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1. Sammendrag
av sammenslåingsprosessen

Organiseringen

I juni 2016 vedtok kommunestyrene
kommunen
Asker.

skal etableres

Likeverdighet,

i Asker,

på bakgrunn

raushet

Hurum og Røyken

av et likeverdig

og forståelse

å søke om kommunesammenslåing.

samarbeid

for hverandres

mellom

ståsted

kommunene

og utgangspunkt,

Hurum,

Den nye
Røyken

og

skal prege samarbeidet

om

sammenslåing.
Asker,

Røyken

og Hurum er en av de største

90 000 innbyggere
prosjektledelse

og 6 000 ansatte.

kommunesammenslåingene

Dette fordrer

og god prosjektorganisering

ikke minst for å sørge for realisering

i kommunereformen,

en robust organisering

er avgjørende

av potensielle

for en god prosess

gevinster

Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen

mellom Asker,

med et felles overordnet

arbeidet

er en samling

med kommunesammenslåingen

Det foreliggende
(fellesnemnda)

programmet

og omfanget

skal slås sammen,

Hurum og Røyken

samordning

mellom

og danner

som et

fellesnemnd

skal lede

de tre kommunene.

og danne grunnlaget

for programmet,

skal organiseres

mål. En politisk

for riktig programledelse.
”kontrakten”

mellom

programeier

og programledelsen.
bør oppdateres

nye faser, ny og vesentlig
gjennom

og behandles

informasjon

foreligger.

i fellesnemnda

jevnlig

etter som fusjonsprosessen

I tillegg til at det er behov for å gjennomføre

går inn i

jevnlige

ROS-

hele fusjonsprosessen.

Sammenslåingsprosessens

fire faser

Programløpet

og sentrale

behandlingen

av kommunereformen

o

definerer

peker ut retningen

Styringsdokumentet

tar hensyn

og sikre nødvendig

styringsdokumentets

Styringsdokumentet

analyser

av prosjekter

når kommuner

ca.

God

som følge av en sammenslåing.

program.

Et program

som berører

av sammenslâingsarbeidet.

milepæler

i programgjennomføringen,
på nasjonalt

må sees i sammenheng

nivå. Det er derfor foreslått

med den politiske

en faseinndeling

av arbeidet

som

til dette:

Fase 1: Planlegging
Fram til kongelig

o

o

resolusjon

Fase 2: Gjennomføring

del 1

Fra kongelig

til sommeren

resolusjon

Fase 3: Gjennomføring
Produksjons-

o

høsten 2017

2018

del 2

og leveransefase

for programmet,

sommeren

2018 - sommeren

2019

Fase 4: Avslutning
Overgangen

fra tre kommuner

l tidligere

kommunesammenslåinger

vanskelig

å gjennomføre

til Nye Asker,

har tidsperspektivet

gode planprosesser

høsten 2019- 31.12.2019
for sammenslåingen

på tvers av kommunene.

vært så komprimert

Dette har til dels resultert

omstruktureringer

av tjenestene

kort tid etter sammenslåingstidspunktet.

Da etableringen

et utviklingsarbeid

som går over tre år, vil det være rom for å definere

felles målsetninger

planverk
prioriterte

tidlig i sammenslåingsprosessen.
oppgaver

Arbeidet

med kommuneplanen,

i den tidlige fasen av sammenslåingsprosessen,

tvers av kommunegrensene

legges

sektorplaner

fordi grunnlaget

at det har vært
i behov for nye

av Nye Asker skal være
og utarbeide
og temaplaner

et felles
bør være

for ressursoptimalisering

på

her.

Mål for sammenslåingsprosessen
Visjon

og målsetninger

for programmet

for sammenslåingsprogrammet

og gi en klar retning til arbeidet

bør defineres

som skal gjøres.

tidlig. Dette for å tydeliggjøre

Følgende

forslag

til effektmål

ambisjonene

og resultatmål

og

1

suksesskriterier
basert

for sammenslàingsprosessen

på erfaringene

Effektmålet

er formulert.

fra sammenslåingsprosesser

formulerer

Det er videre formulert

iandre

konkrete

suksesskriterier

kommuner:

hva som må være på plass for at den overordnede

visjonen

for nye Asker skal la seg

realisere.
o

Ny kommune-

Det er formulert

Asker-

i drift fra og med 1.1.2020

fire resultatmål.

Disse presiserer

med alle avgjørende

hvordan

elementer

sammenslåingsprogrammet

på plass
skal sikre at visjonen

for

Nye Asker oppnås:
o

Etablering

o

Minimere

av en helhetlig

o

Videreutvikle

o

Realisere

organisasjonsstruktur

driftsforstyrrelser
og forbedre

kommunenes

og utnytte synergier

Suksesskriteriene

er gruppert

prosesser

er realisert

i seks områder,

og er i stor grad utarbeidet

med grunnlag

i erfaringene

fra andre

sammenslåingsprosesser:
o

En kompetent

o

Kontroll

programorganisasjon

o

Endringsledelse

o

involvering

o

innovasjon

o

Ressursoptimalisering
for organisering

Erfaringene

fra tidligere

oppleves,

- ansvar

etablere

i programorganisasjonen

i gjennomføringen

har vist at tydelig

det er mulig å oppnå.

delen av programorganiseringen.

For å konkretisere

ansvarsforholdene

og rolleavklaring

er avgjørende

Det er derfor definert

Prinsippene

prosjektledere

Organisering

i delprosjekt

Oppgavene

som skal ivaretas

andre oppgaver

ytterligere

prinsipper

mellom

for hvordan

politiske

prosessen

for både den politiske

er ment å gi de retningslinjer

er det utarbeidet

- fellesnemnda,

i programorganisasjonen

kommunene,

rådmann

og den

som er nødvendig

for å

i programgjennomføringen
ansvar,

er av ulik karakter

mens enkelte

å skille mellom

delprosjekter

og delprosjekt

koordinering.

som krever særskilt

Det er lagt opp til å etablere
fellesnemnda.

Følgende

tre politiske

oppgave
politiske

symboler

P3: Forberedelse
Oppgaver

delprosjekt

til kommunevalget

delen av programmet.

nivå, og vil ha en arbeidsform
hyppigere

herunder,

møtevirksomhet

Delprosjekt

forslås

forslag

nærdemokratiske

som foreslås

organisert

vil være et politisk
og administrative

delprosjekter,

administrative

arbeidsutvalg.

til løsninger/vedtak

De politiske

og lage innstilling

til

ordninger

og reglement

kommunevåpen,

ordførerkjede

og felles arrangementer

2019

og administrative

og saksgang

politiske

- noen oppgaver
har både politiske

opprettet:

Disse delprosjektene

enn i de politiske

oppgaver

med underliggende

og felles kultur, herunder

som både har tunge politiske

administrative

delprosjekt

vil være å utarbeide

P1: Politisk organisering,
P2: Identitet,

for de ulike

i de tre eksisterende

og arbeidsutvalg

vil et administrativt

primære

rådmennene

og tillitsvalgte.

Det vil derfor være hensiktsmessig

delprosjektenes

rolle- og ansvarsbeskrivelser

for nye Asker,

dimensjoner.

tema.

ansvars-

av sammenslàingsprosessen

en robust programorganisasjon.

organene

ansvar,

og roller

kommunesammenslåinger

organer

og hvilke resultater

administrative

roller og mandat

og dens leveranser

og kommunikasjon

Prinsipper

og administrative

med tydelige

på sammenslàingsprosessen

dimensjoner

foreslås

krever nært samspill

som legger til rette for politisk
delprosjektene
på denne

organisert
mellom

forankring.

og gjennomføring

som delprosjekt,
politisk

i den

og administrativt

Her legges det opp til

av seminarer

knyttet til spesifikke

måten er:
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NP

1: Kommuneplan

A/P 2: Arbeidsgiverpolitikk
A/P 3: Eierskap

og interkommunale

A/P 4: Økonomisk
Oppgaver

som foreslår

politikk

organisert

samarbeid

og handlingsregler
som administrative

delprosjekt

er:

A1: Sektor og temaplaner
A2: Administrativ

organisering

og tjenesteutvikling

A3: Kommunikasjon
A4: Digitalisering
A5: Styring,

og lKT

økonomi

og anskaffelser

A6: Eiendom
l styringsdokumentets

kapittel

7, 8 og 9 er oppgaver

arbeidsutvalgene/delprosjektene
delprosjekt

beskrevet,

må det gjøres en grundigere

med som vedtas

av fellesnemnda.

lage mandat

for de administrative

Overordnet

risikobilde

Med utgangspunkt
risikoanalyse
inntreffe
beskriver

gjennomgang

målformuleringene

konsekvensene

pr. november

av hva som skal gjøres,

Det er også arbeidet

med å definere
for de identifiserte

at fellesnemnda

og suksesskriteriene

ldentifiserte

hendelser

er det gjennomført

vil være. Ut fra dette er det etablert

risikoreduserende
hendelsene

Det er lagt opp til at risikoanalysen

skal følges opp og gjentas

ved fastsatte

vil derfor være gjenstand

skal gjennomføre

Foreløpig

budsjett

Det er beregnet

at Asker,

egen risikoanalyse

for løpende

for at de vil

risikobilde

av disse tiltakene
gjelder

som

milepæleri

oppdatering.

vil sannsynlighet

tiltak knyttet til etableringen

i sammenslåingsprosessen.
gjennomføringen

av

Det er også lagt opp til at det enkelte

og følge denne opp på tilsvarende

Hurum og Røyken

vil motta 40 mill. kr i tilskudd

I tillegg har Nye Asker allerede

fra Kommunal-

Fellesnemnda

til å

måte.

for programmet

mill. kr i reformstøtte.
kommunen

mandater

fullmakt

en overordnet

et overordnet

Spesielt

kompleksiteten

delprosjekt

av hvert

ut fra sannsynligheten

tiltak. Ved iverksetting
kunne reduseres.

som er egnet til å håndtere

Risikobildet

gir rådmennene

er vurdert

av en robust programorganisasjon

programmet.

l opprettelsen

og det må utarbeides

2016.

og/eller

konsekvens

for hvert av

fremdriftsplaner.

prosjektene.

i de foreslåtte

situasjonen

forslag til mandater

tentative

Det vil være hensiktsmessig

for sammenslåingsprogrammet.

og hvor alvorlige

og foreløpige

med tilhørende

vil disponere

til dekning

mottatt 5 mill. kr til utvikling

av engangskostnader

av digitale

tjenesteri

og 30

den nye

og moderniseringsdepartementet.
engangstilskudd

og reformstøtte

fra staten

i forbindelse

med

kommunesammenslåingen.
l det vedtatte
tillegg

vertskommunesamarbeidet

har fellesnemnda

millioner

(sak 16/06).

