Forhandlingsutvalget for Ny kommune i Midt-Telemark.
Oppsummering etter møtet fredag 18.12.2015
Til stades: Mette Haugholt, Torstein Haukvik og Per Simon Slettebø, Sauherad. Bjørg Tveito
Lundefaret, Torunn Brukåsa Kleiva og Hans G Jørgensen, Nome. Olav Kasland, Borgar Kaasa og Karin
Hagen, Bø.
Samt rådmennene og referansegruppa.
1. Oppsummering fra workshop i Vrådal:
Målsettingene er sammenfallende og adminstrasjonen kan skrive utkast nå.
Samfunnsutvikling, næringsutvikling og infrastruktur – er sammenfallende og
administrasjonen kan skrive utkast nå.
Politisk organisering – gjenstår forhandlinger
Tjenesteproduksjon og lokalisering. Man er enige om at en Midt-Telemark kommune vil
kunne gi mer distanse og jevnere kvalitet i tjenesten. Men det gjenstår noe på
funksjonsfordeling og lokalisering for å sikre den politiske aksepten for en felles avtale i alle
tre kommunestyrer.
2. Lokalisering. Vi gjennomførte så en arbeidsøkt på lokalisering – der vi først forsøkte å trenge ned i
utkastene fra gruppene samt utkastet fra administrasjonen. Deretter kom forhandlingsutvalget i gang
med å lage oversikten over «flyttbare» felles årsverk som kan være gjenstand for slike forhandlinger.
Vi har en tavle på dette:

Forhandlingsutvalget konkluderte på at de ønsker at adminstrasjonen skal gå gjennom disse
elementene og kvalitetssikre årsverkstall slik at de sammenlignes på likt grunnlag. Et slikt oppsett
distribueres innen 23. des. 15

3. Politisk organisering.
Navn på kommunen. Fylkesmannen refererer et brev fra departementet fra i går som presiserer
prosessen etter prinsippvedtak i kommunestyrene nå til våren:
Saksbehandling FM til regjeringen innen 1.10.
Regjeringen legger frem kommuneprop mai 2017
Stortinget gjør vedtak juni 2017
Fylkesmannen kaller inn til felles kommunestyremøte og velger nemnd for sammenslåingen.
Staten utbetaler engangsstøtten til reformen.
Høsten 2017 – Regjeringen fastsetter navn på nye kommuner ( etter innspill fra kommunene
selv) – det er altså ikke noe hast å få navnet klart.
Konklusjon: Forhandlingsutvalget fastsetter ikke navnet endelig men velger å bruke Midt-Telemark
kommune som arbeidstittel. Så involveres innbyggerne i perioden frem til stortingsvedtaket i 2017 til
å delta i arbeidet med nytt kommunenanv, slik at kommunestyrene er klar til å vedta felles navn når
fylkesmannen kaller inn til felles kommunestyremøte.
Antall medlemmer i kommunestyret.
Forhandlingsutvalget ble enige om at det skal være 39 representanter
Antall medlemmer i formannskapet ble drøftet, men man valgte å ikke trekke endelige konklusjoner
på dette i intensjonsavtalen.
Utvalg
Det skal være tre ikke lovpålagte utvalg. Hovedinndelingen skal være helse, oppvekst og
teknisk/næring.
NemndForhandlingsutvalget mener at det skal velges en nemnd så snart som mulig etter at prinsippvedtak
er fattet i 2016 – uavhengig av fylkesmannen sin formalisering. Denne skal starte arbeidet med å
forberede den nye kommunen og drive prosessene videre.
Partene er videre enige om å se på alle tre kommunene som likeverdige , altså med like mange
representanter hver. Det skal oppnevnes 5 representanter til nemnda fra hver kommune.

4. Fremdriftsplan.
Forhandlingsutvalget drøftet prosessene fremover. Man er klar over at tidsplanen er svært knapp og
at det ikke er store rom for å bryte egne tidsfrister i fremdriftsplanen. Altså må forhandlingsutvalget
bli enige om de største gjenstående postene den 5. januar slik at det er mulig å ferdigstille utkast til
Intensjonsavtale til møtet 11. januar. Den 11. januar må de aller fleste setningene gjøres ferdig i
møtet. Det må i praksis være en ferdigskrevet avtale som kan undertegnes av forhandlingsutvalget
den 11.1. – eller seinest den 14.1.
Når kommunestyrene 28. januar vedtar å legge avtalen ut til innbyggerne, er det for å forberede
dem på å gi sitt syn til kjenne gjennom den måten kommunestyret vedtar å gjennomføre
innbyggerinvolvering. Bø og Nome har vedtatt å gjennomføre rådgivende folkeavstemming.
Forhandlingsutvalget ble enige om at det gjennomføres den 10. april. Sauherad vedtar sin
høringsform den 28. januar. Om de velger annen form enn Bø og Nome vil man sørge for at
resultatet av innbyggerinvolveringen kunngjøres samtidig med resultatet av folkeavstemmingen.

Målet om prinsippvedtak 28. april ligger fast.

5. Skriving.
Erling skriver nå et førsteutkast til intensjonsavtale om alle de punktene som det er samstemmighet
for. Og skriver med særskilt markering de avsnittene som det gjenstår forhandlinger på.
Det gjøres en bearbeiding av tegninga på tavla før jul. Denne førsteutgaven av intensjonsavtalen
søkes distribuert forhandlingsutvalget i romjula.

