
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalget 

Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset 

Dato: 08.10.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Einar Gagnat Leder SP 

Olaf Hanset Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Sissel Ebbesen Bugge Medlem TV 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

May Tove Bye Aarstad MEDL TV 

Gudbjørg Frisvoll NESTL KRF 

Pia Therese Solberg Nordli MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Eli Langset Gjermundnes Pia Therese Solberg Nordli KRF 

Jan Rindli Gudbjørg Frisvoll SP 

Anita Storholt Mittet May Tove Bye Aarstad TV 

 

Merknader 

Delta stilte spørsmål om vedtak i sak 7/12 i møtet den 26.9.2012 om røyking i arbeidstida blir 

fulgt opp.  Det presiseres at reglementet må følges opp av lederne slik at det blir lik praktisering 

i organisasjonen. 

 

Det ble gitt informasjon om følgende: 

 Innføring av elektronisk kvalitetssystem – Kvalitetslosen 

 Konsekvenser for ansatte som følge av politiske vedtak 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne-Karin Sjøli personalsjef 

Liv F. Husby rådmann 

   

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 5/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 6/14 Referatsaker   

RS 1/14 Brosjyre - ID-kort for ansatte  2014/359 

PS 7/14 Permisjonsreglement - revidering høst 2014  2014/962 

 

 

PS 5/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.10.2014  

Protokoll fra møtet den 12.3.2014 ble godkjent og signert.  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 08.10.2014 

Protokoll fra møtet den 12.3.2014 ble godkjent og signert.  

 

 

PS 6/14 Referatsaker 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.10.2014  

RS 1/14 Brosjyre - ID-kort for ansatte 

Referatsaken tatt til orientering. 

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 08.10.2014 

Referatsaken tatt til orientering. 

 

 

PS 7/14 Permisjonsreglement - revidering høst 2014 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.10.2014  

Det ble enighet om følgende endringer i det framlagte Permisjons- og fleksitidsreglementet: 

 

Pkt 14.4 Utdanningspermisjon  

Punkt 1, siste setning endres slik: Dersom flere søker på samme studie kan ansiennitet i 

kommunen legges til grunn i vurderingen om hvem som får tilbudet. 

 

Punkt 14, nest siste setning endres slik: Vilkårene for tilbakebetaling av dekte utgifter blir fastsatt 

av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. 



 

 Side 4 av 4 

  

Pkt 17 Fleksitidsreglement 

Avsnittet under Kjernetid endres slik: 

Hovedregelen vil fortsatt være at ordinær arbeidstid 08.00 – 15.30 følges.  Ansatte som ønsker å 

benytte seg av muligheten til å starte arbeidsdagen senere/og eller slutte arbeidsdagen tidligere 

kan bare gjøre det unntaksvis og ikke som en fast ordning. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 08.10.2014 

Pkt 14.4 Utdanningspermisjon  

Punkt 1, siste setning endres slik: Dersom flere søker på samme studie kan ansiennitet i 

kommunen legges til grunn i vurderingen om hvem som får tilbudet. 

 

Punkt 14, nest siste setning endres slik: Vilkårene for tilbakebetaling av dekte utgifter blir fastsatt 

av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. 

  

Pkt 17 Fleksitidsreglement 

Avsnittet under Kjernetid endres slik: 

Hovedregelen vil fortsatt være at ordinær arbeidstid 08.00 – 15.30 følges.  Ansatte som ønsker å 

benytte seg av muligheten til å starte arbeidsdagen senere/og eller slutte arbeidsdagen tidligere 

kan bare gjøre det unntaksvis og ikke som en fast ordning. 

 

 

 