For hvert delprosjekt

vedtatt

er det vedtatt

en budsjettramme

Fellesnemnda

en budsjettramme

på 7,5 millioner

skal vedta tilsvarende

må det utarbeides

budsjetter

budsjettrammer

som innarbeides

på 2,5 millioner

kroner for 2016. I

for 2017, i tillegg til et IKT-budsjett

på 5

for 2018 og 2019.

i prosjektmandatene

som skal godkjennes

av

fellesnemnda.
ProsjektstyringsOmfanget

og rapporteringsmekanismer

av programmet,

gevinstrealiseringen
Styringsetablert

varigheten

og rapporteringsregime
i kommunene

Verktøyene

på mange

av programmets

tilsier at det er behov for å etablere
skal følge retningslinjene

når det gjelder

program-

et styrings-

aktiviteter

og ambisjonene

og rapporteringsregime

i Difis prosjektveileder

for
for programmet.

og de rutiner som allerede

er

og portofølgestyring.

som tas i bruk skal sikre at programstyret

til enhver tid har oversikt

over status i programmet,

og kan

iverksette korrigerende tiltak så fort avvik oppstår.
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2. Å bygge en ny kommune
I juni 2016 vedtok
resultatet
Asker,

kommunestyrene

i Asker,

av en lang utredningsprosess

og sammenslåingen

Den nye kommunen

tradisjoner,

ordninger

Den nye kommunen
og Asker.

skal iverksettes

Navnet

Vedtaket

på den nye kommunen

var

er

med utgangspunkt

ressurser

og utfordringer.

i hver av de nåværende

Et levende

lokaldemokrati

kommunenes

unike

med gode

skal ha høy prioritet.

skal etableres

Likeverdighet,

å søke om kommunesammenslåing.

og involvering.

1.1.2020.

skal drives og videreutvikles

natur- og kulturkvaliteter,
nærdemokratiske

Hurum og Røyken

med bred deltakelse

raushet

på bakgrunn

og forståelse

av et likeverdig
for hverandres

samarbeid

ståsted

mellom

kommunene

og utgangspunkt,

Hurum,

Røyken

skal prege samarbeidet

om sammenslåing.

Asker,

Røyken

og Hurum er en av de største

90 000 innbyggere
tidligere

og 6 000 ansatte.

kommunesammenslåinger.

prosjektledelse

kommunesammenslåingene

Tidshorisonten

i kommunereformen,

fra vedtak til sammenslåingstidspunkt

Dette fordrer en robust organisering

og god prosjektorganisering

ikke minst for å sørge for realisering

er avgjørende

av potensielle

dette er å legge til rette for en god integrasjon

mellom Asker,

med et felles overordnet

hensyn

til kompleksiteten

styring

med programmets

av prosjekter

i sammenslåingsprosessen,
aktiviteter.
av prosjekter

Intensjonsavtalen

de tre kommunene

mellom

kommunesammenslåingen
møte er holdt av nyvalgt

i offentlige

skal organiseres

God

skal slås sammen,
En viktig del av

skal organiseres

som et

mål. En programorganisering

i henhold

vil ta

og god overordnet

til Prosjektveiviseren

Difis anbefalte

virksomheter.1

slår fast at en politisk fellesnemnd

og sikre nødvendig
kommunestyre

Hurum og Røyken

og legge til rette for bred involvering

Programmet

modell for gjennomføring

ca.

som organisasjoner.

Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen
er en samling

når kommuner

som følge av en sammenslåing.

kommunene

program.

Et program

av sammenslåingsarbeidet.

for en god prosess

gevinster

mellom

som berører

er lenger enn ved

samordning

mellom

høsten 2019. Fellesnemnda

skal lede arbeidet

de tre kommunene

med

frem til konstituerende

vil derfor ha en sentral

plass i

programorganiseringen.
Ledere

og medarbeidere

i Asker,

kommunesammenslåingen.
Asker skal oppnås.

Hurum og Røyken

Deres innsats

vil også spille en viktig rolle i arbeidet

i programorganisasjonen

For å ivareta de ansattes

interesser

er avgjørende

i integrasjonsprosessen

med å forberede

for at målsetningene
vil de tillitsvalgte

for nye

ha sentrale

roller i programorganisasjonen.
lntensjonsavtalens

målsetninger

om åpenhet

også prege programorganisasjonens

Formålet

med dette styringsdokumentet

Styringsdokumentet
(fellesnemnda)

peker ut retningen

og medvirkning

fra innbyggere,

lag, foreninger

og næringsliv

skal

arbeid med å bygge den nye kommunen.

er å definere
og omfanget

programmet
for programmet,

og danne grunnlaget
og danner

for riktig programledelse.

“kontrakten”

mellom

programeier

og programledelsen.

1

4

Styringsdokumentet

skal:

-

Sikre at programmet

O

Fungere

har et sunt grunnlag

som et basisdokument

emner og spørsmål

om det pågående

Gi et enkelt referansepunkt
organisasjonen'
Styringsdokumentet
således

fusjonsprosessen
gjennomføre

nåværende

ledelsesdokument.

kan bruke for å vurdere

ROS-analyser

slik at personer

som blir med i den 'midlertidige
gjelder,

status, planer
informasjon

for å overvåke

må leses i sammenheng

fremdrift,

Ievedyktighet
og hvordan

det styres

og kontrollmekanismer

Det vil være behov for å oppdatere

går inn i nye faser, ny og vesentlig

kontinuerlige

Styringsdokumentet

programmets

til programmet

blir bedt om å gjøre viktige forpliktelser

og programledelsen

raskt og lett kan finne ut hva programmet

skal alltid gjenspeile

være et levende

før programeier

som programeier

foreligger.

i programmet

dokumentet

Samtidig

jevnlig

og vil

etter som

som at det er viktig å

risikobildet.

med andre viktige dokumenter

i programgjennomføringen.

Blant

disse er:
Intensjonsavtale

om sammenslåing

Avtale om vertskommunesamarbeid
Kommunikasjonsplan,
Gevinstrealiseringsplan
Prosjektdirektiv

inkludert

av kommunene

Hurum,

Røyken

og Asker (

)

mellom Asker, Hurum og Røyken (se vedlegg)

lnteressentanalyse

(foreligger)

(skal utarbeides)

for hvert delprosjekt

(skal utarbeides)
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3. Programmets
Nedenfor

gis et overordnet

hovedfaser

bilde av hele løpet i programmet,

Fasel

Idé

è

Som det framgår
ansvar

bilde

av programløpet

av nye

Programløpet

og sentrale

av kommunereformen

resolusjon,

4

«file

Realisere

â

2020

2017-2020

med faseinndeling

milepæler

avgrenset

til selve sammenslåingsprosessen.

i programgjennomføringen,
på nasjonalt

våren 2017.Sammenslåingen

Stortinget

Fase

Linjeorganisasjonen

har

og realiseringsfasen.

behandlingen
kongelig

her

av figur 1 er programmet

for konseptfasen

Faseiê

':ir~-«~._=:w.‘o:»_-$5

2016

1: Overordnet

FaseZ

Konsept

2015

Figur

våren 2016 til iverksettingen

fra utredning

1.januar 2020:

Asker

av Asker,

Hurum og Røyken

Det vil derfor være hensiktsmessig

med den politiske

skal etter planen

vil formelt

2017.Sammenslåingsprosessens

sommeren/høsten

i programgjennomføringen.

må sees i sammenheng

nivå. Kommunereformen

formelle

å etablere

behandles

sett godkjennes
grunnlag

en faseinndeling

av

gjennom

vil således

endre seg

som tar hensyn til

dette.
I avsnittene
Avslutningsvis

nedenfor

presenteres

en slik faseinndeling,

er de mest sentrale

milepælene

med beskrivelse

av de viktigste

i programgjennomføringen

synliggjort

aktivitetene

i hver fase.

i en overordnet

milepælplan.

