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Orientering vedr. status for arbeidet med OU-prosessen

Foreliggende dokumenter:
- Rådmannens presentasjon for enhetsledere og tillitsvalgte ved prosessens igangsettelse.
- Referat fra møte 1 i arbeidsgruppa
- Referat fra møte 2 i arbeidsgruppa
- Rådmanns presentasjon for tillitsvalgte vedr. status for arbeidet etter 3. møte i 

arbeidsgruppa.
 

Sakens bakgrunn
På bakgrunn av politiske signaler i økonomiplan 2013-2016 og  et ønske om å oppnå en bedre 
strategisk ledelse ble det igangsatt en prosess for å se på kommunens administrative struktur. 
Prosessens fremdrift og struktur ble først presentert for enhetslederne og for tillitsvalgte slik at 
de kunne oppnevne representanter til arbeidsgruppa som arbeider med fase 1 i prosessen.

Arbeidsgruppa har følgende sammensetning:
Rådmann, personalsjef, formannskapssekretær, Elisabeth Maarnes, Maria Rolandsen, Ellen 
Fridtjofsen (fagforbundet), Helene Lyngseth (NSF) og Rune Berg (HVO).

Arbeidsgruppa har hatt 3 møter.  Det vises i denne sammenheng til vedlagte referater.  Ut fra det 
som kom frem under det tredje møtet har rådmannen laget en oppsummerende presentasjon som 
ble lagt frem for de tillitsvalgte i møte 31.10.13, se vedlegg.

I grove trekk er prosessen delt i 2 faser:
Fase 1 omhandler den overordnede struktur i administrasjonen og det er dette arbeidsgruppa har 
arbeidet med hittil.  Som det fremgår av vedleggene foreslås en inndeling i tre sektorer med tre 
kommunalledere som har ansvar for hver sin sektor.  Disse tre kommunalledere skal være en del 
av rådmannens strategiske ledelse og vil være en del av sentraladministrasjonen.
Det er vurdert en del omplassering av tjenester som gruppa ønsker å få innspill på fra berørte 
parter.



Fase 2 – med utgangspunkt i den overordnede struktur, skal det ved hjelp av eksternt 
konsulenthjelp foretas en gjennomgang internt i hver av sektorene for å komme frem til en 
optimal organisering sammen med de ansatte innenfor sektoren.

Både fase 1 og 2 er tenkt kjørt med bred medvirkning og stor grad av informasjon til alle parter.

Forespørsel om tilbud er sendt til tre konsulentfirmaer og fristen for å gi tilbud er satt til 8. 
november.  Deretter skal arbeidsgruppa vurdere tilbudene og velge et firma. Det vurderes å få 
presentert innholdet i tilbudene for gruppa før avgjørelse tas. Kommunen skal søke om OU-
midler fra KS for å dekke mesteparten av konsulentutgiftene.

Den konkrete saken skal sendes ut på høring i enhetene, tillitsvalgte og verneombudene før den 
legges frem for AMU og administrasjonsutvalget.  En tar sikte på at saken legges frem for 
kommunestyret til behandling 11. desember.

Når strukturen er vedtatt vil arbeidet med å rekruttere kommunallederne igangsettes.  
Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 med konsulenten i tett samarbeid med kommunallederne 
og arbeidsgruppa. En håper på å få gjennomført fase 2 i første halvår av 2014.

Rådmannens innstilling
AMU tar orienteringen til informasjon og avgir uttalelse når saken legges frem til behandling.
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Sykefravær 2. og 3. kvartal 2013

Foreliggende dokumenter:
Sykefravær 2. kvartal 2013
Sykefravær 3. kvartal 2013

Sakens bakgrunn
AMU skal holde seg orientert om sykefraværet og være med på å vurdere om de tiltakene som 
settes inn er tilstrekkelig.

Vurdering
Samlet var sykefraværet for 2012 på 7,6%.  For 1. kvartal 2013 var sykefraværet 9,1%. 
Sykefraværet for 2. og 3. kvartal foreligger og her viser tallene, henholdsvis 8,3% for 2. kvartal 
og 5% for 3. kvartal. Så langt i år ser det ut til at sykefraværet er redusert, men erfaringene viser 
at sykefraværet varierer noe i forhold til årstid.  Sammenlignes fraværsprosenten for de tre første 
kvartalene i 2012 og 2013, så vises følgende:

2012 2013
1. kv. 9,2% 9,1%
2. kv. 7,9% 8,3%
3. kv. 5,2% 5%

Her ser en at fraværet de tre første kvartalene er omtrent det samme for 2013 som i 2012.

Enhetslederne får fraværsstatistikkene tilsendt, og sykefraværet tas opp på ledermøtene. 
Langtidssykemeldinger følges opp i samarbeid med fastlege, NAV og inkluderende arbeidsliv. 

Nærvær og trivsel må fortsatt ha stor fokus.  Det samme gjelder oppfølging og tilrettelegging for 
sykemeldte.  Sykefravær koster, og i forhold til  kommunens økonomiske situasjon må 
arbeidsplassene i sterkere grad fokusere på tiltak som har vist seg å ha effekt, eksempelvis 
nevnes:

- Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte 
- Trivsel og godt arbeidsmiljø 



- Medarbeidersamtaler og god ledelse 
- Kommunikasjon og dialog 
- God konflikthåndtering 
- Systematisk HMS arbeid.

Rådmannens innstilling
Statistikk over sykefravær for 2. og 3. kvartal 2013 tas til orientering.  Enheter med høyt 
sykefravær over tid rapporterer til rådmannen om tiltak som settes inn for å redusere fraværet.
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AMU's rolle i forbindelse med HMS arbeid i kommunen

Sakens bakgrunn
Det blir gitt en orientering ang. AMU’s rolle i HMS arbeidet i kommunen.

Rådmannens innstilling
Orienteringen tas til informasjon.
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