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Sak 1: Hvordan etablere gode drøftings-/forhandlingsarenaer Nye Asker,
herunder felles AMU 3K
Sak 2: Innleie/utleie mellom de tre kommunene

Referat
Sak 1: Hvordan etablere gode drøftings-/forhandlingsarenaer Nye Asker,
herunder felles AMU 3K?
Arbeidsgiver foreslo å inkludere hovedverneombudene i de tre kommunene inngår i
Rådmannens drøftingsmøte 3K. Dette med bakgrunn i at det ikke er rettslig
grunnlag for å opprette et AMU for Nye Asker på nåværende tidspunkt.
Rådmannens dialogmøte er en gjensidig arena for dialog og kontakt som bl.a. skal
sikre at partene legger til rette for drøftinger og forhandlinger i den enkelte

2

kommune. Saker som skal arbeidsmiljøutvalgene må inntil videre til behandling i de
respektive kommunene.
Vernetjenesten ved Mai-Lene Graff Bøe støtter forslaget som en foreløpig
organisering.
Anders Fosen viser til at KS i sin veileder om arbeidsrettslige spørsmål ved
kommunesammenslåingen anbefaler en vernelinje som ivaretar forhold knyttet til
HMS. Det avgjørende for Fagforbundet er at organiseringen ivaretar plikten til
informasjon, drøftinger og forhandlinger.
Børre Holen etterspør en felles drøftings-/forhandlingsarena. Arbeidsgiver vil
vurdere felles drøftings-/forhandlingsarena hvor samtlige fagforeninger i de tre
kommunene og samlet arbeidsgiverside møtes.
Randi Dahl Jørgensen støtter arbeidsgivers forslag om å inkludere de tre
hovedverneombudene i Rådmannens dialogmøte 3K.
Inger Oppedal ønsker at varamedlemmene til PSU også inkluderes i Rådmannens
dialogmøte 3K. Dette vil arbeisgiver diskutere og komme tilbake til.
Anders Fosen viser til at det ikke vil være anledning til å velge en fellestillitsvalgt for
hvert rettssubjekt før Nye Asker har fått tildelt er organisasjonsnummer. Dette er
avgjørende for fagforeningens organisering.
Partene er enige om at inntil videre vil hovedverneombudet i Asker, Røyken og
Hurum kommuner inviteres til Rådmannens dialogmøte 3K. Dialogmøtet vil inntil
videre sikre dialog og informasjon og tillitsvalgte som møter representerer alle
ansatte.
Arbeidsgiver vurderer hvorvidt varamedlemmene til PSU også inkluderes i
Rådmannens dialogmøte 3K.
Sak 2: Innleie/utleie mellom de tre kommunene
Forslag til intensjonsavtale om innleie/utleie av arbeidskraft mellom de tre
kommunene ble gjennomgått.
Ansattes representanter kom med følgende innspill:
 Anders Fosen ønsker «virksomhet» nærmere definert. Dette er den enkelte
virksomhet (ansvar).
 Til kulepunkt om drøftinger hos innleier, ønsker Anders Fosen at det vises til
lovens ordlyd.
 Når det gjelder punktet om kompensasjon foreslår arbeidsgiver et tillegg om
at kompensasjonen kan økes i særskilte tilfeller etter forhandlinger/drøftinger
etter HTA kap. 4 og 5 i den enkelte kommune iht. delegeringsreglementene.
Fagforeningene foreslår at kompensasjonen på 50.000,- er et minimum.
 Anders Fosen finner kompensasjonsordningen som utfordrende. Det er her
tale om drøftinger/forhandlinger hvor fagforeningene ikke har et klart mandat
til slike drøftinger/forhandlinger.

Asker kommune

Side 2
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Arbeidsgiver arbeider videre med forslaget. Drøftinger gjennomføres i den enkelte
kommune.

Asker kommune

Side 3

