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MØTEPROTOKOLL  
 

Administrasjonsutvalget  
 
Dato: 28.01.2021 kl 0800-0833 
Sted: Fjernmøte jf. kommuneloven § 11-7 
Arkivsak: 21/00018 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Randi Eek Thorsen, ordfører 
Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører 
Morten Hagen (GBL) 
Willy Westhagen(GBL) 
Monica Gjefsen (GBL) 
Gunn Seigerud (H) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Finn Hvalsbråten (Ansattrepresentant) 
Ingrid Frydenlund (Ansattrepresentant) 
Anne Berit Rækken (Ansattrepresentant) 

  
Forfall:  Ingen 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, HR-sjef Hege Nyhus,  

kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, rådgiver Eli Stigen 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 30.01.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 15.10.2020  

1/21 21/00349-1 Seniorpolitikk  

    

 
 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av møtebok fra møtet 15.10.2020 
Protokollen fra møtet 15.10.2020 ble enstemmig godkjent. 
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Spørsmål 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen åpnet for muligheten til å stille spørsmål, etter behandlingen av sakslista. 

 Willy Westhagen (GBL) stilte spørsmål om oppfølgingen av vedtaket i interpellasjonssak om ny 
lønnspolitisk plan, kommunestyremøtet 26.11.2020 (sak 101/20). Ordfører Randi Eek Thorsen 
takket for påminnelsen. HR-sjef Hege Nyhus svarte at saken er planlagt behandlet i 
administrasjonsutvalgets neste møte 11.03.2021. 

 Morten Hagen (GBL) stilte spørsmål om konkretisering av utsettelsen som ble vedtatt i sak 1/21 i 
dagens møte i administrasjonsutvalget. Ordfører Randi Eek Thorsen svarte på spørsmålet og viste 
til at formannskapet hadde fattet vedtak i saken. 

 Lars Erik Flatø (Ap) fikk ordet og kommenterte spørsmålet fra Morten Hagen (GBL) vedrørende 
konkretisering av utsettelsesvedtaket i sak 1/21. Ordfører Randi Eek Thorsen svarte på 
spørsmålet og viste til at vedtaket i saken var fattet.  
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1/21 Seniorpolitikk 
 
Arkivsak: 21/00349 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Administrasjonsutvalget 28.01.2021 1/21 

Formannskapet 28.01.2021 5/21 

Kommunestyret 11.02.2021 5/21 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Ny Seniorpolitikk erstatter dagens Seniorpolitikk, gjeldende fra 01.03.2021: 
 
Seniorpolitikken skal bidra til å få motiverte seniorer som trives på jobb, opplever mestring og 
inkludering, og som har nødvendig kompetanse. 
 
Den nye seniorpolitikken skal bidra til: 

 En organisasjonskultur som ser potensiale hos alle medarbeidere 

 En kultur med fleksible ledere og medarbeidere, som har aksept for individuelle tilpasninger 

 Å hindre uønsket tidligpensjonering 

 Å redusere sårbarheten for tap av kompetanse 

 At medarbeidere har kompetanseutvikling helt fram til pensjonering 
 
Ny seniorpolitikk innebærer mulighet for disse tiltakene: 

 Kompetanseheving 

 Kompetanseoverføring, som veileder/fadder for andre, evt. med frikjøp 

 Legge til rette for jobbrotasjon 

 Tilpasset arbeidstid 

 Redusert stilling enten alene eller i kombinasjon med AFP fra fylte 62 år 

 Avtale om hjemmekontor 

 Individuell veiledning fra KLP  

 Mulighet for å søke seg til mindre belastende stillinger 

 

Ledere skal i sin løpende oppfølging av medarbeidere invitere til at medarbeideren uttrykker sine 
ønsker og behov. Leder og medarbeideren skal sammen reflektere over mulighetene for å legge til 
rette for medarbeiderens behov.   
Faste ansatte i seniorfasen kan søke om de seniorpolitiske tiltakene. Vurderingen som leder gjør 
samme med medarbeider legges til grunn for å innvilge seniortiltak, innvilgelse vil ikke skje 
automatisk.  
Innvilget tiltak gjelder for et år av gangen, nedfelles i skriftlig avtale mellom medarbeider og leder, og 
arkiveres i personalmappen. 
 
 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 28.01.2021: 
 
HR-sjef Hege Nyhus innledet med en orientering om saken. 
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Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen  
Hege Nyhus 
Anne Berit Rækken (Ansattrepresentant) 
 
Anne Berit Rækken (Ansattrepresentant) la frem følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken: 
Anne Berit Rækken (Ansattrepresentant) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Morten Hagen (GBL) 
Hege Nyhus 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Votering  
Ved votering ble utsettelsesforslaget fra Anne Berit Rækken (Ansattrepresentant) enstemmig 
vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 28.01.2021: 
Saken utsettes. 
 
 
[Lagre]  
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