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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG  

Møtested: Andebu kommune, Signo, Sukke gård  

Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09.00 – 12:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191 (mette.wiik@sandefjord.kommune.no) 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 

 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

 

21/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

22/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 19.05.2015 

 

23/15 STATUS ADMINISTRATIVT PROSJEKTARBEID 

 

24/15 OVERORDNET TIDSPLAN 

 

25/15 PRIORITERTE OPPGAVER FREMOVER 

 

26/15 MØTEPLAN HØST 2015 

 

 

 

EVENTUELT 

 

 

Sandefjord,  08.06.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

leder 
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21/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

Referater / orienteringer: 

 

 

 Rekrutteringsprosess prosjektleder/rådmann. Muntlig orientering.  

 Teknisk samarbeid Andebu og Sandefjord kommuner. Muntlig orientering. 

 Referat fra møte med tillitsvalgte og rådmenn . 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Referat fra møte 03.06.2015 – rådmennene og tillitsvalgte 
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Referat fra møte mellom rådmenn og hovedt illitsvalgte i
Partssammensatt utvalg. Stokke - !ndebu - Sandefjord

Sted: Sandefjord rådhus, rådmannskontoret
Tid: 3. juni 2015 kl. 14.00 – 15.00

Til stede fra arbeidsgiver :
Stein Rismyhr rådmann Andebu kommune
Gisle Dahn rådmann Sandefjord kommune
Lars Joakim Tveit rådmann Stokke kommune

Til stede fra de tillitsvalgte:
Anne Merete Sørensen Fagforbundet Andebu kommune
Tonje Walaker Lunde NSF Andebu kommune (vara)
Roar Gunnufsen Fagforbundet Sandefjord kommune
Bente W Nordengen Utdanningsforbundet Sandefjord kommune
Ida Marie Torhaug Utdanningsforbundet Stokke kommune
Arne Antonsen Fagforbundet Stokke kommune

Forfall:
Siv Breitve Utdanningsforbundet Andebu kommune

1) Referat fra møte 08.05.15
Referatet fra møtet 08.05.15 ble godkjent.

De tillitsvalgte tok opp spørsmålet om hovedverneombudets rolle i PSU. De
tillitsvalgte vil ta opp spørsmålet i PSU 16.06.15.

2) Agenda neste møte i PSU/fellesnemnda
Arbeidsutvalget har utarbeidet agenda til møtet. AUs agenda ble tatt til
orientering, og det ble ikke foreslått noen endringer i agendaen.

3) Kartleggingsgrupper
De tillitsvalgte har oppnevnt medlemmer av gruppene. Gruppene er nå endelig
satt sammen, og arbeidet kan begynne.

4) Eventuelt

a. Det avholdes nytt møte 17. august kl 12.00 i Stokke. De hovedtillitsvalgte
oppfordres til å melde inn saker på forhånd til agendaen.

b. De tillitsvalgte ønsket en rask prosess ved ansettelse av ledere og øvrige
ansatte for å sikre forutsigbarhet og trygghet. Den nye kommunen vil gi
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mange muligheter for ledere og ansatte. Det var enighet om at
rådmennene i samarbeid med de tillitsvalgte tar opp spørsmålet i de
respektive kommunene for å sikre forutsigbarhet og trygghet.
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22/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 19.05.2015 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

 

PSU har i sine møter så langt behandlet møteprotokoll fra forrige møte. 

