
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Administrasjonsutvalget

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset

Dato: 25.09.2013

Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Einar Gagnat Leder SP
Gudbjørg Frisvoll Nestleder KRF
Pia Therese Solberg Nordli Medlem H
Ann Toril Brakstad Medlem TV

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Karianne Rindli MEDL AP
Olaf Hanset MEDL AP
Sissel Ebbesen Bugge MEDL TV

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Sissel Høsteng Botnvik Olaf Hanset AP
Anders Torvik Karianne Rindli AP
Siw Janne Ernes Aasen Sissel Ebbesen Bugge TV

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby rådmann
Anne-Karin Sjøli personalsjef
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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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Innhold Unntatt

offentlighet

Arkiv-
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PS 5/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 6/13 Referatsaker

PS 7/13 Revidering av permisjons- og fleksitidsreglement 
september 2013

2013/473

PS 8/13 Ansettelsesreglement - revisjon september 2013 2013/740

PS 9/13 Revidering av kommunens Arbeidsreglement 2013/764
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PS 5/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013 

Protokoll fra møte den 12.6.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013

Protokoll fra møte den 12.6.2013 ble godkjent og signert.

PS 6/13 Referatsaker

Behandling i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013 

Ingen referatsaker til dette møtet.

Vedtak

Ingen

PS 7/13 Revidering av permisjons- og fleksitidsreglement sept. 13

Behandling i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013 

Det ble enighet om følgende forslag til endringer i ”Permisjons- og fleksitidsreglement” datert 
25.9.2013:

PKT 13.3 Overgang til egen næringsvirksomhet tas inn/endres slik:
Arbeidstaker kan få full eller delvis permisjon i inntil 1 år for oppstart av egen 
næringsvirksomhet.  Slik permisjon innvilges uten lønn. 

PKT 13.4 Overgang til stilling utenfor virksomheten endres slik:
Som hovedregel innvilges ikke permisjon for overgang til annen stilling utenfor 
virksomheten.

Under spesielle forutsetninger, og etter særlig grunngiving, kan likevel rådmannen selv gi 
permisjon uten lønn for å gå inn i annen stilling i privat / offentlig virksomhet, dersom 
dette vil gi arbeidstakeren en faglig utvikling som rådmannen vurderer vil være til nytte 
for Nesset kommune. Det forutsettes at den stillingen man skal over til er et engasjement. 
Slik permisjon kan maksimalt innvilges for 1 år.

Rådmannen selv kan også innvilge permisjon dersom søkeren har fått arbeid i prosjekt i 
utviklingsland, for eksempel gjennom NORAD, FN og lignende. Slik permisjon kan 
innvilges for inntil 2 år. 

Enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013

Permisjons- og fleksitidsreglement datert 25.9.2013 vedtas med følgende endringer:

PKT 13.3 Overgang til egen næringsvirksomhet
Arbeidstaker kan få full eller delvis permisjon i inntil 1 år for oppstart av egen 
næringsvirksomhet.  Slik permisjon innvilges uten lønn. 

PKT 13.4 Overgang til stilling utenfor virksomheten
Som hovedregel innvilges ikke permisjon for overgang til annen stilling utenfor virksomheten.

Under spesielle forutsetninger, og etter særlig grunngiving, kan likevel rådmannen selv gi 
permisjon uten lønn for å gå inn i annen stilling i privat / offentlig virksomhet, dersom dette vil gi 
arbeidstakeren en faglig utvikling som rådmannen vurderer vil være til nytte for Nesset 
kommune. Det forutsettes at den stillingen man skal over til er et engasjement. Slik permisjon 
kan maksimalt innvilges for 1 år.

Rådmannen selv kan også innvilge permisjon dersom søkeren har fått arbeid i prosjekt i 
utviklingsland, for eksempel gjennom NORAD, FN og lignende. Slik permisjon kan innvilges for 
inntil 2 år. 

PS 8/13 Ansettelsesreglement - revisjon sept. 2013

Behandling i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013 

Det ble enighet om følgende forslag til endringer i ”Veiledningshefte til bruk i ansettelsessaker” 
datert 25.9.2013: 

Under pkt 2.2. i avsnittet Hvem kan søke på interne utlysninger presiseres slik:
Aml § 14-1 ”Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i 

virksomheten”. Dette blir definert som en lovfestet plikt til intern utlysing. Og 
denne interne utlysingen gjelder da altså alle som kan defineres som arbeidstaker i 

virksomheten, også vikarer og andre midlertidige ansatte.

Punkt 3.2 Nytt kulepunkt:
 Ansettelsen gjøres av rådmann

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013

Veiledningshefte til bruk i ansettelsessaker datert 25.9.2013 vedtas med følgende endringer:

Hvem kan søke på interne utlysinger
Aml § 14-1 ”Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten”. 
Dette blir definert som en lovfestet plikt til intern utlysing. Og denne interne utlysingen gjelder 
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da altså alle som kan defineres som arbeidstaker i virksomheten, også vikarer og andre 
midlertidige ansatte.

