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Saksprotokoll i Administrasjons- og likestillingsutvalg - 28.11.2017
Behandling
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 ble referert
i møtet.
Anniken Thomassen, UDF, uttalte bekymring i forhold til eventuelle brudd på
opplæringslova med det budsjettet som ligger til behandling. Det er også svært
bekymringsfullt at det er lite vikarmidler avsatt i budsjettet.
Anita Lunde, Fagforbundet, uttalte bekymret vedrørende stillingen som foreslås ikke
besatt i rådmannens stab, spesielt i forhold til IKT-samarbeidet. I tillegg er det
bekymringsfullt de små stillingsstørrelsene som er spesielt i omsorgssektoren.
Anniken Thomassen fremmet følgende forslag til uttalelse:
‘’Administrasjons- og likestillingsutvalget støtter seg til arbeidsmiljøutvalgets uttalelse i
sak 17/17;
AMU uttaler bekymringer knyttet til konsekvensene av de omstillingene som er skissert
i økonomiplanperioden. AMU forutsetter at det etableres gode prosesser og god
involvering av de ansatte og at arbeidsmiljølovens regler og kommunens egne
retningslinjer for omstilling følges.
Med følgende tillegg:
I forbindelse med tertialrapporten eller egen sak, tas inn de endringene som kreves i
forhold til lærertetthet etter statsbudsjettet.’’
Thomassens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
Vedtak
Administrasjons- og likestillingsutvalget har følgende uttalelse til rådmannens forslag til
økonomiplan for 2018-2021 og budsjett for 2018:
Administrasjons- og likestillingsutvalget støtter seg til arbeidsmiljøutvalgets uttalelse i
sak 17/17;
AMU uttaler bekymringer knyttet til konsekvensene av de omstillingene som er skissert
i økonomiplanperioden. AMU forutsetter at det etableres gode prosesser og god
involvering av de ansatte og at arbeidsmiljølovens regler og kommunens egne
retningslinjer for omstilling følges.
I forbindelse med tertialrapporten eller egen sak, tas inn de endringene som kreves i
forhold til lærertetthet etter statsbudsjettet.

Rådmannens forslag til vedtak
Administrasjons- og likestillingsutvalget har følgende uttalelse til rådmannens forslag til
økonomiplan for 2018-2021 og budsjett for 2018:
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