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Reglement for partssammensatt utvalg (PSU) for Aske r kirkelige fellesnemnd (AKFN) 
 
Vedtatt i Asker kirkelige fellesnemnd 20.september 2017 i sak 03/17. 
 

1. Valg og sammensetning 
PSU er opprettet av AKFN og i henhold til reglene i Hovedavtalen § 10. 
 
PSU skal behandle saker som gjelder forholdet mellom AKFN som arbeidsgiver og de ansatte.  
 
Leder for utvalget sørger for innkalling til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i 
samsvar med gjeldende regler for dette 
 
Prosjektleder eller kirkesjefen i Asker forestår sekretariatet og fører protokoll fra møtene.  

2. Formål / mandat 
PSU skal være drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon og rådslagning mellom 
AKFN og fagorganisasjonene, i arbeidet med å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og 
bygge det nye Asker kirkelige fellesråd.   
 
PSU skal sikre at beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig og at flest mulig perspektiv er belyst.  
 
Utvalget skal gi uttalelser i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i 
forbindelse med fellesrådssammenslåingen. Samarbeidet  skal med dette bidra til å sikre ansattes medvirkning og 
et best mulig beslutningsgrunnlag ved behandling av saker som gjelder forholdet mellom det nye Asker kirkelige 
fellesråd og de ansatte ved sammenslåing av de kirkelige fellesrådene.   
 
AKFNs medlemmer representerer og ivaretar i dette utvalget arbeidsgiver og fagorganisasjonene de ansatte. 
Medlemmene må være åpne og lyttende til hverandre og konstruktive i sine løsningsforslag.  
 
Utvalget fatter ikke vedtak, men er sentralt plassert i behandlingen av saker som gjelder forholdet mellom AKFN 
som arbeidsgiver og de ansatte. I det ligger en plikt til å benytte utvalget som innstillende organ for følgende 
saker som avgøres av AKFN: 
- Overordnet personalpolitikk eller arbeidsgiverpolitikk 
- Overordnet personalstrategi 
- Arbeidsreglement 
- Relevante saker som partene ønsker å informere om eller drøfte.  
-  
Drøftingssaker skal legges fram for utvalget slik at partene kan gi innspill både i forhold til prosess og forslag til 
endring. Utvalgets arbeid bør foregå med størst mulig grad av konsensus.  
 

3. Sammensetning 
PSU består av:  
AKFNs 6 medlemmer (også samme vara som i AKFN) 
3 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene (1 fra hvert fellesråd) 
Kirkesjefen og ass. kirkesjef i Asker, kirkeverge og ass. kirkeverge i Røyken og Hurum 
Observatørstatus: 

1 hovedverneombud 
Prost i Asker m/møtende vara prost i Lier 
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Observatørene inviteres inn med møte-, tale- og forslagsrett.  
Prosjektleder for AKFN eller kirkesjefen i Asker er sekretariat 
 
Det er viktig at de tre representantene fra arbeidstakerorganisasjonene så langt det er mulig representerer flere 
forhandlingssammenslutninger.   
 
Observatører har møte-, tale- og forslagsrett. 
 
Det velges personlige varamedlemmer. AKFN velger leder og nestleder for PSU.  
 

4. Ikrafttredelse 
 
Reglementet trer i kraft med virkning fra 20. september 2017. Reglementet kan endres av AKFN selv. 
Drøftingssaker skal legges fram for utvalget slik at partene kan gi innspill både i forhold til prosess og forslag til 
endring.  


