Fasen under Fellesnemnd
Vi tok ingen hvilepause. Det gjaldt å holde trykket oppe og ta vare på initiativet. Søknaden ble levert fredag den 6. februar 2015. Tre dager senere
var det møte for ordførere og rådmenn. Vi gjorde de siste forberedelsene til
det konstituerende møtet i Fellesnemnda fredag den 13. februar.
Inndelingsloven sier at Fellesnemnda skal bestå av minst tre medlemmer fra hver kommune, men at nemnda «bør spegle av innbyggjartalet i dei
enkelte kommunane». Medlemmene til nemnda skal velges fra kommunestyrene. Andebu har tre representanter i Fellesnemnda, mens Stokke og
6DQGHIMRUGKDUKHQKROGVYLVIHPRJQL'HWWHJLU6DQGHIMRUGÁHUWDOODOHQH
Fellesnemnda blir en form for kommunestyre som skal samordne og ta
seg av forberedelsene til sammenslåingen. Alle saker som dreier seg om
den nye kommunen, skal behandles og vedtas i nemnda. Også saker som
skal behandles i de tre kommunestyrene, men som vil påvirke den nye
kommunen, har vi sagt skal legges frem for Fellesnemnda. Vi ønsker ikke
at kommunestyrene skal inngå avtaler som binder den nye kommunen. Det
kan også være saker til behandling i de tre kommunene som med fordel
kan samordnes.
 1HPQGD ÀQDQVLHUHU SURVMHNWHU GHQ VHWWHU L JDQJ PHG HQJDQJVVW¡WWHQ
GHQ Q\H NRPPXQHQ ÀNN HWWHU DW GHSDUWHPHQWHW JRGNMHQWH V¡NQDGHQ )RU
YnUGHOGUHLHUGHWWHVHJRPPLOOLRQHUNURQHU9LÀNNIRU¡YULJWRPLOlioner i «julebonus» i 2015 siden vi hadde søkt før fristen staten la opp til.
Når kommunene slås sammen den 1. januar 2017, blir reformstøtten på 30
millioner kroner utbetalt. Det blir mye penger,
men det koster også mye å samordne og slå
sammen kommuner.
Det er Fellesnemnda som ansetter revisor,
på samme måte som kommunestyret ansetter revisor for kommunen. Det er også Fellesnemnda som ansetter prosjektlederen som
skal bygge opp den nye kommunens administrasjon. Fellesnemnda kan velge å leie inn
en prosjektleder som kun skal bygge opp den
QR-koden tar deg til en
nye administrasjonen, eller den kan ansette en
VDPOHVLGHKYRUGXYLO¿QQH
prosjektleder som skal bli den første rådmann
alle protokoller og
i den nye kommunen. Vi valgte den siste momøteinnkallinger til
dellen fordi en prosjektleder som skal bli rådpartssammensatt utvalg.
mann vil ha større ansvar for resultatet.
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