Punkt 3.2 Nytt kulepunkt:
 Ansettelsen gjøres av rådmann

PS 9/13 Revidering av kommunens Arbeidsreglement

Behandling i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013 

Kommentar til sak PS 9/13 fra Teknisk Drift v. avdelingsleder Vegard Øverås Lied ble delt ut i 
møtet.

Det ble enighet om følgende forslag til endringer i ”Arbeidsreglement 2013”: 

§ 4 Ansettelsesvilkår, 6. avsnitt etter skole og SFO tilføyes: Teknisk, samfunn, Utvikling 
og Kultur 

§ 10 Arbeidsantekk /ID
Ansatte i stat, fylke og kommune er å anse som offentlige tjenestemenn.

Når våre innbyggere og brukere møter en ansatt i Nesset kommune skal det ikke være i 
tvil om at vedkommende er i tjeneste.  Ansatte som møter brukeren i dennes private hjem 
skal ha ID-kort fra kommunen. Ansatte på institusjonene skal ha navneskilt med navn og 
yrkestittel godt synlig for brukerne.

På de arbeidsplassene der det er innkjøp arbeidstøy skal dette benyttes av de ansatte.  På 
de andre arbeidsplassene der den ansatte benytter privat tøy skal noen enkle regler 
følges:

Klær som brukes på jobb skal være anstendig, hele og rene. 

§ 13 Privat bruk av kommunens kjøretøy eller annet kommunalt utstyr

Nest sist setning endres slik: 

Unntatt fra disse bestemmelsene er bil for den som har brannvakt, legevakt og teknisk 
vakt

§ 15 Oppsigelse

Andre setning etter komma presiseres slik:
Ved oppsigelse gitt av arbeidsgiver skal denne være begrunnet, og inneholde 
opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og hvilke 
frister som gjelder.
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§ 18 Informasjon til media 

I første setning ….opptrer på vegne av kommunen skal understrekes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 25.09.2013

§ 4 Ansettelsesvilkår, 6. avsnitt 

Sammen med arbeidsavtalen (ansettelsesbrev) får arbeidstakeren taushetserklæring til underskrift 
vedlagt arbeidsreglementet. For stillinger der det stilles spesiell krav til helse og/eller krav til 
politiattest, skal det før tilsetting framlegges tilfredsstillende attest(er). Alle nytilsatte skal i 
tillegg fylle ut skjemaet om Tuberkuloseundersøkelse FØR tiltredelse eller gjeninntredelse i 
barnehage, alle avdelinger i helse- og omsorgstjenesten, skole, SFO, Teknisk, samfunn, utvikling 
og Kultur.

§ 10 Arbeidsantekk /ID
Ansatte i stat, fylke og kommune er å anse som offentlige tjenestemenn.

Når våre innbyggere og brukere møter en ansatt i Nesset kommune skal det ikke være i tvil om at 
vedkommende er i tjeneste.  Ansatte som møter brukeren i dennes private hjem skal ha ID-kort 
fra kommunen. Ansatte på institusjonene skal ha navneskilt med navn og yrkestittel godt synlig 
for brukerne.

På de arbeidsplassene der det er innkjøp arbeidstøy skal dette benyttes av de ansatte.  På de andre 
arbeidsplassene der den ansatte benytter privat tøy skal noen enkle regler følges:

Klær som brukes på jobb skal være anstendig, hele og rene. 

§ 13 Privat bruk av kommunens kjøretøy eller annet kommunalt utstyr

Det er ikke anledning for ansatte, eller andre, å benytte kommunens kjøretøyer eller annet 
kommunalt utstyr til privat bruk. Alle kommunale kjøretøyer skal være parkert på anviste plasser 
når tjeneste ikke utføres. De samme bestemmelsene gjelder også for annet utstyr som kommunen 
eier. I praksis betyr dette at det bare i helt spesielle tilfeller, for å utføre kommunens tjeneste, og 
etter avtale med enhetsleder/rådmann, kan en ansatt benytte noen av kommunens biler til kjøring 
hjem/arbeidssted. Unntatt fra disse bestemmelsene er bil for den som har brannvakt, legevakt og 
teknisk vakt. Andre som kan bli tilkalt utenom arbeidstid må eventuelt hente kommunens 
kjøretøy på avtalt oppstillingsplass.

§ 15 Oppsigelse

Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Ved oppsigelse gitt av arbeidsgiver skal denne 
være begrunnet, og inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, 
reise søksmål og hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres 
med arbeidstakeren, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det.

Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og 
tariffavtalen.
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Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens og 
Forvaltningslovens bestemmelser.

Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest.

§ 18 Informasjon til media 

Kontakt med mediene skjer gjennom arbeidstakere og politikere når disse opptrer på vegne av 
kommunen. Slik kontakt skal samordnes og skal følge gitte retningslinjer. Arbeidstaker har 
lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Dette gjelder også i omtale av arbeidsplassen utad. 
Arbeidstaker skal fremme sine synspunkter (for eksempel kritikk) tjenestevei eller overfor 
tillitsvalgt/verneombud.