Fram til kongelig

resolusjon

2017

høsten

ø

Vertskommuneløsning

ø

Reglement

ø

Rådmann for nye Asker ansettes

ø

Politisk struktur

ø

Program/prosjektplanlegging

ø

Programorganisasjon

ø

De nedsatte

Fra kongelig

etableres

for fellesnemnda

fram til høsten

2017

bestemmelser

om vertskommunesamarbeid

2

for nye Asker vedtas
for hele sammenslåingsprosessen

etableres

delprosjektene

resolusjon

i interimfasen

følger Kommunelovens

vil hovedsakelig

til sommeren

2 Avtale om vertskommunesamarbeid

drive kartlegging/utredning

i denne fasen

2018

mellom Asker, Hurum og Røyken

6

ø

Reglement

ø

Administrativ

ø

Toppledergruppen

ø

Prosjektarbeidet

Produksjons-

for fellesnemnda
struktur

Fellesnemnda

ø

Administrativ

ø

Rådmann

ø

Programleder

bestemmelser

og implementering

påbegynnes

i nye Asker ansettes
tar til for fullt i alle nedsatte

og leveransefase

ø

følger lnndelingslovens

for nye Asker vedtas

for programmet,

får en sentral
organisering

prosjektgrupper

2018 — sommeren

sommeren

rolle som beslutningsorgan

2019

i programorganisasjonen

i denne fasen

for nye Asker innføres

i nye Asker har ansvar for driften av aktivitet
har ansvar

for at “alle vesentlige

som legges over til nye Asker

elementer

er ved sammenslåingsprosessen”

er innført

innen 31.07.2019
ø

Prosjektarbeidet

sluttføres

ø

Kommunevalget

høsten 2019 forberedes

Overgangen

fra tre kommuner

ø

Kommunevalg

ø

Fellesnemnda

ø

Konstituering

ø

Fatte vedtak

ø

Forberede

Ansettelse

som formelt

av programleder

og programleder
en funksjon

person.

og ny rådmann
forståelse

I figuren

og ny rådmann.
person.

har kommunene
mens ny rådmannen
av Asker,

har det øverste

nedenfor

administrative

er de mest sentrale
Flere ulike alternativ

nedenfor

illustreres

anbefalt

av fremdriften

i delprosjektene

er anbefalte

ansvaret

oppgaver

løsning

arbeidet.

I andre

for å ivareta det

knyttet til endringsledelse.

at ny rådmann

hvor fellesnemnda

for alle beslutninger

når det

hvor ny

er det som hovedregel

en prosjektleder

og programleder

fungerer

som politisk

som angår nye Asker.

er lagt til grunn for utarbeidelsen

milepælene

fremdrift.

har valgt en løsning

i det omfattende

hvor det ansettes

ansvarsfordeling,

er vurdert

hva angår politisk og administrativ
er knyttet til planleggingen

Noen kommuner

i større grad rendyrker

i

er det valgt ulike løsninger

I disse sammenslåingsprosessene

valgt en løsning

en tydelig

før 01.01.2020

er viktige milepæler

for å støtte ny rådmannen

Hurum og Røyken

er konstituert

som ikke kan innføres

kommunesammenslåinger

av rådmanns-/programlederfunksjonen

beslutninger
milepæler

er en og samme

til utvalg/komiteer

kommunestyre

for den nye kommunen

programleder

Dette for å etablere

faseinndelingen.
l figuren

rådmann

gjennomførte

som prosjektkoordinator

sammenslåingsprosesser

For sammenslåingen

for nye Asker og valg av representanter

av områder/elementer

og/eller

mellom

rådmann

samme

2019- 31.12.2019

sett ikke kan fattes før nye Askers

I tidligere

opprettet

prosjektadministrative,

til linjen

oppløses

implementering

rollefordelingen

klart for overlevering

til en høsten

av kommunestyret

programgjennomføringen.
gjelder

og gjøres

i sammenslåingsprogrammet

er en og
organ,

En slik

av styringsdokumentet.

tidsmessig

plassert

i forhold

til

hva angår fremdrift.
Milepælene
struktur,

og gjennomføringen

vises det til kapittel

som her er synliggjort

samt ansettelse

er knyttet til prinsipielle

av rådmann

av hvert delprosjekt.

og toppledergruppe.

For en mer detaljert

Øvrige

beskrivelse

7, 8 og 9.

7

Milepaelene

M1- M8 er knyttet

administrativ

struktur,

samt

til beslutninger

godkjenning

som

skal fattes

ved ansettelser

2915

2017
Q1

Q4

Ansette rådmann for nye Asker
Utrede og vedta politisk struktur for
nye Asker
Utrede og vedta administrativ

lease

Q2

Q3

Q4

Q1

2019
Fase 3

2

Q3

Q2

Q4

Q1

iFase

Q2

Q3

4
Q4

. M2
M3
O
. M4

nye Asker

programorganisasjon

i det enkelte

Detaljplanlegging

delprosjekti.h.tmandat og

O

"'5

avhengigheter
Gjennomføring
av det enkelte
delprosjekt
i.h.t mandat og
avhengigheter
Siste forberedelser
til sammenslåing
Figur

og

O N"

for nye Asker

Ansette toppledergruppe
Etablere

om politisk

2018

Fase 1

struktur

og vedtak

av prosjektleveranser.

2: Overordnet

Datofestede

M7

O
M8.

milepælplan.

Grått

felt illustrerer

tidsperioden

for gjennomføring

av oppgavene.

milepaeler:

M1: Rådmann

ansatt

1. april 2017

M2: Ny politiskstruktur vedtatt 1. juli 2017
M3: Administrativ

struktur

M4: Toppledergruppe

ansatt

M5: Alle prosjektgrupper
M6: Alle delprosjekt
M7: Det enkelte

vedtatt

er planlagt

M8: Klart for sammenslåing

er allerede

2018

1. juli 2018

er etablert

delprosjekt

3 Enkelte delprosjekt

1. januar

1. april 2017

i detalj

innen

er gjennomført
til nye Asker

etablert.

3

1. juli 2017
1. juli 2019

01.01.2020

Datoen 1. april er satt som frist for etablering

av hele programorganisasjonen.
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4. Mål og suksesskriterier
Erfaringene

fra tidligere

bør defineres
gjøres.

Tydelige

sannsynlighet

kommunesammenslåinger

tidlig. Dette for å tydeliggjøre
màlformuleringer

av bestemte

er at visjon og målsetninger

ambisjonene

for programmet

er også viktig for å gjøre en realistisk

risikofaktorer

avhenger

for sammenslåingsprogrammet

og gi en klar retning
risikovurdering,

av hvilke mål som skal realiseres.

kommunesammenslåinger

viser videre at det er enkelte

sammenslåingsprosessen

skal bli vellykket.

sentrale

suksesskriterier

Disse suksesskriteriene

har direkte

til arbeidet

fordi konsekvens
Erfaringene

som skal
og

fra tidligere

som må være til stede for at
sammenheng

med

måloppnåelsen.
Arbeidet

med å formulere

av de første oppgavene
Arbeidet

med å formulere

administrativ

visjonen
politikerne
effektmål,

for nye Asker er en politisk

oppgave.

I prosjektplanen

er dette lagt inn som en

skal ta fatt på.
resultatmål

og suksesskriterier

for selve sammenslåingsprogrammet

er en

oppgave.

Forholdet mellom visjon, effektmål, resultatmål og suksesskriterier er illustrert i figur 3:

Det man ønsker
bl' » f
'
b

at nye Asker
, ' " tt

“Q

etter sammenslåingen

Effêktmål

skal

De positive endringenesom fører
oss fram

mot

det vi onsker

Programmets

ansvar
°

Det. vi må levere/ha på plass for

Resultatmal

å få til de ønskede

endringene

De betingelsene som må være
oppfylt for at resultatmålene skal

suksesskriterier

HES

Figur

3: Målhierarki

Gjennom
resultatmål

en prosess

med deler av ledergruppene

og suksesskriterier

i de tre kommunene

for sammenslåingsprosessen.

er det formulert

Disse er samlet

forslag

til effektmål,

i figur 4.
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En helhetlig
organisasjonsstruktur

er

Driftsforstyrrelser

er minimert

etablert

En kompetent

prosjektorganisasjo
n med

tydelige

roller og mandat

Kontroll på

'

,

I sammenslåingspros
essen

Kommunenes

prosesser

videreutviklet

og forbedret

Involvering

og dens

og

kommunikasjon

leveranser

er

Synergier

er realisert

og

utnyttet

Innovasjon
i

j

j

Ressurs

i

I

optimalisering

å

.l
Figur 4: Definerte

Suksesskriteriene

effektmål,

resultatmål

,

_;

og suksesskriterier

er gruppert i seks områder, og er i stor grad utarbeidet med grunnlag i erfaringene

fra andre

sammenslåingsprosesserzá
0

o

En kompetent programorganisasjon

med tydelige roller og mandat

o

Tydelige rollebeskrivelser

og mandat for alle organ og nivå i programorganisasjonen

o

Definere en tydelig visjon for dag 1 av nye Asker

o

Utarbeide en realistisk prosjektplan med klare mandat for alle delprosjekt

o

Utarbeide gevinstrealiseringsplan

o

Ansette programleder

o

Etablere ny politisk og administrativ

o

Velge kompetente

o

Sikre tilstrekkelig opplæring og støtte til programorganisasjonen

tidlig

prosjektledere

Kontroll på sammenslåingsprosessen

struktur tidlig

og fristille disse (delvis) fra driftsoppgaver

og dens leveranser

o

Sikre forutsigbarhet

gjennom god programstyring

o

Sikre effektiv og praktisk bruk av planleggings-

og prosjektledelse

o

Vurdere og håndtere risikoer og utfordringer løpende

o

Jobbe kontinuerlig med gevinstrealisering

og rapporteringsverktøy

og rapportering mot plan for á sikre realisering av

målsetninger
o

Opprettholde

fokus på god økonomistyring

og daglig drift parallelt med

sammenslâingsprosessen
o
o

Kontroll og koordinering av planprogrammet

Endringsledelse
o

Sikre en god omstilling av personell

o

Sikre at personal- og organisasjonsfunksjonene

er godt forberedt med nok ressurser og riktig

kompetanse
o

ldentifisere og erkjenne kulturelle forskjeller pà et tidlig tidspunkt, og jobbe med å skape en ny
felles kultur

o

o

Sikre at berørte ledere har kapasitet til å håndtere omstillingen samtidig som driften ivaretas

o

Omstilling for å etablere «neste praksis»

o

Redusere

usikkerhet og tvetydighet ved å implementere

ny organisasjonsstruktur

lnvolvering og kommunikasjon
o

Kommunikasjon

o

Sikre likeverdighet og balanse i involveringen

o

Sikre rett mengde kommunikasjon

o

preget av åpenhet,

lnnbyggermedvirkning

respekt og troverdighet
av alle tre kommuner

til rett tid til ulike interessentgrupper

i de delene av sammenslåingsprosessen

hvor dette er nødvendig eller

naturlig

4 Telemarksforsking

og Deloitte: Gode grep på veien til en ny kommune, 2016.
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Etablere

