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Møteprotokoll fra 01.02.2011, innkalling og saksliste ble godkjent med følgende merknader til
sakslisten:
Liss Eberg:
Vil orientere om prosjekt i barnevernet. Orienteringen “Rekruttering av ingeniører” utsettes til neste
møte.
Kirsten Hasvoll (SV):
Ønsker se på hvilken rolle administrasjonsutvalget skal ha i forbindelse med organiseringen av
Kulturkvartalet. Hun ønsker også se på Bodø kommune sin praksis i bruk av vikarer.
Disse tas med i oversikten over saker administrasjonsutvalget skal behandle i 2011.

Til protokollen nevnte Trond Tandberg at seniorpolitikken og grunnskolekontorets tolkning har
vært på agendaen i et møte og at det var skrevet referat angående dette.
Følgende står i nevnte referat datert 04.03.11:
- “Tolkning av seniortiltakene.
o

o

Fra 60 år kan dermed 1 dag i måneden av den nedsatte undervisningstida tas ut som fritid. Dette må
avtales og nedfelles i arbeidsplanen for den enkelte lærer.
Fra 62 år kan hele reduksjonen i undervisningstid tas ut som fritid. Hvordan dette skal gjøres
nedfelles i arbeidsplanen for den enkelte.

Uklarhetene går ut på hvilke måneder i året dette kan tas ut. Fra et rent pragmatisk
synspunkt kan vi være enig om at disse dagene kan tas ut i alle måneder unntatt juli og den
måneden ekstra ferieuke tas ut.”

Orienteringer:
 Politisk struktur
v/ Linda K. Storjord
 Resultatet fra ledersamlingen den 3. mars vedr. videre arbeid mot en langtidsfrisk og
 helsefremmende organisasjon
v/ Eirik Lie
 Kvalitetslosen og internkontroll
v/ Bjørn-Ole Kristiansen
 Prosjekt i barnevernet
v/ Liss Eberg

Omdelt:
Skriftlig spørsmål fra Kirsten Hasvoll (SV) og svar fra rådmann Rolf Kåre Jensen:
Kirsten Hasvoll (SV) :
“Jeg har følgende spørsmål, som jeg ber blir behandlet i administrasjonsutvalget:
Jeg ser i dagens avis at Bodø kommune nå går gjennom avtalen med Adecco. Jeg ber om en orientering om dette
arbeidet. Spesielt hva avtalen koster i forhold til de kostnadene som ble oppgitt i saken om vikartjeneste, og om det er
iverksatt rutiner for å se om lønn- og arbeidsvilkår for de ansatte er i henhold til kravene. Jeg ber også om svar på om
det vurderes å si opp avtalen, og evt. om det vurderes å ta opp igjen saken om egen vikartjeneste.”

Svar fra rådmann Rolf Kåre Jensen:
“Bodø kommune går nå gjennom avtaler vi (gjennom Salten innkjøpssamarbeid, SIIS) har med
Adecco, samt andre tilsvarende avtaler med vikarbyrå (og andre private aktører).
Vi har i gjennomgangen fokus på:
1. Hvordan er vi sikret i avtalene mot at slike forhold som er avslørt i Oslo (og andre steder) kan
forekomme i Bodø Kommune. I den forbindelse har vi bla tilskrevet Adecco og bedt om skriftlig
tilbakemelding fra dem.
2. Hvilke kontrolltiltak kan kommunen (og andre; eks. Arbeidsstilsynet) gjennomføre for å sikre at
kontraktene faktisk blir fulgt.

Så langt har vi ikke avslørt forhold som gir grunn til spesielle tiltak, men vi antar denne
gjennomgangen vil være fullført i løpet av en-to uker.
Bodø kommune er selvsagt svært opptatte av at vi ikke bruker tjenesteleverandører som opererer
utenfor lov- og avtaleverk.

Dersom det avsløres misbruk i Bodø/ Salten vil rådmannen straks iverksette tiltak. Dette kan
selvsagt også bety evt. oppsigelse av avtalen. Politikerne blir orientert og involvert i den oppfølging
av saken.
Når det gjelder spørsmålet om å ta opp igjen egen vikartjeneste har dette ikke vært tema enda.
Dagens ordning er vedtatt av bystyret, og administrasjonen forholder seg til dette. Dersom det
skulle vise seg at en vil si opp avtalen med Adecco må vi selvsagt da finne en alternativ løsning. I
dette tilfellet vil det selvsagt kunne bli aktuelt å be bystyret fatte nytt vedtak om egen vikartjeneste."
Innkjøpssjef Øystein Nilsen var tilstede for å orientere om avtalen mellom Bodø kommune og
Adecco. Svaret Bodø kommune får på sin henvendelse til Adecco vil innkjøpssjefen videresende til
administrasjonsutvalget.

Bodø, 09. mars 2011
Ingrid Lien
leder
Torill Kristiansen
sekretær

Vedlegg:
Oppdatert oversikten over saker administrasjonsutvalget skal behandle i 2011

Saker som administrasjonsutvalget ønsker å
se på fremover:
Praksisen ved overgang til AFP - i ledersjiktet
Godtgjøringsreglementet – revidert
Delegasjonsreglementet
Etikkreglementet
Politisk struktur
Likestillingsutvalg – plan for mangfold,
likestilling og inkludering
Rekruttering – hvordan arbeides det?
Tilbakemelding på vaktmestertjenesten
evaluering
Boligkontoret – tilbakemelding
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
Kulturkvartalet – organisering –
administrasjonsutvalgets rolle
Bodø kommune sin praksis i bruk av vikarer.
Saker som administrasjonen ønsker å
fremme for adm.utvalget:
Resultatet fra ledersamlingen den 3. mars vedr.
videre arbeid mot en langtidsfrisk og
helsefremmende organisasjon
Rekruttering av ingeniører
Utarbeidelsen av HR-strategi i Bodø kommune
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Møter i 2011: 8. mars, 12. april, 3. mai, 21. juni, 30. august, 11. oktober, 22. november

