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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel   
   
5/13 13/1711   
 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 12.6.2013  
 

6/13 13/1692   
 STATUS OG UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET 1. HALVÅR 

2013  
 

 
 
 
 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
 
Rakkestad, 4. september 2013  
 
 
 
Ellen Solbrække 
Ordfører  
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET 
DEN 12.6.2013  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1711    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Administrasjonsutvalget 11.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den 12.6.2013 godkjennes.  
 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra 12.6.2013  
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6-13 STATUS OG UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET 1. HALVÅR 2013  
 
Saksbehandler:  Steffen Tjerbo Arkiv: 032  
Arkivsaksnr.: 13/1692    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Administrasjonsutvalget 11.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Administrasjonsutvalget vedtar rapport for 1. halvår 2013. 
 
 
Vedlegg 
Rapport til Administrasjonsutvalget 1. halvår 2013 
 
 
Bakgrunn 
Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå, vedtatt i kommunestyret 
16.06.2011 (sak 32/11), pkt 7.2: 
 
Administrasjonsutvalget har ansvar og myndighet som partssammensatt utvalg i hht 
kommuneloven § 25 og hovedavtalen del B § 4. 
 

Administrasjonsutvalget skal dessuten:  

•  på prinsipiell basis behandle spørsmål og saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og herunder 2 ganger pr. år behandle 
kommunens status og utviklingstrekk på personalområdet (februar og september) 

•  vedta personal- og lønnspolitiske planer 
 
Administrasjonsutvalget har følgende underordnede organer:  

• Politisk forhandlingsutvalg har 3 representanter valgt blant 
administrasjonsutvalgets folkevalgte representanter. Politisk forhandlingsutvalg 
fastsetter avlønningen av rådmannen og ramme for avlønning av administrative 
ledelse (jf. hovedtariffavtale kap.3). For saker behandlet i politisk forhandlingsutvalg 
føres egen protokoll. 

 
 
Administrasjonens vurdering 
Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør for den største arbeidstakergruppen som hører 
innunder Hovedtariffavtalens kapitel 4. Etter gjennomgang med utvalg av tillitsvalgte i 
Rakkestad kommune – i den hensikt å skape en felles forståelse for hvordan sentrale 
justeringer skulle tilpasses lokale forhold – ble lønnsoppgjøret implementert fra og med juli 
måned. 
 
Arbeid med revisjon av Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune er prioritert i perioden, og 
skal etter planen legges ut til gjennomgang hos høringsinnstanser i løpet av oktober/primo 
november måned.  
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Det har vært tre rettskraftige dommer i rapporteringsperioden som påvirker Rakkestad 
kommune. Dette dreier som om økte rettigheter for ansatte innen tjenestepensjon, rett til 
økt stillingsstørrelse samt styrket krav til vurdering av fast ansettelse for oppdragstakere. 
Rakkestad kommune har tilegnet seg dommene på en god måte. 
 
I og med avvikling av «Bolig for mindreårige flyktninger i Rakkestad kommune» fra og med 
01. februar 2014, er prosess pågående for ivaretagelse av ansatte ifht rettigheter de har. 
Dette er en tidkrevende prosess som vil pågå frem til overgang 2014. 
 
Økonomi og personal ble organisert som en avdeling fra og med 01. desember 2012. I 
rapporteringsperioden er organisasjonsformen tydelig ivaretatt, hvilket har gitt gode 
synergieffekter for fagområdene. 
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