O

o

en «vi- følelsen»

blant innbyggerne

Innovasjon
O

Digitalisering

for å oppnå forenkling,

Digitalisering

for å etablere

Ta i bruk samskaping
Etablere

fornying

framtidens

ny standard

for samfunns-

og effektivisering

administrative

og tjenestedesign

til beste for innbyggerne

samhandlingsformer

i utviklingen

O

av tjenester

og næringsutvikling

Hente ut det beste fra kommunenes
o

i nye Asker

systemer

og skape

«neste

praksis»

Ressursoptimalisering
O

I arbeidet

med sektor-

ressursutnyttelse
Overordnet

organisering

Bemanningsplaner
Utvikle
Etablere

og temaplaner

- utarbeide

mål for tjenesteyting

og strategier

for optimal

på tvers av de tre kommunene
tjenestetilbudet

som er tilpasset

nye arbeidsprosesser
hensiktsmessige

tilpasset
indikatorer

i henhold

overordnet

til mål og strategier

organisering

ny organisering
for ressursbruk,

og bemanning
gjennomføre

nullpunktsmåling

og følge

opp utvikling
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O

O

5. Prinsipper for organisering
sammenslåingsprogrammet
Erfaringene

fra tidligere

og administrative
oppleves,

kommunesammenslålnger

organer

i gjennomføringen

og hvilke resultater

hvilke prinsipper
tydelighet

det er mulig å oppnå.

som skal gjøres gjeldende

og forutsigbarhet,

har vist at tydelig

ansvars-

av sammenslåingsprosessen

samt etablere

av

og rolleavklaring

er avgjørende

mellom

for hvordan

politiske
prosessen

Likeledes

viser erfaringene

at det er behov for å stadfeste

for organiseringen

av programmet.

Dette for å skape størst mulig

felles kjøreregler

som alle organene

i programorganiseringen

skal

følge.

Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for byggingen av Nye Asker. Dette innebærer at de skal lede og
styre hele prosessen,
myndigheter
(se vedlegg).

fatte nødvendige

har godkjent

i henhold

gjelder

Fellesnemnda

ansvar

for å involvere

til inndelingslova

kommunelovens

Dette krever at de må holdes løpende

dialog med sivilsamfunnet

ø

vedtak

sammenslåingen,

orientert

de øvrige folkevalgte

og intensjonsavtalen.

bestemmelser

om status og framdrift

i Hurum,

Røyken

Statlige

om vertskommunesamarbeid
gjennom

hele prosessen.

og Asker kommuner

og ha opprette

i de tre kommunene.

Kommuneloven,

lnndelingsloven

vertskommunesamarbeid

og intensjonsavtale

mellom Asker,

om sammenslåing

Hurum og Røyken

og avtale om

legges til grunn for politisk

og administrativ

programorganisering
ø

Prosjektveiviserens

anbefalinger

for faseinndeling,

rolledefinisjoner,

beslutningspunkter

og dokumenter

legges til grunn for programgjennomføringen
ø

Programstyringsmetodikk

o

anvendes

Klare ansvarsforhold

for å sikre:

mellom

program,

delprosjekt,

arbeidsutvalg

og linje i alle faser av

sammenslåingsprosessen
o

Tydelige

skillelinjer

og områder

ø

o

God overordnet

o

Gevinstrealisering

Mandat

styring

for fellesnemnda

programorganisering,
ø

Hovedavtalens

mellom

de politiske

og administrative

sidene

av sammenslåingsprosessen,

hvor det er behov for å se disse i sammenheng
og samkjøring

i alle programmets
og de øvrige organer

og omfanget

bestemmelser

av prosjekter

i programorganiseringen

av oppgaver

om samhandling

med gjensidige

avhengigheter

faser
lagt til det enkelte
mellom

tilpasses

vedtatte

organ

arbeidsgiver

og de tillitsvalgte

legges til grunn

for hele sammenslåingsprosessen

ø

Fellesnemnda

er et politisk

vertskommunesamarbeid)
ø

Fellesnemnda
resolusjon

ø

fungerer

organ som fungerer
i interimfasen

etter Kommunelovens

fram til kongelig

som et politisk organ i henhold

høsten 2017 og fram til konstituerende

Fellesnemnda

fungerer

i alle faser av sammenslåingsprosessen

Felles partssammensatt

ø

Det etableres

med underliggende

fra kongelig

del av programorganisasjonen

§ 25 får en sentral
arbeidsutvalg

2017
bestemmelser

høsten 2019

for politisk og administrativ

utvalg etter kommunelovens

egne delprosjekt

§ 28 - 1 c (om
høsten

til Inndelingslovens

kommunestyre

(programeier)
ø

som overbygning

resolusjon

plass i programorganisasjonen

for områder

av særlig politisk

betydning
ø

De politiske

delprosjektene

balanse/representativitet
ø

For å fungere

effektivt

og arbeidsutvalgene
når det gjelder

bør settes sammen

kommune-

bør ikke prosjektgruppene

og partipolitisk

med vekt på
tilhørighet

og arbeidsutvalgene

ha mer enn 6-9 faste

prosjektmedarbeidere (to eller tre representanter fra hver kommune)
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Arbeidet

med ny politisk

struktur

Administrasjonen

stiller ressurser

kartlegge,

utarbeide

utrede,

til dokumentasjon,
De politiske

arbeidsutvalgene

rapporterer

delprosjektene

Rådmennene

har innstillingsretti

føringer

avhenger

av dette

Disse skal bistå utvalgene

sikre gode saksbehandlingsprosesser

med å

og ivareta

krav

til fellesnemnda

og programleder
de politiske

holdes

og aktiviteten

løpende

må koordineres

med de

O

O

O

orientert

delprosjektene

legges til grunn for den administrative

programorganiseringen

med særlig

om:

o

Kommunale

o

Økonomisk

o

Kommunen

o

Samfunn

Det etableres

av de øvrige delprosjektene

for arbeidsutvalgene.

og arkivering

administrative

lntensjonsavtalens

mange

til rådighet

beslutningsgrunnlag,

offentlighet

vekt på kapitlene

prioriteres,

tjenester
politikk
som arbeidsgiver

(herunder

kompetanseutvikling,

digitalisering

og innovasjon)

og samfunnsutvikling

egne prosjekt

for alle områder/tema

som vil bli berørt av sammenslåingsprosessen

(ingen

tema bør være «uplassert»)
Det tas særlig
o

hensyn til ivaretakelsen

av sektorovergripende

tema så som:

FNs bærekraftmål
Forebygging

og tidlig innsats

overfor

barn og familier

Folkehelse
Klima og miljø
Ledere av alle administrative
Prosjektledere
avhenger

frikjøpes

av størrelsen

Bruk av ekstern

delprosjekt

på prosjektet

Prosjektgruppene

vurderes

som kommunene

og arbeidsgruppene

Prosjektgruppenes

til programleder

hovedoppgave

prosjektarbeidet.

Graden

av frikjøp

i prosjekter

som er særlig omfattende

og/eller

krever

selv ikke besitter

settes sammen

og balanse/representativitet

ikke prosjektgruppene

direkte

som skal ledes

prosjektlederkompetanse

en prosjektlederkompetanse
prosjektarbeid

rapporter

fra deler av sin stilling for à kunne prioritere

med vekt på: fagkompetanse,

når det gjelder

er å produsere

kommune,

leveranser

til programmet.

ha mer enn 6-9 faste prosjektmedarbeidere

erfaring

fra

alder og kjønn
For å fungere

effektivt

(to eller tre representanter

bør

fra hver

kommune)
Sammensetningen
nødvendig

av prosjektgruppene

Det nedsettes

egne arbeidsgrupper

ivareta

bred involvering
og gruppen

Involvering

av de ansattes

administrative
Tillitsvalgtes

effektivt.

oppløses

plass i organiseringen

organisering

oppgaver.

i programorganiseringen.

for å kunne fungere

tidsperiode
sentral

avhengig

for å utrede spesifikke

foreta andre saks- og tidsavgrensede
deltakere

kan justeres

av hvilken

kompetanse

som er

i ulike faser av prosjektet

(A2) og arbeidsgiverpolitikk
delprosjektene
representasjon

over en kort

av prosjektleder

i alle programmets

(A/P 2) bør ha en tillitsvalgt
vurderes

eller
for à

bør likevel ikke ha mer enn 6-9

Prosjektgruppene

bør ha én tillitsvalgtrepresentant
i arbeidsgruppene

ulike alternativ

også et virkemiddel

innsats skal være konsentrert

er godkjent

skal ivaretas

av delprosjektene.

vurdere

blir således

Arbeidsgruppene

Arbeidsgruppenes

når deres leveranse

representanter

problemstillinger,

Arbeidsgruppene

faser. Tillitsvalgte

som omhandler

fra hver av kommunene.

oppnevnt

bør ha en

administrativ
De øvrige

fra en av de tre kommunene.

etter behov
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6. Roller og ansvar i
programorganisasjonen
Å bygge en ny kommune
illustreres

3), foreslåtte
(kapittel

krever en solid programorganisering,

forslag til en organisering

av programmet

mål og suksesskriterier

(kapittel

4), samt foreslåtte

6). Det er lagt særlig vekt på å skille mellom

programorganiasjonen,
Som det framgår

sikre tydelige

kapittel

opp disse nyansene.