Koordinators vurderinger 

Det har ikke fremkommet innsigelser til møteprotokollen fra møtet 19. mai 2015, og 

møteprotokollen anbefales godkjent. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Møteprotokoll fra møtet 19.05.2015 

 

 



 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 

  
 

 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 
 

Partssammensatt utvalg - SAS 
 

Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG  

Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com)  

Møtedato: 19.05.2015 Tid: 08.30 – 12:15 (busstur 12:15 – 15:45) 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Varamedlem Audun Tjomsland H Anne Strømøy 

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V  

Medlem Morten Joel Istre AP  

Medlem Lozan Balisany AP  

Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård H  

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

    

Organisasjonene    

Medlem Anne Merete Sørensen Fagfor  

Medlem Siv Breitve Utdfor  

Medlem Roar Gunnufsen Fagfor  

Medlem Bente Wangen Nordengen Utdfor  

Medlem Arne Antonsen Fagfor  

Medlem Ida Marie Torhaug Utdfor  

 

 

Behandlede saker: 12/15 – 20/15 og referatsak 1/15 

 

Sandefjord, 19.05.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

leder   
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

12/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTENE 14.04.2015 OG 

27.04.2015 

 

13/15 KARTLEGGING (IKT, PERSONALRUTNER M.M) 

 

14/15 UTLYSNING AV INTERNE STILLINGER 

 

15/15 OVERORDNET TIDSPLAN 

 

16/15 SKYGGEBUDSJETT 2016 

 

17/15 ADMINISTRATIV RESSURSSITUASJON FOR FELLESNEMNDA OG PSU 

 

18/15 REKRUTTERINGSPROSESS PROSJEKTLEDER/RÅDMANN 

 

19/15 VALG, TEMAKOMITE NÆRDEMOKRATI  

 

20/15 BETINGELSER PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN 

 

Felles referatsaker orienteringer 

Referatsaker: 

R 1/15 RESSURSHEFTE FOR TILLITSVALGTE – UTDANNINGSFORBUNDET 

OG KOMMUNEREFORMEN 

 

 

EVENTUELT 
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12/15   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTENE 14.04.2015 OG 27.04.2015 

 

Innstilling:  

Møteprotokollene fra møtene 14.04.2015 og 27.04.2015 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

 

Møteprotokollene fra møtene 14.04.2015 og 27.04.2015 godkjennes. 

 

13/15 

KARTLEGGING (IKT, PERSONALRUTNER M.M) 

 

 

Innstilling:  

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

a. IKT 

b. Personal/HR 

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  

3. Ansattes representanter inviteres til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Siv Breitve, fremmet følgende forslag: 

jfr pkt 3 ordet inviteres utgår, innkalles settes inn. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Breitve.  

Forslag fremmet av Breitve ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling ble enstemmig vedtatt med endringsforslag. 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 
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Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

a. IKT 

b. Personal/HR 

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

 

14/15 

UTLYSNING AV INTERNE STILLINGER 

 

 

Innstilling: 

Frem til den nye Sandefjord kommune er etablert 1.januar 2017 skal Stokke, Andebu 

og Sandefjord kommuner informere hverandre før tilsetting i nye og ledige leder- og 

stabsstillinger og vurdere samarbeid der det er mulig.  

Gjelder følgende stillinger: 

1. Rådmann og dennes ledergruppe  

(kommunalsjefer, etatsjefer, økonomisjefer, personal- og organisasjonssjefer) 

2. Lederstillinger over avdelingsledernivå eller enhetsnivå  

(seksjonssjefer, fagsjefer) 

3. Rådgivernivå, saksbehandlere og konsulenter i typiske rådhusfunksjoner, 

stabsfunksjoner og etatsfunksjoner 

 

Rutine for rekruttering av nye og ledige stillinger i Stokke, Andebu og Sandefjord 

1. Den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør vurdere om det kan 

foretas en intern konstituering i stillingen i påvente av sammenslåingen. 

Orientering gis rådmannen i den kommunen som har ledighet, samt 

prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

2. Tillitsvalgte orienteres og involveres etter de rutiner som gjelder i den enkelte 

kommune. 

3. Om leder vurderer at det må rekrutteres til stillingen bør vedkommende leder 

først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i de tre kommunene eller om 

samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen lyses ut eksternt. 

4. Rådmannen i den kommunen som har ledighet er ansvarlig for beslutningen. 

Han orienterer prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 
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Møtebehandling: 

Ida Marie Torhaug, fremmet følgende forslag: 

 

Endring til pkt 1 under rutiner, den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør 

først vurdere, sammen med tillitsvalgte om det kan foretas en intern utlysning eller 

konstituering i egen kommune i påvente av sammenslåingen. 

