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Skisse ledelsesstruktur
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 12.06.2019 sak 42/19
Møtebehandling
Ellen Øseth, SV, fremmet følgende forslag på vegne av SV og R;
1. Fellesnemnda ber prosjektledelsen om å jobbe videre med ledelsesstrukturen. Inn til
videre mener fellesnemnda at «Tvillingmodellen» er det beste, men heller ikke denne
er den optimale på sikt. De ansattes organisasjoner må få anledning til å drøfte saken
skikkelig, og vi må ta oss god nok tid til å finne de beste løsningene der ikke
ledelsesleddene blir for topptunge. Fellesnemnda ber om at saken tas opp igjen på
neste møte i oktober.
2. AU velger et tilsettingsutvalg og starter prosessen med å ansette fylkeskommunens
øverste administrative leder.
3. Stillingen som øverste administrative leder bør også lyses ut eksternt, og tilsetting bør
skje så raskt som mulig.
4. Den øverste administrative leder, når tilsatt, får i oppgave å lede en åpen og
inkluderende prosess frem mot fylkestinget i juni 2020 for å utvikle en balansert og
funksjonell organisering og ledelsesstruktur for Troms og Finnmark fylkeskommune,
som er faglig, administrativ og økonomisk forsvarlig.

Trine Noodt, V, fremmet følgende forslag;
Endringsforslag divisjonsmodell
Fellesnemnda gir administrasjonssjefen fullmakt til å tilsette direktører innenfor divisjonene:
Øst: samferdsel, plan og økonomi.
Vest: kultur og levekår, næring og kompetanse

John Karlsen, FrP, fremmet følgende forslag;
1. Divisjonsmodellen velges som ledelsesstruktur i det nye fylket, og det jobbes videre
med denne modellen.
2. Stillingen som administrasjonssjef lyses ut internt.
3. Tilsettingsutvalget utgår fra Fellesnemnda på fem personer sammen med to av de
tillitsvalgte.
4. Tilsettingsutvalget foretar ansettelse av divisjonsdirektørene.
Trekkes
Kristen Albert Ellingsen, H, fremmet følgende forslag;
Tilsettingsutvalget skal bestå av 2 representanter fra Troms, 2 fra Finnmark og 2 tillitsvalgte.
Opposisjon skal være representert i tilsettingsutvalget. Tilsettingsutvalget ansetter
administrasjonssjef og underdirektører.
Administrasjonssjefen ansettes internt.
Administrasjonssjef ansettes på åremål 4+2 år
Trekkes

Ragnhild Vassvik, Ap, fremmet følgende forslag;
AP foreslår divisjonsmodellen for det nye fylket.
Foreslår at ledelse for Regnskap og innkjøp legges til Finnmark.
Tilsetning foretas ved intern utlysning.
Administrasjonssjef tilsettes av tilsettingsutvalget.
Administrasjonssjef tilsetter de fire divisjonsdirektør
Tilsettingsutvalget består av 4 politikere og 2 tillitsvalgte.
To politikere fra Finnmark og to politikere fra Troms med lik fordeling mellom posisjon og
opposisjon.
Omtalte lederstillinger skal være åremål.
Administrasjonssjef foretar tilsetning av de fire divisjonsdirektørene.
Trekkes

Ragnhild Vassvik, Ap, fremmet følgende forslag;
1.

Avdelingsledelse for regnskap og innkjøp legges til øst
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2.

Tilsetning foretas ved intern utlysning

3.

Det velges et tilsettingsutvalg som tilsetter administrasjonssjef og de fire
divisjonsdirektørene. Disse stillingene skal være åremål.

Utvalget består av 4 politikere og to tillitsvalgte;
Fra fellesnemnda velges:
Ulv Trygve Ballo, Ap - leder
Lise Svenning, H
Irene Lange Nordahl, Sp
John Karlsen, Frp

Votering
Forslag fra R og SV v/Ellen Øseth, pkt. 1
fikk 5 stemmer - falt
Arbeidsutvalgets innstilling, 1 avsnitt
vedtatt mot 3 stemmer
Endringsforslag fra V v/Trine Noodt
fikk 2 stemmer - falt
Tilleggsforslag fra AP v/Ragnhild Vassvik pkt. 1
enstemmig vedtatt
Forslag fra R og SV v/Ellen Øseth, pkt 3.
fikk 7 stemmer – falt
Forslag fra R og SV v/Ellen Øseth, pkt. 2
fikk 0 stemmer – falt
Forslag fra R og SV v/Ellen Øseth, pkt. 4.
fikk 3 stemmer – falt
Tilleggsforslag fra AP v/Ragnhild Vassvik pkt. 2 og 3
Settes opp mot Arbeidsutvalgets innstilling
vedtatt mot 3 stemmer

Vedtak;
Fellesnemnda ber prosjektledelsen om å jobbe videre med ledelsesstrukturen som beskrevet
i divisjonsmodellen.
1.

Avdelingsledelse for regnskap og innkjøp legges til øst

2.

Tilsetning foretas ved intern utlysning

3.

Det velges et tilsettingsutvalg som tilsetter administrasjonssjef og de fire
divisjonsdirektørene. Disse stillingene skal være åremål.

Utvalget består av 4 politikere og to tillitsvalgte;
Fra fellesnemnda velges:
Ulv Trygve Ballo, Ap - leder
Lise Svenning, H
Irene Lange Nordahl, Sp
John Karlsen, Frp
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