Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord administrasjonsutvalg
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
26.04.2017
14:15 - 15:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hanne Braathen
Leder
Solveig Sommerseth
Nestleder
Sten Nystad
Medlem
Inger Johanne Nilsen
Medlem

Representerer
SP
TPL
FRP
Fagforbundet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
MEDL
Geir Varvik
MEDL
Monica Tranås
MEDL

Representerer
AP
H
Fagforbundet

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Øistein Nilsen
Sigmund Steinnes
Hallgeir Naimak
Geir Varvik
Charlotte Heimland
Monica Tranås

Representerer
AP
H
Fagforbundet

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Rådmann
Klara Steinnes
sekretær
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 26.04.2017

Inger Johanne Nilsen

Solveig Sommerseth

Saksliste
Utv.saksnr
PS 5/17

Sakstittel

U.Off

Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid

Arkivsaksnr
2015/284

PS 5/17 Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 26.04.2017

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Det er ikke framlagt skriftlig dokumentasjon hvor formål og begrunnelse for nedsatt
sommerarbeidstid med 15 minutter pr dag framkommer. Uten slik dokumentasjon foreligger
ingen gyldig tariffavtale/særavtale som binder partene.
Vintertid/sommertid innebærer at alminnelig arbeidstid varierer slik at den er noe kortere på
sommeren med tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden regnet i gjennomsnitt over
hele året blir 37,5 timer pr. uke. Ut fra en korrekt beregning endres arbeidstiden på sommeren til
kl. 08.00 - 15.00, mens vinterarbeidstiden forblir uendret.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak:
Det er ikke framlagt skriftlig dokumentasjon hvor formål og begrunnelse for nedsatt
sommerarbeidstid med 15 minutter pr dag framkommer. Uten slik dokumentasjon foreligger
ingen gyldig tariffavtale/særavtale som binder partene.
Vintertid/sommertid innebærer at alminnelig arbeidstid varierer slik at den er noe kortere på
sommeren med tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden regnet i gjennomsnitt over
hele året blir 37,5 timer pr. uke. Ut fra en korrekt beregning endres arbeidstiden på sommeren til
kl. 08.00 - 15.00, mens vinterarbeidstiden forblir uendret.

