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Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

 

 

Behandlede saker: 7/15-18/15 

 

 

 

 

 

Sandefjord, 10.03.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

leder   
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE DEN 13.02.2015 I STOKKE 

KOMMUNESTYRESAL  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Leder anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

  

8/15   

SPESIFIKASJON AV KONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE FOR BISTAND TIL 

REKRUTTERING  

 

 

1. Informasjon om prosess for ansettelse av prosjektleder/rådmann vedrørende 

anskaffelse av bistand ved Roger Stampe, innkjøpsavd. i Sandefjord. 

 

Fellesnemndas og partssammensatt utvalg får av tilsvarende presentasjon møtet 10. 

mars 

 

2. Personalavdelingen i Sandefjord redegjorde for fremgangsmåte for rekruttering, 

prosessen før utlysning/jobbanalyse. 

 

Ansettelsesprosess ble presentert av representanter fra personalavdelingen i 

Sandefjord. Magne Eckhoff, personalsjef, Gro Dvergstein, personalkonsulent og 

Benedicte Kirkeberg, personalkonsulent. 

 

Fellesnemndas og partssammensatt utvalg får en tilsvarende presentasjon møtet 10. 

mars.  

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

 

Orientering tas til etterretning. 
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KRITERIER FOR DEN NYE RÅDMANNEN/PROSJEKTLEDEREN  
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Ansettelsesutvalget ber om mandat til å utarbeide kravspekk og jobbanalyse 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Ansettelsesutvalget gis mandat til å utarbeide og godkjenne kravspekk og jobbanalyse 

for ansettelse av ny rådmann/prosjektleder. 

. 
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ROLLEFORSTÅELSE FOR FELLESNEMNDA OG PARTSAMMENSATT UTVALG  

 

 

Klargjøre rolleforståelsen for fellesnemnda og partssammensatt utvalg 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Partssammensatt – SAS skal ha følgende mandat: 

 

 Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye 

kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg skal gi uttalelse i 

saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i 

forbindelse med kommunesammenslåingen  

 

 

2. Fellesnemnda skal ha følgende mandat:  

 

 Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Prosjektleder 

ansettes som rådmann i den nye kommunen straks nytt kommunestyret er konstituert.  

 Fellesnemnda skal behandle prosjektleders innstilling til organisering av og ansettelser 

til den øverste administrative ledelse etter 1. januar 2017.  

 Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-

bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir ivaretatt.  

 Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre arbeidsgivers representanter i 

partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen.  

 Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling 

fra kontrollutvalgene i de tre kommunene.  

 

 Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle forhold vedrørende 

sammenslåingsprosessen som er av prinsipiell karakter som prosjektleder legger frem 

til behandling.  
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 Kommunene har i perioden frem til 1. januar 2017 ansvar for sin ordinære drift, men 

spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i 

fellesnemnda.  

 Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære 

utvalg frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å kunne 

ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for 

å vurdere saker med økonomiske konsekvenser og forberede budsjett for 2017 og 

økonomiplan 2017-2020. Det er imidlertid det nye formannskapet som skal avgi 

budsjettinnstilling til det nye kommunestyret.  

 Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal 

Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er 

konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med 

alminnelig flertall.  

 

 Fellesnemnda gis fullmakt til å fatte vedtak i samsvar med nemndas mandat som 

innebærer bruke av «engangsstøtten» fra staten til dekking av omstillingskostnader. 
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ANSETTELSESUTVALGET - MANDAT OG SAMMENSETNING  

 

 

Ansettelsesutvalget anbefaler for PSU og Fellesnemnda følgende forslag til mandat. 

 

Ansettelsesutvalget skal med bistand fra rekrutteringsfirma legge frem forslag for 

Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda til hvem som skal ansettes som rådmann i 

den nye kommunen og som også skal være prosjektleder for sammenslåingsprosessen. 

 

Ansettelsesutvalget kan som del av sitt arbeid ta stilling til valg av rekrutteringsfirma 

etter en konkurranseprosess iht. lov om off. anskaffelser. Videre kan utvalget med 

bistand fra rekrutteringsfirma fastsette ønsket kompetanseprofil, avklare omfang av 

utlysning og evaluere aktuelle kandidater. Utvalget skal også avklare lønns- og 

arbeidsvilkår for den kandidat som utvalget anbefaler ansatt.  

 

Kostnader til utvalgets arbeid dekkes over midler avsatt til Fellesnemndas arbeid. 

 

Bjørn Ole Gleditsch undersøker med rådmennene vedrørende lovlighet om 

fellesnemda har mandat til å ansette ny rådmann iden nye kommunen. 

