
Referat fra møte i 
Partsammensattutvalg 27.03.17  

Formannskapssalen Fræna  

Til stede: Laila Nøsen, Per Ståle Tornes, Birgit Leirmo, Anne Lisbeth 

Ukkelberg, Carita Naas, Stian Teistklubb, Åse Myrbostad, Gjermund Ø. Moe 

 

Møtet ble avholdt i etterkant av møtet med arbeidsutvalget (se eget ref.). Møtet 

ble avsluttet kl. 1930. 

 
Sak 1 -Gjennomgang av referat fra 16.03.17. Det ble presisert at referat fra møtene må 

sendes ut fortløpende.   

 

 Saker til oppfølging fra 16.03.17: 

 

Sak 2 – Valg av tillitsvalgt til arbeidsgruppa for Informasjon og kulturbygging 

Tilbakemelding fra tillitsvalgte er at det er ønskelig med tillitsvalgtrepresentant fra begge 

kommunene. Leder i PSU gir tilbakemelding til arbeidsutvalget på dette, og de tillitsvalgte 

melder til Laila Nøsen, på hvilken representant de har valgt.  

 

Sak 3 – Ansettelsesutvalg 

 

PSU ba Jan Arve Dyrnes (fra arbeidsutvalget) om å avklare om tillitsvalgs representanter skal 

velges fra PSU. Følgende korrespondanse har vært i saken: 

 

  

Fra Jan Arve Dyrnes  

Til Anders Skipenes , Ole Bjørn Moen  

Kopi til Egil Strand , Tove Henøen , Birgit Dyrhaug , laila.nosen@online.no  

Dato 20.03.2017 09:25 

Hei,  
 
Enig, selv om jeg ikke har noe med det å gjøre :-)  
Kan du sørge for at de tillitsvalgte i Fræna blir varslet da? På Eide forstod jeg at det var slik 
de hadde gjort det.  
 
 
jana 
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Fra: Anders Skipenes 
Sendt: 20. mars 2017 09:12 
Til: Jan Arve Dyrnes; Ole Bjørn Moen 
Kopi: Egil Strand; Tove Henøen; Birgit Dyrhaug; laila.nosen@online.no 
Emne: SV: Ansettelsesutvalg  
  
Hei, 
  
Ansettelseutvalget og PSU har etter min mening, for så vidt ingen direkte tilknytning. De tillitsvalgte 
skal peke ut representanter til ansettelsesutvalget. Jeg mener at det er naturlig at denne 
henvendelsen går til alle organisasjonenes tillitsvalgte, og så får de bli enige seg i mellom om 
representant. 
  
  

 

Med vennlig hilsen 
Anders Skipenes 
Rådmann 
Fræna kommune 
anders.skipenes@frana.kommune.no 
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Fra: Jan Arve Dyrnes  
Sendt: 17. mars 2017 13:02 
Til: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>; Ole Bjørn Moen 
<OleBjorn.Moen@eide.kommune.no> 
Kopi: Egil Strand <egil.karstein.strand@eide.kommune.no>; Tove Henøen 
<Tove.Henoen@frana.kommune.no>; Birgit Dyrhaug <Birgit.Dyrhaug@eide.kommune.no>; 
laila.nosen@online.no 
Emne: Ansettelsesutvalg  
  

Hei,  
  
Eide har valgt dette og der er det enighet. I Fræna så har de også valgt, men da av de som er 
utpekt til partssammensatt utvalg. Der vet vi jo alle det er en uenighet.  
I vedtaket i fellesnemnda så er det jo ikke spesifisert om det er to tillitsvalgte fra PSU eller fra 
tillitsvalgte generelt.  
  
Spm blir hvem det er som skal peke ut tillitsvalgt til ansettelsesnemd. Bør vi sende en 
henvendelse til alle ansatt organisasjonene i Fræna om dette? Eller skal vi akseptere at det 
blir gjort av de som er valgt i PSU.(Selv om vi er kjent med konflikten som er rundt det i 
Fræna). 
  
Jan Arve 
  

 Åpenlast ned  
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PSU har ikke fått ytterligere tilbakemelding på dette. Heller ikke de tillitsvalgte har fått mer 

informasjon eller beskjed om valg til dette. Det er allerede kalt inn til de siste rundene i 

ansettelsen av prosjektleder og de tillitsvalgte som er innkalt forholder seg til det.  

 

Sak 4 – Politikervalgte representanter  

Muntlig tilbakemelding fra Tove Henøen. Når stortingets endelige vedtak om 

kommunesammenslåing er gjort i juni vil saken bli tatt opp igjen i Fellesnemda.  Frem til da 

forholder PSU seg til de som er valgt.  

 

 

 

Ref: Laila Nøsen 


