Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Administrasjonsutvalget
Digitalt møte via Teams
10.11.2020
Kl. 15:00

Den som har lovlig forfall, eller er inhabil, melder fra via møteportalen snarest mulig.
Forfall som meldes siste 24 timer før møtet avholdes, meldes i tillegg til møtesekretær.
Møtesekretær kaller inn varamedlemmer.
Varamedlem møter kun etter nærmere innkalling.

Sakliste
Sak nr.
35/20
36/20

Sakstittel
Godkjennning av innkalling og saksliste
Hjemmekontor

Eyvind Jørgensen Schumacher
Ordfører
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

20/10994- 2
Lise Follestad
09.11.2020

Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
PS 35/20

Utvalg
Administrasjonsutvalget

Møtedato
10.11.2020

Godkjennning av innkalling og saksliste

Rådmannens forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Side 3 av 5

Arkiv:
Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

20/12424- 1
Trine Christiansen
09.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.
PS
PS 36/20
PS

Utvalg
Hovedarbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskapet

Møtedato
10.11.2020

Hjemmekontor
Bakgrunn for saken:
Et av tiltakene i forebygging av koronasmitte er obligatorisk hjemmekontor. I Ullensaker legges
forskrift om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte av 10.11.2020, Ullensaker
kommune, frem til politisk behandling. Bruk av hjemmekontor går frem av § 6 i forskriften:
§ 6 Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken skal
arbeide hjemmefra. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal
gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og
på kurs, seminarer o.l.

Rådmannens forslag til innstilling:
Det settes i første omgang av kr. 500.000,- for kjøp av nødvendig utstyr for hjemmearbeid.
Dette dekkes innenfor formannskapets budsjettrammer.

Saksopplysninger:
Ved bruk av hjemmekontor skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at
arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at
arbeidsutstyret ikke fører til uheldige fysiske belastninger.
I mars ble det kjøpt en del digitalt utstyr til de som trengte dette for å jobbe hjemmefra. Man la også
opp til at medarbeiderne kunne ta med seg utstyr de behøvde for å jobbe hjemmefra, slik som
skjerm, tastatur og kontorstol.
Vi ønsker å legge oss på samme linje som i mars, slik at medarbeiderne i størst mulig grad kan låne
med seg nødvendig utstyr hjem. Der det er behov for det kan vi finne løsninger på å få dette tilkjørt
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hjem til medarbeidere. I tillegg ser vi at det kan være aktuelt å kjøpe inn noe utstyr fra tilbydere vi
har rammeavtaler med, eksempelvis stoler og digitalt utstyr, og må sette av midler til dette. I den
grad det er behov for å kjøpe inn utstyr vil det være tilpasset gjeldende standardløsninger. Til dette
formålet foreslår rådmannen, i første omgang, å sette av kr. 500.000, -. Dette dekkes innenfor
formannskapets budsjettrammer. Disse midlene vil søkes refundert av staten.
Sak om rammene for hjemmekontor skulle vært drøftet i møte med alle hovedtillitsvalgte 5.
november, dette møtet ble avlyst som følge av situasjonen rundt Covid-19. Saken er drøftet med
hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
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