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Rådmannens innstilling
1. Oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåing av Re og Tønsberg godkjennes.
2. Prosjektleder/rådmann gis fullmakt til å foreta justeringer i planen og i budsjettet ved behov.
Fellesnemnda holdes løpende orientert om eventuelle justeringer.
3. Ved behov legges oppdatert prosjektplan/budsjett frem for fellesnemnda innen juni 2019.

16.10.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PSU- 018/18 Vedtak:
1. Oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåing av Re og Tønsberg godkjennes.
2. Prosjektleder/rådmann gis fullmakt til å foreta justeringer i planen og i budsjettet ved behov.
Fellesnemnda holdes løpende orientert om eventuelle justeringer.
3. Ved behov legges oppdatert prosjektplan/budsjett frem for fellesnemnda innen juni 2019.

Sammendrag:
I februar 2018 vedtok fellesnemnda «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg.
Organisering og fremdrift» (004/18). Vedlagte oppdaterte prosjektplan bygger på vedtatte
organisering, verdier og prinsipper for sammenslåingsarbeidet. Prosjektplanen er et dokument som
oppdateres etter hvert som sammenslåingen utvikler seg, og formålet med denne saken er å gi en
oppdatert oversikt. I oppdaterte versjon er også en prognose av årets regnskap, samt budsjett for
2019.
Denne prosjektplanen er inndelt slik:
·
·
·

Politiske prosjekter
Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om

Vedlegg:
Oppdatert prosjektplan oktober 2018

Innledning – hva saken gjelder:
I henhold til «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og
fremdrift 2018 - 2019» (sak 004/18), fremlegges en justert og oppdatert prosjektplan for
kommunesammenslåingen sammen med en prognoser av årets regnskapet, og budsjett
for 2019.
Prosjektplanen er utarbeidet for å ivareta prosjektgjennomføringen av nye Tønsberg
kommune, og bygger på alle allerede vedtatte verdier og prinsipper for
sammenslåingen.

Denne utgaven av prosjektplanen har en slik inndeling:
·
·
·

Politiske prosjekter
Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om

Alle prosjektene som er beskrevet i dokumentet er illustrert med en fremdriftsplan. Det
kan være behov for justeringer underveis. Ved eventuelle justeringer blir fellesnmenda
orientert. Nedenfor gis en oversikt over alle delprosjekter som tidligere har vært omtalt,
samt alle nye delprosjekter.

Politiske prosjekter
Politiske prosjekter igangsettes politisk, og er fellesnemndas ansvar. De politiske
arbeidsgruppene rapporterer til fellesnemnda.

Kommunenavn og symboler
·
·

Mandat vedtatte i «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg» (sak 005/17).
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Nærdemokratiordningen
·
·
·

Mandat vedtatt av fellesnemnda i «Mandat arbeidsutvalg – nærdemokratiordning i nye
Tønsberg (sak 003/18).
En tilføyelse: Arbeidsutvalget fikk av fellesnemnda (sak 022/18) ansvar for å foreslå antall
medlemmer og sammensetting av ungdomsrådet i nye Tønsberg kommune.
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Politisk organisering
·
·
·

Ingen endringer fra delprosjektene omtalt i punkt 4.4.1 «Politisk hovedstruktur» i vedtatte
prosjektplan.
En tilføyelse: Folkevalgtopplæring.
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
Administrative prosjekter med behov for politisk forankring igangsettes av
administrasjonen og er prosjektleder/rådmann sitt ansvar. Alle prosjektene krever
politisk involvering i ulik grad. Det vil skje politisk forankring underveis, for eksempel
gjennom orienteringer, arbeidsverksteder og vedtak.

Forskrifter og vedtekter
·

Nytt delprosjekt.

Kommunal planstrategi
·
·

Nytt delprosjekt (ble nevnt i vedtatte prosjektplan 004/18).
Organisering og fremdriftsplan som egen sak til fellesnmenda 16. oktober 2018.

Kommunevalg 2019
·

Nytt delprosjekt.

Matrikkel og gatenavn
·
·

«Endring av veinavn og gårdsnummer i ny kommune» vedtatte av fellesnmenda i sak
014/18.
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Strategier for tjenesteutvikling og harmonisering

·
·
·

Nytt delprosjekt som fellesnemnda fikk orientering om i sak 030/18 «Tjenesteutvikling og
harmonisering av tjenester i nye Tønsberg kommune».
Bygger på kartleggingsarbeidet som ble omtalt i vedtatte prosjektplan (sak 004/18).
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Visjon
·
·
·

Ble omtalt i vedtatte prosjektplan 004/18.
Prosess for videre arbeid fikk fellesnmenda orientering om i sak 033/18 «Prosess for
utvikling av visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune».
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Økonomisk politikk
·

Nytt delprosjekt.

Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om
·

·
·
·
·

Arbeidet med administrativ hovedstruktur, kommunens overordnet virksomhetsstruktur,
intern virksomhetsorganisering og lokalisering ble i sin helhet omtalt i allerede vedtatt
prosjektplan (004/18). For alle disse delprosjektene fungerer den partssammensatte
administrative rådgivningsgruppe som rådgivningsorgan.
Det er prosjektleder/rådmann som leder arbeidet.
Fra medio oktober 2018 består administrativ rådgivningsgruppe av nye Tønsberg kommunes
ledergruppe, fire tillitsvalgte (to fra hver kommune) og to hovedverneombud (en fra hver
kommune).
«Administrativ hovedstruktur i nye Tønsberg kommune» fikk fellesnemnda orientering om i
sak 029/18.
Oppdatert fremdriftsplan for berørte delprosjekter ligger vedlagte.

Administrativt delegeringsreglement
·

Nytt delprosjekt.

Anskaffelser
·

Nytt delprosjekt.

Arbeidsgiverpolitikk
·

Nytt delprosjekt.

Arkiv

·

Nytt delprosjekt.

Beredskap
·

Nytt delprosjekt.

Eierskap
·

Nytt delprosjekt.

IKT
·

Nytt delprosjekt.

Kartlegging av tjenesteområdene og stab/støttefunksjonene
·

·
·
·

I perioden 1. mars – 20. juni 2018 var ni kartleggingsgrupper med i alt 78 medlemmer fra Re
og Tønsberg (kommunaldirektører, kommunalsjefer, virksomhetsledere, rådgivere og
tillitsvalgte) utarbeidet kartleggingsrapporter innenfor de ulike tjenesteområdene og
stab/støttefunksjonene (forankret i prosjektplan for kommunesammenslåing (punkt 4.4.4 og
4.4.5)).
Fellesnemnda fikk orientering om dette i sak 030/18 «Tjenesteutvikling og harmonisering av
tjenester i nye Tønsberg kommune».
Delprosjektet (som er organisert under «prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning»
baserer seg på kartleggingsrapportene.
Kartleggingsrapportene fikk fellesnmenda på møte 23. august 2018.

Kommunikasjon
·
·

Arbeidsgruppa har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, den ble fellesnemnda orientert om
15. mars 2018.
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Personalpolitiske spilleregler
·
·

Ingen endringer.
«Omstillingsavtale nye Tønsberg kommune» ble vedtatt av fellesnmenda i sak 016/18.

Annet

NAV
·
·

Ble omtalt i vedtatte prosjektplan 004/18.
Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Kirkelig fellesråd
·
·

Ble omtalt i vedtatte prosjektplan 004/18.
Ingen endringer.

Åpningsmarkering – nye Tønsberg kommune
·

Ikke tidligere omtalt.

Internt
Kulturbygging og sosiale aktiviteter
Arbeidsgruppen sitt forslag til innhold og fremdrift for kulturbygging og sosiale aktiviteter
fram til nye Tønsberg kommune er etablert, ligger i prosjektplan med en fremdriftsplan.
Faktagrunnlag:
Det vises til «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg» vedtatt av felles
kommunestyre/bystyre 20.06.17. I kapittel 6 gis prosjektleder/rådmann fullmakt til å
organisere og tilrettelegge omstillingsprosessen både administrativt og politisk.
Sammenslåingsarbeidet er allerede godt i gang, og den oppdaterte prosjektplanen
bygger på alle allerede vedtatte verdier og prinsipper for sammenslåingen. For mer
informasjon om verdier og prinsipper henvises det til kapittel tre og fire i «Prosjekt
kommunesammenslåing Re – Tønsberg, organisering og fremdriftsplan 2018-2019».
Konklusjon:
Prosjektleder/rådmann anbefaler at oppdatert versjon av prosjektplan for sammenslåing av
Re og Tønsberg kommune godkjennes. Prosjektleder/rådmann bør gis videre fullmakt til å
gjøre nødvendige justeringer i planen og i budsjett ved behov. Fellesnmennda holdes
løpende orientert om arbeidet.
Videre behandling
Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 09.10.2018

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