 

Midlertidig ansettelsesutvalg anbefaler partssammensatt utvalg å velge følgende kandidater til 

ansettelsesutvalget: 

  

Ansettelsesutvalg  

 

Ansettelsesutvalget består av 4 medlemmer + ansattes representant 

Bjørn Ole Gleditsch (leder) 
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Bjarne Sommerstad 

Erlend Larsen 

Hilde Håkonsen 

Roar Gunnufsen 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

Fellesnemnda gir ansettelsesutvalgt myndighet til: 

 

1. Ansettelsesutvalget skal med bistand fra rekrutteringsfirma legge frem forslag for 

Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda til hvem som skal ansettes som rådmann i 

den nye kommunen og som også skal være prosjektleder for sammenslåingsprosessen. 

 

2. Ansettelsesutvalget kan som del av sitt arbeid ta stilling til valg av rekrutteringsfirma 

etter en konkurranseprosess iht. lov om off. anskaffelser. Videre kan utvalget med 

bistand fra rekrutteringsfirma fastsette ønsket kompetanseprofil, avklare omfang av 

utlysning og evaluere aktuelle kandidater. Utvalget skal også avklare lønns- og 

arbeidsvilkår for den kandidat som utvalget anbefaler ansatt.  

 

3. Kostnader til utvalgets arbeid dekkes over midler avsatt til Fellesnemndas arbeid. 

 

4. Ansettelsesutvalget innstiller kandidat til Fellesnemnda. 

 

5. Fellesnemnda har endelig myndighet til å ansette ny rådmann/prosjektleder og 

forhandle om lønns- og arbeidsvilkår. 

 

Ansettelsesutvalget består av: 

 

Ansettelsesutvalget består av 4 medlemmer + ansattes representant: 

Bjørn Ole Gleditsch (leder) 

Bjarne Sommerstad 

Erlend Larsen 

Hilde Håkonsen 

Roar Gunnufsen 

 

Vara: 

Vidar Andersen er vara for Bjørn Ole Gleditsch 

Jan Tore Rui Haugerød er vara for Bjarne Sommerstad 

Roy Standal er vara for Erlend Larsen 

Nils Ingar Aabol er vara for Hilde Hoff Håkonsen  

Siv Breitve er vara for Roar Gunnufsen  
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ARBEIDSUTVALG - MANDAT OG SAMMENSETNING  
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Sammensetningen fastsettes av Fellesnemnda på nytt etter at resultat av 

kommunevalget i 2015 foreligger.  

 

Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for Fellesnemndas møter. 

Prosjektleder kan avklare med utvalget hvilke saker som er av prinsipiell karakter og 

dermed krever behandling i Fellesnemnda.  

 

Arbeidsutvalget har innstillingsrett til Fellesnemnda. 

 

Videre skal arbeidsutvalget fremme forslag om sammensetning og mandat for 

folkevalgte temakomiteer som nedsettes av Fellesnemnda. 

 

Det foreslås at arbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer, 2 fra hver kommune. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Sammensetningen fastsettes av Fellesnemnda på nytt etter at resultat av 

kommunevalget i 2015 foreligger.  

 

Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for Fellesnemndas møter. 

Prosjektleder kan avklare med utvalget hvilke saker som er av prinsipiell karakter og 

dermed krever behandling i Fellesnemnda.  

 

Arbeidsutvalget har innstillingsrett til Fellesnemnda. 

 

Videre skal arbeidsutvalget fremme forslag om sammensetning og mandat for 

folkevalgte temakomiteer som nedsettes av Fellesnemnda. 

 

Arbeidsutvalget skal bestå av 7 medlemmer, 2 fra Andebu og Stokke og 3 fra 

Sandefjord. 

 

 

Medlemmer: 

Bjørn Ole Gleditsch 

Erlend Larsen 

Bjarne Sommerstad 

Nils Ingar Aabol 

Hilde Hoff Haakonsen 

Anne Strømøy 

Morten Joel Istre 

 

Vara: 

Vidar Andersen er vara for Bjørn Ole Gleditsch og Anne Strømøy 

Karin Virik er vara for Morten J. Istre 

Jan Tore Haugerød er vara for Bjarne Sommerstad og Hilde Hoff Håkonsen 

Kåre Pettersen er vara for Nils Ingar Aabol 
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Roy Standal er vara for Erlend Larsen 
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INFORMASJONSSTRATEGI  

 

 

Rådmennene orienterte om tanker rundt fremtidig samarbeid vedrørende felles 

informasjonsstrategi. 

 

Rådmennene drøfter muligheter for å samle all informasjon og om det er mulig å 

samle dette hos en person. Slik at informasjonen i størst mulig grad kan koordineres 

for de tre kommunene, og at dette særlig skal gjelde for info til ansatte/tillitsvalgte. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Orientering fra rådmennenes tas til etterretning. 

