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006/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 13.2.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.

SAM - 006/19 - 13.03.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 13.2.2019 godkjennes slik den foreligger.

007/19 : Sentral vikaradministrasjon- vurdering
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Utvalg for samarbeid ber om en egen sak som vurderer opprettelse en egen vikarpool.
Votering;
Rådmannens forslag ble ensemmig vedtatt.
Stugus forslag fikk 4 stemmer (Stugu, Johnsen, Ljubicic, Hjetland) og falt.
SAM - 007/19 - 13.03.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

008/19 : Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I pleie- og omsorgstjenesten innføres det en prøveordning med følgende
språkkrav:
· B1 – for ufaglærte med direkte brukerkontakt (videreføres som i dag)
· B2 - for personer med fagutdanning på videregående nivå
· C1 - for medarbeidere med 3-årig høgskoleutdanning og ledere på alle nivå
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2. Det legges frem en ny sak om 2 år som inkluderer evaluering av prøveordningen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Susanne Kristiansen Nielsen, H
Rådmannen bes legge fremme en sak om norskkrav for ansatte i barnehage, skole og
SFO. Saken bør også belyse hvordan dette kan styrkes og følges opp.
Forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen, LOK
B1 beholdes som språkkrav for helsefagarbeidere
B2 beholdes som språkkrav for sykepleiere
Votering:
Rådmannens forslag, punkt 1, ble vedtatt mot 3 stemmer (Stugu, Johnsen, Ljubicic).
Rådmannens forslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.
Johnsens forslag fikk 3 stemmer (Stugu, Johnsen, Ljubicic).
Nielsens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 008/19 - 13.03.2019:
Vedtak:
1.
I pleie- og omsorgstjenesten innføres det en prøveordning med følgende språkkrav:
- B1 – for ufaglærte med direkte brukerkontakt (videreføres som i dag)
- B2 - for personer med fagutdanning på videregående nivå
- C1 - for medarbeidere med 3-årig høgskoleutdanning og ledere på alle nivå
2.
Det legges frem en ny sak om 2 år som inkluderer evaluering av prøveordningen.
3.
Rådmannen bes legge fremme en sak om norskkrav for ansaette i barnehage, skole og
SFO. Saken bør også belyse hvordan dette kan styrkes og følges opp.

009/19 : Rekruttering 2018- statusrapport
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 009/19 - 13.03.2019:
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Vedtak:
Saken tas til orientering.

010/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer Tittel
1.
Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 18.01.2019
2.
Spørsmål vedr. sak om krav til norskkompetanse i pleie- og
omsorgstjenesten
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

SAM - 010/19 - 13.03.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Susanne Kristiansen
Nielsen
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

