
~ Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Administrasjonsutvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 19.03.2014 Tid: 13.00

Innkalte:
Funksjon Navn

Monika Sande

Gudbjørg Navjord

Andre Kristoffersen
Håkon Sæther
Heidi Larsen
Ingrid Watne Carlsen
Linda Larsen
Anne Rita Nybostad

Forfall Møtt for

(FO)

Fagforbundet
Fagforbundet
Varamedlem Andre Kristoffersen

Utdannings-
forbundet

Randi Aspmo

Fra adm. (evt. andre):
Frank Movik
John Ivar Strøm
Ole Petter Nybakk

Behandlede saker:

RS
PS 2/14

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

8 I LO MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001

Postadresse:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

2/14 14/67
ORIENTERING OM PERSONELLSITUASJONEN - MARS 2014



REFERATER.

Referatene fra møter i ansettelsesutvalget 25.02,07.03 og 14.03 ble gjennomgått.

2/14
ORIENTERING OM PERSONELLSITUASJONEN

Vedtak:

Administrasjonsutvalget støtter arbeidet med justering av organisasjonsplanen på den måten at
stilingen som Kommunalleder utgår til fordel for raskt å utlyse stiling som Oppvekstfaglig
koordinator. Kommunen skal ha tre Kommunalledere. Videre er det forståelse for behovet for
en styrket personalledelse i rådmannens stab. Oppgavene innenfor velferdsledeise skilles ut og
tilegges en av Kommunallederne etter nødvendig prosess med høringer til de ansatte og
organisasjoner. Rådmannen lager et notat om disse forholdene som skal behandles av Beiarn
kommunestyre.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Med bakgrunn i de diskusjonene Administrasjonsutvalget hadde i siste møte og i møter i
ansettelsesutvalget 7. februar og 14. februar, diskuterte utvalget de fire forholdene omtalt i
saken:

l. Forestående hovedoppgjør, antatte utfordringer.

2. Spesielt om oppfølging etter brudd i forhandlingene om lærernes arbeidstid.

3. Om nye muligheter for pensjonistlønn.

4. Mulig justering av kommunens organisasjonskart.

I forhold til siste punkt ble følgende bestemt:

Administrasjonsutvalget støtter arbeidet med justering av organisasjonsplanen på den måten at
stilingen som Kommunalleder utgår til fordel for raskt å utlyse stilling som Oppvekstfaglig
koordinator. Kommunen skal ha tre Kommunalledere. Videre er det forståelse for behovet for
en styrket personalledelse i rådmannens stab. Oppgavene innenfor velferdsledeise skilles ut og
tilegges en av Kommunallederne etter nødvendig prosess med høringer til de ansatte og
organisasjoner. Rådmannen lager et notat om disse forholdene som skal behandles av Beiarn
kommunestyre.

Rådmannens innstiling:

Orienteringen tas til etterretning.


