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Sak 2/19 Organisering av nivå 4 (5) – Fylkestingets sekretariat
HR-direktør i Akershus fylkeskommune Kristin Ødegaard ledet møtet.

Innledning
Prosjektansv./direktør for fylkestingets sekretariat Ole Kjendlie innledet, og viste til utsendt
drøftingsgrunnlag. Han kommenterte at han har gått langt i å beskrive endelig organisering og
begrunner dette med at sekretariatet må være operativt til valget og fra høsten 2019.
Tre referansepunkter ligger til grunn for forslaget til organisering:
1. Fellesnemnda vedtok 120/18 «Organisering av parlamentarisk styringsform», 5. nov 2018
2. Oppgaver og ansvar skissert i stillingsannonsen for direktør
3. Beslutningen om å samle stabsfunksjonene hos FRLK og finans, administrasjon og klima.
Kjendlie har vært opptatt av å bemanne effektivt, men redusere sårbarhet, og blant annet forholde
seg til forutsetninger som at politiske utvalgsmøter (komitemøter) vil bli holdt parallelt og kreve flere
ressurser fra sekretariatet, samtidig som støtteoppgaver som tidligere har ligget til sekretariatet nå
skal ligge hos FAK, noe som kan gjøre det utfordrende å fylle opp stillingene. I tillegg vil
fylkestingspolitikerne ha behov for tett oppfølging på det administrative, som for eks. folkevalgtes
arbeidsvilkår, partistøtte mv.
Kompleksiteten på området tilsier at det bør innplasseres en nestleder/stedfortreder på nivå 4 –
dette vil bidra til å redusere sårbarhet.

Merknader og innspill fra organisasjonene med svar og vurderinger fra arbeidsgiver
Fagforbundet BFK gjentar sitt skriftlige innspill om at drøftingsgrunnlaget er noe uklart og ber om
begrunnelse for hvorfor protokollfører for fylkestinget må være en rådgiver.
Svar: Kjendlie uttaler at han har tenkt et godt stykke frem og at han ser at det kan fremstå noe uklart
i drøftingsgrunnlaget. Når det gjelder spørsmålet vil det være naturlig at en protokollfører som følger
fylkestinget også har to fylkestingskomiteer i tillegg, og i en parlamentarisk modell vil dette være
såpass krevende at funksjonen bør fylles av en rådgiver.
Delta Buskerud spør om stedfortreder skal ha personalansvar og er opptatt av at dette i så fall bør
være mer synlig. De ber om en tydeligere inndeling av avdelingen og at lederen på nivå 4 blir definert
som seksjonsleder eller lignende. De vil sende et skriftlig forslag til illustrasjon. (Forslaget er brukt
som utgangspunkt for vedlagt organisasjonskart fra arbeidsgiver).
Svar: Kjendlie bekrefter at nestleder bør ha personalansvar. Med ombudene, fylkesrevisor og
kontrollutvalgssekretariatene vil fylkestingets sekretariat bestå av ca 26-29 stillinger. Her må man
finne en fornuftig deling mellom direktør og nestleder.
Kjendlie ser behovet for en tydeligere struktur - også visuelt. Han påpeker at han har hatt en praktisk
inngang til dette og forholdt seg til kjente ombudsstørrelser - dette har vært et noe tynt grunnlag for
å definere funksjoner.

Tekna Østfold problematiserer også at inndelingen av sekretariatet/avdelingen ikke er tydelig nok i
notatet. De etterspør også tydelighet knyttet til nivåinndelingen.
Tekna Buskerud spør hvorfor ikke nestleder på nivå 3, og har for øvrig forståelse for at Kjendlie løfter
frem behovet for egne stab og støttefunksjoner ettersom det skal være vanntette skott mellom
fylkestinget og fylkesrådene. Likeledes er det viktig at ombudene er uavhengige.
Delta Akershus uttaler at de også ser behovet for egen stab og støttefunksjon.
Delta Buskerud uttaler at de forstår at nivåinndelingen kan virke forvirrende. Ole Kjendlie er direktør
på nivå 2, men nestleder er definert som en nivå 4-leder. Arbeidsgiver bekrefter at behovet tilsier at
nestleder er på nivå 4.
Utdanningsforbundet Buskerud uttaler at en diskusjon om nivåer ikke er en del av denne drøftingen.
Sekretariatet kommer ikke til å være del av sentraladministrasjonen. Her må det komme
delegasjoner.
HR-ansvarlig for Viken Vegar Arndal uttaler at det må tas hensyn til det vedtatte
delegasjonsreglementet som kommer, og at arbeidsgiver ser behovet for å tegne kart for å
tydeliggjøre organisasjon/inndeling. (Organisasjonskart er utarbeidet og vedlagt referatet).
Delta Buskerud er positive til at tillitsvalgte får gi sine innspill i drøftingsmøtet før organisasjonskartet
tegnes.
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Innspill fra Fagforbundet BFK – Fylkestingets sekretariat (FS)
•

•
•

Medlemmene i Fagforbundet BFK synes notatet er noe uklart. Det er uklart hvem som har
hvilke arbeidsoppgaver og ansvar for hva. Det er vanskelig å se hvor skillet går mellom
konsulenter og rådgivere, og koordinatorer.
I drøftingsnotatet står det at konsulenter kan skrive protokoller, men ikke for fylkestinget –
der skal det være en rådgiver. Dette ønskes det en begrunnelse på dette.
Videre bes det om en avklaring på hva hvilken kompetanse som kreves for å være rådgiver i
Viken kommune – er det kun universitets/høyskoleutdannelse?

