
PARTSSAMMENSATTSUTVALG - MØTE  25, februar 2019, TROMSØ 

 

Medlemmer:     Vara: 

Politikere: 

Ulf T. Ballo, AP  

Mari Siljebraaten, AP 

Arne Bergland, AP 

Ragnhild Melleby Aslaksen, AP  Roy Arne Andersen, AP 

Kristen Albert Ellingsen, H 

Ellen Øseth, SV 

Ronny Berg, FRP    Tom Erik Forså, FRP 

 

Arbeidstakerrepresentanter: 

Hege Ryeng, Unio    Marit Andersen Somby 

Anders Nybø Unio 

Klaus Magnus Berg Hansen, LO 

Lillian Bakken Iversen, LO 

Synnøve Lode, Akademikerne 

Karin Henriksen Lisa, Parat   Tor Fredrik Olsen 

 

Forfall: 

Ragnhild M. Aslaksen 

Ronny Berg, FRP 

Hege Ryeng 

Karin Henriksen Lisa, Parat 

Til sakslisten: 

Synnøve Lode, ønsker å diskutere møtetidspunktet. Uheldig med mandag morgen i forhold til 

samsnakking da de kommer tilreisende. 

PSU innstiller til AU – etter reglementet. 

 

Sak 1 /19 

Frikjøp tillitsvalgt 

 

Innstilling: 

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Frikjøpet til hovedtillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes med 2,43 

stilling med virkning fra 1.3.19 

2. Frikjøpet av fylkeshovedverneombudene i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes 

med 0,9 stilling slik at begge blir frikjøpt i hel stilling fra 1.3.19 

3. Utgiftene på kr 1,875 mill. finansieres over midlene satt av til regionreformen 

 

Møtebehandling 



Forslag til nye punk 1,3 og 4 fra tillitsvalgte: 

 

Omforent forslag (1) fra tillitsvalgte i Troms og Finnmark til nytt punkt 1:  

                Frikjøpet til tillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes med inntil 3,66 

årsverk med virkning fra 1.3.19.  

 

Omforent forslag (2) fra tillitsvalgte i Troms og Finnmark til nytt punkt 3: 

                Utgiftene på inntil kr 2,7 mill finansieres over midler satt av til regionreformen. 

 

Omforent forslag (3) fra tillitsvalgte i Troms og Finnmark til nytt punkt 4: 

                 

 «Fordeling av frikjøpsressursen forhandles med prosjektledelsen i tråd med Hovedavtalen 

(KS) bestemmelsen»  

 

Votering: 

Forslag (1): 

Enstemmig vedtatt nytt pkt 1. 

Enstemmig vedtatt innstillingens pkt 2. 

Forslag (2): 

Enstemmig vedtatt nytt pkt 3. 

Forslag (3) 

Enstemmig vedtatt nytt pkt. 4. 

 

Vedtak: 

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1.  Frikjøpet til tillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes med inntil 3,66 

årsverk med virkning fra 1.3.19.  

2. Frikjøpet av fylkeshovedverneombudene i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes med 

0,9 stilling slik at begge blir frikjøpt i hel stilling fra 1.3.19. 

3. Utgiftene på inntil kr 2,7 mill finansieres over midler satt av til regionreformen. 

4. Fordeling av frikjøpsressursen forhandles med prosjektledelsen i tråd med Hovedavtalen 

KS)   bestemmelsen. 

 

 

Sak 2 /19 

 

Husregler 

 

Innstilling: 

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Fellesnemnda har behandlet sak om «husregler for sammenslåingsprosessen».  

2. Fellesnemnda vedtar husregler og slutter seg til foreslått prosess i de to organisasjonene 

 

Møtebehandling 

Votering:  

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak:  

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Fellesnemnda har behandlet sak om «husregler for sammenslåingsprosessen». 

2. Fellesnemnda vedtar husregler og slutter seg til foreslått prosess i de to organisasjonene 

 

 

Sak 3/19 

Premisser og prinsipper for organisering av Troms og Finnmark 

Innstilling: 

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Fellesnemnda har behandlet sak vedrørende premisser og prinsipper for organisering 

av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda slutter seg til intensjonen som ligger i premissene og prinsippene.   

3. Arbeidsutvalget får fullmakt til godkjenne endelige premisser og prinsipper for 

organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Møtebehandling 

Forslag (1) fremmet av U. Ballo, AP endring pkt 3 i innstillingen: 

  «Partssammensatt utvalg innstiller over AU når det gjelder premisser og prinsipper for 

organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune» 

 

Votering: 

Forslag 1, nytt pkt 3 

Innstillingens punkt 1 og 2. enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Fellesnemnda har behandlet sak vedrørende premisser og prinsipper for organisering av 

Troms og Finnmark fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda slutter seg til intensjonen som ligger i premissene og prinsippene.   