2. Rådmennene samarbeider om felles informasjonsflyt til sine ansatte og til innbyggerne. 

3. Ny rådmann/prosjektleder skal utarbeide informasjonsstrategi for den nye kommunen. 

 

 

  

14/15   

TEMAKOMITEER  

 

 

Det foreslås at fellesnemda nedsetter temakomiteer for  

 

Kommunevåpen og Ordførerkjede 

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse m.m 

Nærdemokrati 

 

Det foreslås at komiteene skal bestå av 3 til 6 medlemmer, minst en fra hver 

kommune. Kommunen velger selv sine kandidater. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Arbeidsutvalget fremmer forslag på kandidater for Fellesnemnda, Fellesnemnda 

nedsetter temakomiteer for bl.a: 

 

Kommunevåpen og Ordførerkjede 

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse m.m 

Nærdemokrati 
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Komiteene skal bestå av 3 til 6 medlemmer, minst en fra hver kommune. Kommunen 

velger selv sine kandidater. 

 

Fellesnemndas medlemmer sender inn sine forslag til navn og antall medlemmer til komiteene 

i god tid før neste møte i arbeidsutvalget 

 

Komite for Kommunevåpen og Ordførerkjede 

 

Komite for Nærdemokrati 

  

Det ble vedtatt at det nedsettes en komite som utarbeider reglement for folkevalgtes 

godtgjørelser m.m for den nye kommunen. Komiteen skal være representert med en 

person fra hvert parti i Fellesnemnda. 

 

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartier og 

Senterpartiet. 
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FRIKJØP - NEDSETTING AV FORHANDLINGSUTVALG - MANDAT OG 

SAMMENSETNING  

 

 

1. Det nedsettes et forhandlingsutvalg  

2. Mandat for forhandlingsutvalget 

3. Sammensetning av folkevalgte til forhandlingsutvalget 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Mandat: 

Forhandlingsutvalget gis mandat til å utarbeide felles retningslinjer og frikjøp av 

tillitsvalgte, forhandlingsutvalget samarbeider med personalsjef i Stokke Truls 

Hvitstein. 

 

2. Forhandlingsutvalget består av: 

Tor Steinar Mathiassen 

Roy Standal 

Hilde Hoff Håkonsen 
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FRIKJØP AV PERSON FOR BISTAND TIL FELLESNEMNDA  
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Frikjøp av en person for bistand til Nemnda frem til ny rådmann/prosjektleder er ansatt 

– ansettelsesutvalget rolle. 

 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

Fellesnemnda viser til rådmennenes forslag om rekruttering av midlertidig bistand til 

Fellesnemnda. 

 

Fellesnemnda vil i perioden frem til ny rådmann/prosjektleder er på plass benytte seg 

av: 

Alternativ a) – temabasert bistand. 

 Konkrete fagpersoner frigjøres til definerte oppgaver tilpasset de ulike 

arbeidsutvalgenes mandat. 

 Eks. xx til å bistå ved forhandlinger av frikjøp av tillitsvalgte. 

 Xx rapporterer til arbeidsutvalget – ikke til «sin» rådmann 

 Behovet for at xx «frikjøpes» vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
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BLI BEDRE KJENT I KOMMUNENE  

 

 

Arbeidsutvalget setter ned en mindre gruppe som får i oppdrag å utarbeide et program. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Vertskapskommunen lager et program for å bli kjent i den enkelte kommune når de 

holder møter for Fellesnemnda. 
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FAGLIG OG SOSIAL SAMLING  

 

 

Midlertidig arbeidsutvalg forslår for fellesnemnda å arrangere: 

Faglig og sosial samling for fellesnemnda og partssammensatt utvalg. 

 

27. – 28. april 2015 kl 11.00 – kl 13.00 andre dagen. 

Arbeidsutvalget fremmet forslag om møtested og agenda. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 
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Arbeidsutvalget arrangerer: 

Faglig og sosial samling for fellesnemnda og partssammensatt utvalg. 

 

27. – 28. april 2015 kl. 11.00 – kl. 13.00 andre dagen. 

Arbeidsutvalget fremmet forslag om møtested og agenda. 

 

 

EVENTUELT: 

 

Erlend Larsen – Ber arbeidsutvalget om å sette ned en temakomite som skal ha som oppgave å 

fremme forslag til aktiviteter som kan gi både ansatte og innbyggerne en opplevelse av å «bli 

bedre kjent» i alle tre kommunene på tvers av kommunegrensene. 

 

Erlend Larsen - ber om at pensjonskassene starter et samarbeid for å se på fremtidens 

pensjonskasseløsning for den nye kommunen. 

 

 

 

 

. 


