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Dialog og innspill: første versjoner organisering av administrativt nivå 2
Presentasjoner ved hver av fylkesdirektørene av foreløpige skisser og innspill som har kommet i
gjennom innspillprosessene så langt. Innspill sendes direkte til de aktuelle direktørene på e-post
senest 22.10. Forslag til organisering drøftes 31.10., drøftingsgrunnlag sendes ut 24.10.
Når det gjelder infrastruktur er det behov for noe lengre prosess for å ivareta involvering av ansatte i
Statens vegvesen (SAMS). Det kom også spørsmål om hvorvidt medvirkning og tillitsvalgte tilligger
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direktør for fylkesrådsleders kontor eller fylkesdirektør for finans og administrasjon: Ansvaret for
dette området ligger til fylkesdirektør for finans og administrasjon.

Tilgjengeliggjøring av saker etter drøfting
Det er enighet om behov for å forbedre tilgjengeliggjøring av ferdige saker. Det er ulike behov som
skal ivaretas på best mulig måte: tillitsvalgte som drøftingspart, linjeledelsen i de tre
fylkeskommunene ene, Viken prosjektet og alle ansatte generelt (spesielt de som er uorganisert).
Arndal sendte ut følgende forslag fra prosjektkontoret på e-post 17.10.:
Det er behov for å gjøre saker som er drøftet med tillitsvalgte i dialog- og drøftingsmøtene
tilgjengelige på en enkel måte. Prosjektkontoret foreslår følgende:
-

-

-

Referater fra dialog- og drøftingsmøter publiseres i dag etter godkjenning på viken2020sidene (https://www.viken2020.no/for-ansatte/informasjonsmoter/dialog-ogdroftingsmoter.102572.aspx). Vi foreslår at ferdigstilte saker etter drøfting legges på samme
sted sammen med referatet fra det aktuelle møtet. Dette gjelder i saker hvor
administrasjonen har myndighet til å sluttbehandle/ferdigstille. I saker som skal til politisk
behandling vil innstillinger og vedtak ligge tilgjengelig i møtekalenderen til de politiske
utvalgene på nett. I politiske saker som er drøftet skal alltid referatet fra drøftingen legges
ved saken til behandling.
Ved å legge de ferdige sakene på ett sted sammen med referatene fra møtene blir det enkelt
for både tillitsvalgte, prosjektledelse, ansatte og linjeledelse i de tre organisasjonene å finne
sakene, også tilbake i tid. Før sakene legges ut blir HR-direktørene og rådmenn informert på
e-post.
I tillegg vil det i saker hvor det er viktig å informere alle ansatte bli laget egne
informasjonsaker på nettsidene. Her har kommunikasjon en viktig rolle sammen med HR.

Det kom ingen andre forslag i møtet.
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