 

Endring til pkt 3 under rutiner, om leder og tillitsvalgte vurderer at det må rekrutteres 

til stillingen bør vedkommende leder først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i 

de tre kommunene eller om samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen 

lyses ut eksternt. 

 

Cathrine Andersen, fremmet følgende forslag: 

Vedtaket oversendes kommune/bystyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord til 

orientering. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Torhaug. 

Forslag fremmet av Torhaug falt med 11 mot 12 stemmer. 

 

Forslag fremmet av Andersen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Frem til den nye Sandefjord kommune er etablert 1.januar 2017 skal Stokke, Andebu og 

Sandefjord kommuner informere hverandre før tilsetting i nye og ledige leder- og 

stabsstillinger og vurdere samarbeid der det er mulig.  

Gjelder følgende stillinger: 

1. Rådmann og dennes ledergruppe  

(kommunalsjefer, etatsjefer, økonomisjefer, personal- og organisasjonssjefer) 

2. Lederstillinger over avdelingsledernivå eller enhetsnivå  

(seksjonssjefer, fagsjefer) 

3. Rådgivernivå, saksbehandlere og konsulenter i typiske rådhusfunksjoner, 

stabsfunksjoner og etatsfunksjoner 

 

Rutine for rekruttering av nye og ledige stillinger i Stokke, Andebu og Sandefjord 

1. Den lederen som får ledighet i en stilling i sin enhet bør vurdere om det kan 

foretas en intern konstituering i stillingen i påvente av sammenslåingen. 

Orientering gis rådmannen i den kommunen som har ledighet, samt 

prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 
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2. Tillitsvalgte orienteres og involveres etter de rutiner som gjelder i den enkelte 

kommune. 

3. Om leder vurderer at det må rekrutteres til stillingen bør vedkommende leder 

først vurdere om stillingen skal lyses ut internt i de tre kommunene eller om 

samarbeid på annen måte er mulig. Deretter kan stillingen lyses ut eksternt. 

4. Rådmannen i den kommunen som har ledighet er ansvarlig for beslutningen. Han 

orienterer prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune. 

 

Vedtaket oversendes kommune/bystyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord til 

orientering. 

 

 

15/15 

OVERORDNET TIDSPLAN 

 

 

Innstilling:  

 

Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjarne Sommerstad fremmet følgende forslag: 

 

 

1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

Fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Sommerstad. 

Forslag fremmet av Sommerstad ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

Fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

 

 

16/15 

SKYGGEBUDSJETT 2016 
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Innstilling:  

Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger. 

 

 

17/15 

ADMINISTRATIV RESSURSSITUASJON FOR FELLESNEMNDA OG PSU 

 

 

Innstilling:  

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch fremmet følgende forslag: 

Administrativ ressurs, Lars Joakim Tveit øker fra 20% til 50% frikjøp. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Gleditsch. 

Forslag fremmet av Gleditsch ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Administrativ ressurs, Lars Joakim Tveit øker fra 20% til 50% frikjøp. 

 

 

18/15 

REKRUTTERINGSPROSESS PROSJEKTLEDER/RÅDMANN 

 

Innstilling:  



  

Side 8 av 10 

  

Informasjonen gitt i PSUs/Fellesnemndas møte 19. mai 2015 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch orienterte om ansettelsesprosessen av prosjektleder/rådmann. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Informasjonen gitt i PSUs/Fellesnemndas møte 19. mai 2015 tas til orientering. 

 

 

19/15 

VALG, TEMAKOMITE NÆRDEMOKRATI 

 

 

Innstilling:  

 

Anne Strømøy fritas for sitt verv som medlem av temakomiteen for nærdemokrati. 

 

 

Møtebehandling: 

Saken trekkes. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

 

Saken trukket. 

