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REFERAT 
 

Utvalg: ARBEIDSUTVALG - SAS  

Møtested: Andebu herredshus, formannskapsalen 

Møtedato: 21.04.2015 Tid: 10:00 – 12:00 

 

 

Møtte:  Bjørn Ole Gleditsch, Erlend Larsen, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Haakonsen, 

Morten Istre, Nils Ingar Aabol, Anne Strømøy 

 

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 26.mars. 

Til innkallingen: Vi ønsker at det opprettes en egen mappe for arbeidsutvalget og 

ansettelsesutvalg på iPaden, samt en egen mappe for temakomiteer.  

Referatet er godkjent. 

 

Sak 2: Kort orientering om rekrutteringsprosess ny prosjektleder/rådmann 

Det ble redegjort for prosessen rundt utvelgelse av rekrutteringsfirma. Både hvilke 

firmaer som er valgt ut, samt begrunnelsen for valg av rekrutteringsfirma. 

Arbeidsutvalget støtter ansettelsesutvalgets innstilling. 

Vedtak:  

Ansettelsesutvalget velger Headvisor som rekrutteringsfirma for ansettelsesprosessen 

av ny prosjektleder/rådmann. 

 

Sak 3: Grovskisse tidsplan 

Bearbeidet tidsplan etter innspill fra Fellesnemnda: 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda, bli kjent 

April – sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/rådmann 



Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Nov 2015 – Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig 

Nov 2015 – Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at 

prosjektleder/rådmann er ansatt. 

Desember 2015 – Omstillingsplan 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 

Juni 2016 – Nærdemokratimodellen må være avklart 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Budsjett for ny kommune vedtas 

Desember 2016 – Kommunevåpen klar til profilering 

 

Sak 4: Støttefunksjon til Fellesnemnda 

Forslag til koordinerende støttefunksjon: 

Lars Joakim Tveit er forespurt om å bistå Fellesnemndas arbeid i en 20% stilling som 

koordinerende støttefunksjon. Ansettelsesutvalget støtter dette. 

Ansettelsesutvalgets vedtak:  

Lars Joakim Tveit blir engasjert inntil videre i en 20% stilling som koordinerende 

støttefunksjon for Fellesnemnda. Arbeidsutvalget får myndighet til å justere 

stillingsstørrelsen etter arbeidsmengde opp mot 50% stilling.  

Arbeidsutvalget støtter ansettelsesutvalgets innstilling med følgende tillegg:  

- Alle kostnader dekkes av Fellesnemnda. 

Stokke avklarer om det er mulig å utvide stillingsbrøken. 

Arbeidsutvalgets vedtak og innstilling:  

Lars Joakim Tveit blir engasjert inntil videre i en 20% stilling som koordinerende 

støttefunksjon for Fellesnemnda. Arbeidsutvalget får myndighet til å justere 

stillingsstørrelsen etter arbeidsmengde opp mot 50% stilling. Alle kostnader dekkes av 

Fellesnemnda. 

Følgende arbeidsoppgaver tillegges den koordinerende støttefunksjon:  

Ansvarlig for gjennomføring av vedtak i Fellesnemnda. 

Saksforberedende arbeid, samt oppfølging, 

Overordnet koordineringsansvar.  



Delta på møtene i Fellesnemnda, PSU, arbeidsutvalget og ansettelsesutvalget, samt 

følge opp alle underkomiteer.  

Komme med forslag til videre arbeid i tett dialog med de to andre rådmennene.  

Utarbeide kartleggingsgrunnlag etter vedtak i nemnda. 

Nærmere oppgaver avtales etter hvert.  

 

Sak 5: Samkjøring/kartlegging av IKT 

 

Det settes i gang et arbeid som skal se på IKT- løsninger i de tre kommunene. Det 

engasjeres et uavhengig firma for å se på kartlegging, samkjøring og optimalisering av 

lisenser/avtaler, programvare, bredbånd, tjenestenett osv. i samarbeid med 

kommunenes IKT-avdelinger. Det vurderes å ta initiativ til et felles IKT-samarbeid i 

Vestfold. Det søkes avklart en felles IKT-løsning senest sommeren 2016. 

Sak 6: Budsjettarbeid og skyggebudsjett for 2016 

Det settes ned en temakomite som skal se på hvordan folkevalgtes budsjettarbeid skal 

organiseres frem mot vedtak av nytt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. 

Temakomiteen for dette settes ned rett etter valget i 2015. De tre rådmennene bes 

komme med et forslag til hvordan vi skal håndtere nevnte budsjettprosess.  

Rådmennene bes utarbeide et skyggebudsjett for 2016, som legges fram for 

Fellesnemnda senest desember 2015. 

 

Eventuelt 

- Lederne for Kirkelig fellesråd i Stokke, Andebu og Sandefjord har hatt et møte med 

Bjørn Ole Gleditsch. De ble utfordret til å legge fram status og forslag til felles 

organisering.  

- Vi har blitt forespeilet å få svar på søknaden om sammenslåing fredag 24.april. Når 

søknaden er innvilget feires dette ved en markering med kake i det offentlige rom i de 

tre kommunene. Forhandlingsutvalget er ansvarlig i hver enkelt kommune.  

 


