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Prosjektleder/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.

23.05.2019 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har partssammensatt utvalg fattet følgende vedtak:
PSU- 016/19 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.

23.05.2019 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har fellesnemnda fattet følgende vedtak:
FTK- 034/19 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.

Sammendrag:
I februar 2018 vedtok fellesnemnda den første versjonen av «Prosjektplanen for
kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og fremdrift» (004/18). I oktober 2018
(045/18) vedtok fellesnemnda en oppdatert versjon.
Fellesnemnda skal holdes løpende orientert dersom det blir justering i planen, og
prosjektleder/rådmann legger derfor frem en tredje oppdatert prosjektplan med noen justeringer i
planen og i regnskapet.
Vedlegg:
Oppdatert prosjektplan mai 2019

Innledning – hva saken gjelder:
I henhold til «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og
fremdrift 2018 – 2019» (sak 004/18 og 045/18), fremlegges en justert og oppdatert
prosjektplan for kommunesammenslåingen sammen med oppdatert regnskapsstatus og et
oppdatert budsjett for 2019.
Prosjektplanen er inndelt slik:
·
·
·

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

Alle prosjektene er beskrevet i dokumentet med en fremdriftsplan.
Nedenfor gir en oversikt over alle justeringer/nye delprosjekter:
Politiske prosjekter
Ingen endring.
Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
Kommunal planstrategi
·

Utarbeide og oppdatere oversiktsdokument folkehelse for Re og Tønsberg. Ferdigstilles
juni 2019.

Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om
Administrativ struktur
·

Oppdatert fremdriftsplan

Arbeidsgiverpolitikk
·
·
·
·

Nytt delprosjekt «arbeidstid»
Nytt delprosjekt «varsling»
Nytt delprosjekt «oppmerksomhet til ansatte»
Oppdatert fremdriftsplan

·

Oppdatert fremdriftsplan

IKT

Annet

Åpningsmarkering – nye Tønsberg kommune. Ny dato: 10. januar 2020.

Faktagrunnlag:
Det vises til «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg» vedtatt av felles
kommunestyre/bystyre 20.06.2017, kapitel 6 gir prosjektleder/rådmann fullmakt til å
organisere og tilrettelegge omstillingsprosessen både administrativt og politisk.
Sammenslåingsarbeidet er har pågått ett drøyt år, 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 oppdaterte versjon av prosjektplan for sammenslåing
av Re og Tønsberg godkjennes. Prosjektleder/rådmann bør gis videre fullmakt til å gjøre
nødvendige justeringer i planen og budsjett ved behov. Fellesnemnda holdes løpende
orientert om arbeidet.

Videre behandling:
Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 13.05.2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

