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Hattfjelldal kommune 

 

 

Møtebok 
for 

 

 

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget 
Møtested: Kommunestyresalen 
Dato: 22.03.2013 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 
 
 
Medlemmer: 

Rita K. Jensen 
 Stian Skjærvik  

Helene K. Slettbakk 
Ann-Elen Sæterstad Olsen 
Bente Sørmo 

 
Forfall:   
 Mirjam Holta (representant) 
 
Vara: 
 Harald Lie 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 Sekretær Tomas Børgefjell 

 

 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
001/13 Referatsaker 
002/13 Telefonreglement 
003/13 Sykefravær 2012 
004/13 Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune 
005/13 Ansettelse 
 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/366 
13/2049 
Marit Hatten 
15.03.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Arbeidsmiljøutvalget 22.03.2013 001/13 

 
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
22.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AMU-001/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
Refererte skriv og meldinger: 

Nr Dok.ID T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/1464 U 25.02.2013 Rita K. Jensen Frikjøp av hovedverneombud 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE- 
13/35 
13/151 
Tomas 
Børgefjell 
08.01.2013 

 

Telefonreglement 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Arbeidsmiljøutvalget 22.03.2013 002/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Telefonreglementet tas til orientering og godkjennes av AMU. 
 
22.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AMU-002/13 Vedtak: 
Telefonreglementet tas til orientering og godkjennes av AMU. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Det er ingen kjent inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
07.03.2013 63865 Tjenestetelefon reglement 07.03.13.docx 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal kommune har hatt flere reglementer til behandling i kommunestyret. Noen 
reglementer har blitt revidert, og noen reglement har kommunen manglet og disse har blitt laget 
helt på nytt med innspill fra andre kommuner. Dette reglementet vil erstatte tidligere reglement 
for kommunal tjenestetelefon/ telefongodtgjøring. 
 
Dette reglementet har også blitt fremlagt både til lederne og hovedtillitsvalgte, slik at deres 
innspill kunne bli tatt med i vurderingen og prosessen med å lage dette reglementet. 
 
Saksopplysninger: 
Reglementet inneholder retningslinjer for tildeling av tjenestetelefon og telefongodtgjøring. 
 
Vurdering: 
Det er viktig at reglementet blir vedtatt og kommer på plass. Reglementet skal sørge for mest 
mulig likebehandling, og at godtgjøring og innrapportering er i samsvar med gjeldende 
skatteregler. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Kostnader er kun medførte timer til utarbeidelse og kvalitetssikring av reglementet blant ledere 
og hovedtillitsvalgte. 
 
Kontering: 
Belastes hver enkelt avdeling. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Se vedtak 
 
 
Tomas Børgefjell 
personalrådgiver 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE- 
13/342 
13/1875 
Tomas 
Børgefjell 
12.03.2013 

 

Sykefravær 2012 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Arbeidsmiljøutvalget 22.03.2013 003/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Rådmannen ber AMU ta sykefravær statistikken for 2012 til orientering. 
 
22.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AMU-003/13 Vedtak: 
Rådmannen ber AMU ta sykefravær statistikken for 2012 til orientering. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet.  
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
12.03.2013 64181 Presentasjon av sykefravær til AMU 2013.ppt 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal kommune har nå alle tallene klare for sykefraværet som gjaldt hvert kvartal 2012 og 
oppsummert sykefravær i prosent for hele 2012. 
 
Dette er presentert både for både hovedtillitsvalgte og ledere i tidligere møter, slik at de er klar 
over utviklingen i sykefraværet og kan ta grep i forhold til dette. 
 
Saksopplysninger: 
Hattfjelldal kommune inngikk en IA avtale med NAV som skulle gjelde for perioden 13.12.2011 
til 31.12.2013. Målet var å redusere sykefraværet med 20 % fra 2001 – 2013, dvs. fra 10,4 % til 
8,32 %. 
 