3. Partssammensatt utvalg innstiller overfor Arbeidsutvalget når det gjelder premisser og 

prinsipper for organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Sak 4/19 

Prosjektskisse for sammenslåingen av Troms og Finnmark 

Innstilling: 

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda har behandlet sak vedrørende prosjektskisse for sammenslåing av 

Troms og Finnmark fylkeskommuner. 

2. Fellesnemnda slutter seg til rammene som skisseres i prosjektskissen.  

3. Prosjektledelsen får fullmakt til å gjøre de endringer som er hensiktsmessig for å sikre 

fremdrift og medbestemmelse i prosjektet innenfor de rammene som ligger i 

prosjektskissen.  



 

Møtebehandling 

Forslag (1) fremmet av Siljebråten på vegne av AP og SV: 

 

Punkt 3 endres til: 

Prosjektledelsen får fullmakt til å sikre fremdrift innenfor de rammene som ligger i 

prosjektskissen. 

 

Nytt punkt 4 

Fellesnemnda understreker betydningen av medbestemmelse fra de ansatte i 

prosessen. 

 

Forslag (2) fremmet av Ballo, AP, nye pkt 5, og 6. 

5. Hensynet til samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv skal ivaretas på en god 

måte i prosjektet. 

6. Oppfordringen fra Stortinget til fylkestingene om å ta vesentlig mer hensyn til 

Finnmark i fordelingen av arbeidsplasser, særlig med henblikk på fordelingen av 

fylkesadministrasjonen, skal etterleves. 
 

Votering: 

Forslag (1): 

Pkt 3, og 4 enstemmig vedtatt. 

Forslag (2): 

Pkt 5 enstemmig vedtatt. 

Pkt 6 trekkes. 

Innstillingens pkt 1,2enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda har behandlet sak vedrørende prosjektskisse for sammenslåing av Troms og 

Finnmark fylkeskommuner. 

2. Fellesnemnda slutter seg til rammene som skisseres i prosjektskissen.  

3. Prosjektledelsen får fullmakt til å sikre fremdrift innenfor de rammene som ligger i 

prosjektskissen. 

4. Fellesnemnda understreker betydningen av medbestemmelse fra de ansatte i prosessen. 

5. Hensynet til samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv skal ivaretas på en god måte i 

prosjektet. 

 

Sak 5/19 

Avtale om overføring av ansatte fra SAMS 



Innstilling: 

Partssammensatt utvalgt tilrår arbeidsutvalget å fatte slikt vedtak: 

Leder av fellesnemda skriver under avtalen med Statens vegvesen om prosessene knyttet til 

overføring av fylkesvegoppgaver og ansettelser i Troms og Finnmark fylkeskommune fra 1. 

januar 2020.  

Avtalen skrives under slik den foreligger, inkludert punkt syv. Det presiseres at det er opp til 

fylkeskommunen å ta stilling om stillinger skal lyses ut internt i Statens vegvesen, etter punkt 

syv. Bestemmelsen gjelder for stillinger som skal lyses ut innen 31. desember 2020.  

 

Møtebehandling 

Forslag (1) fra arbeidstakerorganisasjonene, saken utsettes. 

 

Votering over forslag (1): 

8 stemmer for at saken behandles, og 6 stemmer for at saken utsettes. 

 

Innstillingen vedtatt hvorav 2 reserverte seg. 

 

Vedtak:  

Partssammensatt utvalg tilrår arbeidsutvalget å fatte slikt vedtak: 

Leder av fellesnemda skriver under avtalen med Statens vegvesen om prosessene knyttet til 

overføring av fylkesvegoppgaver og ansettelser i Troms og Finnmark fylkeskommune fra 1. 

januar 2020.  

Avtalen skrives under slik den foreligger, inkludert punkt syv. Det presiseres at det er opp til 

fylkeskommunen å ta stilling om stillinger skal lyses ut internt i Statens vegvesen, etter punkt 

syv. Bestemmelsen gjelder for stillinger som skal lyses ut innen 31. desember 2020.  

 

Mari Siljebråten AP og Anders Nybø ble valgt til å undertegne protokollen. 

 

Møtet hevet: 12.08. 

 

 

 

Ulf Ballo      Hanne M. Andersen 

 

 

 

Anders Nybø     Mari Siljebråten 


