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Fullmakt til Ansettelsesutvalget for ivaretakelse av arbeidsgiverrollen overfor 
prosjektleder frem til 31.12.16 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
59/2016 Fellesnemnda 24.05.2016 
 
      
Forslag til vedtak 

I perioden frem til 31.12.16 får ansettelsesutvalget fullmakt til å: 
Avholde utviklingssamtale/oppfølgingssamtale med prosjektleder 
Godkjenne resultat- og utviklingsplan frem til 31.12.16 
Gjennomføre lønnsvurdering/lønnssamtale   

 

 
Sammendrag 
I samsvar med Hovedtariffavtalen, og inngått avtale med prosjektleder, er det behov for å etablere 
en arena for ivaretakelse av arbeidsgiverrollen i perioden frem til ny kommune er etablert. Det 
anbefales at Ansettelsesutvalget får fullmakt til å gjennomføre de aktuelle samtaler og 
forhandlinger.  

Saksfremstilling 
Saken fremmes for Fellesnemnda som et initiativ for å etablere en arena for utviklings-
/oppfølgingssamtaler med prosjektleder i perioden frem til 1.1.17. 
 

I forslag til delegeringsreglementet legges det opp til at det etableres en fast arena/utvalg som har 
utviklingssamtaler/oppfølgingssamtaler med rådmannen, men det er ikke etablert noen tilsvarende 
ordning i prosjektperioden. Både prosjektleder og leder av ansettelses-utvalget/Fellesnemnda 
mener at det bør etableres en slik møteplass mellom arbeidsgiver og prosjektleder også i perioden 
frem til ny kommune startes.  

I tillegg til oppfølgingssamtale, skal lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3, punkt 3.4.1. ivaretas. 

Det foreslås at ansettelsesutvalget får fullmakt til å avholde slik 
utviklingssamtale/oppfølgingssamtale med prosjektleder i perioden frem til 31.12.16, samt fullmakt 
til å godkjenne resultat- og utviklingsplan frem til 31.12.16 og gjennomføre 
lønnsvurdering/lønnssamtale. Ansettelsesutvalgets oppgaver ligger nært til de oppgavene som 
skal ivaretas overfor prosjektleder, og utvalget har en sammensetning og størrelse som anses 
hensiktsmessig som arena for dialog og forhandlinger.  



I prosjektleders avtale står følgende: 

«Pkt 6. Lønnen er gjenstand for årlige forhandlinger etter HTA kapittel 3 punkt 3.4.1.» 

Videre går det frem i pkt. 12: 

«Med bakgrunn i politiske vedtatte styringsdokumenter, krav fra eksterne myndigheter og 
vurdering av ledelse og tjenesteproduksjon, skal det hvert år innen utgangen av januar lages en 
skriftlig resultat og utviklingsplan mellom arbeidsgiver og rådmann som dateres og undertegnes 
av begge parter og skal være en integrert del av denne avtale.  

Det skal gjennomføres minst to oppfølgningssamtaler med politiske arbeidsgiver i løpet av året. 
Det utarbeides et skriftlig årlig evalueringsdokument som unntas offentlighet og som blant annet 
vil være en del av evalueringsgrunnlaget for de årlige lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 
punkt 3.4. Første gang dette gjøres er innen 30.6.2016. 

 I prosjektperioden har Gudrun H. Grindaker ansvar for progresjonen i prosjektet med 
sammenslåing av de tre kommunene og for at de politiske beslutningene blir fulgt. Egen 
prosjektplan utarbeides i dialog med arbeidsgiver og evalueres underveis i prosessen» 

Etter dialog med leder og nestleder i Fellesnemnda foreslås det at fullmakten for å gjennomføre 
slik samtale og lønnsforhandling med prosjektleder legges til ansettelsesutvalget for perioden frem 
til 1.1.17. 
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