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Utvalg: FELLESNEMNDA  
Møtested: Scandic Holmenkollen Park  
Møtedato: 27.04.2015 Tid: 15:30 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 
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STØTTEFUNKSJON TIL FELLESNEMNDA 
 
 
Saksbehandler:  Bjørn Ole Gleditsch Arkiv: 031   
Arkivsaksnr.: 15/1468    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/15 Partssammensatt utvalg - SAS 27.04.2015 
26/15 Fellesnemnda 27.04.2015 
 
 
Arbeidsutvalgets 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.ellers administrasjonens 

 
 
Møtebehandling: 

Resultatet av behandlingen i Partssammensatt utvalg vil foreligge til møtet.
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Følgende arbeidsoppgaver tillegges den koordinerende støttefunksjonen:  

Ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort 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. 

 

Møtebehandling i ansettelsesutvalget: 

Forslag til koordinerende støttefunksjon: 

Lars Joakim Tveit er forespurt om å bistå Fellesnemndas arbeid i en 20% stilling som 
koordinerende støttefunksjon. Ansettelsesutvalget støtter dette. 

Anbefaling fra ansettelsesutvalget:  

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.  

Møtebehandling i arbeidsutvalget: 

Arbeidsutvalget støtter ansettelsesutvalgets innstilling med følgende tillegg:  

- Alle kostnader dekkes av Fellesnemnda. 
Stokke avklarer om det er mulig å utvide stillingsbrøken. 

Arbeidsutvalgets 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 støttefunksjonen:  

Ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i Fellesnemnda. 

Saksforberedende arbeid, samt oppfølging. 

Overordnet koordineringsansvar.  
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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.  
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