Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt

: Referat Rådmannens dialogmøte

Dato/tid

: 15.11.17

Sted

: Asker rådhus

Deltagere:

3K - 4/17

kl. 13:00 - 14:30

Fra arbeidsgiver:
RådmannLars Bjerke
HR-sjef Asker JosteinBø
KommunalsjefHurum AnneBritt Stinessen
RådgiverStineFørlie(referent)
Ansattesrepresentanter:
Asker:
AndersFosen
BenteCecilieNilsen
MustafeDemaj
Berit Roald
Røyken:
Gøril Brix
LeneCecilieBakler
Elin Sandsether
Inger Oppedal
Hurum :
RandiDahl Jørgensen
BørreHolen
Hovedverneombud
HVO Asker Hilde Bestvold
HVO Hurum AnnaRødland

F orfall

: KommunalsjefRøykenSveinungKvamme,Marit FretteOpsahl,
MarianneSamuelsen,
HVO RøykenMai-LeneGraff Bøe

Ansvarlig

: Prosjektrådmann

Referent

: Stine Førlie

Kopi

: Rådmann Lars Joakim Tveit (Hurum), rådmann Per
Morstad (Røyken), prosjektledere administrative
prosjekter

L.nr./Saknr./Arkivkode
31317 / 1753 / 401

Sted
Asker

Dato
15.11.2017
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AGENDA
1. Godkjenning innkalling og agenda
2. Godkjenning referat dialogmøte 2/17
3. Plan for drøftinger
a. Selskapsorganisering
b. Organisasjonsplaner
4. Informasjon fra prosjektrådmann
5. Eventuelt
a. Representanter til arbeidsgruppe omstillingsveileder
b. Vara for PSU- medlemmer
c. Arbeidstidsordninger
i Nye Asker
d. Virkso mhetsledersamlingen
i desember

REFERAT
1. Godkjenning
innkalling
og agenda
Innkalling og agenda godkjent uten merknader.
2. Godkjenning
referat dialogmøte
3/17
Referat fra dialogmøtet 3/17 18.10.17 ble godkjent u ten merknader.
2 den 31.10.17 ettersendes.
Merknad: Plan for drøftinger
gjøre.

og dialogmøter

Referat fra del

i 2018 kommer så raskt det lar seg

3. Plan for drøftinger
Selskapsorganisering
Organisasjonsplaner
Administrasjonen vil komme tilbake med en liste over saker som skal til drøftinger
med tillitsvalgte og dato for drøftingene.
Hvordan drøftingene

skal skje (kommunevis

eller samlet) vil bli tatt opp før jul.

Følgende sak kommer til behandling i Felles PSU og Fellesnemnda før jul:
Valg av pensjonsordning. Saken behandles i Felles PSU og Fellesnemnda
15.12.17, deretter skal saken behandles i de respektive kommunestyrene.
Forut
for behandling i kommunestyrene skal saken drøftes med tillitsvalgte i den
enk elte kommune. Referat fra drøftingene skal følge saken frem til politisk
behandling i de respektive kommunestyrene.
Ansattrepresentantene
sa seg enige i fremgangsmåten.
4. Informasjon
fra prosjektrådmann
Prosjektrådmannen
ga informasjon om status for d et videre arbeidet med Nye
Asker.
Det vises til presentasjon

som ble gitt i møtet av prosjektrådmannen.

5. Eventuelt
a) Representanter
til arbeidsgruppe
(administrasjonen)
Utgår og tas per e - post.

Asker kommune

omstillingsveileder

Side 2
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b) Vara for PSU - medlemmer
(Akademikerne)
Faste ansatt representanter i Felles PSU har en personlig vara. Dette medfører noen
utfordringer. Akademikerne ønsker vara i rekke til felles PSU.
Administrasjonen støtter forslaget. Ansattrepresentantene
sender melding til
rådgiver Stine Førlie som formidler dette videre til Politisk sekreteriat Nye Asker.
c) Arbeidstidsordninger
i Nye Asker (Akademikerne)
Akademikerne stilte spørsmål til om samordning av arbeidstidsordninger,
innenfor Helse og omsorg.

særlig

Dette vil bli behandlet ifm. byggingen av Nye Asker.
d) Virksomhetsledersamlingen
i desember
(vernetjenesten)
Vernetjenesten og H TV Utdanningsforubndet
Røyken ønsker at å bli invitert til felles
virksomhetsledersamling
i desember 2017.
Administrasjonen

Asker kommune

vil vurdere dette og gir tilbakemelding

til hovedverneombudene.

Side 3

