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Ås kommune t i

MØTEPROTOKOLL

Administrasjonsutvalget

Møtetid: 09.04.2014 kl. 16.30 - 17.40
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgetsmedlemmer/varamedlemmer møtte 9 av9.

Møtende medlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanten
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck
Sp: Odd Rønningen
H: Gro Haug, Egil Ørbeck

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

Møtende varamedlemmer:
A: Ivar Ekanger

Forfall:
SV: Saroj Pal

Fra administrasjonen møtte:
Fung. rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,
førstekonsulent Vibeke Berggàrd - sekretær,
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, teknisk sjef Arnt Øybekkog
økonomisjef Emil Schmidt.

Diverse merknader: Ingen

Møteprotokoll godkjent 10.04.2014
av leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen.
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Informasjon fra rådmann
Fylkesmannen har hatt to dagers tilsyn av helsestasjonstjenesten i forbindelse med
et landsomfattende opplegg. Ås kommune var eneste kommune uten avvik blant de
åtte som har hatt tilsyn.

Informasjon fra Ieder og eventuelt
Ingen.

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

ADM-4/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Administrasjonsutvalgets behandling 09.04.2014:
Eli Stokkebø presenterte et skriftlig innspill på vegne av Fagforbundetog UDF og ba
om at det ble lagt ved protokollen.

Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til et omforent forslag:
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Administrasjonsutvalgets innstilling 09.04.2014:
Formannskapet bes opprette en politisk arbeidsgruppe.

Vedlegg til administrasjonsutvalgets protokoll:
Kommentarer fra Utdanningsforbundetog Fagforbundet, jf. 14/01197-8

ADM-5/14
Arbeidsgiverpolitikk og Iønnspolitikk

Rådmannens innstilling:
Ås kommunestyre godkjenner forslag til ny arbeidsgiverpolitikk m/ny Iønnspolitikk,
jfr vedlegg 1 og 2.

Administrasjonsutvalgets behandling 09.04.2014:
Leder leste opp arbeidsmiljøutvalgets behandling og vedtak 09.04.2014 i
AMU-sak 4/14.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak.

Votering: Ap's forslag ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak 09.04.2014:
Saken sendes tilbake til rådmannen. Saken fremmes på ny når det har vært en
bredere prosess mellom administrasjonen og de ansattes organisasjoner.
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ADM-6/14
Etatsjef for tekniske tjenester - utlysning av stilling

Rådmannens innstilling:
1. Stillingsomteknisksjefutlyses.
2. Vedlagteutlysningstekstgodkjennes.

Rådmannenavgjørutlysningssteder.
3. Ansettelsesutvalget består av:

- RådmannTrineChristensen
- Representant for tillitsvalgte
- Eventueltinntilto politikereutpektav administrasjonsutvalget.

Administrasjonsutvalgets behandling 09.04.2014:
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag:
Tilsvareradministrasjonsutvalgetsvedtak.

Votering: H’sforslagbleenstemmigvedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak 09.04.2014:
1. Utvalgettar til etterretningat stillingenalleredeharværtannonsert.
2. Administrasjonsutvalgetønskerat Ola Nordal(A) og KjetilBarfelt(FrP) deltarfra

politisk side.
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Vedlegg til administrasjonsutvalgets protokoll 09.04.2014, ADM-sak 4/14:

Til Administrasjonsutvalgetsmedlemmer.

ADM-4/14 09.04.2014

Kommenlarcr fru Utdanningsforbundetog Fagforbundet

Sak Ås kommunes reglementer —revidering

Om Admlnistrasjonsutvalget:

Utdanningsforbundetog Fagforbundeter uenig i rådmannensforslag om revideringav

adminlstrasjonsutvalget og om å ta bort ankeadga ng i tilsettíngs- og permisjonssaker. For oss som

arbeidstakerorganisasjonerer det spesieltviktig at vi fortsatt har denne ankeadgangen.Vi har gode

eksernplerpå at dette for einsam:i kornmunen,kun har vaertav det gode,vi har eksemplerpà at når

slike sakerkommertil adrninistrasjonsutvalget,blir sakenegrundig belyst,og alle får si sin mening.

Selvom denneankeadgangenikke lengerstår i hovedavtalen,såmå vi minne på at det er fullt mulig

å ha regler og rutiner som er bedre enn hvasom står i avtalen. Hovedavtalenomhandlerdet en skal

gjøre, og hvaen gjensidigforplikter segtil, men at det er fullt mulig og ha bedre avtaler, regler og
rutiner.

Dette gjelder alt innenfor lov og avtaleverk.

For Utdanningsforbundet

For Fagforbundet
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