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ETABLERING AV ARBEIDSUTVALG (AU) FOR FELLESNEMNDA
Vedlegg:
Bakgrunn for saken:
I styringsdokumentet kapittel 6.2 står det følgende; prosjekteier er fellesnemnda, benevnt FN
i organisasjonskartet. Fellesnemndas ansvar er beskrevet i intensjonsavtalen. Nemndas
hovedformål er å styre gjennomføringen av sammenslåingsprosjektet slik at målene nås.
Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom
kommunene i perioden fra vedtak om sammenslåing er gjort og fram til nyvalgt
kommunestyre kan overta 01.01-20.
Under fellesnemda opprettes to utvalg:
- Partssammensatt utvalg (PSU) for å ivareta medbestemmelsesordningen etter lov og
avtaleverk
- Arbeidsutvalg som forbereder saker for fellesnemnda. Utvalget er pr dato ikke
etablert, men det vil komme egen sak til FN om dette.
Saksutredning:
For å lette arbeidet i fellesnemnda kan det i noen tilfeller være naturlig å se på muligheten for
å opprette et arbeidsutvalg, hvis oppgave er å behandle og innstille saker til fellesnemnda før
vedtak. I tillegg vil arbeidsutvalget kunne ha oppgaven med å koordinere og styre politiske
og administrative prosesser. Det innebærer at fellesnemnda må ha muligheten til å kunne
delegere myndighet til et arbeidsutvalg. Hjemmelen for en slik organisering er å finne i
Inndelingsloven § 25/26.Fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg myndighet til å gjøre vedtak i
enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. Arbeidsutvalget kan følge
sammenslåingsprosessen, fatte vedtak på områder fastsatt av fellesnemnda og innstille saker
til denne i samarbeid med prosjektleder. Det understrekes at det fortsatt vil være fellesnemda
som vil behandle saker av prinsipiell betydning.
Vurdering:
I styringsdokumentet legges det til grunn at sammenslåingsprosessen gjennomføres som et
prosjekt med en prosjektorganisering med flere delprosjekter og faggrupper.
Administrasjonene i de fire kommunene har en sentral plass og viktig rolle som støttespillere
for fellesnemnda og prosjektlederen. Deres innsats er avgjørende for å nå målene i prosjektet.
Per 12. februar 2018 er det 13 delprosjekt og de fleste delprosjektene er i gang med og har

etablert en eller flere faggrupper. Det er gjennom delprosjekt og faggrupper at ledere og
medarbeidere i kommunene i størst utstrekning vil bli involvert i prosjektarbeidet.
Delprosjektene er derfor en særdeles viktig arena for medvirkning.
Fra 1. februar var Ann-Heidi Smith-Meyer og Elin Byberg på plass i prosjektorganisasjonen
som prosjektmedarbeidere. Viktige oppgaver for prosjektorganisasjonen er blant annet:
 Stille tilstrekkelig kartleggings- og utredningskompetanse til rådighet for
fellesnemnda og delprosjektene. Prosjektorganisasjonen er ansvarlig for den daglige
oppfølgingen av delprosjektene og faggruppene. Prosjekt organisasjonen er ansvarlig
for at administrative delprosjekter rapporterer i henhold til fastsatte krav og rutiner,
samt å bistå faggruppene med deres rapportering.
 Fungere som politisk sekretariat, herunder
- Bistå fellesnemda og PSU i det saksforberedende arbeidet
- Bistå delprosjektene i koordinering og rapportering som prosjektorganisasjonen
trenger
- Bistå delprosjekt 7.2 «identitet» i planlegging og gjennomføring av arrangementer
- Sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til
gjeldende regelverk.
Det er fra januar 2018 etablert flere faste møtepunkt mellom prosjektledelsen og
ledergruppene i de fire kommunene, delprosjektlederne, tillitsvalgte, personalansvarlige med
flere. Prosjektorganisasjonen orienterer om status fortløpende i de ulike kommunestyrene og
skal i løpet av vinteren gjennomføre folkemøter for å engasjere innbyggerne, spre
informasjon og få innspill i den videre sammenslåingsprosessen.
Med bakgrunn i overstående mener prosjektleder at intensjonen med etablering av et
arbeidsutvalg som skal forberede saker til fellesnemda i dag er ivaretatt av
prosjektorganisasjonen og vil tilråde fellesnemda å ikke opprette eget arbeidsutvalg.

Forslag til vedtak:
Fellesnemda vedtar å ikke opprette et arbeidsutvalg i forbindelse med prosjektet Senja
kommune.

