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Dato:
Tid:

Utvalg for personalpolitikk
teams
02.12.2021
Kl. 14:00 – 15:50

Følgende medlemmer møtte
Ann Kristin Munthe Gjesdal
Borghild Aursland

Parti

Mercedes Yeni Aarvik
Thor Dagfinn Bjelland
Rita Leinan
Sjur Risanger
Svein Hølleland

AP
AP
H
H
Krf

Elling Allendes møtte for Delta

Møtenotater:
Eventuelt:
* vedr. godtgjørelse for bruk av privat mobiltelefon, sak utsatt i forrige møte.
Kartlegging av hvem som kan ha rett på denne godtgjørelsen er startet. Dersom f.eks alle lærere
skal ha godtgjørelse vil dette føre til betydelig økte kostnader som det ikke er avsatt midler til.
Bruk av 2 faktor pålogging er tidligere svart opp og ikke en del av kartleggingen. For de få ansatte
som har et abonnement hvor dette fører til ekstra kostnader vil dette bli refundert på vanlig måte.
Utvalg for personalpolitisk orienteres når kartleggingen er utført med tanke på omfang og ekstra
kostnader
* Risanger stilte spørsmål om det kunne utarbeides en restanseliste over saker som skal følges
opp. Administrasjonen ordner med dette.
* vedr. sykefravær - innspill fra forrige møte vedr. konkrete tiltak der det er røde tall.
Bestilling fra PPU i siste møte i tråd med det kommunedirektør ønske og det er gjennomført møter
med BHT vedr fokusplan for 2022. En kommer tilbake med konkrete tiltak utover 2022.
* sykefravær for barnehager og skoler for oktober 2021 ble gjennomgått.
Det har i perioder vært utfordrende å ha nok personale på jobb i enkelte skoler og barnehager
men personalsjefen kjenner ikke til at det har vært snakk om å redusere åpningstider, stenge e.l.

på grunn av mangel på personell. Det er åpenbart at de er presset og at det er vanskelig å tak i
vikarer.
* rapport fra undersøkelse vedr. lederspenn ved Haraldsvang omsorgssenter var sendt ut i forkant
av møtet.
ser at mange tiltak er gjort - mye bra, men kan bli enda bedre
Viktig med 100% stillinger og oppfordre assistenter til å fa fagbrev.
* UDF viser til sak om trusler og vold i skolen. Saken er tidligere tatt opp i AMU. UDF har bedt om
gjennomgang av alvorlige trusler i oppvekst og viser til bekymring blant helsesykepleiere.
styrking av sosiallærer i barneskolene er tatt opp i bystyret
* UDF: viser til artikkel i Haugesunds Avis vedr. vaksine for ansatte i Haugesund kommune. I
artikkelen kom det ut som om de opplevde det som dårlig personalpolitikk i kommunen. UDF
synes ikke det var dårlig personalpolitikk og er glad for god og rask respons på henvendelser vedr
vaksine til alle ansatte.

Merknader til innkallingen: ingen merknader
Merknader til sakslisten: ingen merknader
Til å skrive under møteboka sammen med leder vil bli valgt: Sjur Risanger og Svein Hølleland
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Sakliste
Sak nr.
013/21
019/21
020/21
021/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Protokoll - Utvalg for personalpolitikk - 04.11.2021
AMU 30.08.2021 - Godkjent protokoll
Endring i varslingsrutine og rapport for 2020
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013/21 Samlesak for referatsaker

02.12.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling
Referatsakene ble tatt til orientering med merknader som fremkommer under den enkelte sak.

UFPP - 013/21 Vedtak:

019/21 Protokoll - Utvalg for personalpolitikk - 04.11.2021

02.12.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling
Protokollen ble godkjent med følgende merknader:
PPU foreslår følgende endring av protokoll fra møtet den 04.11.21, sak 011/21:
Utvalg for personalpolitisk vedtar at rusmiddelpolitisk handlingsplan sendes tilbake, slik at mål og
tiltak blir mere konkrete
Forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

020/21 AMU 30.08.2021 - Godkjent protokoll

021/21 Endring i varslingsrutine og rapport for 2020

02.12.2021 Utvalg for personalpolitikk
Behandling
Rapportering over mottatte varslingssaker til utvalg for personalpolitikk vil skje en gang pr år i 1.
møte på nyåret
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