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Følgende medlemmer møtte
Ann Kristin Munthe Gjesdal
Borghild Aursland
Elling Allendes
Mercedes Yeni Aarvik
Thor Dagfinn Bjelland
Rita Leinan
Svein Hølleland

Parti
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Sjur Risanger
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H

AP
AP
H
Krf
Varamedlem
Kjersti Beate Skogland Urrang

Parti
H

Møtenotater:

Merknader til innkallingen ingen
Merknader til sakslisten: Hølleland etterlyste evaluering av sak vedr. tildeling av tjenestetelefon m.m
behandlet av utvalget i mars 2021..
Arbeidsgiver kommer tilbake til denne saken i neste møte.
Til å skrive under møteboka sammen med leder vil bli valgt: Svein Hølleland og Rita Leinan

Sakliste
Sak nr.
007/21
008/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
permisjonsreglement for Haugesund kommune
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007/21 Samlesak for referatsaker

09.09.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling
Referatsakene tas til orientering med følgendemerknader:
Sykefravær 2. kvartal 2021:
Oversikt fravær 2. kvartal pr. enhet ble fremlagt i møtet.
Personalsjefen orienterte vedr arbeid med sykefravær, oppstart av felles bedriftshelsetjeneste
med Karmøy og Tysvær og pågående prosjekt innen barnehagene.
Arbeidsgiver sjekker mulighet for å rapportere fravær på bakgrunn av stillingsstørrelse.
Sykefravær 2. kvartal legges frem på nytt i neste møte, da det har skjedd endringer i registrert
fravær etter at rapporten ble tatt ut.

UFPP - 007/21 Vedtak:

008/21 permisjonsreglement for Haugesund kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar forslag til endring av permisjonsreglementet som det fremgår av
vedlagt permisjonsreglement.

09.09.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling
Svein Hølleland foreslo følgende endring:
pkt. 2.3 Forslag til nytt 1. avsnitt tas bort
pkt 2.3.3 Ved heldagseksamen (minimum 4 klokketimers varighet eller mer) gis permisjon med
lønn for dagvakt/påfølgende kvelds-/nattevakt eksamensdagen. For eksamen som varer maks 1
time gis permisjon med lønn for en halv dag på eksamensdagen.
Høllelands forslag til endring av pkt. 2.3 og 2.3.3. ble enstemmig vedtatt
pkt. 2.3.5 siste kulepunkt (vedr. konteeksamen). Kommunedirektørens forslag ble enstemmig
vedtatt.
pkt. 2.5 siste avsnitt. Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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UFPP - 008/21 Vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar forslag til endring av permisjonsreglementet som det fremgår av
vedlagt permisjonsreglement, med følgende endring:
pkt. 2.3 Forslag til nytt 1. avsnitt tas bort
pkt 2.3.3 Ved heldagseksamen (minimum 4 klokketimers varighet eller mer) gis permisjon med
lønn for dagvakt/påfølgende kvelds-/nattevakt eksamensdagen. For eksamen som varer maks 1
time gis permisjon med lønn for en halv dag på eksamensdagen.
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