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Sakspapirer 
 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalget 

Møtedato: 12.09.2017 

Møtested:  Møterom 308, Rådhuset Møtetid: 10:00 -  
 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Bjørn Pedersen   

Medlem Jan Olav Evensen   

Medlem Kristin Johnsen   

Medlem Kari Krogh   

Medlem Eilif Arne Gustavsen   

Medlem Fagforbundet v/Alice Normi   

Medlem Utdanningsforbundet v/Elisa 

Viitamaa 

  

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  1/17 17/187   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 16.5.17  

 

PS  2/17 17/188   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.9.17  

 

PS  3/17 17/189   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.9.2016  

 

PS  4/17 17/588   

  RUTINER VED ADVARSLER  

 

PS  5/17 17/693   

  ENDRING AV PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER  

 

 



  Sak  1/17 

 

Side 1 av 7   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET 

16.5.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/187    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/17 Administrasjonsutvalget 12.09.2017  

 

Innstilling: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 12.9.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møte i Administrasjonsutvalget er satt opp til tirsdag 12.9.17  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 4.9.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  2/17 

 

Side 1 av 7   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET 

12.9.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/188    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/17 Administrasjonsutvalget 12.09.2017  

 

Innstilling: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner saksliste til møte i Administrasjonsutvalget 12.9.17 

 

 

 

Faktaopplysning: 

De to forrige møtedatoene, 21.3.17 og 16.5.17, utgikk da det ikke var saker til behandling. 

Nytt møte i Administrasjonsutvalget er satt opp til tirsdag 12.9.17. 

Saksbehandlere har frist til 1.9.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 4.9.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  3/17 

 

Side 1 av 7   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.9.2016 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/189    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/17 Administrasjonsutvalget 12.09.2017  

 

Innstilling: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte i administrasjonsutvalget 

14.9.2016. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 14.09.2016 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av rådmann Harald Larssen før saksprotokoll ble publisert 

den 16.9.2016. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  4/17 

 

Side 1 av 7   

RUTINER VED ADVARSLER 

 

 

Saksbehandler:  Yvonne Bell Arkiv: 407 &11  

Arkivsaksnr.: 17/588    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/17 Administrasjonsutvalget 12.09.2017  

 

Innstilling: 

Administrasjonsutvalget vedtar rutiner ved advarsler 

 

 

 

Faktaopplysning:  
Disiplinære reaksjoner kan bli aktuelt overfor en arbeidstaker dersom han/hun har brutt 

arbeidsreglementet eller arbeidsavtalen, nektet å etterkomme pålegg fra overordnede, utført straffbare 

handlinger, vært beruset på arbeidsplassen eller har hatt en illojal opptreden på annen måte.  

Lebesby kommune har ingen felles rutiner når det gjelder håndtering av muntlige og skriftlige 

advarsler, og det er derfor ønskelig at man etablerer dette. 

 

Følgende rutine ønskes vedtatt: 

 
RUTINER VED ADVARSLER 

I og med at advarsler ikke er lovregulert, foreligger det ingen formelle krav til innhold. En advarsel 

bør likevel inneholde følgende punkter: 

 En beskrivelse av de forholdene advarselen bygger på 

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver forventer at arbeidstaker skal opptre fremover 

 Konsekvensene dersom de forholdene det er gitt advarsel for gjentar seg (f. eks at dette kan få 

konsekvenser for ansettelsesforholdet) 

 

Det er ikke noe formelt krav om at det er virksomhetens øverste leder som gir advarsel, og heller ikke 

noe krav om forutgående saksbehandling (styrebehandling eller lignende). 

Arbeidsgiver bør likevel gjennomføre drøftelser med arbeidstaker før en skriftlig advarsel gis.  

 

Muntlige advarsler: skal dokumenteres skriftlig, gjerne med møtereferat, og legges i personalmappa. 

Skriftlige advarsler: skal overleveres personlig eller sendes rekommandert. Arbeidstaker skal signere 

på at varslet er mottatt, og dette lagres i en konvolutt i personalmappa. En arbeidstaker som har fått en 

advarsel hun/han mener er ubegrunnet, må vurdere å ta opp saken med arbeidsgiver for å få ham til å 

trekke den tilbake eller moderere den. Arbeidstaker kan bekrefte mottatt advarsel og bemerke på 

advarselen at man bestrider grunnlaget for advarselen med en kort begrunnelse. Dette lagres i 

personalmappa sammen med advarselen. 



  Sak 4/17 

 

 Side 2 av 7   

 

Personopplysninger om ansatte kan oppbevares så lenge opplysningene er relevante for det formål de 

er opprettet. 

Advarsler skal slettes 2 år etter at advarsel ble gitt. Med mindre særlige forhold gjør seg gjeldende kan 

advarselen lagres lenger. Leder som gir advarsel og personalrådgiver drøfter dette i hvert enkelt 

tilfelle. Med særlige forhold menes: 

 ikke endret adferd, 

 nye advarsler eller 

 oppsigelsessak eller avskjedssak er innledet 

 

 

 



  Sak 5/17 

 

 Side 3 av 7   

 

ENDRING AV PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 

 

 

Saksbehandler:  Yvonne Bell Arkiv: 400  

Arkivsaksnr.: 17/693    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/17 Administrasjonsutvalget 12.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Endring av de personalpolitiske retningslinjene vedtas. 

 

 

Vedlegg: 

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER.  

 

 

Faktaopplysning: Dokumentene er vedtatt i kommunestyret og administrasjonsutvalget i 

perioden 2004 – 2011, og justert i mars 2012. Endringene som nå ønskes utført er utarbeidet 

sammen med de tillitsvalgte og hovedverneombudet. 

 

* Endringene i vedlegget er markert med gult og rødt, slik at det skal være enkelt å få en 

oversikt over hva som ønskes endret. 

 

Vurdering: Det er behov for ytterligere endringer bl.a. for å tilpasse organisasjonen, for å 

konkretisere retningslinjene slik at alle ansatte sikres lik behandling, samt at vi har sentrale 

bestemmelser som allerede ivaretar visse rettigheter på en god nok måte. 

 

 

 

 


