Møteprotokoll
Utvalg:

Administrasjonsutvalget

Møtested:

Rådhuset

Dato:

01.02.2011

Tidspunkt:

10:00 - 14:00

Til stede:
Navn
Ingrid Lien
Eva Leivseth
Bernt Aanonsen
Kirsten Hasvoll
Trond Tandberg
Ann-Kristin Moldjord

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem uten
møtegodtgjøring
Medlem
Varamedlem

Repr Vara for
SP
H
KRF
SV
ARBT
ARBT Ann-Merethe Kristensen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Liss Eberg
Personal- og organisasjonssjef
Ragnhild Skålbones
Rådgiver, PO-kontoret
Eirik Lie
Organisasjonsrådgiver
Torill Kristiansen
Sekretær
Observatører: Turid Rødfjell, HTV Delta og Anne-Berit Sund, Akademikerne
Innkalling, saksliste og møteprotokoll ble godkjent med følgende merknad til sakslisten:
Liss Eberg: Orienteringen om Kvalitetslosen og internkontrollarbeidet utsettes til neste møte.
Trond Tanberg: Ønsker å ta opp praksisen ved overgang til AFP - i ledersjiktet.
Kirsten Hasvoll: Ønsker en plan/oversikt over saker til administrasjonsutvalgets møter fremover.

Orientering:


Informasjon om Plan for Mangfold, likestilling og inkludering
v/ rådgiver Ragnhild Skålbones

Ragnhild Skålbones tar med seg innspillene og kommer med utfyllende dokument senere - til
oppfølging.
Følgende forslag fra Trond Tandberg ble enstemmig vedtatt oversendt til Ragnhild Skålbones:
Nytt navn på Likestillingsutvalget i Bodø kommune: ”Likestillings- og diskrimineringsutvalget i
Bodø kommune”.


Levekår for barn og unge i Bodø
v/organisasjonsrådgiver Eirik Lie

Saker som administrasjonsutvalget ønsker å se på fremover:
 Praksisen ved overgang til AFP - i ledersjiktet
 Godtgjøringsreglementet – revidert
 Delegasjonsreglementet
 Etikkreglementet
 Politisk struktur
 Likestillingsutvalg
 Rekruttering – hvordan arbeides det.
 Tilbakemelding på vaktmester tjenesten evaluering













Boligkontoret – tilbakemelding
Kulturkvartalet - organisering
Lønnspolitisk plan
Kompetanseutvikling
Sykefravær/nærværsjobbing
Omdømme som arbeidsgiver
Arbeidsgiverpolitikk
Opprettelse av fagarbeiderstillinger isteden for assistenter
Orientering om lærlinger
Felles opplæringskontor i Bodø
Kvalitetslosen og internkontroll (neste møte)

Omdelt:
 Strategikonferansen i KS - påbegynt uttalelse fra Bodø kommune.
Andre innspill sendes Liss Eberg som tar det med i den endelige uttalelsen.
Følgende har anledning til å delta på konferansen 14. februar:
Liss Eberg, Kirsten Hasvoll, Rolf Kåre Jensen og Eva Leivseth. Sekretær sender felles påmelding.

Annet:
 Møteplanen 2011.
Møte 22. mars utgår. Nye møtedator 08. mars og 21. juni.

Saksliste:
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 11/1

Kartlegging av seniortiltak høsten 2010.

PS 11/2

Full overgang til elektronisk søknadsskjema i forbindelse med ledige stilinger i
Bodø kommune

PS 11/3

Sykefravær 2010

Orienteringer
Informasjon om Plan for Mangfold, likestilling og inkludering
v/ rådgiver Ragnhild Skålbones
Innspill fra administrasjonsutvalget – forventninger til planen/arbeidet
Administrasjonsutvalget som likestillingsutvalg:
Rapportering i årsmelding om likestilling og mangfoldsarbeid
Orientering om status Kvalitetslosen og internkontrollarbeidet
v/Bjørn Ole Kristiansen
Levekår for barn og unge i Bodø
v/organisasjonsrådgiver Eirik Lie

Bodø, 26. oktober 2017
Ingrid Lien
leder
Torill Kristiansen
sekretær

PS 11/1 Kartlegging av seniortiltak høsten 2010.
Administrasjonsutvalgets behandling i møte den 01.02.2011:

Felles forslag
1. Saken tas til orientering.
2. Administrasjonsutvalget er fornøyd med at seniortiltakene i hovedsak ser ut til å virke etter
hensikten, og ønsker at ordningen videreføres.
3. Det må foretas ei nærmere juridisk vurdering av seniortiltak i forhold til deltids og
midlertidig tilsatte.
4. Grunnskolekontorets tolking av seniortiltak følges opp.

Votering
Enstemmig

Vedtak
1. Saken tas til orientering.
2. Administrasjonsutvalget er fornøyd med at seniortiltakene i hovedsak ser ut til å virke etter
hensikten, og ønsker at ordningen videreføres.
3. Det må foretas ei nærmere juridisk vurdering av seniortiltak i forhold til deltids og
midlertidig tilsatte.
4. Grunnskolekontorets tolking av seniortiltak følges opp.

PS 11/2 Full overgang til elektronisk søknadsskjeme i forbindelse med
ledige stilinger i Bodø kommune
Administrasjonsutvalgets behandling i møte den 01.02.2011:

Felles forslag
Bodø kommune går over til full bruk av elektroniske søknader på ledige stillinger forutsatt at det
blir gitt et tilfredsstillende tilbud om hjelp til søkere som har behov for det.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Bodø kommune går over til full bruk av elektroniske søknader på ledige stillinger forutsatt at det
blir gitt et tilfredsstillende tilbud om hjelp til søkere som har behov for det.

PS 11/3 Sykefravær 2010
Forslag til vedtak
Statistikken over sykefraværet for 2010 tas til orientering.

Administrasjonsutvalgets behandling i møte den 01.02.2011:

Votering
Enstemmig

Vedtak
Statistikken over sykefraværet for 2010 tas til orientering.

