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Møtereferat
Møte nr. 1 i:

Dato:

Tid:

Partssamansett utval

21.11.2017

Kl. 09.00 – 09.40

Møteleiar:

Stad:

Kari-Anne Landro

Nye Øygarden kommune, Skjenet 2

Medlemer som møtte:

Forfall:

Frå Fellesnemnda Fjell:
Marianne Sandahl Bjorøy (AP), Tom Georg Indrevik
(H), Anita G. Johannessen (FrP).
Frå Fellesnemnda Sund:
Kari-Anne Landro (H), Nils Kåre Skoge (H).
Frå Fellesnemnda Øygarden:
Børge Haugetun (TVØ), Silvia Haugland (TVØ),
Espen Harkestad (AP).

Frå Sund:
Jogeir Sognnæs (AP) – ingen vara.

Frå dei tillitsvalte Fjell kommune: HTV Nina
Zandstra (Utdanningsforbundet), HTV Bodil
Aleksandersen (Fagforbundet).
Frå dei tillitsvalte Sund kommune: HTV Cathrine
Olsen (Utdanningsforbundet), HTV Hildegunn
Høyland (Fagforbundet).
Frå dei tillitsvalte Øygarden kommune: HTV
Vibecke Hodnekvam (Utdanningsforbundet), HTV
Solveig D. Rong (Fagforbundet).
Andre:

Hovudtillitsvalte med møte- og talerett – Jana Wietschorke og Lars Sverre Hausnes; prosjektleiar
Paul J. Manger.
Referent:

Unni Rygg

Saksnr

Sakstittel

1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var 14 medlemer av utvalet til stades i møtet.
Innkallinga og sakslista vart godkjent med følgjande merknader:
Det bør vere ein eigen post på sakslista der medlemene i partssamansett utval kan stille
spørsmål. Fram til neste møte vil det bli vurdert korleis ein skal ivareta og handtere
spørsmål frå medlemmene i utvalet.
Saksframlegga bør ha utvalsnummer og utval med på framsida. Prosjektleiar Paul J.
Manger viste til at det vert prøvd ut kva type innkalling som vil vere mest tenleg for
partssamansett utval, og at utvalet vil få møteinnkallinga på sams måte som fellesnemnda
frå og med neste møte 10.januar 2018.
2/17 Referatsaker:
 Utkast til referat frå drøftingsmøte 13.11.17 – sjå vedlegg
Hovudtillitsvald Hildegunn Høyland ynskte å ha med følgjande presisering i utkastet til
referat frå drøftingsmøte, siste avsnitt: «Det vil seie at fire hovudtillitsvalde frå kvar
kommune deltek på drøftingsmøta framover». Prosjektleiar Paul J. Manger viste til at
denne presiseringa vil takast med i referatet frå drøftingsmøtet 13.11.17.
Spørsmål frå medlemene i partssamansett utval (PSU):
Hildegunn Høyland;
Høyland viste til saka om milepelsplan for prosjektet Nye Øygarden kommune som vart
behandla i fellesnemnda 20.11.17. Høyland ynskte meir informasjon om prosessane rundt
milepelsplanen punkt 18 «Samordning og koordinering av ulike fagsystem» som skal
drøftast og avklarast til neste møte i fellesnemnda, og punkt 24 «Kommunal infrastruktur.
Kartlegging og vurdering» som skal drøftast og avklarast innan 1.kvartal 2018.
Prosjektleiar Paul J. Manger viste til at milepelsplanen er eit arbeidsdokument og at det
førebels ikkje er avklart noko meir enn kva som står skrive. Samstundes viste Manger til at
alle sakene i milepelsplanen vil ha same framgangsmåte – fyrst vert dei lagt fram for
tillitsvalde i informasjonsmøte med påfølgjande drøftingsmøte før dei vert behandla i
partssamansett utval og i fellesnemnda. Leiar Kari-Anne Landro konkluderte med at
milepelsplanen for prosjektet Nye Øygarden kommune heretter vert lagt fram som
referatsak til alle møta i partssamansett utval.
3/17 Partsforhold og førebels arbeidsgruppestruktur
Hovudtillitsvald Vibecke Hodnekvam stilte spørsmål ved korleis dei hovudtillitsvalde, som
er 100 % frikjøpte, kan godtgjerast for tida dei brukar i nedsette arbeidsgrupper for
prosjektet Nye Øygarden kommune. Etter ein lengre diskusjon vart utvalet samde om
følgjande nytt punkt 3 til innstillinga, skissert av Silvia Haugland:

