
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 13.09.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

05.09.2012

Hartvik Hansen
Nestleder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 12/2012 Godkjenning av innkalling
PS 13/2012 Godkjenning av saksliste

PS 14/2012 Godkjenning av protokoll fra 10.05.2012
PS 15/2012 Invitasjon til å delta i programmet " sammen om en 

bedre kommune".
2012/1938

PS 16/2012 Referatsaker/Orienteringer - ADU 2012/6
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400

Arkivsaksnr: 2012/1938-2

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 15/2012 13.09.2012
Formannskapet 13.09.2012

Invitasjon til å delta i programmet " sammen om en bedre kommune.”

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune søker om opptak i programmet ”sammen om en bedre kommune” med oppstart i 
2013.

Saksopplysninger

Kommunal og regionaldepartementet har i brev datert 4.7.2012 invitert kommunene til 
deltakelse i programmet ”sammen om en bedre kommune”. Programmet er et samarbeid med 
KS, LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne. I 2011 ble 56 kommuner tatt opp i 
programmet. Hovedfokus med utviklingsprogrammet er sykefravær, kompetanse/rekruttering, 
heltid/deltid og omdømme.

I forbindelse med videreføring av programmet inviteres flere kommuner med oppstart i 2013. 
Hovedtema i programmet vil fremdeles være det samme, men kommunal og regionalministeren 
fremhever at 

”  departementet vil åpne for søknader som viser vilje til å tenke nytt og innovativt rundt    
programmets problemstillinger. Innovasjon og fornying vil være viktig for bærekraftige 
kommunale tjenester i fremtida. Det handler for eksempel om hvordan en organiserer 
tjenestene, bruk av ny teknologi og samarbeid med pårørende, frivillig sektor og andre.”

Programmet forutsetter at prosjektet bygger på et samarbeid mellom de folkevalgte, 
administrative ledere og de tillitsvalgte/medarbeiderne. Det tilbys tilgang på god kompetanse og 
ressursmiljø, økonomisk støtte til programmet med årlig tilskudd på kr 300.000 og et 
nettverkssamarbeid med andre kommuner. Programmet varer ut 2015. 

������



Det vil bli valgt ut 50 nye kommuner for deltakelse i programmet i 2013 der følgende vil bli 
vektlagt:

≠ En begrunnelse for deltakelse i programmet gjennom en omtale av utfordringene og 
hvorfor det er viktig å løse disse utfordringene på kort og lang sikt.

≠ Klar og tydelig motivasjon og forankring hos alle parter 
(politisk/administrativt/tillitsvalgte).

≠ Tydelig interesse for utviklingsarbeid
≠ Søknader som legg vekt på innovasjon og nytenkning og er åpne for å nytte alternative 

metoder for å løse utfordringene
≠ Omtale av andre samarbeidspartnere det vil være nyttig å invitere inn, for eksempel 

organisasjoner, frivillige, innbyggere, næringsliv osv.

Organisering av arbeidet lokalt er det den enkelte kommune som bestemmer, men samarbeidet 
skal skje innenfor Hovedavtalen sine rammer og med god lokal forankring i arbeidet. I søknaden 
må det derfor fremgå hvordan samspillet mellom folkevalgte, ledere og 
medarbeidere/tillitsvalgte skal ivaretas. 

Vurdering

Kommunen har allerede erfaring med slike samarbeidsprosjekt bl.a. fra sykefraværsprosjektet. 
Det kan her nevnes at på Kommunal og regionaldepartementets hjemmeside ”sammen om en 
bedre kommune” ligger det blant annet en link med film om Tana kommune og vårt arbeid med 
sykefravær med overskriften: ”samhandling lønner seg”.

KST vedtok for øvrig i sak 20/2012: ” Ber administrasjonen om å starte med plan for 
rekruttering av arbeidskraft innen utangen av 2013. Finansiering innvilges over neste års 
budsjett.

Hovedmålet med søknad om opptak i dette prosjektet må derfor være å ha fokus på strategisk 
kompetansestyring, systematisk kompetanseutvikling og positiv profilering av våre ansatte med 
riktig kompetanse i forhold til de løpende behov.

Vi er allerede i gang med arbeid som naturlig vil berøre et slikt program. Vi har bl.a. arbeidet en 
del med kompetanseutviklingsplan i pleie og omsorgssektoren der vi har sett på hvordan vi skal 
ta vare på og utvikle den kompetansen som våre ansatte allerede besitter.
Vi har også sett på hvordan rekruttere ny kompetanse, og hva vi trenger i fremtiden.

Dette er noe vi har startet med og som kan videreutvikles i et slikt program hvor vi bl.a. tilføres 
ressurser, kompetanse og nettverk.

Søknadsfrist for opptak i programmet er 30. september og forutsettes undertegnet av både 
ordfører og rådmann.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-43

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 16/2012 13.09.2012

Referatsaker/Orienteringer - ADU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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