
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalget den 23.01.2019

PS 1/19 Ledelse i Ringerike kommune - innspill til temamøtet om ledelse

   Saksprotokoll - Ledelse i Ringerike kommune - innspill til temamøtet om ledelse

PS 2/19 Diverse informasjon fra kommunalsjef HR

   Saksprotokoll - Diverse informasjon fra kommunalsjef HR

PS 3/19 Status fra de hovedtillitsvalgte

   Saksprotokoll - Status fra de hovedtillitsvalgte



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Administrasjonsutvalget 

 

Møtested: Leseværelset 2.etasje     

Møtedato: 23.01.2019 Tid: 14:00 – 15:45 

Temamøte: 

Ledelse 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen   

Nestleder Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Karl-Petter Endrerud   

Medlem Bente Anita Bråthen   

Medlem Magnus Langstrand   

Medlem Gerd Solli   

Varamedlem Ole Johan Mala  Magnus Langstrand 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Trude Bredal Steinmo og saksbehandler for HR avd. 

Merete Røst. 

 

Merknader  ADM ønsker rapporten etter varslet forvaltningsrevisjon 

(BKR) fremlagt i ADM når denne foreligger. 

Behandlede saker Fra og med sak 1/19 

til og med sak  3/19 

 

 

Leder tok innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet satt, 

med følgende til dagsorden: 

 

Leder, Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Behandle sak 2/19 før sak 1/19 og 3/19. Administrasjonsutvalget bifalt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Runar Johansen      

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/19 19/133   

 Ledelse i Ringerike kommune - innspill til temamøtet om ledelse  

 

 

2/19 19/131   

 Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  

 

 

3/19 19/132   

 Status fra de hovedtillitsvalgte  

 

 

 

 



  

Side 4 av 6 

 

 

1/19   

Ledelse i Ringerike kommune - innspill til temamøtet om ledelse  

 

Vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget får informasjon og diskuterer arbeid med lederutvikling i Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering v/ Jan Eivind og Trine Brørby, rådgivere HR – avdelingen:   

o Arbeidsgiverpolitikk. 

o Lederutviklingsprogram 2019 – 2020. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget får informasjon og diskuterer arbeid med lederutvikling i Ringerike 

kommune. 
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2/19   

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  

 

Vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering V/Kommunalsjef, Trude Bredal Steinmo: 

 Info. fra møte med alle ansatte i Ringerike kommune, møtet ble avholdt på Benterud skole. 

 Varslet om forvaltningsrevisjon (BKR) - Etikkarbeid i kommunen. 

 Nytt intro program for nyansatte. 

o E-lærings program. 

 Nye lederavtaler. 

 Revidering av lønnspolitikken. 

 Nye prinsipper for medbestemmelse 

 Fredag 25.01.19. signeres ny avtale om nytt sak- og arkivsystem for kommunen. 

 Styrking av politisk sekretariat. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 
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3/19   

Status fra de hovedtillitsvalgte  

 

Vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering fra: 

 

Gerd Solli, Utdanningsforbundet: 

 Ansettelser av ledere – flere søkere. 

 Nedleggelse og oppstart av skoler - Utfordrende med oppstart/nedleggelse midt i skoleåret. 

 Ovetallighetsutfordringer. 

 

Ole Johan Mala, Fagforbundet: 

 Ledelse - minst uro der ledelsen er bra. 

 Kompetanse for ansatte – god effek.t 

 Morgendagens omsorg – Positiv til ny turnus. 

 Mye sykefravær. 

 Teknisk flytter til Menova 

 Heggen barnehage føler fortsatt usikkerhet. 

 Samarbeidsklima blant hovedtillitsvalgte og administrasjonen er bra. 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/133-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/19 

 

Saksprotokoll - Ledelse i Ringerike kommune - innspill til temamøtet om ledelse  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget: 

 
Administrasjonsutvalget får informasjon og diskuterer arbeid med lederutvikling i Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 23.01.2019: 

 

Orientering v/ Jan Eivind og Trine Brørby, rådgivere HR – avdelingen:   

o Arbeidsgiverpolitikk. 

o Lederutviklingsprogram 2019 – 2020. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/131-2  Arkiv: 030  

 

Sak: 2/19 

 

Saksprotokoll - Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget: 

 
Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 23.01.2019: 

 

Orientering V/Kommunalsjef, Trude Bredal Steinmo: 

 Info. fra møte med alle ansatte i Ringerike kommune, møtet ble avholdt på Benterud 

skole. 

 Varslet om forvaltningsrevisjon (BKR) - Etikkarbeid i kommunen. 

 Nytt intro program for nyansatte. 

o E-lærings program. 

 Nye lederavtaler. 

 Revidering av lønnspolitikken. 

 Nye prinsipper for medbestemmelse 

 Fredag 25.01.19. signeres ny avtale om nytt sak- og arkivsystem for kommunen. 

 Styrking av politisk sekretariat. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/132-2  Arkiv: 401  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Status fra de hovedtillitsvalgte  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget: 

 
Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 23.01.2019: 

 

Orientering fra: 

 

Gerd Solli, Utdanningsforbundet: 

 Ansettelser av ledere – flere søkere. 

 Nedleggelse og oppstart av skoler - Utfordrende med oppstart/nedleggelse midt i 

skoleåret. 

 Ovetallighetsutfordringer. 

 

Ole Johan Mala, Fagforbundet: 

 Ledelse - minst uro der ledelsen er bra. 

 Kompetanse for ansatte – god effek.t 

 Morgendagens omsorg – Positiv til ny turnus. 

 Mye sykefravær. 

 Teknisk flytter til Menova 

 Heggen barnehage føler fortsatt usikkerhet. 

 Samarbeidsklima blant hovedtillitsvalgte og administrasjonen er bra. 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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