Overordnet

Dette er beskrevet

roller og ansvarsforhold.

og administrative

3, 4 og 5, vil organene

organene

(kapittel

av programmet
i

av programmets

i programorganisasjonen

aktiviteter.
vil ha noe ulik

Illustrasjonen nedenfor er en prinsippskisse som ikke

i etterfølgende

delkapitler.

organisering

Politisk

Figur

I figur 6

av programmet

for organiseringen

og god koordinering

funksjon ide ulike fasene av sammenslåingsprosessen.
fanger

prinsipper

de politiske

rapporteringslinjer

av styringsdokumentets

med tydelige

som tar hensyn til faseinndelingen

5: Oversikt

over

roller

og ansvarsforhold

prcigramstyringsnivâ.
inkludert arbeidsutvalg

i programorganisasjonen

Programeier er fellesnemnda.
Fellesnemndas
ansvar er beskrevet i intensjonsavtalen.
Fellesnemndas
hovedformål
er å styre gjennomføringen
av sammenslàingsprogrammet
slik at målene for
kommunesammenslåingen
realiseres. Fellesnemnda
skal forberede kommunesammenslåingen,
og sikre
nødvendig samordning
mellom de tre kommunene
i perioden fra søknad om sammenslåing
er sendt til
konstituerende
møte er holdt av nyvalgt kommunestyre
høsten 2019.

Fellesnemndas
kongelig

ansvar

resolusjon,

reguleres

av Kommunelovens

høsten 2017. Deretter

fram til valg av nytt kommunestyre

reguleres

bestemmelser
fellesnemndas

om vertskommunesamarbeid
ansvar

av lnndelingslovens

fram til
bestemmelser,

høsten 2019.
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Under fellesnemnda
opprettes to utvalg:
ø
Partssammensatt
utvalg (PSU) -for
ø

Referansegruppe
arbeidet

bestående

å ivareta medbestemmelsesordningen

av gruppelederne

fra alle kommunene

etter lov og avtaleverk

- for å konsultere

fellesnemnda

Det er fellesnemnda
som utnevner personer til de ulike politiske delprosjektene
og arbeidsutvalg.
Mandater
politiske delprosjektene
og delprosjekter
med særskilt behov for koordinering
godkjennes og vedtas av
fellesnemnda.
Dette skal skje i henhold til de prinsipper som er fastsatt i styringsdokumentets
kapittel 5.

Programlederfunksjonen
ø

Frem til rådmann

vil bli ivaretatt

på forskjellige

måter i de ulike fasene

for nye Asker er tilsatt, vil de tre rådmennene

i

til de

av sammenslåingsprosessen:

i Asker,

Hurum og Røyken

ivareta

programledelsen
ø
ø

Etter at nye Askers
Etter ansettelsen

rådmann

er tilsatt vil denne overta

av nye Askers

ledergruppe,

som programleder

vil ledergruppen

støtte rådmannen

i ivaretakelsen

av

programledelsen
Som programledelse
har rådmennene/rådmannen
koordineringsansvar
for sammenslåingsprogrammet
og de
ulike delprosjektene,
og må rapportere jevnlig om status til fellesnemnda.
Dette innebærer å sørge for at det
utarbeides og godkjennes
nødvendig styrende dokumenter
for gjennomføringen
av delprosjektene,
slik at de
strategiske målene realiseres innenfor rammene av intensjonsavtalen.
Programledelsen
er ansvarlig for at programmet
er formålstjenlig
og effektivt organisert og bemannet. I
forbindelse med overgang til ny fase (beslutningspunkt)
har programledelsen,
i henhold til prosjektveiviserens
prosjektmetodikk,
ansvar for å sikre at all informasjon som kreves for gjeldende beslutningspunkt
er tilstede.
Fellesnemnda
gir rådmennene/rådmannen
et særskilt ansvar om å holde fellesnemnda
Sammenslåingsprogrammet

fullmakt til å lage mandater til de administrative
løpende orientert om status og framdrift.

består av tre typer prosjekter

og programleder

delprosjektene,

har et litt ulikt ansvar

og har

for disse:

ø

Politiske delprosjekt:
De politiske prosjektene
har en direkte styringslinje til fellesnemnda.
Det
opprettes arbeidsutvalg
som utarbeider forslag til løsning på de oppgavene som er lagt til
delprosjektet.
Den administrative
programledelsen
skal støtte opp under de politiske
arbeidsutvalgene
og bidra med kartlegging,
utredning og saksforberedende
arbeid. Når leveranser
fra de politiske delprosjektene
foreligger, er det leder av delprosjektet
som formelt sett innstiller til
fellesnemnda.
Rådmannen
har innstillingsrett
til de politiske delprosjektene.

ø

Delprosiekt med særskilt behov for koordinerinq:
Disse delprosjektene
har ansvaret for oppgaver
som krever omfattende kartlegging, utredninger og planarbeid, med stort behov for koordinering
på
tvers av de tre kommunene.
De er derfor plassert innenfor den administrative
programorganisasjonen.
Arbeidet med disse temaene vil imidlertid bli gjennomført
med hyppige
rapporteringspunkter
til politisk nivå, og tettere politisk involvering. Når delprosjektets
leveranser
foreligger, er det programleder
som formelt sett innstiller til fellesnemnda.

ø

Administrative
brosiekter: Her går det en direkte styringslinje
fra programleder
til prosjektleder
for
det enkelte delprosjekt og eventuelt videre til underliggende
arbeidsgrupper.
Når delprosjektets
leveranser foreligger, er det programleder
som formelt sett innstiller til fellesnemnda.

Når ny rådmann er på plass vil det være vesentlig à finne en hensiktsmessig
måte å organisere samarbeidet
mellom rådmennene
i Asker, Hurum og Røyken og rådmannen for nye Asker på. For å sikre en god
gjennomføring
er det viktig at rådmennene
bidrar til gevinstrealiseringen.
Når rådmannen for nye Asker er ansatt,
vil de sittende rådmennene
i Asker, Hurum og Røyken utgjøre et programrådf5 Programrådet
har et særlig ansvar
for forankring og kommunikasjon
mot kommunes ledelse og organisasjon
underveis i prosessen.

5 l intensjonsavtalen er dette benevnt som prosjektråd, se punkt 3.2 bokstav o).
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Det nedsettes
prosjektledere.

et sekretariat,
Sekretariatet

som vil være en viktig støttespiller for programleder,
skal ivareta følgende i programorganiseringen:
kartleggings-

og utredningskompetanse

og

-

Stille tilstrekkelig

-

Ivareta det løpende behovet for kommunikasjonsfaglig
bistand i programmet.
Dette arbeidet skjer i nært
samarbeid med eget administrativt
prosjekt (A3). Kommunikasjonsfaglige
ressurser stilles til rådighet for
både fellesnemnda
og programleder.
En sentral oppgave vil være å spre informasjon om nemndas
arbeid, jmf. kommunikasjonsplanen

-

Fungere

som politisk sekretariat,

til rådighet

utvalgsledere

for fellesnemnda

og utvalgene

herunder

o

bistå arbeidsutvalgene

i det saksforberedende

o

bistå arbeidsutvalgene

i den koordinering

o

bistå arbeidsutvalgene

i planlegging

o

sikre god saksflyt,

tidsriktig

arbeidet

og rapportering

og gjennomføring

utsendelse

som programorganiseringen

krever

av arrangementer

av saker og arkivering

i henhold

til gjeldende

regelverk

Fungere som programstøtte, herunder
o

Bidra i alt det praktiske rundt programorganisasjonen,
programteknisk
støtte (IKT) og merkantil støtte

o

Tilby kurs og opplæring
prosjektmedarbeidere

o

Utarbeide og vedlikeholde
en egen programhåndbok
programdeltakerne,
herunder rutiner for rapportering

l program-

herunder

og prosjektstyring

metodebistand,

for prosjektledere,

utvalgsledere

og

som bl.a. angir praktisk informasjon
og oppfølging i programmet

til alle

Sekretariatet
ledes av en programkoordinator.
Programkoordinator
er ansvarlig for den daglige oppfølgingen
av
programmets
delprosjekter
og arbeidsutvalg.
Programkoordinator
er ansvarlig for at administrative
delprosjekter
rapporterer i henhold til fastsatte milepæler og krav, samt å bistå arbeidsutvalgene
med deres rapportering.

Den administrative

delen av programmet

hvert delprosjekt.

Prosjektledere

av frikjøp avhenger
Delprosjektene
løsning

av størrelsen

sitt mandat.

en fremdriftsplan

som prosjektgrupper,

milepæler

arbeidsgrupper

etter behov.

Delprosjektene

er selv ansvarlig

fremdriften
Innenfor

skal

for å gjennomføre

holde programleder

med ansvar

en prosjektleder

prosjektarbeidet.

for å utrede og komme

skal på basis av mandatet

for sitt arbeid.

men kan støtte seg til programsekretariatet
Prosjektleder

Det oppnevnes

for

Graden

som skal ledes.

Prosjektgruppen

med tydelige

i ulike delprosjekter.

fra deler av sin stilling for å kunne prioritere

på prosjektet

er ment å fungere

innenfor

organiseres

frikjøpes

Delprosjektene

de utredninger

eller utredningskapasitet
løpende

orientert

om status

detaljplanlegge

fram til forslag til

prosjektet

kan opprette

underliggende

som er nødvendig

for å oppfylle

i kommuneadministrasjonene
i arbeidet

og hendelser

og utarbeide

sitt mandat,
ved behov.

som kan forrykke

i prosjektet.
de mest omfattende

avgrensede

oppgaver.

beslutningsgrunnlag
de tre kommunene.
Det er gjennom
utstrekning

delprosjektene

Dette kan eksempelvis
for en anbefaling.

