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PS 6/19 Årsberetning 2018 for Tvedestrand kommunen Uttale fra administrasjons- og likestillingsutvalget
Saksprotokoll i Administrasjons- og likestillingsutvalg - 07.05.2019
Behandling
Anita Lunde fremmet følgende forslag til uttalelse:
Administrasjons- og likestillingsutvalget tar årsrapporten til orientering. Utvalget ser at vi
har mye god tjenesteproduksjon, men også utfordringer i kommunen. Utvalget ønsker
fortsatt fokus på heltid og en tett oppfølging av omstillingsprosjektet som er i gang.
I forbindelse med heltid ønsker utvalget en gruppe sammensatt av politikere,
administrasjon og tillitsvalgte som kan drive denne prosessen videre fra 2020.
Forslaget fra Anita Lunde enstemmig vedtatt.
Vedtak
Administrasjons- og likestillingsutvalget tar årsrapporten til orientering. Utvalget ser at vi
har mye god tjenesteproduksjon, men også utfordringer i kommunen. Utvalget ønsker
fortsatt fokus på heltid og en tett oppfølging av omstillingsprosjektet som er i gang.
I forbindelse med heltid ønsker utvalget en gruppe sammensatt av politikere,
administrasjon og tillitsvalgte som kan drive denne prosessen videre fra 2020.

PS 7/19 Referat- og drøftingssaker




Rådmannen orienterte om arbeidet i utviklings- og omstillingsprosjektet. Første
delrapport 1 fra arbeidsgruppe 3 («ikke lovpålagte oppgaver») er ferdig. Den
skal nå behandles styringsgruppa og deretter til politisk behandling i juni 2019.
Arbeidsgruppe 1 (organisasjons- og ledelsesstruktur) arbeider nå med et konkret
forslag til ny struktur. Arbeidsgruppe 2 (IKT-gevinstrealisering) og arbeidsgruppe
4 (sosialhjelpsnivå) arbeider inn mot budsjettprosessen til høsten.
Arbeidsgruppe 5 (skole og spesialundervisning) arbeider med delrapport 1
(spesialundervisning), som forventes ferdigstilt denne uken. Den behandles
videre i styringsgruppa, eventuelt som politisk sak.
Rådmannen orienterte om pågående «varslingsaker» som er under behandling i
kontrollutvalget.