 

 

Lukket møte: 

20/15 Unntatt offentlighet§ 12, 1. ledd 

BETINGELSER PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN 

 

 

Innstilling:  

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Møtebehandling: 

********* 
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Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

********** 
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REFERATSAKER: 

 

R 1/15 

RESSURSHEFTE FOR TILLITSVALGTE – UTDANNINGSFORBUNDET OG 

KOMMUNEREFORMEN 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

 

Saken ble referert. 

 

 

 

EVENTUELT: 

 

 «Politiske hovedutvalgs ansvarsområder» sak 31/15, Fellesnemnda. 

 

Erlend Larsen foreslo at pkt 2 endres til: 

 

Hovedutvalgenes ansvarsområder vedtas i samsvar med modellen som følger 

saken. 

 

Lars Joakim Tveit fremmet følende forslag: 

 

Nytt pkt: 

3. Saken legges frem for PSU og Fellesnemnda når prosjektleder /rådmann er 

på plass. 

 

 

Forslag til endring fremmes for Fellesnemnda. 
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23/15 STATUS ADMINISTRATIVT PROSJEKTARBEID 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

39/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

Bakgrunn for saken 

Fellesnemnda vedtok i sak 27/15 den 19.05.15 å igangsette kartlegging innenfor flere 

administrative områder. Koordinator ønsker å orientere fellesnemnda om oppfølgningen av 

vedtaket. 

Saksutredning 

Fellesnemnda vedtok den i sak 27/15 den 19.05.15 følgende: 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene 

a. IKT 

b. Personal/HR 

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med 

representanter fra hver kommune.  

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale. 

 

Rådmennene har i fellesskap oppnevnt følgende grupper: 

IKT: 

Lars Petter Kjær, leder 

Harald Martinsen 

Hilde Hessevik 

Stefan Lilleås 

Tillitsvalgt: Siv R.U. Breitve (oppnevnt av de tillitsvalgte) 
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Personal/HR/Skisse omstillingsdokument: 

Lars Petter Kjær, leder 

Truls Hvitstein 

Eirin Farmen 

Magne Eckhoff 

Tillitsvalgt: Roar Gunnufsen og Bente Nordengen (oppnevnt av de tillitsvalgte) 

Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap: 

Gisle Dahn, leder 

Stein Rismyhr 

Lars Joakim Tveit 

Tillitsvalgt: Arne Antonsen (oppnevnt av de tillitsvalgte) 

Arkiv: 

Eirin Farmen, leder 

Jahn Pettersen 

Mette Wiik 

Tillitsvalgt: Ida Marie Torhaug (oppnevnt av de tillitsvalgte) 

 

Mandatet for gruppene er å kartlegge som grunnlag for fremtidige beslutninger samt kartlegge 

fremtidige handlingsalternativer. 

Videre er det også opprettet en arbeidsgruppe for utarbeidelse av skyggebudsjett 2016, jfr. 

fellesnemndas sak 30/15 den 19.05.15. Gruppa består av: 

Eirik Fossnes, leder 

Torun Årset 

Bertine Myhre 

Tillitsvalgt: Anne Merete Sørensen 

 

 

I tillegg til ovennevnte er det også samarbeid på følgende områder: 

Kulturskolen:  Felles informasjonsbrosjyre og mulighet for å søke skoleplass på alle 

kulturskolene fra skoleåret 15/16. Felles personalmøte. 

Informasjon: Felles informasjonsarbeid med blant annet egen facebook-side for 

ansatte i den nye kommunen, utarbeidelse av felles informasjonsbrev og 

egen hjemmeside for SAS-prosessen. 

Oppvekst:  Informasjonsutveksling 

Helse/omsorg: Informasjonsutveksling 
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Økonomi:  Informasjonsutveksling samt felles bankanbud fra 2016.  

Personal/HR: Informasjonsutveksling 

Arkiv:   Informasjonsutveksling 

De ansatte organisasjoner gjøres kjent med møtene som holdes. De tillitsvalgte har også egne 

møter for tillitsvalgte i nye Sandefjord kommune. 

