
Ås kommune

14/00051

MØTEPROTOKOLL

Administrasjonsutvalget

Møtetid: 05.03.2014 kl. 16.30 –17.50
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanter:
Sp: Odd Rønningen
SV: Saroj Pal
H: Gro Haug, Egil Ørbeck

Arbeidstakerrepresentanter:
FF: Eli Stokkebø
UDF Audun Johannessen
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF:Fagforbundet avd. 278 Ås)

Møtende varamedlemmer:
A: Ivar Ekanger
V: Olav Østerås
UDF Hanne Nesfeldt

Forfall:
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck
NSF: Thomas-André Sandvik

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård -sekretær,
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og teknisk sjef Arnt Øybekk.

Diverse merknader:
Odd Rønningen fungerte som leder.
Saroj Pal var forespurt om å godkjenne protokoll, enstemmig tiltrådt.
Dagsorden:
Leders forslag om endret behandlingsrekkefølge fikk enstemmig tilslutning.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen, ADM-sak
3/14, sak 2/14 bortfalt, og til slutt sak 1/14.

Møteprotokoll godkjent 10.03.2014 av fung. leder Odd Rønningen og Saroj Pal.

Underskrifter:
_____________________ _____________________
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Informasjon fra rådmann:

1 . Rektorstilling Åsgård skole. Notat datert 1 4.02.201 4 var sendt ut samtidig med
innkallingen, jf. saksdok.nr. 1 4/00702-1 . Rådmannen orienterte om status og
rekrutteringssituasjon.

2. Teknisk sjef går av med pensjon sommeren 201 4. Rådmannen kommer tilbake til
administrasjonsutvalget om rekruttering.

3. De sentrale partene er blitt enige om forslagene til regelendringer i forbindelse
med ny IA-avtale. Forslagene ble sendt ut på høring 4. mars. Rådmannen
kommer tilbake med mer informasjon i saken.

Informasjon fra leder og eventuelt:

Ingen.

Referatsaker:

Referatsakene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling:

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

Administrasjonsutvalgets behandling 05.03.2014:
Kun arbeidsgiversiden har stemmerett i saken. Tillitsvalgte fikk anledning til å uttale
seg.

Rådmannen informerte om og delte ut uttalelse fra Fylkesmøtet KS Akershus
«Uttalelse til tariffoppgjøret 2014», vedtatt 04.03.14.
Saksfremstilling med rådmannens innstilling til administrasjonsutvalget var sendt inn
til KS på forhånd. Administrasjonsutvalgets uttalelse vil bli sendt KS.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
1. «vurderes» endres til «opprettholdes»
3. Stryk siste setning. Første setning endres til: Lokal pott er viktig for å finne gode

lokale tilpasninger.

Saroj Pal (SV) fremmet forslag om at punkt 4 går ut. Dagens ordning fortsetter.
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Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om KS’ pkt. 1, første kulepunkt som alternativ til
rådmannens innstilling pkt. 1:
Pensjonsordningen i offentlig sektor bør ikke bli et tema ved tariffoppgjøret 2014.

Votering: (6 stemmer)
H’s forslag til pkt. 1 ble nedstemt 4-2 (2H).
Rådmannens innstilling pkt. 1 med Ap’s endring, ble enstemmig vedtatt ved alternativ
votering mot rådmannens innstilling pkt. 1.
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling pkt. 3 med Ap’s tillegg ble enstemmig vedtatt ved alternativ
votering mot rådmannens innstilling pkt. 3.
Rådmannens innstilling pkt. 4 ble vedtatt 5-1 (1SV) ved alternativ votering mot SV’s
forslag.
Rådmannens innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak 05.03.2014:
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 opprettholdes.

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 er viktig for å finne gode lokale tilpasninger.

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.
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ADM-2/14
Stilling som plan- og utviklingssjef - utlysning

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.

Administrasjonsutvalgets behandling 05.03.2014:
Saken utgikk som følge av vedtak i ADM-sak 3/14.

ADM-3/14
Søknad om utvidet permisjon fra Ås kommune

Rådmannens innstilling:
Søker gis utvidet permisjon fra Ås kommune. Den utvidede permisjonen gjelder fra
01.06.2014 til 15.08.2015.

Administrasjonsutvalgets behandling 05.03.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 3.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag:
Søker gis utvidet permisjon fra stillingen som plan- og utviklingssjef i Ås kommune.
Den utvidede permisjonen gjelder fra 01.06.2014 til 15.08.2015.

Votering:
Ap’s forslag ble vedtatt 8-1 (Sp) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling.

Administrasjonsutvalgets vedtak 05.03.2014:
Søker gis utvidet permisjon fra stillingen som plan- og utviklingssjef i Ås kommune.
Den utvidede permisjonen gjelder fra 01.06.2014 til 15.08.2015.

Konsekvens av vedtaket:
ADM-sak 2/14 bortfaller.
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