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8110 MOLDJORD MOLDJORD Telefaks: 75569001 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 

Møtested: Møterommet, Kommunehuset   

Møtedato: 12.10.2015 Tid: 09:00  

 

 

Innkalte: 
Funksjon 

Ordfører 

Varaordfører 

Navn 

Monika Sande 

Håkon Sæther 

Andre Kristoffersen 

Linda T. Moen 

Gudbjørg Navjord 

Ingrid Watne Carlsen 

Julie Kristensen 

 

Forfall Møtt for 

 

Fra adm. (evt. andre):  

 

 

 

Behandlede saker:   

 

RS 

PS  12, 13, 14/15 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

12/15 15/299   

 FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV  

 

13/15 15/308   

 ØKT STILLINGSRESSURS  

 

14/15 15/506   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET  
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Konstituering: 

Ordfører åpnet det første møtet i administrasjonsutvalget med å ønske velkommen og lykke til 

med arbeidet. Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Alle 

faste medlemmer fra politisk side møtte. Fra arbeidstakerorganisasjonene møtte Julie 

Kristensen og Ingrid W Carlsen fra Fagforbundet og fra administrasjonen 

møtte kommunallederne Ågot Eide og Frank Movik, personalsjef John-Ivar Strøm og 

rådmann. Økonomisjef Stig Strømsnes møtte i sak 13/15 om økt stillingsressurs til 

økonomiavdelingen.  

  

Sakslista ble godkjent som utsendt.  

 

Referater:  

Protokoll fra møte i Ansettelsesutvalget 26. august ble gjennomgått. Protokollen er utformet 

slik at det kan fremstå som at en av søkerne til stilling også var med på møtet og behandlet 

egen sak. Slik var det ikke, men protokollen burde vært tydeligere på dette området. 

Administrasjonen tar dette til etterretning.  

Det var ingen anmerkninger til endring av arbeidssted for Ingrid W Carlsen.  

 

I tilknytning til referatene orienterte rådmannen om at personalsjef John- Ivar Strøm og 

økonomisjef Stig Strømsnes begge har sagt opp sine stillinger i Beiarn kommune. Arbeidet 

med rekruttering ble omtalt. Felles annonsering av alle ledige stillinger er aktuelt.  

 

Vedtak: Referatene tas til orientering.  

 

Enst vedtatt.  

 

 

12/15  

FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV  

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 

skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Når det gjelder 

midlertidige ansettelser vil Beiarn kommune fortsette sin praksis som før 1. juli 2015. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Behandling: 
 

Det ble orientert om foranledningen til saken, der Beiarn Arbeiderparti allerede i brev av 22. 

mai ba om at kommunestyret måtte få seg forelagt sak om praktisering av forslag til ny 

arbeidsmiljølov. Ny arbeidsmiljølov ble vedtatt med virkning fra 1. juli. Virkning og lokale 

konsekvenser ble drøftet.    

  

Samarbeidsgruppa AP/SP fremmet nytt forslag til Formannskapet, som skal innstille til 

kommunestyret; 

 

"Beiarn kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 
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skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Når det gjelder 

midlertidige ansettelser vil Beiarn kommune fortsette sin praksis som før 1. juli 2015." 

 

Beiarn Bygdeliste gjorde rede for at de ville stemme for rådmannens innstilling i saken.  

VOTERING: 

Det ble stemt over Beiarn Arbeiderparti og Beiarn Senterparti sitt forslag. Dette ble vedtatt 

med seks mot en stemme.  

 

VEDTAK - FORSLAG TIL FORMANNSKAPET:  

  

Beiarn kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 

skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Når det gjelder 

midlertidige ansettelser vil Beiarn kommune fortsette sin praksis som før 1. juli 2015. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Beiarn kommune innfører ikke noen særegen og lokal praktisering av de endringene som ble 

innført i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015.  

 

  

13/15  

ØKT STILLINGSRESSURS  

 

Vedtak: 

 

Det utlyses 50 % stilling ved økonomikontoret.  Økte kostnader innarbeides i budsjett og 

økonomiplan.   

 

Enstemmig vedtatt. 

 

14/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET  

 

Vedtak: 

 
Protokoll fra forrige møte 01. september var underskrevet og ble godkjent.  
 

 

  