Videre har pensjonskassene igangsatt sammenslåingsprosessen. Det er nedsatt en 

samarbeidsgruppe for sammenslåing, og sammenslåingsprosessen er forankret i 

pensjonskassenes styrer. 

Kirken har også igangsatt forberedende arbeid med mål om sammenslåing 01.01.2017, og 

stillingen som prosjektleder/ny kirkeverge er utlyst. 

 

Koordinators vurderinger 

Det er positivt at kommunene har igangsatt samtaler for å bli kjent med hverandres 

organisasjoner. De møtene som avholdes er innenfor mandatet fellesnemnda har gitt. Når 

prosjektleder har tiltrådt forutsettes det at aktiviteten i det administrative arbeidet øker 

betydelig. Saken legges frem som en orienteringssak for at fellesnemnda er kjent med 

pågående administrative møteaktivitet. 
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24/15 OVERORDNET TIDSPLAN 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

40/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Overordnet tidsplan behandles i hvert møte i fellesnemnda, jfr. fellesnemndas vedtak i sak 

29/15 den 19.05.15. 

Saksutredning 

Fellesnemnda vedtok i sak 29/15 den 19.05.15 følgende: 

1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har 

tiltrådt. 

 

Da fellesnemnda behandlet saken 19.05.15 var følgende milepæler med i planen: 

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 
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Koordinators vurderinger 

Det ble i sak 30/15 vedtatt at fellesnemnda skal behandle et skyggebudsjett i desember 2015 

for budsjettåret 2016. Dette er derfor tatt inn i denne oversikten: 

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 

Desember 2015 – skyggebudsjett for 2016 

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 

Som nevnt i saksutredningen til behandlingen i fellesnemnda 19.05.15 bør fullstendig 

fremdriftsplan utarbeides når prosjektleder har tiltrådt. Arbeidet er omfattende og tidkrevende, 

og mange bør involveres. 
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25/15 PRIORITERTE OPPGAVER FREMOVER 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

41/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

 

1. Prosjektleder/ny rådmann bes prioritere arbeidet med å avklare administrativ 

ledergruppe både med tanke på organisering og rekruttering.  

 

2. Prosjektleder/ny rådmann bes legge frem sak om prosjektorganisering, prosjektplan 

samt forslag til delegering fra fellesnemnda til administrasjonen. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Arbeidsutvalget vedtok 02.06.16 i sak 012/15 følgende: 

Rådmennene bes utarbeide forslag til prioriterte oppgaver frem til 01.01.17. Saken 

legges frem i PSU/fellesnemndas møte 16.06.15. 

Saken legges fram på bakgrunn av dette vedtaket. 

Saksutredning 

Fellesnemnda vedtok 10.03.15 i sak 016/15 følgende: 

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.  

 

Den 14.04.15 er følgende protokollert under «Eventuelt» fra fellesnemndas møte: 
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Det ble reist spørsmål til fellesnemnda om det er mulig å gi økt administrativ 

støtte til arbeidet i fellesnemnda, og om det er mulig å igangsette deler av 

integrasjonsprosessen før ny prosjektleder er på plass  

 

Arbeidsutvalget får fullmakt til se på muligheten for å benytte de nødvendige 

støttefunksjoner som kreves for å sikre fremdrift i prosessen frem til formell 

ansettelse av ny prosjektleder/rådmann er på plass. Det legges frem en sak for 

fellesnemnda.  

Den 19.05.15 behandlet fellesnemnda mandat for koordinator i sak 26/15, og følgende mandat 

ble fastsatt: 

 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. 

Koordinator har tatt spørsmålet opp med øvrige rådmenn. Selv om fellesnemnda er 

arbeidsgiver for ansatte i den nye kommunen og ikke i de tre eksisterende kommunene 

uttrykker alle rådmenn at de gjerne ønsker å bidra i etableringen av den nye kommunen på en 

god og konstruktiv måte. 

