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Utvalg for personalpolitikk
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reglement for tildeling av tjenestetelefon m.m. - evaluering
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gjeldende reglement for tildeling av tjenestetelefon m.m. sist vedtatt den 11.03.2021 videreføres
med endring av rutine og avtale som fremgår av saken.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Reglement for tjenestetelefon m.m. ble sist revidert av utvalg for personalpolitikk i møte den
11.03.2021. Utvalget vedtok da at reglementet skulle evalueres innen ett år, med tanke på hvor
mange som har fått tilbud og hvor mange som har benyttet seg av ordningen.
I siste møte før ferien ble det vedtatt at det fremmes sak i første møtet etter ferien vedr.
tjenestetelefon.
Endringene som ble vedtatt i mars bestod i at alle fast ansatte med mer enn 30% stilling fikk
anledning til å tegne rimelig mobilabonnement med Telenor, dekning av utgifter til bredbånd samt
utgiftsdekning etter avtale for bruk av privat telefon ble tatt bort. I tillegg ble beløpsgrensen for
anskaffelse av arbeidsgiverfinansiert mobil øket fra kr 4000 til kr 6000.
Mulighet for ansatte som ikke ønsker å tegne privat abonnement men som er pålagt å være
tilgjengelig, kan fortsatt tilstås en godtgjørelse på kr 1000 pr. år som utgiftsdekning.
Saks- og faktaopplysninger
Tilbud til ansatte om å tegne rimelig abonnement via Telenor ble iverksatt våren 2021 og er sendt
alle enhets- og virksomhetsledere for videre distribusjon til de ansatte, samt lagt ut på
kommunens intranettside.
Haugesund kommune har ca. 2500 ansatte med over 30 % fast stilling.
Pr. dags dato har 172 ansatte inngått avtaler om abonnement. Dette tilsvarer ca. 7 % av de ansatte
som har mulighet å benytte seg av ordningen..
I Karmøy og Tysvær har henholdsvis 385 og 296 ansatte inngått slik avtale.
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Antall avtaler om godtgjørelse på kr. 1000 pr. år for de som ikke ønsker å inngå avtale om privat
abonnement men som er pålagt å være tilgjengelig er redusert fra 147 avtaler i januar 2021 til 116
avtaler i september 2021.
Antall ansatte som har arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon har vært noenlunde lik gjennom
perioden. I desember 2020 hadde 169 ansatte slik avtale, mens det i januar 2021 var 172 og i
september 2021 173 avtaler.
Ved mislighold av avtalen vil Telenor kreve beløpet av Haugesund kommune. Vi har derfor hatt en
gjennomgang av avtalen for å se på hvordan vi kan sikre oss beløpet tilbake fra ansatt og landet på
følgende:
· Vi foretar ikke kredittvurdering, men en intern sjekk av om den ansatte ligger inne med
trekk fra før som gjør at de vil komme under sosialhjelp satsene ved ytterligere trekk.
Dette fordi kredittvurdering er kostbart og medfører en del arbeid, det er heller ikke et
klart ja/nei svar, og det må foretas en intern vurdering.
· Rutinen oppdateres med at punktet om sjekk av trekk tas inn.
· Informasjonen i avtalen korrigeres slik som under, markert i rødt.
· Vi ble enig om at hovedregelen er tre mislighold, da har vi noe rom for skjønn.
· Det er laget brevmaler for varsel om opphør av avtalen (etter 2 gangs mislighold) og for
opphør av avtalen ved tredje.
· Det tas inn punkt i avtalen om at første regning kommer på oppgitt e-post adresse siden
vi ser at det er her problemene har oppstått.

Fra avtalen:
Informasjon:
Det tilbys mobilabonnement til fast ansatte med minimum 30% stilling i Haugesund kommune via
Telenor. En forutsetning for å få inngå avtale er at det er mulig å trekke i lønn ved mislighold.
Ansatte inngår selv avtale med Telenor og betaler mobilabonnementet som vanlig. Pris på
abonnementet er rimeligere enn markedspris.
Ved mislighold vil Telenor kreve beløpet av kommunen. Ansatte som skal tegne privat
abonnement må derfor signere på avtale om at kommunen kan trekke samme beløp i lønn dersom
Telenor krever penger av kommunen.
Når ansatte slutter i sin stilling i Haugesund kommune eller får stillingsprosent under 30% skal
abonnementet opphøre. Den ansatte må selv si opp abonnementet med Telenor.
Ved tredje mislighold av betaling vil Haugesund kommune som hovedregel si opp avtalen.
NB! Første regning kommer på oppgitt e-post adresse. Det anbefales at du oppretter avtalegiro i
nettbanken din.
Når det gjelder problemstillingen vedr. bruk av bank-id til pålogging og bruk av private
mobiltelefoner er det ønskelig å få en bredere vurdering på dette. For å komme frem til en best
mulig løsning er det ønskelig bl.a. å utfordre KS og evt. se på muligheten for felles løsninger i
kommunene.
Kommunedirektøren sin konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at gjeldende reglement for tildeling av tjenestetelefon m.m.
videreføres med ovennevnte forslag til endringer i avtale og rutine.
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Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