Det har vært avdelinger som har arbeidet svært godt med sykefraværet og har lite å hente av 
forbedringer. I motsatt ende, så har vi et stort forbedringspotensiale ved enkelte andre 
avdelinger. 
 
Det har vært arbeidet mye med å få ut oversikter i organisasjonen med tanke på hvordan 
utviklingen er for hver enkelt avdeling. Dette har gitt resultater og målet på 8,32 % innen 
utgangen av 2013 er realistisk å kunne nå. 
 
Hattfjelldal kommune hadde i 2012 et totalt fravær på 8,82%. 
 
Vurdering: 
Målet som Hattfjelldal kommune har forpliktet seg til å greie iht. IA avtalen er vi på god vei til å 
greie innen utgangen av 2013. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen, utover leder sine medgåtte timer med sykefraværsoppfølging til egne ansatte. 
 
Kontering: 
Egen avdeling 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Se vedtak 
 
 
 
 
 
 
Tomas Børgefjell 
personalrådgiver 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE- 
13/360 
13/1993 
Tomas 
Børgefjell 
15.03.2013 

 

Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Arbeidsmiljøutvalget 22.03.2013 004/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Lønnspolitisk plan tas til orientering og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet med 
denne planen. 
 
22.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AMU-004/13 Vedtak: 
Lønnspolitisk plan tas til orientering og eventuelle innspill tas med i det videre arbeidet med 
denne planen. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
15.03.2013 64376 LØNNSPOLITISK PLAN - HATTFJELLDAL.doc 
15.03.2013 64377 Innspill til vår lønnspolitiske plan.pdf 
15.03.2013 64386 Helse sitt innspill.doc 
15.03.2013 64387 Innspill fra utdanningsforbundet.doc 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal kommune begynte først i 2012 med administrativt forhandlingsutvalg. Fra tidligere 
har denne prosessen blitt kjørt fra politisk hold med ordføreren som øverste forhandler for 
arbeidsgiver siden. 
 
Forhandlingene i 2012 fikk vi gjennomført på en grei måte, selv om en del moment ikke var helt 
på plass når lønnsforhandlingene begynte. 
 
Dette dokumentet som ligger ved denne saken, er et utkast til lønnspolitisk plan. Hattfjelldal 
kommune har bygd på planene som Vefsn og Grane kommune har i sine lønnspolitiske planer. 
 
Det som er viktig for Hattfjelldal kommune sin del, er å få på plass dette dokumentet før 
lønnsforhandlingene starter i løpet av høsten 2013.  
 
Bakgrunnen er at det er en del målekriterier som er veldig viktig å få på plass, slik at hver enkelt 
arbeidstaker kan vurderes på et godt grunnlag iht. lønn der både arbeidstaker og arbeidsgiver 
siden er kjent med hvilke kriterier som ligger til grunn ved lønnsforhandlingene. 
 
Saksopplysninger: 
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til lønnspolitisk plan. Planen har blitt presentert både 
for lederne og for hovedtillitsvalgte i kommunen. Noen har kommet med tilbakemelding som 
skal innarbeides i planen.  
 
Videre er det ønskelig at AMU tar denne planen til gjennomlesning og får en orientering om den 
i førstkommende AMU møte. Kommer det innspill til planen fra AMU vil disse også bli 
innarbeidet i den lønnspolitiske planen vår. 
 
Vurdering: 
Administrasjonen ønsker å få innspill i sitt videre arbeid med planen også fra AMU. Når planen 
er ferdig utarbeidet vil den bli brukt i kommunen sitt arbeide ved lønnsforhandlinger. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Kun medgått arbeid til å få planen på plass.  
 
Kontering: 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Se vedtak 
 
 
 
 
Tomas Børgefjell 
personalrådgiver 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE- 
13/364 
13/2028 
Tomas 
Børgefjell 
15.03.2013 

 

Ansettelse 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Arbeidsmiljøutvalget 22.03.2013 005/13 

 
  
Rådmannens innstilling 
Rådmannen vil presisere retningslinjene om hva som gjelder i en ansettelsesprosess.  
Innspill fra AMU vil bli tatt til etterretning. 
 
