Fylkestingets behandling av sak 10/2020 i møte den 04.02.2020:
Vedtak:

Spørsmål til fylkesordfører:
Hvorfor er ikke de tillitsvalgtes organisasjoner innkalt når vi har vedtatt at de skal ha møte- og
talerett med inntil to personer? Jf. Sak i fylkestinget i oktober 2019.
Hva er gjort for å tilrettelegge for at tillitsvalgte skal få møte- og talerett i folkevalgte organer, i
saker som angår deres medlemmer? Hvordan har administrasjonen tenkt å praktisere dette
fremover?

Forslag framsatt i møtet:

Behandling:
Fylkesordførers besvarelse:
Det er svært viktig for oss å ha god og jevnlig dialog med de tillitsvalgte om utviklinga for
Innlandet fylkeskommune. Administrasjonsutvalget er det viktigste organet der tillitsvalgte møter
oss folkevalgte for drøfting i aktuelle saker. Det skal det være også i fortsettelsen.
Men det er riktig som representanten Aksberg tar opp, at vi ønsker sikre dialog også i andre
saker der tillitsvalgte har en naturlig rolle. Vedtaket fattet i fylkestinget 30. oktober sier at
"Fylkeskommunens tillitsvalgte gis møte- og talerett for inntil 2 hovedtillitsvalgte i
hovedutvalgsmøtene. Jf. §13-4 i kommuneloven vedtar fylkestinget følgende retningslinjer for
møte- og taleretten:
1. Møte- og taleretten gjelder i saker som angår forholdet mellom fylkeskommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.
2. For øvrig gjelder begrensningene for møte- og talerett som
beskrevet i kommunelovens §13-4, andre og tredje ledd."
Vedtakspunktene må forstås under ett slik at de tillitsvalgte innkalles og gis møter- og talerett i
utvalg når det behandles saker som angår forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Møteog taleretten gjelder derfor ikke ubetinget, men i «saker som angår forholdet mellom
fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte».
Utvalgsmøtene er åpne offentlige møter som de tillitsvalgte kan møte, og møteleder har
anledning til å gi de tillitsvalgte mulighet for innspill underveis. For å imøtekomme det som blir
tatt opp i spørsmålet kan vi likevel innføre som en hovedregel at tillitsvalgte får innkalling på
samme måte som utvalgsmedlemmene til møtene, men det betyr ikke at de har møte- og
talerett i alle saker. Det er viktig å ivareta at den politiske debatten skal foregå mellom de
folkevalgte, og at vi har en ryddig rollefordeling og -forståelse i de respektive møtene våre.
Jeg er opptatt av å understreke at vi i fylkestinget er opptatt av at fylkesrådmannen ivaretar god
involvering av tillitsvalgte i de administrative prosessene, og at vi også ønsker et godt forhold
mellom de tillitsvalgte og oss folkevalgte.