Arbeidsgruppene

innsats

i arbeidsgrupper

vil bli involvert

vil det være behov for å nedsette

Arbeidsgruppene

for å utrede/ivareta

problemstilling,

eller utarbeide

skal være et organ for å samle fagekspertise

skal være hurtigarbeidende

og ha et oppgave-

at ledere og medarbeidere

i programarbeidet.

arbeidsgrupper

dreie seg om å utrede en bestemt

Arbeidsgruppene

fra Asker,

og tidsavgrenset

Hurum og Røyken

er derfor en særdeles

på tvers av
mandat.

i størst

viktig arena for

medvirkning.
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Den politiske
naturlig

delen av programmet

å se i sammenheng,

arbeidsutvalg

innenfor

Det bør oppnevnes
bestemt

hvert politiske

en utvalgsleder

problemstilling,

mandatet

utarbeide

tverrpolitisk

for hvert arbeidsutvalg.

eller utarbeide
i spørsmål

rapporterer

i tre delprosjekt.

Hvert delprosjekt
prosjekt.

dekker

oppgaver

som det er

Det bør nedsettes

egne

delprosjekt.
Arbeidsutvalgenes

beslutningsgrunnlag

en fremdriftsplan

deltakelse

Delprosjektet

organiseres

og som derfor bør legges til ett og samme

med tydelige

milepæler

av særlig politisk

til fellesnemnda,

oppgave

for en anbefaling.
for sitt arbeid.

vil være å utrede en

Arbeidsutvalgene
Arbeidsutvalgene

skal på basis av
skal sikre bred,

betydning.

men får administrativ

hjelp til koordinering

og utredning

av

sekretariatet.

For å ivareta intensjonsavtalens
målsetninger
om involvering
arbeidsutvalg
og delprosjekt knytte til seg referansegrupper.
i gjennomføringen
av sammenslåingsprogrammet.

av innbyggere,
brukere og samarbeidspartnere
vil
Referansegruppene
skal ha en rådgivende funksjon

Referansegruppene
kan både være eksisterende
innbygger- og brukerinvolveringen
på et bestemt

bruker- og interesseorganisasjoner,
tjenesteområde.

Som det framgår

av sammenslåingsprosessen»

av «Prinsipper

plass i prosjektorganiseringen.
fagorganisasjonene
avgjørende

som sitteri
innsats

av intensjonsavtalens

følgende

overordnede

organisering,

egen kommune

bør de tillitsvalgte

fra fagorganisasjonene

PSU, prosjektgrupper

i ulike fora; eget forbund,

de tillitsvalgtes

På bakgrunn
foreslås

for representasjon

selv finner en hensiktsmessig

at tillitsvalgte

representerer
samordne

for organisering
Behovet

eller opprettes

i mange

eller alle ansatte.

er tydelige

ha en sentral

fora krever at

på tvers av de tre kommunene.

og arbeidsgrupper

for å ivareta

Det er

på hvem de

I tillegg til dette vil det være behov for å

mellom de tre kommunene.

føringer

politiske

for hvilke tema det skal arbeides

med i integrasjonsprosessen

organisering:
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Organisering
delprosjekt

politiske

Utvalgene

rapporterer

leflesneninda.
koordinere

lil

og nta

sin aktivitet

med

de øvrige aktivitetene
program

p1

Figur

6 Politiske

V

7

i

mel

P2

P3

pomisk

identitet,

organisering

symboler og
felles kultur

Forberedelse
kommunevalg 2019

_,

arbeidsutvalg

.c‘

I intensjonsavtalen

er det skissert

integrasjonsprosessen,

.,__’_,-,;k

flere omfattende

og som krever nært samspill

z.l—,:.‘,‘

oppgaver
mellom

som det skal arbeides
politisk

aktivt med i

og administrativt

nivà. Disse er:

Kommuneplan
Arbeidsgiverpolitikk
Eierskap

og interkommunale

Økonomisk

politikk

Fordi disse temaene

krever omfattende

pà tvers av de tre kommunene,
gjennomført

kartlegging,

er de plassert

med en tettere dialog og hyppigere

administrative

prosjektene,

når det er aktuelt.

å gjennomføre

utredninger

og planarbeid,

inn i den administrative
rapporteringspunkter

samt en tettere politisk

l disse delprosjektene

Det kan være aktuelt
diskusjon

samarbeid

og handlingsregler

involvering.

egne seminarer

til Fellesnemnda

Fellesnemnda

er det viktig at fellesnemnda

med stort behov for koordinering

programorganisasjonen.
kan opprette

har løpende

knyttet til tema/oppgaver

Arbeidet

vil bli

enn de andre
egne arbeidsgrupper

dialog med gruppelederforum.

det er viktig å få en bred politisk

på.

Ut fra dette, og øvrige føringer

for hvilke tema det skal arbeides

med på administrativt

nivà foreslås

følgende

organisering:
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Organisering delprosjekt
med behov for særskilt
koordinering
Delprosjektene
med tettere
politisk

organiseres

dialog

mellom

og administrativt

nivà.
Delprosjektene

rapporterer

til programleder,
koordinere
de øvrige

og mà

sin aktivitet
aktivitetene

med
i

programmet.

NP

1

Kommuneplan

A/P 2
Arbeidsgiver-

A/P 3
Eierskap og

NP 4
Økonomisk

politikk

IKS

politikk og
handlingsregler

i!
Figur

li
7: Delprosjekt

med behov

for særskilt

koordinering
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Pà bakgrunn
foreslås

av intensjonsavtalens

følgende

overordnede

føringer

administrative

(leiprcisa-jfiiflftttèi

for hvilke tema det skal arbeides

anijmuiségruppssz

med i integrasjonsprosessen

organisering:

Organisering
administrative

delprosjekt
Delprosjektene
I

til programleder.
koordinere

rapporterer
og mà

sin aktivitet

de øvrige aktivitetene

med
i

programmet

A1
Sektor og
temaplaner

A2
Organisering

A3
og

tjenesteutvikling

Kommunikasjon

A4
Digitalisering

A5

A6

Styring,

Eiendom

økonomi,
anskaffelser

Figur

8: Administrativ

organisering
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7. Politisk prosjektorganisering
Oppgavene

som skal ivaretas

kommunelovens,

vil være et administrativt
delprosjekter

med underliggende

Omfanget

er av ulik karakter

og intensjonsavtalens

ansvar.

og administrative

løsninger/vedtak

i programgjennomføringen

inndelingslovens

føringer

——
noen oppgaver

være et politisk

ansvar,

Som vist i kapittel 6 vil det derfor være hensiktsmessig
delprosjekter.

arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalgenes

og lage innstilling

av, og kompleksiteten

Det er lagt opp til at de politiske
primære

oppgave

vil ut fra

mens andre oppgaver

á skille mellom politiske

delprosjektene

vil være å utarbeide

skal organiseres
forslag

til

til fellesnemnda.
i, sammenslàingsprosessen

tilsier at det bør etableres

et begrenset

antall

delprosjekt for ikke å øke kompleksiteten ytterligere. Behovet for involvering og deltakelse bør ivaretas gjennom
arbeidsutvalgenes
Pá de neste sidene

sammensetning
presenteres

og arbeidsform.
forslag

til oppgaver,

fremdrift

og avhengigheter,

samt fremdrift

for hvert av

delprosjektene.
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I dette delprosjektet
premiss

som omfatter

for den administrative

Også utredning
eksempler

Prioriterte

6 konkrete

av nærdemokratiske
Norge,

7.2.1

- i prioritert

Oppgaver

for delprosjektet

og forslag

hvilket myndighetsnivà

til ny politisk

de politiske

i Ny Asker vil være nybrottsarbeid

her må man søke kunnskap

struktur

utvalgene

en viktig

skal inneha.

da det finnes svært få

i våre naboland.

rekkefølge

er:

1.

Utrede alternativer

2.

Utarbeide

forslag til delegasjonsreglement

3.

Utarbeide

forslag til politisk

4.

Utarbeide

modeller

7.2.2

Fremdrift

Delprosjektets

er utarbeidelse

Videre

ordninger

på slike ordningeri

oppgaver

oppgaver

organiseringen.

for nærdemokratiske
reglement

ordninger

av nye Asker og innstille

godtgjørelsesreglement

for samskapingô

mellom

kommune

på en anbefalt

modell

og øvrige reglement

og frivillighet

og avhengigheter

hovedoppgaver

er knyttet til utredning.

Dette vil kreve dedikert

innsats fra utvalgenes

medlemmer

i

de periodene hvor utredningene pågår og innstilling skal utarbeides.
Da politisk
avgjørende

struktur

Da oppgavene
føringer

legger premissene

at Fellesnemnda

vedtar

som er lagt til dette delprosjektet
og tjenesteutvikling

I dette prosjektet

bør arbeidet

skjele til valg av administrativ

(definert

Forslag

til politisk

reglement

Forslag

til harmonisering

tar til. Beslutning

med à utarbeide
struktur

for seg styring,

bør utarbeides

2016

Prosjekt P1: Politisk
organisering

Q4

for samskaping

av tjenestesteder

er det

vil prosjektets

anbefalinger

arbeidet

legge sterke

med administrativ

Q2

kommune

slik at det kan inngå som en premiss
øverste

og brukerbetaling,

og brukerbetaling

er viktige

og frivillighet

bør

bør foreligge

i rekrutteringen

av

ledelse).

slik at det er kjent før nominasjonene

til kommunevalget

før arbeidet

2017 tar til.

med budsjettet

innspill til det administrative

prosjektet

for 2020
som tar

(A5).

2018

2017
Q1

mellom
(A2.)

som ligger til kommunens

gebyrer

gebyrer

og anskaffelser
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modeller

myndighet

av avgifter,

økonomi

karakter,

for øvrig. Dette gjelder spesielt

og lokalisering

bør utarbeides

hvilken

om avgifter,

i prosjektgjennomføringen

2017.

