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Generelt 
Partssammensatt utvalg etter vedtak i Stortinget om å slå sammen Eide og Fræna kommuner ble 

oppnevnt i vedtak i kommunestyret 28. mai 2017.  

Medlemmene av PSU er: 

Fra arbeidsgiver: 

o Ordfører i Eide kommune Egil Strand (H) 

Personlig vara Terje Lyngstad (H) 

o Ordfører i Fræna kommune Tove Henøen (SP) 

Personlig vara Trond Malmedal (SP) 

o Varaordfører i Eide kommune Birgit Dyrhaug (SP) 

Personlig vara Odd Arne Halaas (SP) 

o Varaordfører i Fræna kommune Jan Arve Dyrnes (A) 

Personlig vara Sofie Elisabeth Hermann Brekken (A) 

o Kommunestyrerepresentant Eide kommune Rune Strand (A) 

Personlig vara Ragnvald O. Eide (V) 

o Kommunestyrerepresentant Fræna kommune Elise Fiske (H) 

Personlig vara Kjell Lode (KRF) 

 

Fra arbeidstakerorganisasjonene i Eide: 

o Utdanningsforbundet  

o Fagforbundet  

Fra arbeidstakerorganisasjonene i Fræna: 

o Delta 

o Sykepleierforbundet 

 

Varamedlemmer: 

Fra arbeidstakerorganisasjonene i Eide: 

o 1.vara: Delta 

o 2.vara: Sykepleierforbundet 

Fra arbeidstakerorganisasjonene i Fræna: 

o Vara for Delta: Naturviterne 

o Vara for Sykepleierforbundet: Utdanningsforbundet 

 

 

Mandat  
Partssammensatt utvalg skal behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget gir innstilling og vedtak i saker som vedrører overordnede 

personalpolitiske/personaladministrative spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med 

kommunesammenslåingen.  
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Saker til behandling i PSU: 

 Overordnet personalpolitikk eller arbeidsgiverpolitikk. 

 Overordnede personalpolitiske retningslinjer – ny felles personalhåndbok for Hustadvika 

kommune. 

 Plansaker som omhandler det overordnede personalpolitiske området. Som eksempel på 

plan- og strategisaker er overordnet IA- arbeid, HMS- arbeid, planer for bedriftshelsetjeneste 

og overordnet strategisk kompetanseplan. 

 

 

PSU blir innstillende myndighet innenfor følgende arbeidsområder. (Fellesnemda blir vedtaksorgan):   

 Innstilling til Administrasjonssjef. Dersom dagens rådmenn i Eide og Fræna kommuner blir 

søker til den nye Administrasjonssjefsstillingen, må en være oppmerksom på 

habilitetsreglene som gjelder. 

 Tilsettingsreglement – saksgang – beslutningsmyndighet m.m.  

 Etiske retningslinjer – generelle råd for bruk av sosiale media. 

 Arbeidsgiverpolitikk 

 Administrativ organisering 

 

PSU blir vedtaksorgan innenfor følgende arbeidsområder:  

 Permisjonsreglement 

 Arbeidsreglement 

 Introduksjon og oppfølging av nytilsatte 

 Arbeidstidsreglement (herunder overtid og fleksitid)  

 Telefonreglement 

 Påskjønningsreglement 

 Livsfasepolitikk 

 Informasjon om forsikringer og låneordninger 

 Flyttegodtgjørelse 

 Personalpolitiske dokument  

 Retningslinjer for AKAN-arbeidet 

 Retningslinjer for varsling 

 Retningslinjer for konflikthåndtering 

 Lønnspolitiske retningslinjer 

 Lokale avtaler 

 Retningslinjer for vold og trusler mot ansatte.   

 Sykefraværsrutiner 

 Internkontroll 

 HMS-reglement 
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Møter i PSU  
 PSU har møter når lederen finner det påkrevd eller når 1/3 av medlemmene krever det. 

 Medlemmene blir til vanlig innkalt med 7 dagers varsel.  Innkalling skal skje skriftlig og 

saksdokumentene sendes medlemmene og varamedlemmene og til andre med møterett. 

 PSU er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser blir tatt 

med vanlig flertall jfr. kommunelovens § 33 og § 35. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme.  

 Saker som ikke er satt opp på sakslisten og utsendt til rett tid, kan bare tas med dersom 

utvalget gjør vedtak om det. 

 Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene og varamedlemmene 

og andre som har møterett.  Møteboka skal arkiveres i sakarkivet. 

 Medlemmene og varamedlemmene har taushetsplikt for de opplysningene som kommer fram 

om personlige forhold.  

 Møtene skal være åpne. Saker som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal føres for 

lukkede dører. Det samme kan det gjøres vedtak om etter kommunelovens § 31. 

 

 

 

 

 


