Stavanger byggdrift KF

Møteinnkalling
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/-tid:

Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Fabrikkveien 25 21
Telefon: 51914770.
E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 982 759 374

Styret i Stavanger byggdrift KF
Fabrikkveien 25. Forus. Møterom «Nye Stavanger» 3.etg.
15. mai 2019 kl. 16:00
Leif Arne Moi Nilsen, Tone Brandtzæg, Line C.M. Christiansen, Jone Laursen,
Tor Arvid Josdal, Arthur Hauge, Anne Jorunn Engelsgjerd, Aud Tove
Laupstad og Kjetil Berg.

Deltakere:

STYREMØTE - STAVANGER BYGGDRIFT KF
REFERANSE

ARKIVNR.

JOURNALNR.

DATO

23. 04. 2019

Sak nr.:
11/19

Protokoll fra styremøte 9.mars 2019
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 9.mars godkjennes.

12/19

Økonomi
-

Tertialrapport pr. 30. april 2019 (oversendes så snart denne er ferdig)

Forslag til vedtak: Tertilarapport godkjennes.
Satsing for levering av mat til barnehagene
13/19
-

Det fremlegges egen sak etter pilotprosjektet/prøveprosjekt til 4 barnehager

Forslag til vedtak:
14/19

El.biler
-

-

Det legges frem sak som belyser utfordringer med satsning av el. biler,
lademuligheter, kostnader for hurtiglader og utkjøp av leasingkontrakter i
forbindelser med raskere utskifting av bensin/dieselbiler.
Forslag til at ansatte kan kjøpe leasingbilene mot en årlig fast
kjøregodtgjørelse?

Forslag til vedtak:

15/19

Oppfølging etter sak 10/19
- Utfordringer med rekruttering, - og lønnsforskjeller for fagarbeidere. Dl viste til
tabeller med garantilønn og ansiennitet og ber styret om å bevillge ekstra midler
for å utjevne forskjellene som oppleves av ansatte som meget urettferdige. Dl bes
ta kontakt med forhandlingsjefen for å se på foretakets handlingsrom.
Dl legger frem sak etter møte med forhandlingsjefen og kostnadsrammen for
utjevning.
Forslag til vedtak: Styret bevillger kr. ……………. for å utjevne lønnsforskjellene
blant fagarbeidere i drift/prosjektavdelingen.

16/19

Info fra adm.
- Logo/skilting av bygget i Fabrikkveien 25
- Orientering om sak innmeldt til foretakets arbeidsmiljøutvalg 11.april ang.
rutiner vedr. elektronisk kjørebok.
Forslag til vedtak:
Eventuelt

Forfall meldes snarest til Kjetil Berg på e-post: kjetil.berg@stavanger.kommune.no eller tlf.
90951865

Leif Arne Moi Nilsen
styreleder

Kjetil Berg
daglig leder
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