(A2).

til delegasjonsreglement

toppledergruppen

andre aktiviteter

er av prinsipiell

for større deler av programtorganiseringen

organisering

Forslag

for svært mange
den innen sommeren

Q3

Q4

Q1

Q3

Q2

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Utrede alternativerfor
nærdemokratiske
ordninger
Utarbeide modeller
samskaping

for

Utarbeide forslag til
delegasjonsreglement
Utarbeide forslag til
re 9 Iement
Pol't'sk
H

_

6 Samskaping
er en metode for å aktivere ressurser på tvers av samfunnet.
Dette krever interaksjon, deltakelse og felles
problemløsning
mellom brukere, pårørende, ansatte i førstelinjen og fra eksperter. Samskaping
er særlig godt egnet for
utvikling av tjenester, fordi det å trekke inn f.eks. brukerne vil gi verdifull kunnskap om deres opplevelse av tjenestene.
Se

22

7.2.3
1.

Mandat

Fellesnemnda

skal vedta overordnet

politisk

legge dette til grunn i det videre arbeidet.
kommunen

skal legges til grunn. Følgende

a.

Ansvarsforhold

b.

Politisk

c.

Lovpålagte

Delprosjektet
anbefalt

delegering

av myndighet,

skal utrede alternativer

organisering

Hvordan

Erfaringer
Følgende

må

i den nye

og utvikling

av rollen

av nye Asker og innstille

medvirkning

kan danne et naturlig

knyttet til tettstedene
kan benyttes

b.

Hvordan

innbyggertorg

c.

Hvordan

lokale nærmiljøorgan

d.

Behovet

for koordinatorer

mellom

i prosesser

på en

kommunestyret

og

og beslutninger

som

i andre kommuner

skal legges til grunn

som sentral

grunnlag

møteplass

for utvikling

og etablering

av

i tettstedene

kan bidra til à styrke medvirkning

som skal fungere

som tilretteleggere

for lokal aktivitet

forslag til:

a.

Delegasjonsreglement

b.

Politisk

reglement

ordninger

og sammenheng

fra naerdemokratiordninger7

flersenterstrukturens

skal utarbeide

arbeidet

skal utredes:

nærdemokratiordninger

Delprosjektet

styring

forsterkes.

for nærdemokratiske

med vekt på økt lokal innflytelse,

løsning.

av det politiske

styringen

Det skal legges til rette for god kontakt

fattes i kommunestyret.

3.

for politisk

og andre råd og utvalg

nærdemokratiorganet

a.

føringer

bør fastsettes:

skal bidra til at den folkevalgte

modell.

for anbefalt

av Nye Asker innen våren 2017. Prosjektet

organisering

Kommunestyrets
som folkevalgt
2.

organisering

lntensjonsavtalens

som behandles

og vedtas

godtgjørelsesreglement

av det nye kommunestyret

og øvrige reglement

som skal vedtas

av

kommunestyret
c.
4.

Utarbeide

Delprosjektet
kommune

7 Nærdemokratiordninger

forslag

til harmonisering

skal i samarbeid

av kommunale

med lag og foreninger,

avgifter,

utarbeide

gebyrer

modeller

og brukerbetaling

for samskaping

mellom

og frivillighet.

trekkes

frem som et av tiltakene

man kan innføre for å styrke lokaldemokratiet

når

kommunegrensene for å ivareta lokale interesser og sikre at man klarer å beholde det lokale engasjementet i en større
kommune. Det vises til NlBRs rapport Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden.

5Både Asker, Røyken og Hurum definerer har en flersenterstruktur i den forstand at alle kommunene har flere mindre tettsteder
i kommunen. Eksempler på slike tettsteder er Holmen, Heggedal, Slemmestad og Sætre.
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Oppgavene
ansatte

som gjennomføres

og omverden

identitet.

Ulike kulturelle7.3.1

Prioriterte

i dette

delprosjektet

rundt. Hvordan

og seremonielle

Oppgaver

oppgaver

kommunen

-i

handlinger

prioritert

for dette delprosjektet

Utarbeide

et forslag til kommunevåpen

Utarbeide

forslag til ordførerkjede

3.

Utarbeide

forslag til aktiviteter

medlemmer
ansatte

Fremdrift

oppgaver

markeres

og andre symboler

og arenaer

innbyggere,

er med på å skape samhold

i perioden

og

frem til sammenslåing.

for den nye kommunen

for utvikling

av en ny, felles kultur

og avhengigheter

knyttet til identitet,

i de periodene

børjevnlig

og handling

rekkefølge

1.

7.3.2

i symbol

er:

2.

Delprosjektet

er svært viktige for Nye Asker kommunes
fremstår

symboler

hvor utredningene

og felles kultur vil kreve dedikert

pågår.

innsats

Det legges opp til bred involvering

fra utvalgenes

fra innbyggere

og

i dette arbeidet.

Oppgavene
periode

knyttet til utvikling

og variere

i karakter

I arbeidet

med kommunevåpen

heraldikk

og design.

Symbolverdien
aktiviteter

av aktiviteter
avhengig

og ordførerkjede

i flere av oppgavene

for utvikling

av en ny, felles kultur kan gå over en lengre

man er.

kan det være aktuelt

å knytte til seg ekspertkompetanse

som er lagt til dette delprosjektet

i programgjennomføringen.

av programorganiseringen.

og arenaer

av hvor i programløpet

Forslagene

fra dette utvalget

Det er derfor avgjørende

har stor betydning

for mange

vil derfor legge sterke føringer

at dette arbeidet

startes

tidlig og sluttføres

innen

andre
for store deler

innen oppsatt

frist.
Delprosjektet

bør etablere

kommunikasjonsarbeidet
Faser

i arbeidet

et nært samarbeid

med det administrative

delprosjektet

som organiserer

(A4).

for P2

2016
Q4

2017
Q1

Q3

Q2

2018
Q4

Q1

Q2

2019

Q3

Q4

Q1

Q2

Q4

Q3

Utarbeide et forslag til
kommunevåpen
Utarbeide forslag til
ordførerkjede
og andre symboler
for den nye kommunen
Utarbeide forslag til aktiviteter og
arenaer for utvikling av en ny,
felles kultur

7.3.3
1.

Mandat

Delprosjektet
prosess

skal utarbeide

kommunenes

kommunevåpen

god medvirkningsprosess
2.

Delprosjektet

mellom

skal utarbeide
aktiviteter

lag og foreninger

forslag til ordførerkjede

skal arbeide
folkevalgte

å brukes elementer

og andre symboler

for den nye kommunen.

og arenaer

for utvikling

en

kommunen

Det nye

med det nye kommunevåpenet.

for å bygge en ny, felles og positiv kultur for samarbeidet
og mellom

fra de tre

Det gjennomføres

i hele den nye kommunen.

fra de gamle kommunene

og administrasjon

forslag til aktiviteter

og seremonier

Også her skal det skal legges opp til en
Det skal vurderes

når man skal utvikle nytt felles kommunevåpen.

skal forene kommunevåpnene

Den nye kommunen
folkevalgte,

blant ulike interessenter.

blant innbyggere,

skal utarbeide

ordførerkjedet
3.

et forslag til kommunevåpen.

med bred medvirkning

og innbyggerne.

mellom
Delprosjektet

av en ny, felles kultur. Det skal legges vekt på

som kan bidra til å samle innbyggerne

og ansatte

i den nye kommunen.
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Valget

i 2019 blir spesielt

kommunegrenser
koordinerte

politiske

7.4.1
Prioriterte
1.
_

og historisk

ifht nominasjoner.

Forberede

- i prioritert

for dette delprosjektet
og gjennomføre

7.4.2

Fremdrift

Gjennomføringen

gjør forberedelser

på tvers av

fra valgorganene

og det

rekkefølge
er å:

kommunevalget

2019 i samarbeid

med administrasjonen

og avhengigheter

av kommunevalget

lagt til de øvrige delprosjektene.
koordinering

Partiene

vil kreve god planlegging

sekretariatet.

Oppgaver

oppgaver

for den nye kommunen.
Gjennomføringen

2019 er en avgrenset

oppgave

Like fullt krever planleggingen

opp mot andre delprosjekt,

som gjør det fruktbart

som har en annen karakter

og gjennomføringen
à plassere

arbeidet

enn oppgavene

av kommunevalget
innenfor

rammene

en
av

sammenslåingsprogrammet.

Faser

i arbeidet

for P3

2016

Q4

201 7

Q1

Q2

2018

Q3

7 Q4

Q1

Q2

2019

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Forberede og
gjennomføres
kommunevalget
2019

7.4.3
Kommunevalget
representanter
interesse

Mandat
høsten 2019 blir en svært viktig milepæl
til kommunestyret

at valget gjennomføres

som skillelinjer

i den nye kommunen.
på en samlende

for sammenslàingsprosessen.
Det er både i kommunenes

måte, slik at kommunegrensene

Da velges
og partiorganisasjonenes
i minst mulig grad blir brukt

i valgkampen.
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8. Delprosjekt med behov for
særskilt koordinering
Som nevnt skisserer
administrativt
temaene
politisk

intensjonsavtalen

flere omfattende

nivå: kommuneplanarbeidet,

er plassert

inn i den administrative

nivå, og politisk

tema

som krever tettere

arbeidsgiverpolitikk

og eierskap

programorganisasjonen,

dialog mellom

og interkommunale

men krever

hyppige

l tidligere

kommunesammenslåinger
å gjennomføre

har tidsperspektivet

gode planprosesser

for sammenslåingen

på tvers av kommunene.

vært så komprimert

av tjenestene

kort tid etter sammenslåingstidspunktet.

