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Mandat Arbeidsutvalg Nærdemokratiordninger i nye Tønsberg
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
14.02.2018

Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag til mandat av 18. desember 2017 godkjennes

14.02.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FTK- 003/18 Vedtak:
Vedlagte forslag til mandat av 18. desember 2017 godkjennes.

Saksnummer
003/18

18/9306

Sammendrag:
Det er vedtatt å etablere et politisk oppnevnt arbeidsutvalg for nærdemokratiordninger. Saken
behandler forslag til mandat for dette arbeidsutvalget.

Vedlegg:
Innstilling mandat arbeidsutvalg nærdemokratiordninger

Innledning – hva saken gjelder:
Saken behandler forslag til mandat for arbeidsutvalg nærdemokratiordninger for den nye
sammenslåtte kommunen.
Faktagrunnlag:
Fellesnemnden har i oktober utnevnt et arbeidsutvalg som skal se på
nærdemokratiordninger. Oppnevnelsen av utvalget baseres på politisk plattform for
sammenslåingen av Re og Tønsberg, vedtatt i begge kommuner juni 2017.
Arbeidsutvalget har hatt to møter, og vedlagte forslag til mandat er utarbeidet av dette
utvalget.
Rettslig grunnlag:
ikke vurdert
Forholdet til kommuneplanen:
ikke vurdert
Vurderinger:
Forslag til mandat er utarbeidet av en politisk oppnevnt arbeidsgruppe. Administrasjon ved
prosjektleder for sammenslåingen har derfor ikke vært direkte involvert i utvikling av
forslag til mandat.
Prosjektleder ønsker imidlertid å understreke at mandatets beskrivelse av behov for
samordning med andre utviklingsløp i sammenslåingsprosessen støttes, og vil være
sentralt i å lykkes med dette arbeidet. Det vil derfor besørges en administrativ koordinering
mellom Arbeidsutvalgets utnevnte sekretær og prosjektleders stab.

Alternative løsninger:
ikke vurdert – forslag til mandat er utarbeidet av nedsatt arbeidsutvalg
Økonomiske konsekvenser:
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for de to kommunene.
Konsekvenser for næringsutvikling:
ikke vurdert

Helse- og miljøkonsekvenser:
ikke vurdert
Konsekvenser for folkehelse:
ikke vurdert
Konsekvenser for barn og unge:
ikke vurdert
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
ikke vurdert
Konklusjon:
Vedlagte forslag til mandat anbefales at godkjennes
Videre behandling
Mandatet sluttbehandles i Fellesnemnden

Tønsberg, 1.2.2018

Egil Johansen
prosjektleder
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