarbeidere samtidig som kommunen er i en sterk vekst som medfører
endringer/omstilling. Kravene til mer effektiv og fleksibel utnyttelse av de ansatte ved
at flere/større/nye oppgaver skal dekkes innenfor samme ressursrammer, må møtes
med økt fleksibilitet og mer målrettet utvikling av kompetanse hos de ansatte.

KS må satse videre på å trekke frem de positive tiltakene/eksemplene som gjøres i
kommune-Norge. Det har vært positivt at KS har satset på å få frem positiv omtale
knyttet til tjenestene. Den aktive satsningen med informasjon om kommunesektoren
til utdanningssystemene bør fortsette. Dette fremmer nyrekruttering til sektoren.

KS bør satse videre på å forenkle de administrative oppgavene i arbeidet for å
redusere sykefraværet. I dag er det i svært liten grad muligheter for å tilsette
arbeidstakere i fasen der den reduserte funksjonsevnen ikke er avklart eller det er
usikkert hvordan den ansattes funksjonsevne i fremtiden blir. For å få flere med
redusert funksjonsevne i arbeid, er det viktig at KS påvirker slik at lov og avtaleverk
tilpasses nasjonale satsninger.

Pensjonsordning:
Pensjonsordningen bør være tema ved tariffoppgjøret. Arbeidstakernes andel bør
vurderes. I vurderingen må en ta høyde for at en økning i arbeidstakernes andel kan
påvirke rekrutteringssituasjonen negativt. Økningen i pensjonskostnader bør
kompenseres fra staten til kommunene.
Videre bør KS vurdere sentrale tiltak for å heve den reelle pensjonsalder. Dette bør
samsvare med endringer i folketrygdens levealderjustering.
Det bør også vurderes om en reduksjon av arbeidsgiveravgiften kan være gunstig for
å stimulere sektoren til tiltak for å beholde denne gruppen i arbeid.

Økonomisk ramme.
Lønnsveksten bør være innenfor anslaget på 3,5%, jfr statsbudsjettet for 2014.
Samtidig er det viktig at KS bidrar til at kommunene har et lønnsnivå som sikrer
rekrutteringen til sektoren og som ikke bidrar til ytterligere lønnsforskjeller i forhold til
statlig og privat sektor.

Prioriteringer i lønnsoppgjøret.
Lokal pott prioriteres fremfor generelle tillegg. Det bør ikke gis sentrale føringer for
bruk av lokal pott.

Lønnselementer som kan prioriteres ned til fordel for endringer i
minstelønnssystemet.
Ansiennitetsstigene for stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere
utdanning og master etc i kapittel 4 B bør vurderes avviklet. Disse gruppene bør i
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større grad kunne lønnes direkte ut fra stillingens ansvar, myndighet og kompleksitet
etc slik som det gjøres i kap. 5. Dvs kun gis lokal lønn.

Andre kommentarer: Garantert lønnsutvikling anbefales gitttil alle i kap. 4. I tillegg
bør stillingsgruppene; assistenter, fagarbeider og høyskolenivå i kap. 4.B og
undervisningsstillinger i kap. 4.C, gis sentrale tillegg.
Det bør også vurderes om ansiennitetsstigene til 4 C (undervisningsstillinger) bør
endres og lages mer i tråd med øvrige grupper. 16 års ansiennitet bør enten avvikles
eller lages som en felles modell for gruppene.

Eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse.
Det er hovedsakelig ledelsen og enhetsledere (ca 45) som er i kap. 3.4. I kap. 5 (ca
50) er akademikergruppene, ingeniører, arkitekter etc og noen avdelingsledere.
Omfanget er passe.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.
KS bør prioritere å få på plass en god arbeidstidsordning. Skal kommunene som
skoleeiere få mulighet til en styrt utvikling av skolen ut fra nasjonale og kommunale
føringer, må skoleeier ha nødvendig myndighet og fullmakter. Dette betyr at
undervisningspersonalet må ha en annen arbeidstidsordning enn de har i dag.

Andre forhold
Det er viktig at kommunesektoren har konkurransedyktige lønnsbetingelser. Dette vil
være avgjørende for å sikre tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft. Videre kan
dette også påvirke søkningen til utdanningsinstitusjoner der kommunen får sin
arbeidskraft ifra. Det er derfor viktig at KS også søker å bygge opp under dette ved
tarifforhandlingene.