22.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
AMU vil presisere at arbeidsgiver Hattfjelldal kommune forholder seg også i fremtiden til 
Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven i ansettelsesprosessen. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AMU-005/13 Vedtak: 
Rådmannen vil presisere retningslinjene om hva som gjelder i en ansettelsesprosess.  
Innspill fra AMU vil bli tatt til etterretning. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet 
 
Oppsummering av saken: 
Arbeidsgiver har ved flere anledninger hatt problemer med ett vedtak som rådmannen gjorde i 
HTV møte i april 2012. 
 
Temaet i det ene punktet gjaldt deltidsproblematikk og fortrinnsrett ved nyansettelse. Hvem kan 
søke? 
 
Her ble det blant annet sagt at man måtte ha 1 % fast ansettelse i kommunen for å kunne søke 
på en intern utlysning.  
 
Dette punktet trenger en nærmere presisering om hva som gjelder, slik at arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjoner har samme grunnlag, og samme forståelse av retningslinjene i en 
søkeprosess til en ny stilling som lyses ut internt i kommunen. 
 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidsmiljøloven kapittel 14 tar opp temaet om ansettelser. 
 
§14-1 Informasjon om ledige stillinger i kommunen.  
Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Innleid 
arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte.  
 
Denne paragrafen er Hattfjelldal kommune god til å følge. Alle utlysninger går ut internt til alle 
avdelinger i kommunen og fremover vil utlysningene bli liggende på Hattfjelldal kommune sin 
hjemmeside. 
 
Er det åpenbare stillinger der man mangler kompetanse, kan man utlyse eksternt uten å gå 
veien om en intern utlysning først. Eksempel kan være; Kommunelege stilling eller rådmann 
stilling. 
 
Har en arbeidstaker 50 % fast stilling og det blir lyst ut 50 % til, så har denne arbeidstakeren et 
krav om å få høyere stillingsprosent, hvis søkeren er kvalifisert for jobben. §14-3 (1) og (2). 
Men, stillingene må kunne kombineres med eksisterende jobb. Dette kan være vanskelig f. eks i 
forbindelse med turnus.  
 
Vi har mange ansatte i kommunen som er på vikarkontrakter eller er midlertidig ansatt. Mange 
ansatte har gått på slike kontrakter over mange år her i kommunen og mange gjør en veldig god 
jobb.  
 
Hovedreglen er at arbeidstaker skal ansettes fast, men arbeidsmiljøloven tillater at man i 
enkelte tilfeller kan ansettes i et bestemt tidsrom (midlertidig kontrakt). 
 
Har man vært sammenhengende midlertidig ansatt i 4 år har arbeidstakeren krav om å bli fast 
ansatt (4 års regelen).  
 
Midlertidige ansettelser skal drøftes med de tillitsvalgte minst en gang per år.  
 
Arbeidstaker i vikariat har ikke fortrinnsrett til en stilling. Men, både fast ansatte eller ansatte i 
deltidsstilling kommer innunder dette punktet. Midlertidige ansatte har også krav om å bli vurdert 
ved en eventuell fortrinnsrett til en stilling. 
 
 
Før alle utlysninger skal utlysningene drøftes sammen med tillitsvalgte og det skal skrives en 
drøftingsprotokoll på dette. 
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Er det noe som er utydelig i denne presiseringen, så vises det til Arbeidsmiljøloven. 
Vurdering: 
Administrasjonen ser det som viktig at både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene 
innehar samme forståelse i prosessen ved en ansettelse. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kontering: 
Ansettelser gjelder for hver enkelt avdeling.  
 
Konklusjon/anbefaling: 
Se vedtak 
 
Tomas Børgefjell 
Personalrådgiver 


