MØTEINNKALLING
Utvalg:
Fellesnemnd
Møtested: Kommunehuset på Hol
Møtedato: 08.11.2017
Tid: 13:00 - 00:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 08 95 00 eller post@skanland.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
24/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1109
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FELLESNEMNDA 11.10.2017

25/17

17/1242
UTKAST TIL OMSTILLINGSAVTALE 2018-2020

26/17

17/1243
PROSJEKTPLAN NYE TJELDSUND

27/17

17/877
ORIENTERINGER / DRØFTINGER FELLESNEMNDA 08.11.2017

Evenskjer, 01.11.2017
Liv Kristin Johnsen
leder

Sak 24/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FELLESNEMNDA 11.10.2017
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Liv Marit Torbergsen
17/1109

Saksnr.: Utvalg
24/17
Fellesnemnd

Arkiv: 033

Møtedato
08.11.2017

Innstilling:
Protokoll fra møte i fellesnemnda 11.10.2017 godkjennes

Vedlegg:
Bakgrunn:
Saksutredning:

Rådmannens vurdering:
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Sak 25/17
UTKAST TIL OMSTILLINGSAVTALE 2018-2020
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Simonsen
17/1242

Saksnr.: Utvalg
25/17
Fellesnemnd

Arkiv: 034

Møtedato
08.11.2017

Innstilling:
1. Utkastet til Omstillingsavtale 2018-2020 tas til orientering
2. Omstillingsavtalen sendes ut på høring, og tas opp til endelig behandling i
desembermøtet.
3. Omstillingsavtalen forutsettes gjort gjeldende fra 1.1.2018.

Vedlegg:
Utkast til omstillingsavtale 2018-2020.
Bakgrunn/saksutredning:
Tjeldsund og Skånland kommuner gjorde likelydende vedtak 21. juni 2017 om å slå seg
sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Denne avtalen har som formål å sikre en
forutsigbar omstillingsprosess for begge kommunenes ansatte som kjennetegnes av god
medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.
Omstillingsavtalen skal sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til
innbyggerne i begge kommunene i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og
kompetanse i Tjeldsund kommune etter 1. januar 2020.
Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med de forpliktelser partene har etter
arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede føringer. Dette
innebærer at disse overordnede føringene vil supplere denne avtalen og gis forrang ved
eventuell motstrid.
Avtalen inneholder føringer og prosesser om informasjon, innbemanning og håndtering ved
ledighet/permisjoner i stillinger i perioden frem til 2020, virkemidler for å beholde kritisk
kompetanse, hvordan virksomhetsoverdragelsen til ny kommune forutsettes å skje og hvordan
overtallighet skal håndteres. Ditto blir det viktig å skaffe oversikt, terminere og etablere nye
særavtaler – dette gjelder i hovedsak innenfor personalområdet. Endelig er det slik at
kommunesammenslåingen nå binder kommunene tettere sammen og at begrepet felles
arbeidsmarked gis et tydelig innhold og hvor kjøreregler frem til 2020 omforenes.

Prosjektrådmannens vurdering:
Omstillingsavtalen utgjør i likhet med prosjektplanen de mest grunnleggende dokumenter
med føringer for hvordan omstillingsarbeidet skal gjennomføres. Derfor er det fra
prosjektrådmannens ståsted viktig å her i denne saken tilsvarende vise til prosjektplanen og de
føringer og prosesser/aktiviteter som der gis.
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Omstillingsavtalen må sikres nødvendig medvirkning, og det er viktig å inkludere
medvirkningsapparatet/arbeidstakerorganisasjonene, i høringsprosessen fremover.
Av hensyn til fremdriften i kommunesammenslåingen må omstillingsavtalen etableres
gjeldende fra snarest, i praksis fra 1.1.2018. Det er nå både viktig å sikre den nødvendige
driften av Tjeldsund og Skånland som selvstendige rettssubjekter frem til 2020 og at tjenester
kan leveres, samtidig må den driften tilpasse de behov og forventinger som nye Tjeldsund skal
levere på fra 1.1.2020.
Som prosjektrådmann ser jeg det som så viktig at avtalen faktisk først forankres i
Fellesnemnda før den sendes ut på høring før endelig vedtak gjøres.
Følgende vedtak anbefales fattet:
1. Utkastet til Omstillingsavtale 2018-2020 tas til orientering
2. Omstillingsavtalen sendes ut på høring, og tas opp til endelig behandling i
desembermøtet.
3. Omstillingsavtalen forutsettes gjort gjeldende fra 1.1.2018.
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Sak 26/17
PROSJEKTPLAN NYE TJELDSUND
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Simonsen
17/1243

Saksnr.: Utvalg
26/17
Fellesnemnd

Arkiv: 130

Møtedato
08.11.2017

Innstilling:
1. Fellesnemnda godkjenner prosjektplanen slik den foreligger.
2. Fellesnemnda ber seg forelagt prosjektplan for statusgjennomgang i hvert møte.

Vedlegg:
Prosjektplan versjon 1 – 01.11.2017
Bakgrunn/saksutredning:
For å synliggjøre de ulike rollene, mandatene og forventningene er det påkrevet etablert en
prosjektplan. For fremdrift i vedtak og i arbeidsgrupper, prosjekter vil det være behov for
jevnlige statusgjennomganger i Fellesnemnda som øverste organ for
kommunesammenslåingen. Versjon 1 av planen anses ikke å være uttømmende, men
synliggjør så langt de vedtak som er fattet, prosjekter som er igangsatt og med oversikt over
alle per tiden kjente aktiviteter som må og skal gjennomføres i perioden frem til 2020. Noen
prosjekter vil igangsettes tidlig og vil ha lang gjennomføringstid, mens andre vil være av
kortvarig art og vil besluttes/gjennomføres.

Prosjektrådmannens vurdering:
Det fremlagte forslag til prosjektplan anbefales vedtatt slik den foreligger og vil jevnlig gis
statusoppdateringer på. Prosjektplanen må og ses i sammenheng med «Omstillingsavtalen»
som setter viktige premisser for sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland til nye Tjeldsund
kommune.
Følgende vedtak anbefales fattet:
1. Fellesnemnda godkjenner prosjektplanen slik den foreligger.
2. Fellesnemnda ber seg forelagt prosjektplan for statusgjennomgang i hvert møte.
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Sak 27/17
ORIENTERINGER / DRØFTINGER FELLESNEMNDA 08.11.2017
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Liv Marit Torbergsen
17/877

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
27/17
Fellesnemnd

Møtedato
08.11.2017

Innstilling:
Orienteringene tas til orientering

Vedlegg:
Bakgrunn:
Saksutredning:
Saker til orientering:
 Tertialrapport / status økonomi – orientering ved rådmennene
 Finansiering av utvidelse av stilling i kommuneadministrasjonen – orientering ved
rådmannen i Tjeldsund
 Samling/seminar Fellesnemnd, prosjektledelse, rådmenn og tillitsvalgte v/
prosjektleder
Øvrige orienteringer gis i møtet

Rådmannens vurdering:
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