
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 1 

Arbeidsgiverutvalget 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 12.02.2014 Tid: 15.00 – 16:00 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall      Møtt for 
Leder Runar Johansen   
Nestleder Iren Rannekleiv   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
Varamedlem Nena Bjerke  Dag Gunnar Stenersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kst. kommunalsjef Elisabeth Djønne og Merete Røst, organisasjon 
og personal. 

 
Merknader:  
Behandlede saker:  Fra og med sak 1/14 

til og med sak  3/14. 
 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Runar Johansen 
leder 

  

 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
1/14 14/446  
 MØTEPLAN 2014 - ARBEIDSGIVERUTVALGET  
 
2/14 14/403  
 INNSPILL TIL TARIFFREVISJONEN 2014  
 
3/14 14/446  
 DRØFTING AV TEMAMØTE OM ARBEIDSGIVERPOLITIKK  
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1/14  
MØTEPLAN 2014 - ARBEIDSGIVERUTVALGET  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Møter i arbeidsgiverutvalget ble berammet til: 
 
Tirsdag 18. mars 2014 kl. 14.30 
Onsdag 9. april 2014 kl. 15.00. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Møter i arbeidsgiverutvalget ble berammet til: 
 
Tirsdag 18. mars 2014 kl. 14.30 
Onsdag 9. april 2014 kl. 15.00. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
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2/14  
INNSPILL TIL TARIFFREVISJONEN 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Forslag til svar på spørsmål i Kommunenes sentralforbunds debatthefte om Hoved 
tariffoppgjøret er drøftet og svares ut i tråd med forslaget. 
Rådmannen sjekker ut pkt. 1 i forhold til om pensjonen blir en del av lønnsoppgjøret og 
risikoen ved dette. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Rådmannens forslag med følgende tillegg ble enstemmig vedtatt: 
 
Rådmannen sjekker ut pkt. 1 i forhold til om pensjonen blir en del av lønnsoppgjøret og 
risikoen ved dette. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til svar på spørsmål i Kommunenes sentralforbunds debatthefte om Hoved 
tariffoppgjøret er drøftet og svares ut i tråd med forslaget. 
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3/14  
DRØFTING AV TEMAMØTE OM ARBEIDSGIVERPOLITIKK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Som en del av arbeidet med å forbedre og utvikle arbeidsgiverstrategien i Ringerike 
kommune inviteres kommunestyret til å delta i en diskusjon og refleksjon om noen sentrale 
spørsmål rundt dette tema.  Runar Johansen og Elisabeth Djønne forbereder dette til 
kommunestyrets aprilmøte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Følgende ble foreslått og enstemmig vedtatt: 
 
Som en del av arbeidet med å forbedre og utvikle arbeidsgiverstrategien i Ringerike 
kommune inviteres kommunestyret til å delta i en diskusjon og refleksjon om noen sentrale 
spørsmål rundt dette tema.  Runar Johansen og Elisabeth Djønne forbereder dette til 
kommunestyrets aprilmøte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
  


