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Sak 14/18 Direktør for fylkestingets sekretariat: prosess, utvalgskrets og stillingsbeskrivelse
Arndal orienterte om bakgrunnen for møtet. Ansettelsesutvalget ønsker å innplassere i denne
stillingen parallelt med fylkesdirektør for plan, og det er derfor laget et forslag til prosess som er
koordinert for de to stillingene.
Det var ingen merknader til dette.
Utvalgskrets
UNIO BFK: det er en skrivefeil innledningsvis; «Direktør for fylkestingets sekretariat skal nå
innplasseres av politisk….» (ordet «nivå» mangler.). «Stillinger/ene» bør byttes ut med «stilling/en»
siden det her er snakk om kun en stilling.
Akademikerne ØFK mener siste setning i prikkpunkt 3 bør strykes («Hvis det viser seg at det ikke er
kandidater i utvalgskretsen som har meldt interesse, eller hvor de som har meldt interesse ikke fyller
kravene til stillingen, åpnes det opp for at medarbeidere uten personalansvar kan søke»), fordi den
ikke er i samsvar med utvalgskretsen for øvrige fylkesdirektørstillinger. Hvis denne situasjonen
oppstår bør det åpnes for ny drøfting.
Dette innspillet ble diskutert, men flertallet ønsker å beholde setningen slik den står i forslaget.
Stillingsbeskrivelse
UNIO AFK: Hva innebærer det å ha god forståelse for å jobbe i et parlamentarisk system? Det er
mange måter å jobbe med dette på, også i forhold til tillitsvalgte.
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UNIO BFK: Punktet om ombudsfunksjonene er uklart og bør tydeliggjøres. Arbeidsgiver foreslår å
legge inn «Administrativt ansvarlig for ombudsfunksjonene».
Punktet om klagebehandling for klagenemnd bør også tydeliggjøres. Arbeidsgiver foreslår
«Forberede og koordinere saker til klagenemnda», men avklarer presis formulering med
fylkesadvokaten.
Punktet om å Omsette politiske vedtak til handling kan vurderes omformulert til «Bistå til å omsette
politiske vedtak til handling».
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