3. Partsamansett utval (PSU) ynskjer ei oppstilling av korleis ein kan løysa
utfordringa med 100% frikjøpte tillitsvalde som skal delta i arbeidsgruppene. Det
kan vera aktuelt med anna type kompensasjon i tillegg til frikjøp.
Innstillinga punkt 1 og 2, og nytt punkt 3, vart samrøystes vedtekne.
Vedtak i partssamansett utval – 21.11.2017:
1. Partsamansett utval (PSU) vedtek bruk av hovudsamanslutningsmodellen som mal
for partsforhold i arbeidet med å etablere Nye Øygarden kommune.
2. Partsamansett utval (PSU) vedtek framlagt forslag til struktur for arbeidsgrupper
som skal oppnemnast.
3. Partsamansett utval (PSU) ynskjer ei oppstilling av korleis ein kan løysa
utfordringa med 100% frikjøpte tillitsvalde som skal delta i arbeidsgruppene. Det
kan vera aktuelt med anna type kompensasjon i tillegg til frikjøp.
4/17 Arbeidet med omstillingsavtale
Prosjektleiar Paul J. Manger la fram forslag til namn på medlemer til arbeidsgruppa for
omstillingsavtaler, som arbeidstakarorganisasjonane og vernetenesta har sendt inn til han, i
tillegg til namn på arbeidsgjevarrepresentantar som kom fram i saksframlegget:
Medlemer frå arbeidsgjevar (3):
 Personalsjef Per Helge Martinsen, Øygarden kommune
 Personalsjef Lisbeth Grosvold, Fjell kommune
 Personalsjef Kaja C. Pedersen, Sund kommune
Medlemer frå hovudsamanslutningane (4):
 Hovudtillitsvald (HTV) Bodil Aleksandersen, Fagforbundet Fjell kommune
 Hovudtillitsvald (HTV) Vibecke Hodnekvam, Utdanningsforbundet Øygarden
kommune
 Hovudtillitsvald (HTV) May Britt Hansen, Delta Sund kommune
 Hovudtillitsvald (HTV) Lars Sverre Hausnes, Akademikarane Fjell kommune
Varamedlemer frå hovudsamanslutningane (4):
 1) Tillitsvald Kristoffer Barhaug, Akademikarane Fjell kommune
 2) Tillitsvald Hanne Opsal, Akademikarane Fjell kommune
Medlem frå hovudverneomboda (1):
 Hovudverneombod (HVO) Trude Erstad Villanger, Fjell kommune
Det er berre arbeidstakarorganisasjonen Akademikarane Fjell kommune som førebels har
meldt inn namn på varamedlemer (2). Dei resterande arbeidstakarorganisasjonane /
vernetenesta / arbeidsgjevar kan levere namn på varamedlemer til neste møte i
partssamansett utval.
Partsamansett utval godkjente samrøystes alle framlegga til namn på medlemer /
varamedlemer til arbeidsgruppa for omstillingsavtaler.

Vedtak i partssamansett utval – 21.11.2017:
Følgjande medlemer og varamedlemer vert oppnemnt i arbeidsgruppe som skal arbeide
med omstillingsavtaler;
Arbeidsgjevar – medlemer:
Personalsjef Per Helge Martinsen, Øygarden kommune
Personalsjef Lisbeth Grosvold, Fjell kommune
Personalsjef Kaja C. Pedersen, Sund kommune
Hovudsamanslutningane – medlemer:
Hovudtillitsvald (HTV) Bodil Aleksandersen, Fagforbundet Fjell kommune
Hovudtillitsvald (HTV) Vibecke Hodnekvam, Utdanningsforbundet Øygarden kommune
Hovudtillitsvald (HTV) May Britt Hansen, Delta Sund kommune
Hovudtillitsvald (HTV) Lars Sverre Hausnes, Akademikarane Fjell kommune
Hovudsamanslutningane – varamedlemer:
1) Tillitsvald Kristoffer Barhaug, Akademikarane Fjell kommune
2) Tillitsvald Hanne Opsal, Akademikarane Fjell kommune
Hovudverneomboda – medlem:
Hovudverneombod (HVO) Trude Erstad Villanger, Fjell kommune
5/17 Møteplan for partssamansett utval 2018
Leiar Kari-Anne Landro viste til at partssamansett utval sin møteplan for 2018 vart
godkjent i møtet i fellesnemnda 20.11.17, sak 38/17, med endring av oktobermøtet frå
9.oktober til 2.oktober.
Prosjektleiar Paul J. Manger viste til førre sak, 4/17 «Arbeidet med omstillingsavtaler», der
det er skissert møte i partssamansett utval februar 2018 utan at det har blitt teke med i
møteplanen for utvalet. Manger foreslo eit ekstramøte i partssamansett utval tysdag
20.februar 2018, noko som utvalet var samde i.
Vedtak i partssamansett utval – 21.11.2017:
Godkjent møteplan for partssamansett utval 2018;
 Onsdag 10. januar
 Tysdag 20.februar
 Tysdag 17. april
 Tysdag 12. juni
 Tysdag 2. oktober
 Tysdag 11. desember
Alle møta vert haldne på Skjenet 2 mellom kl. 09:00 – 11:00

