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1/19
Godkjenning av innkalling og saksliste
Det er kommet en ny sak 6/19 – premisser for ny organisering.
Fagforbundet/SL spør om det vil bli orientert om SAMS i møtet. Ødegård sier det er planer om
et eget møte vedrørende dette. Det vil bli forsøkt å rigge et eget medbestemmelsesmøte opp
mot SAMS.
De tillitsvalgte understreker viktigheten av informasjon i prosessen framover.
Forskerforbundet har fått flere innspill fra sine medlemmer og andre der det etterspørres
fellesinformasjon i fylkestingssalen eller tilsvarende. De merker et behov da flere spør hva
som skjer og det går en del rykter. Forskerforbundet føler det er kaotisk blant de ansatte, som
synes det er for lite informasjon.
Forskerforbundet spør om etatstrukturen først settes etter det nye fylkestinget møtes. Ovesen
sier ingenting er sikkert før fylkestinget har vedtatt.
Ovesen sier om informasjon at det vil komme mer informasjon ut også skriftlig. De
interesserte må da sette seg ned og lese. Han anbefaler også om at
arbeidstakerorganisasjonene går på etatsjefene, da etatsjefene har mye informasjon.
2/19
Prosjektskisse – drøftingssak
Ovesen orienterer om prosjektskissen.
Utdanningsforbundet påpeker at når PSU legges klokka 9 på en mandags morgen, blir det
vanskelig for de tillitsvalgte å snakke sammen før møtet.
Til prosjektskissen:
Akademikerne ber om de ulike mandatene blir mer sammenlignbare. Handlingsrommet for de
ulike områdene bør også være like, mener de.
Utdanningsforbundet har flere spørsmål:
-

-

Er det slik at arbeidsgruppene er prosjektgruppen eller ekspertgruppene? De ber om en
tydeligere begrepsbruk.
De tillitsvalgtes rolle: Hvordan er de tillitsvalgtes representasjon tenkt i styringsgruppa? Er det
slik at de tillitsvalgte melder sin interesse og får være med i de arbeidsgruppene de ønsker?
Til tekst om prosjektgruppe PO/HR: siste setningen i mandatet - og eventuell «overtallighet».
Utdanningsforbundet reagerer på bruken av ordet overtallighet her.
Hvorfor står det ikke mer under Utdanning?
Til selve utseendet på dokumentet/presentasjonen: overskriften er det samme uansett – alle ser
like ut. Utdanningsforbundet foreslår å tydeliggjøre skiller i dokumentet med ulike
tittelformateringer.
Styringsgruppa i prosjektet: hvordan skal deltakerne i styringsgruppa utpekes, gjøres det av
prosjektledelsen?

Akademikerne:
-

Er gruppene satt opp etter mulig organisering i etterkant av sammenslåingen?
Har fått reaksjoner på at Friluftsliv og folkehelse ønsker å også være med under plan.
Det er viktig at prosjektgruppene ser mulighetene for samarbeid seg imellom.

Forskerforbundet:
-

Prosjektgruppene er omtrent som etatene i dag. Men kulturarv ligger der under plan i stedet for
kultur. Hva er bakgrunnen for det?

Fagforbundet/SL:
- Foreslår at PSU-medlemmene får delta i styringsgruppe drift og styringsgruppe
samfunnsutviklerrollen (tre i hver). Utdanningsforbundet tenker dette er en god ide. De
påpeker at dersom det skal være representasjon fra begge fylkeskommunene i
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styringsgruppene, bør det også være minst en tillitsvalgt fra hvert fylke også i den enkelte
styringsgruppa.

Creo:
-

Hvilken mulighet har de tillitsvalgte til å komme med innspill og forslag til hvordan
undergruppene skal være? Det kan komme i dagens møte eller når forslagene kommer.
Foreslår at på Kultur bør også landsdelsmusikerordningen ligge inne som en gruppe.

Utdanningsforbundet:
-

Går det ut invitasjon til de tillitsvalgte når prosjektgruppene etableres, så de tillitsvalgte får
samsnakket? Ødegård sier hovedstrukturen ligger klar. Det er bare å sette seg ned og samrå
om hvor man skal inn.

