Møte i forhandlingsutvalget Ny kommune i Midt-Telemark
10.11.2015
Møtet ble holdt på Spiseriet, Øvre Verket og følgende deltok:
Nome; Bjørg Tveito Lundefaret, Hans G Jørgense og Torunn Brukåsa Kleiva
Bø: Olav Kasland, Borgar Kaasa og Glenn Isaksen
Sauherad: Mette Haugholt, Alf Rose Sørgaarden og Erik Søndergaard (vara for Per Simon Slettebø)
I tillegg møtte rådmenn og referansegruppa (bestående av to hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud fra hver kommune)
Erling Rønnekleiv – regionrådssekretær for Midt-Telemarkrådet er sekretær for forhandlingsutvalget
og tilrettelegger for møter og prosessarbeid.
Konklusjoner fra forhandlingsmøtet:

1. Målsettinger med prosessene.
1.1. Alle tre kommunestyrene behandler prinsipielt spørsmålet om hvordan innbyggerne skal høres i
egen sak i kommunestyremøte i desember.
1.2 Intensjonsavtalen utvikles fra nå og ut januar slik at samtlige tre kommunestyrer kan behandle
denne første gang i samtidige kommunestyremøter som holdes 28.januar kl 1800 i samtlige
kommuner. Det som kommunestyrene da tar stilling til er å sende intensjonsavtalen ut til
innbyggerne på høring.
1.3. Etter gjennomført høringsrunde i tråd med det enkelte kommunestyrets vedtatte høringsform,
skal samtlige kommunestyrer ta stilling til spørsmålet om å slå sammen kommunene i tråd med
intensjonsavtalen. Samtidig kommunestyremøte 28. april kl 1800.
Med bakgrunn i disse beslutningspunktene setter administrasjonen opp en handlingsplan for
gjennomføring av nødvendige prosessaktiviteter for å kunne rekke disse fristene. Administrasjonen
forbereder også en informasjons og kommunikasjonsstrategi med handlingsplan for å understøtte
prosessene. Informasjons og kommunikasjonsstrategien må ta hensyn til de prinsipielle valg det
enkelte kommunestyre gjør for høring av innbyggerne.

2. Hvordan skal vi gjennomføre prosessarbeidet for å sikre bred politisk forankring og
samtidig få frem en konkret intensjonsavtale som er faglig kvalitetssikret?
2.1. Forhandlingsutvalget må møtes regelmessig og arbeide seg gjennom alle deler av
intensjonsavtale og kommunikasjonsstrategi i fellesskap slik at de eier dette sammen. Det settes
derfor foreløpig en møteplan fram til jul slik:
Tirsdag 24.11. kl 1330 til 1630 på kommunehuset Sauherad. Da skal vi se på innholdet i SAS avtalen
og vi spør representanter fra deres forhandlingsutvalg om å komme og dele erfaringer med oss om
det er mulig.

Fredag 4.12. kl 1130 – starter med lunsj (som avslutter Midt-Telemarkrådsmøtet) og har møte fra
1200 til 1500 – ferdigstille planen for gjennomføring av workshop.
Fra 15.12 kl 1000 til 16.12. kl 1500 gjennomføres det felles workshop på Vrådal hotell. Der inviterer
forhandlingsutvalget med seg inntil 10 kommunestyrerepresentanter fra hver kommune (utvidet
formannskap) , referansegruppa og rådmennene med sine fagledere. Forhandlingsutvalget sammen
med administrasjonen forbereder prosessarbeidet i workshopen med den hensikt – å få bred
medvirkning til utforming av intensjonsavtale, bred forståelse av hva man utarbeider i fellesskap og
samtidig et større idetilfang enn man klarer i en mindre gruppe. Det vil benyttes prosessmetodikk for
å søke å nå disse målsettingene med en slik workshop.
Forhandlingsutvalget vil uansett ha ansvaret for at arbeidet fra workshopen landes i en konkret felles
intensjonsavtale til slutt.
Fredag 18.12. kl 0830 – 1200 settes det opp nytt møte i forhandlingsutvalget. I det møtet planlegges i
detalj aktivitetene som må gjennomføres i januar for å være ferdig til kommunestyrebehandling 28.1.

3. Administrative forberedelser.
Forhandlingsutvalget drøftet behovet for å få underlag for de politiske drøftingene. Det henvises til
websiden som ligger på Midt-Telemarkrådet sin hjemmeside for dypdykk i de rapportene som
allerede er utarbeidet. Utover dette ble det i møtet pekt på følgende spørsmål som rådmennene må
kunne besvare:
Hvordan er den enkelte kommune organisert i de ulike fagområdene? Hvor mange årsverk eller
deltidsstillinger omfatter de enkelte tjenesteområdene?
Kommunens sterke og svakere sider på ulike fagområder eller tjenesteområder?
Økonomi – mye av det overordnede om økonomi er beskrevet i eksisterende dokumenter.
Kommunesamarbeid –
Kommunalt eide selskaper – eierskapsmeldinger mv.
Prosessarbeidet må likevel ta sikte på å lage en ny kommune som på sikt er bedre enn hva vi har hver
for oss.

4. Referansegruppa sine innspill.
Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte ønsker å høre erfaringer fra personer med tilsvarende roller
i kommuner som har gjennomført slike prosesser. Eksempelvis SAS kommunene.
Referansegruppa synest det er positivt å få delta på og overhøre drøftingene i forhandlingsutvalget –
dette sikrer full åpenhet og innsikt i prosessene.

Erling Rønnekleiv – sekretær