Vedlegg:
Reglement for tildeling av tjenestetelefon
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Saksbehandler: Simon Næsse
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen
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Utvalg
Utvalg for oppvekst
Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Utvalg for plan og miljø
Utvalg for personalpolitikk
Formannskapet
Bystyret
Ungdomsrådet

Møtedato
21.10.2021
28.10.2021
27.10.2021
21.10.2021
04.11.2021

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2021 - 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bystyret vedtar Rusmiddelpolitiske handlingsplan for perioden 2021 – 2024

Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst - 21.10.2021 - 013/ 21
Utvalg for oppvekst vil at rusmiddelpolitisk handlingsplan utsettes slik at den blir mer konkret jmf.
Ulrikke Heldal sitt forslag til utvalget.

Utvalg for plan og miljø 21.10.2021:
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
UFPM- 046/ 21 Vedtak:
Bystyret vedtar Rusmiddelpolitiske handlingsplan for perioden 2021 – 2024

Saksutredning
Sammendrag
Alkoholloven slår fast at alle kommuner skal utarbeide alkoholpolitisk handlingsplan.
Formålet med planen er at den skal bidra til et tverrfaglig samarbeid og fremme en helhetlig
innsats knyttet til bruk og misbruk av alkohol og andre rusmidler.
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Vedlagte plan har vært på høring hos våre råd og er klar for endelig politisk behandling.
Bakgrunn for saken
Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse
rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale
alkoholpolitikk. Den kommunale frihet er større på dette området enn på de fleste andre områder.
Kommunen har etter § 1-7d en plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir
ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde, men den bør angi de alkoholpolitiske
hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de
virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene.
Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode. Det er ikke utarbeidet nærmere forskrifter til
bestemmelsen.
Helsedirektoratet anbefaler at kommunene utformer en helhetlig rusmiddel-politisk
handlingsplan. Dette for å kunne føre en enhetlig rusmiddelpolitikk der en ser bevillingsordninger
og forebygging i sammenheng med innsats på rehabiliteringsområdet.
Haugesund kommune har fulgt rådet fra Helsedirektoratet og laget en egen rusmiddelpolitisk
handlingsplan, der målet har vært at planen skal gi en samlet framstilling av rusmiddelsituasjonen i
kommunen, og de forebyggende tiltak som er tilknyttet dette fokusområdet.
Oversiktene over rusmiddelbruk i kommune er basert på bevillingstall, inntrykk fra tjenestene,
lokal statistikk samt flere undersøkelser. Det vil også skisseres noen utviklingstrekk og
utfordringsområder. Forebyggende arbeid og tidlig innsats for personer med rus- og psykiske
utfordringer er høyt prioritert.
Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats innenfor folkehelse, forebyggende arbeid, og overfor
mennesker med utfordringer med rus og/ eller psykisk sykdom. Utfordringer knyttet til
rusmiddelbruk forutsetter bred tverrfaglig innsats og berører svært mange kommunale tjenester,
ulike brukergrupper, samarbeidende instanser og næringsinteresser. Planens formål er å være et
styringsdokument for helhetlig innsats knyttet til forebyggende arbeid, bruk og misbruk av
rusmidler.
Saks- og faktaopplysninger
Innkomne merknader/uttale fra parter
Vedlagte plan har vært til høring hos Ungdomsrådet, Råd for eldre, Integreringsrådet, og Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den har også vært meldt opp som referatsak til Utvalg for
helse, omsorg og sosiale tjenester. Alle råd/utvalg som har hatt saken til høring har tatt sakene til
orientering uten andre kommentarer. Integreringsrådet har meldt inn et spørsmål om samarbeid
med skole og flyktningtjenesten også gjelder Breidablik skole.
Kommunedirektøren sin konklusjon
Vedlagte rusmiddelpolitiske handlingsplan anbefales vedtatt.
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
· Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) (LOV-1989-06-02-27)

Vedlegg:
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Rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2021
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Dato: 27.10.2021
Arkivsak-ID.: 20/ 30105
JournalpostID: 21/ 70141
Saksbehandler: Marit Ulvik
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
012/21

Utvalg
Utvalg for personalpolitikk

Møtedato
04.11.2021

møteplan utvalg for personalpolitikk 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar følgende møteplan for 2022:
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

3. februar
10. mars
7. april
5. mai
2. juni
1. september
6. oktober
3. november
1. desember

Møtene starter kl. 14:00 og avholdes i Kirkegata 85, 3. etg dersom ikke annet fremgår av
møteinnkallingen.
Det kalles inn til møte i forhandlingsutvalget i etterkant av utvalg for personalpolitikk dersom det
foreligger saker til behandling.
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