Skånland kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Partssammensatt utvalg
Møtested: Skånland kommunehus, møterom 101(inngang biblioteket)
Møtedato: 28.08.2017
Tid: 12:00 - 15:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 08 95 00 eller post@skanland.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Sak 1/17
REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG (PSU) OG ANSATTES
MEDVIRKNING - NYE TJELDSUND KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Simonsen
17/881

Saksnr.: Utvalg
2/17
Fellesnemda
1/17
Partssammensatt utvalg

Arkiv: 033

Møtedato
09.08.2017
28.08.2017

Innstilling:
1. I forbindelse med sammenslåingen av Skånland og Tjeldsund kommuner etableres et
Felles Partssammensatt Utvalg ( PSU)
2. Arbeidsgiversiden i PSU består av 4 medlemmer fra Fellesnemnda, deriblant leder og
nestleder.
Medlem:
Varamedlem
Leder
Nestleder
Fra Skånland
Fra Tjeldsund
Som leder i PSU oppnevnes.
Som nestleder i PSU oppnevnes
3. Arbeidstakersiden består av 2 representanter, en fra hver kommune, med personlige
varamedlemmer.
4. Med bakgrunn i fellesnemndas mandat punkt 3 utarbeider PSU forslag til mandat for
utvalget. Mandatet inneholder også hvordan øvrige tillitsvalgte skal involveres
gjennom observatørstatus i utvalget, samt hvordan møte- og talerett i Fellesnemnda
skal ivaretas. Forslaget til mandat legges fram til godkjenning i fellesnemnda.
5. Rådmennene innkaller til felles drøftingsmøte med organisasjonene for uttalelse før
første møte i PSU.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Fellesnemndas vedtak sak 2/17.
Saksutredning:
Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av Fellesnemnda. Utvalget er et
samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte jf. Kommuneloven §25 og Hovedavtalen del B, §4. Utvalget skal
foreslå og behandle overordnende retningslinjer for kommunens personalpolitikk. Eksempler
kan være tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv, og kvalitets, fornying- og
utviklingstiltak i kommunen. Utvalget skal også behandle reglementer innenfor
personalområdet, og behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter.
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Sak 1/17
Partssammensatt utvalg (PSU) består av 6 medlemmer og varamedlemmer. Fellesnemnda har
valgt 4 medlemmer, med varamedlemmer, jf sak 2/17. 2 medlemmer, med varamedlemmer,
utpekes av og blant de ansattes organisasjoner. Leder av Fellesnemnda leder utvalget.
Tillitsvalgtes generelle medvirkning gjennom samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse
er nedfelt og regulert av Hovedavtalens del B § 1.
Reglementet forelegges arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudene i Skånland og
Tjeldsund kommuner i felles drøftingsmøte 24. august. Høringssvar/drøftingsreferat legges
frem i PSUs møte.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen har utarbeidet utkast til reglementet som her foreligger. Et godt forankret
partssamarbeid hvor både samarbeid, medvirkning og medinnflytelse blir lagt til grunn
mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner er en viktig suksessfaktor. Foreliggende
reglement tar opp i seg alle relevante forhold knyttet til Partssammensatt utvlag,
organisasjonenes medinnflytelse i Fellesnemnda og medvikrning og samarbeid generelt.
Rådmannen anbefaler det foreliggende forslag til reglement vedtatt i Fellesnemnda slik det
foreligger, men tar samtidig forbehold om at høringssvar fra organisasjonene må/bør
innarbeides.
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Sak 2/17
ANSETTELSESPROSESS OG MANDAT FOR PROSJEKTLEDER / RÅDMANN I
NYE TJELDSUND
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Simonsen
17/889

Saksnr.: Utvalg
5/17
Fellesnemda
2/17
Partssammensatt utvalg

Arkiv: 033

Møtedato
09.08.2017
28.08.2017

Innstilling:

Vedlegg:
Saksprotokoll Fellesnemnda sak 5/17.
Bakgrunn:
Saken ble første gang behandlet i Fellesnemndas møte 09.08.17. Følgende vedtak ble fattet:
1. Fellesnemnda er omforent om at prosjektleder og skal være rådmann i nye Tjeldsund.
2. PSU får i oppdrag å gi uttalelse til Fellesnemnda til hvordan ansettelsesprosessen skal
tas videre, jf Fellesnemndas mandat punkt 3, samt gi uttalelse til mandat til
prosjektleder/rådmann.
3. PSU gir uttalelse til Fellesnemnda om stillingen skal utlyses internt eller eksternt.
Saksutredning/rådmannens vurdering:
Saken legges frem før drøfting i Partssammensatt utvalg, jf Fellesnemndas vedtak 5/17.
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Sak 3/17
ORIENTERINGSSAKER PSU 28.08.17
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lars E Moen
17/947

Saksnr.: Utvalg
3/17
Partssammensatt utvalg

Arkiv: 033

Møtedato
28.08.2017

Innstilling:
1. Referat fra drøftingsmøte 24.08.17 tas til orientering

Vedlegg:
Referat sendes i forkant av møtet, evt. deles ut i møtet
Bakgrunn:
Saksutredning:
Med henvisning til Fellesnemndas vedtak i sak 2/17, punkt 5, var arbeidstakerorganisasjonene
og hovedverneombudene i Skånland og Tjeldsund invitert til felles drøftingsmøte torsdag 24.
august kl 1200.

Rådmannens vurdering:
Det vises til saksutredningen.
1. Referat fra drøftingsmøte 24.08.17 tas til orientering
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