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Medlem Vidar Andersen FRP  

Varamedlem Audun Tjomsland H Cathrine Andersen 
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Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Varamedlem Anne-Grete Kjellemoe Lie KRF Grethe Østgård 

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

Medlem Anne Merete Sørensen Fagf.  

Medlem Siv Breitve Utd.f.  

Medlem Roar Gunnufsen Fagf.  

Medlem Bente Wangen Nordengen Utd.f.  

Medlem Arne Antonsen Fagf.  

Medlem Ida Marie Torhaug Utd.f.  

 

 

Behandlede saker: 1/15-6/15 

 

 

 

 

 

Sandefjord, 10.03.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

leder   
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SAKSLISTE 
 

 Innkjøpssjef i Sandefjord kommune, Roger Stampe, orienterte om anskaffelsesprosess for 

bistand til rekruttering av ny rådmann/prosjektleder  

 Representanter fra personalavdelingen i Sandefjord, Gro Dvergstein, personalkonsulent og 

Benedicte Kirkeberg, personalkonsulent, orienterer om ansettelsesprosesser.  

 Lars J. Tveit, rådmann orienterte om informasjonsarbeidet i kommunene og mulig prosess for 

etablering av informasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen.  

 Gisle Dahn, rådmann orienterte om mulighet for frikjøp av person for bistand til Nemnda frem 

til ny rådmann/prosjektleder er ansatt.  

 Rådmennene orienterer om vurderinger vedr. avtaler og evt. oppsigelse av slike. 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/15 15/505  

 SPESIFIKASJON AV KONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE FOR 

BISTAND TIL REKRUTTERING  

 

2/15 15/505  

 KRITERIER FOR DEN NYE RÅDMANNEN/PROSJEKTLEDEREN  

 

3/15 15/370  

 ROLLEFORSTÅELSE FOR FELLESNEMNDA OG 

PARTSAMMENSATT UTVALG  

 

4/15 15/844  

 ANSETTELSESUTVALGET - MANDAT OG SAMMENSETNING  

 

5/15 15/845  

 INFORMASJONSSTRATEGI  

 

6/15 15/370  

 FRIKJØP  
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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.  

 

 

Partssammensatt utvalg - SAS innstilling: 

Partssammensatt utvalg – SAS anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Orientering tas til etterretning. 
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KRITERIER FOR DEN NYE RÅDMANNEN/PROSJEKTLEDEREN  

 

 

Ansettelsesutvalget ber om mandat til å utarbeide kravspekk og jobbanalyse 

 

 

Partssammensatt utvalg - SAS innstilling: 

Partssammensatt utvalg – SAS anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende 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  
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Klargjøre rolleforståelsen for fellesnemnda og partssammensatt utvalg 

 

 

Partssammensatt utvalg - SAS innstilling: 

Partssammensatt utvalg – SAS anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende 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.  

 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.  
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 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) 

Bjarne Sommerstad 

Erlend Larsen 

Hilde Håkonsen 

Roar Gunnufsen 

 

 

 

 

Partssammensatt utvalg - SAS innstilling: 

Partssammensatt utvalg – SAS anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Fellesnemnda gir ansettelsesutvalgt myndighet til: 
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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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INFORMASJONSSTRATEGI  

 

 

Rådmennene orienterte om tanker rundt fremtidig samarbeid vedrørende felles 

informasjonsstrategi. 

 

Rådmennene drøfter mulighet 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. 

 

 

Partssammensatt utvalg – SAS innstilling: 

Partssammensatt utvalg – SAS anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 
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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. 
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FRIKJØP  

 

 

Det er kommet inn ønske om at fellesnemnda setter ned felles retningslinjer for frikjøp 

av tillitsvalgte.  

 

 

Partssammensatt utvalg - SAS innstilling: 

Partssammensatt utvalg – SAS anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende 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 

 

 

 

 

EVENTUELT: 

 

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

pensjonskasseløsning for den nye kommunen. 

 

Nils Ingar Aabol– tok opp spørsmålet om fortrinnsrett til å fortsette i tilsvarende etter 

sammenslåingen. Tillitsvalgte har sendt inn spørsmål om kommunalsjefene også har slik 

fortrinnsrett. Det ble vist til KS advokatenes rapport om rettsvern. Partssammensatt utvalg ber 

rådmennene om en generell orientering om dette temaet. 

 

Anne Merete Sørensen – Ber om at organisasjonene sammen med de tillitsvalgte starter 

prosessen med å bli bedre kjente på tvers av kommunegrensene vi har i dag. 