Særskilte forhandlinger slik de fremgår i dagens kap. 4.A.3 og 5.3 bør vurderes.
Forhandlingsbestemmelsene vedrørende rekruttere-/beholde-saker bør vurderes og
arbeidsgiver bør ensidig kunne fastsette lønn i slike tilfeller uten at det må
gjennomføres formelle drøftinger/forhandlinger i forkant. Dette er unødvendig og
ressurskrevende.

Kap. 5 bør vurderes rendyrket til kun å ha akademikergruppene.
Ergoterapeutstillinger og jordmorstillinger og kanskje andre også, bør vurderes flyttet
over til kap. 4 B da disse gruppene ofte sammenlignes med sykepleier-,
fysioterapeut- og/eller helsesøsterstillinger. Det bør også vurderes om deler av kap.
4B/4C slik som masternivå og høyere bør samordnes med stillingene i kap. 5.
Avdelingslederkoder med fullt fag, økonomi og personalansvar bør også inngå i kap.
3 med et eget punkt.

Sentralt fastsatte funksjoner og funksjonstillegg bør vurderes avviklet.

Det må kun være en virkningsdato for ny sentral tarifflønn.
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Det er generelt viktig at det ikke avtales nye kostnadskrevende velferdsordninger.

Medbestemmelse:
Ikke aktuelt, da dette debattgrunnlaget kun skal behandles av
administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter.

Konklusjon:
Fremkommer i rådmannens innstilling.
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ADM-2/14
Stilling som plan- og utviklingssjef - utlysning

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 14/00516-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 2/14 05.03.2014

Rådmannens innstilling:
1. Stilling som plan- og utviklingssjef utlyses.
2. Vedlagte utlysningstekst godkjennes.

Rådmannen avgjør utlysningssteder.
3. Ansettelsesutvalget består av:

- Rådmann Trine Christensen
- Representant for tillitsvalgte
- Eventuelt inntil to politikere utpekt av administrasjonsutvalget.

Ås, 18.02.2014

Trine Christensen Wenche Vedhugnes
Rådmann Organisasjons- og personalsjef

Vedlegg:
Forslag til utlysningstekst
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Bakgrunn for saken:
Stillingen ble utlyst eksternt som et 2 års vikariat i 2012. Vikaren sluttet i Ås
kommune høsten 2013. Da det var kort tid igjen av vikariatsperioden, valgte rådmann
å konstituere en ansatt i plan- og utviklingsavdelingen for resten av perioden dvs
frem til sommeren 2014.

Stillingsinnehaver har søkt videre permisjon fra Ås kommune frem til 15.08.2015.
Søknaden er ikke knyttet spesifikt til lederstillingen, og da kan kommunen lyse ut
den faste stillingen. Permisjonssaken behandles i egen sak.

Rådmannen vurderer at det er behov for rask avklaring i saken. Derfor fremmes både
permisjonssaken og sak om utlysning i samme møte.

Administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet.

Alternativer:
1. Utlyse fast stilling som plan- og utviklingssjef.
2. Utlyse vikariat som plan- og utviklingssjef.
3. Videreføre dagens løsning ved å tilby videre konstituering i stillingen.

Vurdering:
Ås kommune har mange og store utfordringer innen plan- og utviklingsavdelingens
arbeidsområde; oppfølging av kommunal planstrategi, sentrumsutvikling,
næringsutvikling, reguleringsplaner m.m. Stillingen har sentrale oppgaver knyttet til
disse områdene. I den senere tid har det vært omorganisering av avdelingen. Det er
nyttig å bygge avdelingen opp med en leder som har en langsiktig tilhørighet.

Med utgangspunkt i de mange store utfordringene i år og i årene fremover, ser
rådmann at det er behov for en avklart ledelse og kontinuitet i bemanningen.
Ut fra permisjonssøknaden vurderer rådmannen at alternativ 2 og 3 ikke er aktuelle.

Rådmannen anbefaler at fast stilling utlyses.

Rådmann vil oppdatere stillingsbeskrivelsen i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Medbestemmelse:
Arbeidstakerorganisasjonen er orientert.

Konklusjon:
Det lyses ut stilling som plan- og utviklingssjef.
Vedlagte utlysningstekst godkjennes.
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Rådmann vurderer det som vesentlig og viktig å få en leder i fast stilling på plass.
Dette på bakgrunn av de mange utfordringene kommunen står overfor i årene
fremover.
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