
Referat møte i Partsammensatt utvalg 30.01.17 -1200-1300 Eide rådhus 
 

Til stede: Laila Nøsen, Per Ståle Tornes, Birgit Leirmo, Odd Arne Halaas, Lisbeth 

Ukkelberg, Theresa Iversen, Tove Herskedal 

Forfall: Stian Teistklubb, Åse Myrbostad, Carita Naas 

Tor Gunnar Johansen, Fagforbundet Fræna, var ikke innkalt, men var til stede på møtet.  

 

Sak 1 Valg av nestleder 

Birgit Leirmo valgt. Konstituering av utvalget gjøres på neste møte.  

 

Sak 2  Representasjon av tillitsvalgte i utvalget 

Bakgrunnen er innspill fra Fagforbundet Fræna, ved Tor Gunnar Johansen, som mener at 

hovedavtalen del B § 4 gir Fagforbundet plass i partssammensatt utvalg.  Fellesnemda vedtok 

20.12.16 «Arbeidsgruppen forholder seg til vedtatt gruppesammensetning, og organisasjonene 

må selv bestemme hvem som skal sitte i deres plasser i utvalget.»  

Bestemmelsene i hovedavtalen ble referert i møtet. U.t har også diskutert med rådgiver i KS, 

som også forstår dette utvalget som et partsammensatt utvalg slik det omtales i hovedavtalen 

mellom LO og KS. Samtidig ble det utrykt ønske om at valget som er gjort av 

organisasjonene i Fræna respekteres.  Det var enighet om at dette må behandles av de 

tillitsvalgte i Fræna. Utvalget stilte seg positiv til at en av representantene fra Fræna fortsatt 

kunne møte uten stemmerett. Dette må eventuelt drøftes på nytt i neste møte. Det skal 

avholdes møte blant organisasjonene i Fræna 1. februar. Det blir gitt tilbakemelding til 

utvalget om hvem som skal representere de ansatte i Fræna i etterkant av dette.  

 

Sak 3. Eventuelt 

Mandat  

Det var usikkerhet om hva dette utvalget skulle arbeide med og hva som var vårt mandat. Vi 

gikk gjennom mandatet og det er gjengitt her: 

Fra saksutredningen i Fræna formannskap 2.11.16 står følgende: 

«Som ei følgje av vedtaket om å slå saman Fræna og Eide frå 1. januar 2020, skal der 

etablerast eit partssamansett utval som skal handsame saker som gjeld tilhøvet mellom den 

nye eininga som arbeidsgjevar og dei tilsette (jf. Inndelingslova §26 Fellesnemnd og 

Kommunelova §25). 

Kommunelova slår fast følgjande:  

 

§ 25  

Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.  



1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte 

utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom 

kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum 

kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de 

ansatte. 

2.Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller 

fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to 

år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller 

fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller 

fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.  

 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra  

bostedskravet.  

 

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. 

 

 

Utvalet skal ha 8 medlemmer, og ha følgjande samansetning:  

 2 politisk valde representantar frå Fræna (representert i kommunestyret i Fræna)  

 2 politisk valde representantar frå Eide (representert i kommunestyret i Eide)  

 2 tillitsvalde frå Fræna (vald av dei tilsette sine organisasjonar i Fræna)  

 2 tillitsvalde frå Eide (vald av dei tilsette sine organisasjonar i Eide)  

Arbeidsgjevar skal ha leiarvervet i det partsamansette utvalet, og der er semje om at leiaren 

skal vere ein av representantane frå Fræna.  

 

Den første saka det partssamansette utvalet vil handsame, vil vere rekruttering og tilsetjing av 

prosjektleiar for kommunesamanslåinga. Det partssamansette utvalet vil også, etter at 

Stortinget gjer endeleg vedtak om samanslåing av Eide og Fræna i juni 2017, verte engasjert 

i tilsetjinga av rådmann for den nye kommune.» 

 

Vedtak Formannskapet i Fræna 2.11.16 og Formannskapet i Eide 10.11.16 ble det valgt 

følgende representanter: 

 

Fræna 

Laila Nøsen (SV) – leder, Per Ståle Tornes (KRF) 

1. vara Arne Stavik (A) 

2. vara Ottar Nerland (SP) 

 

Eide 

Stian Teistklubb (H),  Birgit Leirmo (A),  

1. vara Odd Arne Halaas (SP) 

2. vara Arne Birger Silnes (A) 

 

Tillitsvalgte: 

 

Fræna 

Theresa Iversen (NFS) 

Vara: Kristin Røed, Utdanningsforbundet 

Anne Lisbet Ukkelberg, Delta 

Vara: Trygve Sira, Naturviterne 



 

Eide  

Åse Myrbostad, Utdanningsforbundet  

Vara: Tove Venaas Herskedal, Delta 

Carita Naas, Fagforbundet 
Vara: Kari Holten, NSF 

 

 

Møteplan  

Det er behov for forutsigbarhet og en eventuell møteplan. Det er arbeidsutvalget som til nå har 

kalt utvalget inn til møter og u.t gir tilbakemelding om behov for forutsigbarhet og at innkalling 

bør komme i god tid, der det lar seg gjøre.  

 

Også utvalget har behov for egne møter, og de kan med fordel legges før møtene med 

arbeidsutvalget. Leder kaller inn til et møte i utvalget om 3-4 uker. Også vara kalles inn til dette 

møtet. 

 

Leder avklarer også sekretær-ressurs og hvem som har ansvar for å kalle inn vara ved forfall. 

 

 

Referent  

Laila Andersen Nøsen 

  
 

 

   

 

 

 

 

 