Akademikerne:
-

-

Ledelsen er nødt til å tenke gjennom hva man forventer av de ansatte som også er tillitsvalgt.
Så dersom man deltar som tillitsvalgt er det greit. Det vil gå mer tid til det enn hva ledelsen
egentlig kanskje ønsker. Utdanningsforbundet sier dette er et viktig prinsipp som spilles inn.
Det hadde vært fint med en felles prosjektskisse der alle prosjektene framgår, da SAMS, IT og
regionreformen.

3/19
Medbestemmelse – drøftingssak
Ødegård orienterer om saken.
Utdanningsforbundet ber om at man forsøker å ha i alle fall de to medbestemmelsesmøtene
før PSU felles med Finnmark. Fagforbundet/SL støtter dette. De ber også om at det blir felles
referater og felles møter fra juni og utover.
Utdanningsforbundet sier det er positivt at også fylkeshovedverneombudene kan delta. De
mener det er viktig å være tydelig på rollene til fylkesverneombudene i disse møtene.
Utdanningsforbundet sier til møtedatoene:
-

7. mai kolliderer med fylkesårsmøte for Utdanningsforbundet i Finnmark. De ber om at det
møtet flyttes til 6. mai.
Møtet 5. august foreslås flyttes fordi det da er sommerferie. Det foreslås da flytting av møtet i
arbeidsutvalget med ei uke, og at drøftingsmøtet settes 12. august.

4/19
Frikjøp – drøftingssak
Ødegård orienterer om saken. Det er stor forskjell på frikjøp i Troms og Finnmark.
Parat og Tannlegeforbundet har meldt inn endret prosent i forhold til saksframlegget. Korrekt
tall er 50 prosent og 10 prosent.
Akademikerne med medlemmer på fylkeshuset har meldt inn at de per i dag ikke har
frikjøpsressurs, og de ønsker ordinært frikjøp i denne prosessen.
Ødegård sier man må finne en løsning på dette. Det vil være uheldig om man benytter alt
frikjøpet på organisasjonene som ikke er i fylkeshuset. Per i dag har ikke arbeidsgiver en
annen innfallsvinkel, men oppfordrer de tillitsvalgte til å komme med en løsning innenfor
rammene som ligger der.
LO/Fagforbundet/SL har spilt inn et forslag per epost i forkant av møtet, der de foreslår en
økning i frikjøp basert på tallene per sammenslutning, så ordner den enkelte sammenslutning
innad hvordan fordelingen skal være. Ved en slik utregning ber de tillitsvalgte om at man
kontrollregner tallene. De andre støtter dette.
Akademikerne ber om at det skrives årsverk i stedet for stillinger.
SL ber om at det økningen i frikjøp er med virkning fra 1. mars.
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5/19
Felles samling med tillitsvalgte
Ødegård orienterer om saken. Det foreslås å sette opp ei gruppe med to tillitsvalgte og to fra
PO/HR – da et tillitsvalgt og en fra PO/HR fra hvert fylke.
Utdanningsforbundet foreslår at tillitsvalgt som sitter i gruppa sitter i PSU, at det er en fra
Troms og en fra Finnmark.
Akademikerne foreslår at også Akademikerne er med og planlegger.
PO-sjefen tar dette opp med Finnmark.
6/19
Premisser for ny organisering
Ødegård går gjennom premissene og prinsipper.
Utdanningsforbundet spør om det ikke bør være «på tvers i organisasjonen» i stedet for «på
tvers av organisasjonen».
Utdanningsforbundet spør hva man mener med enheter i punkt tre. Det er da etater eller
avdelinger.
Akademikerne sier man ønsker at fag- og personalledelse legges til samme geografiske sted.
Utdanningsforbundet ville byttet bort «resultatorientert» med «prosessorientert».
Utdanningsforbundet foreslår at man skriver dokumentet litt mer utfyllende, slik at det blir
lettere å forstå.
Utdanningsforbundet ønsker at også medbestemmelse skal stå under prinsipper for
organisering.
7/19
Evt
Forskerforbundet ber om at de legges på adresselista.
Akademikerne sier Kjetil Helstad vil møte på alle medbestemmelsesmøtene og ikke Randi
Ødegård.

