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SYKEFRAVÆR - RETNINGSLINJER

Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte retningslinjer for sykefravær – Kvalsund
kommune, datert 16.02.2017.

VEDLEGG:
-

Retningslinjer for sykefravær – Kvalsund kommune, datert 16.02.2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune mangler på nåværende tidspunkt retningslinjer for sykefravær.
Flere arbeidstakere og ledere gir uttrykk for usikkerhet og/eller uvitenhet hva angår
rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær – legemeldt sådan som egenmeldt.
Personalsjef har derfor utarbeidet vedlagte retningslinjer for drøfting med tillitsvalgte.
På drøftingsmøte med tillitsvalgte fremkom følgende endrings-/tilleggsforslag:
Setningen «Du kan ikke bruke egenmelding for halve dager, hvis du for
eksempel går hjem fra jobb midt på dagen.» under pkt 2.1. erstattes med
«Det brukes ikke egenmelding for halve dager».

Sak 1/17

Begrepet «nærmeste foresatte» under pkt. 1.1 erstattes med «sin
nærmeste leder».
Ledelsen må sørge for at vedtaket gjøres kjent blant ansatte på en
tilstrekkelig og god måte.

Rådmannens tilrådning:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte retningslinjer for sykefravær – Kvalsund
kommune, datert 16.02.2017.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 2/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Administrasjonsutvalget
Saksbehandler:

Marie Aaseby Andersen

Arkivsaksnr.:

17/300

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/17

Tillitsvalgte

30.03.2017

6/17

Arbeidsmiljøutvalget

11.05.2017

2/17

Administrasjonsutvalget

01.06.2017

REGLEMENT FOR UTDANNINGSPERMISJON OG -STØTTE
KVALSUND KOMMUNE

Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte reglement for utdannignspermisjon og –
støtte.

VEDLEGG:
-

Reglement for utdanningspermisjon og –støtte.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune ønsker å satse på kompetanse og rekruttering slik at kommunen til
enhver tid kan levere god kvalitet i vårt arbeid. Det er derfor viktig å ha et felles fokus
på å tilrettelegge for ansatte. I tråd med dette har KK i dag flere ansatte som er tar
videreutdanning i varierende fagfelt, hvilket synliggjør behovet for et gjennomgående
reglement for hvilke utdanninger som hjemler permisjon. Videre kan det synes
fordelaktig med tydelige linjer for hvor mye fravær et gitt antall studiepoeng gir, samt
hvilke utgifter som eventuelt kan dekkes av arbeidsgiver og påfølgende bindingstid for
arbeidstaker. Dette for å sikre likebehandling av arbeidstakere.

Sak 2/17

Saken ble først drøftet på møte 1/2017 hvor følgende ble vedtatt: «Det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av formannskapssekretær Tonje Jelstad Sandanger,
Fellesorganisasjonens representant Eva Annie Hansen og Fagforbundets representant
Jorunn Mikkelsen for å drøfte og utvikle et forslag til et reglement, som skal stå klart
innen utgangen av mars 2017. Dette forslaget skal legges frem for drøftingsmøte for
tillitsvalgte.»
Ferdig utarbeidet forslag fra nevnte arbeidsgruppe legges nå fram for drøfting med
tillitsvalgte.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte reglement for utdannignspermisjon og –
støtte.
Gunnar Lillebo
rådmann