 

Koordinators vurderinger 

Det er en svært omfattende jobb som skal gjøres når tre kommuner skal slås sammen innen 

01.01.17. For eksempel må: 

- ca 4500 ansatte overføres til ny kommune. Arbeidsavtaler må gjennomgås. 

- den administrative organiseringen fastsettes 

- alle reglement (politiske og administrative) gjennomgås og vedtas 

- lokalisering av tjenester avklares 

- budsjett koordineres og utarbeides 

- interkommunale avtaler og eierskap avklares 

- en rekke avtaler gjennomgås og evt forhandles på nytt 

- IKT-systemer gjennomgås med tanke på nytt samlet behov. Anskaffelse av nye systemer 

må anskaffes etter anbud, og systemene implementeres. Erfaring viser at dette er prosesser 

som kan ta mer enn ett år for de mest omfattende systemene. 

Etter koordinators vurdering er det to forhold som er svært viktige å avklare så tidlig som 

mulig: 
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- Administrativ ledelse og prosjektledelse 

- Prosjektplan 

 

Det er i dag 20 ledere i de tre administrative ledergruppene, og det skal etableres en gruppe på 

7 eller 8 personer. Det er ennå ikke avklart om det skal være en eller to stabsledere, jfr. det 

administrative organisasjonskartet som er vedtatt i forhandlingsutvalget utredning: 

 

Prosessen frem til nå har vært politisk styrt. Det har vært vist godt politisk lederskap som har 

dannet grunnlaget for vedtaket om sammenslåing. 

Etter koordinators vurdering vil prosessen fremover få et langt mer administrativt preg, da det 

skal etableres en stor administrativ organisasjon. En rekke beslutninger skal fattes, og det er 

derfor viktig å få avklart hvem som er beslutningstakere og hvilken myndighet de skal ha. Det 

skal gjøres store omstillinger innenfor hvert enkelt fagområde, og det er viktig at 

beslutningstakerne har legitimitet til å fatte beslutninger. Det vil derfor være en fordel å 

avklare hvordan den endelige administrative ledergruppen skal se ut organisasjonsmessig og 

personalmessig siden denne gruppen vil være svært sentral i den videre 

omorganiseringsprosessen. Videre vil det være nødvendig å avklare hvordan 

prosjektorganisasjonen skal bemannes og ledes. Administrasjonens fullmakter må også 

avklares for å få gode og forutsigbare rammebetingelser både for fellesnemnda og 

administrasjonen. 

Videre er det nødvendig å starte arbeidet med en prosjektplan så snart som mulig. En 

overordnet prosjektplan er nødvendig i den fortløpende planleggingen av hvilke tema som må 

prioriteres, hvilke frister som settes, hvem som bør involveres og hvordan organisasjonen skal 

nå målene. Koordinator legger til grunn av dette er noe av det første prosjektleder/ny rådmann 

vil igangsette. 
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26/15 MØTEPLAN HØST 2015 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Partssammensatt utvalg - SAS 16.06.2015 

45/15 Fellesnemnda 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

For annet halvår 2015 fastsettes følgende møteplan: 

PSU/Fellesnemnda: 

25.08.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord inkl. befaring Bugården ungdomsskole. 

22.09.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

27.10.15: Kl 09.00 – 16.00 i Andebu 

17.11.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord 

08.12.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

 

Ansettelsesutvalg: 

11.08.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

20.10.15: Kl 09.00 – 10.30 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

24.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

Arbeidsutvalg: 

11.08.15: Kl 10.30 – 11.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

20.10.15: Kl 10.30 – 12.00 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Andebu 

24.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

 

Bakgrunn for saken 

Arbeidsutvalget behandlet i sitt møte 02.06.15 sak om møteplan for høsten 2015. Saken 

oversendes fellesnemnda til endelig behandling. 
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Saksutredning 

Arbeidsutvalgets forslag til møteplan legges til grunn for møtevirksomheten i fellesnemnda og 

de øvrige utvalg. 
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