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Følgende medlemmer møtte
Borghild Aursland
Mercedes Yeni Aarvik
Thor Dagfinn Bjelland
Rita Leinan
Sjur Risanger
Svein Hølleland

Parti

Forfall
Ann Kristin Munthe Gjesdal

Parti

AP
AP
H
H
Krf
Varamedlem
May Britt Storum

Parti

Møtenotater:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Eventuelt:
Sjur Risanger orienterte:
Ipsos har i samarbeid med advokatfirmaet Lund &Co utført en kartlegging av rettslige rammer og
rettspraksis rundt trusler og hatefulle ytringer rettet mot lokale folkevalgte, samt håndtering av
fenomenet i kommuner og fylkeskommuner på oppdrag for KS.
Det finnes i dag ingen bestemmelser i loven som gjelder vern av lokale folkevalgte spesielt. Det finnes
også svært lite rettspraksis som gjelder lokale folkevalgte, eller politikere generelt.
Dybdeintervjuer med 42 personer i ni kommuner og én fylkeskommune fant at det er få systemer og
rutiner på plass for å håndtere situasjoner hvis lokale folkevalgte utsettes for trusler med mer som
konsekvens av utøvelse av sine folkevalgtverv. Trusler og hatefulle ytringer, gjerne framsatt på
sosiale medier, får store konsekvenser for livene til folkevalgte som utsettes, på måten de utfører sin
politikerrolle, og for demokratiet som sådan. Henleggelser og fravær av straffereaksjoner oppleves av
de folkevalgte som et signal til publikum om at trusler og hatefulle ytringer er lov.
For å bedre vern av lokale folkevalgte anbefales det at ansvaret for deres sikkerhet overføres til
politiets sikkerhetstjeneste (PST). Videre anbefales det at politiet pålegges å etterforske trusler med
mer mot lokale folkevalgte, og at kommuner og fylkeskommuner oppretter prosedyrer og faste
kontaktpersoner for håndtering av slike situasjone
Sjur Risanger fremmet oversendelsessak i personalpolitisk:
Personalpolitisk ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som setter inn tiltak for lokale
folkevalgte basert på KSsin rapport om Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte.
oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Underskrifter:

Sakliste
Sak nr.
003/21
004/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Endring i reglement for tildeling av tjenestetelefon m.m
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003/21 Samlesak for referatsaker

11.03.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling
Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknader:
Ved evaluering av ordningen med seniorpolitikk i Haugesund kommune ber Utvalg for
personalpolitikk om at utvalgets signaler med tanke på kostnader ved AFP tas med.
Feil protokoll utsendt. Protokoll fra møte i februar legges frem i neste møte

UFPP - 003/21 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

004/21 Endring i reglement for tildeling av tjenestetelefon m.m
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar reglement slik som foreslått.

11.03.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling

Svein Hølleland foreslo følgende tillegg:
Reglementet evalueres innen et år, med tanke på hvor mange som har fått tilbud og hvor mange som
har benyttet seg av ordningen
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Høllelans tillegg ble enstemmig vedtatt.
UFPP - 004/21 Vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar reglement slik som foreslått.
Reglementet evalueres innen et år, med tanke på hvor mange som har fått tilbud og hvor mange som
har benyttet seg av ordningen
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