Da etableringen

et utviklingsarbeid

som går over tre år, vil det være rom for å definere

felles målsetninger

tidlig i sammenslåingsprosessen.
oppgaver

Arbeidet

med kommuneplanen,

i den tidlige fasen av sammenslåingsprosessen,

tvers av kommunegrensene
for særskilt

koordinering,

Disse

rapporteringspunkter

Dette har til dels resultert

omstruktureringer

prioriterte

og
til

involvering.

vanskelig

planverk

politisk

samarbeid.

legges

her. Arbeidet

mens arbeidet

fordi grunnlaget

med kommuneplanen

med sektorplaner

sektorplaner

og temaplaner

er definert
er definert

at det har vært
i behov for nye

av nye Asker skal være
og utarbeide

et felles

og temaplaner

er

for ressursoptimalisering

som et delprosjekt

på

med behov

som et administrativt

delprosjekt.
På de neste sidene
særskilt

koordinering

detaljplanlegge

beskrives
mellom

oppgaver,
politisk

sine arbeidsprosesser,

fremdrift,

avhengigheter

og administrativt
inkludert

og mandat

nivå. Det legges

gjennomføring

for delprosjekt

med behov for

opp til at delprosjektene

av seminarer

selv skal

på tema som krever bred politisk

involvering.
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Muligheten

for overordnet

planlegging

sammenslàingsprosessen

danner

kommunesammenslàinger

framhever

Likeledes

på tvers av kommunegrensene

rammene

for dette delprosjektet.

betydningen

at det legges til rette for involvering

i en tidlig fase av
Erfaringene

av at det tidlig formuleres

av innbyggere

og ansatte

fra tidligere

en visjon for den nye kommunen.

i arbeidet

med å komme

fram til en felles

visjon.
Et felles planprogram

vil bidra til at Asker,

sammenslàingstidspunktet,
Prioriterte

oppgaver

samfunnsutvikling.
utformingen

for dette delprosjektet
FNs 17 bærekraftsmàl

av planprogram

Kommunene

har viktige

delprosjektet

å utarbeide

8.2.1

Hurum og Røyken

og at planer for tjenesteutvikiing
er direkte

oppgaver

Oppgaver

for hvordan

- i prioritert

Utarbeide

en felles visjon for nye Asker

2)

Utarbeide

felles planprogram

3)

implementere

4)

Sikre ivaretakelsen

5)

Utarbeide

en offensiv

6)

Utarbeide

en bolig,-areal

7)

Utarbeide

strategi

8)

Utarbeide

innovasjonsstraegi

9)

Utarbeide

strategi

for hvordan

10) Utarbeide

strategi

for samfunnsikkerhet

FNs bærekraftsmàl

.._.....w..._¢

Deiprosjektets

samfunnsikkerhet
dette ansvaret

og

og tas med i

og beredskap.

skal ivaretas

Det ligger til dette

i nye Asker.

all kommunaplanlegging

miljø og samferdselsstrategi

og transportstrategi

for næringsutvikling

.

Framdrift

nye Asker skal få status som en viktig regional

aktør

og beredskap

_ _ ._.

og avhengigheter

arbeid med visjonen

for nye Asker vil danne grunnlaget

som skal finne sted i løpet av sammenslàingsprosessen.
ledestjerne

9 om samfunn

i kommuneplanleggingen

av folkehelseperspektiveti
klima,-

kapittel

for samfunnsutvikling

rekkefølge

1)

8.2.2

som et rammeverk

for nye Asker.

når det gjelder

en strategi

knyttet til intensjonsavtalens

skal benyttes

og kommuneplan

peiler ut en felles kurs fram mot
harmoniseres.

for alle delprosjekt.

Visjonen

for alt integrerings-

vil dessuten

og utviklingsarbeid

kunne ha en funksjon

som

å få denne pà plass tidlig.

Det må derfor prioriteres
_. .._4_., ..._

Deiprosjektets

oppgaveiøsning

må sees i nær sammenheng

organisert

i A1. Det administrative

nødvendig

for å utarbeide

planarbeidet

gode, fremtidsrette

med administrasjonens

vil bidra med à innhente

arbeid sektor og temaplaner

det kunnskapsgrunnlaget

som er

strategier.
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.. ._ . H
.
Utarbeide

en offensiv

+

klima,- miljø og

samferdselsstrategi
i Utarbeide

en bolig,-areal

og transportstrategi

m

Utarbeide strategi for næringsutvikiingl
Uta

. _. 4

.

_

j

i
l

eideinnovasjonsstrategi

Utarbeide

strategi for hvordan

nye Asker skal

lfå siatus.
.Siam
.enviktigregionai
aktør
“ Utarbeide strategi for samfunnsikkerhet
i beredskap

8.2.3
1.

og

Mandat

Delprosjektet

skal utarbeide

Det skal legges

ny visjon, en identitet
(intensjonsavtalens

en feiles visjon for nye Asker.

opp til en prosess

med bred medvirkning

og et verdigrunnlag

for kommunen.

Feilesnemnda

skal selv lede dette arbeidet.

blant ulike interessenter
intensjonsavtalens

hvor det utvikles

momenter

en

til visjonen

punkt 1.1) legges til grunn for arbeidet.
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2.

Kommunenes
utbygging
forstand.

rolle som samfunnsutvikler

av infrastruktur,
Delprosjektet

tilrettelegge
innbyggerne
friluftsområder
oppstartsfase

for kommuneplan

for positiv utvikling
og håndtere

om langsiktig

skal utarbeide

i lokalsamfunnet

og gode rammevilkår

samfunnsutvikling,

handler

steds- og sentrumsutvikling,

klimaspørsmål.

strategier

og storsamfunnet

for næringslivet

samt FNs bærekraftmål

arealbruk

næringsutvikling,

og forvalte

og utbyggingsmønster,
miljø og folkehelse

for hvordan

kapittel

grenseoppgangene

mellom

for

natur- og

9 om samfunn

legges til grunn for Delprosjektets

vil det være behov for å avklare

i videste
kan

i form av å sikre gode levekår

sammenhengende

lntensjonsavtalens

kommunen

aktivitet.

og
I delprosjektets

de ulike strategiene.

28

lntensjonsavtalen
folkevalgte,

slår fast at en god og fremtidsrettet

ledere,

medarbeidere

de omstillingsprosesser

og tillitsvalgte.

som vil finne sted

kunne skape bedre forutsigbarhet
omstillingsdokumentet.
pensjonsvilkår

kan forventes

8.3.1
Priorieterte

Oppgaver

oppgaver

i arbeidet

for ledere

Arbeidet

med

arbeidsgiverpolitikk

og medarbeidere

å virke inn på de ansattes
- i prioritert

plattform

med å bygge en ny kommune.

å finne gode løsninger

for delprosjektet

utgjør et felles verdifundament

En felles arbeidsgiverpolitisk
som blir berørt.

opplevelse

Å få denne

Det samme

for harmonisering

for de

vil danne grunnlaget

for

på plass tidlig, vil

gjelder

av arbeids-,

lønns- og

av sammenslåingsprosessen.

rekkefølge

er:

1)

Utarbeide

omstillingsdokument

2)

Utarbeide

arbeidsgiverpolitisk

3)

Kartlegge

hvilke lønns- og pensjonsvilkår

plattform

for den nye kommunen
som gjelder

(inkludert

særavtaler)

og avklare

behov for

harmonisering
4)

Kartlegge

5)

Komme med en anbefaling av prosess for innfasing av ansatte
8.3.2

kompetanse

Fremdrift

Delprosjektet

er avhengig

og kompetansebehov

i de tre kommunene

og den nye kommunen

under ett

og avhengigheter
av den organiseringen

man kommer

frem til i delprosjekt

A2 organisering

og

tjenesteutvikling.
Kompetanseorganisering

og kompetansebehovskartleggingen

Delprosjektet

må videre ses i sammenheng

medarbeidere

under A/P3 Interkommunale

Faser

i arbeidet

må tjene to formål

og sees

på tvers av A2 administrativ

og A/P 2 arbeidsgiverpolitikk.
med organisasjonsutviklingsdelen
samarbeid

for A2

2016
Q4

med ivaretakelse

2017
Q1

av ledere

og

og eierskap.

Q2

2018
Q3

Q4

Q1

Q2

2019
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Omstillingsdokument
Utarbeide arbeidsgiverpolitisk
for den nye kommunen
Lønns-,

arbeids-

og pensjonsvilkår

Kartlegge kompetanse
kompetansebehov
innfasing

og

av ansatte

8.3.3
1.

plattform

Mandat

Delprosjektet

skal utarbeide

forslag til en god og fremtidsrettet

som et felles verdifundamenet.
til å realisere
initiativrike
kommune
2.

den nye kommunens

og stolte medarbeidere.

Arbeidet

skal sikre at de ansatte

så smidig som mulig, med klar og tydelig

Delprosjektet

bør raskt utarbeide

organisatoriske

endringer

Delprosjektet

og god prosess

som skal fungere

opplever

fortløpende

og innplassering

er i stand

kultur med kompetente,
overgangen

til ny

i prosessen.

som gir felles retningslinjer

Omstillingsdokumentet

skal gjennomføres,

skal utarbeide

informasjon

et omstillingsdokument

i de tre kommunene.

til forutsigbarhet

arbeidsgiverpolitikk

skal utvikle og sikre at ledere og ansatte

mål, og den skal sikre en brukerorientert

ledige stillinger
hensynet
3.

Arbeidsgiverpolitikken

for håndtering

skal videre gi retningslinjer
av ledere og medarbeidere

av

for hvordan
foregå,

slik at

ivaretas.

forslag til harmonisering

av lønns- arbeidsvilkår

og goder.
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Asker,

Hurum og Røyken

Omfanget

er i dag avhengige

av de interkommunale

av interkommunale

samarbeidene

samarbeid

hva samarbeidsavtalene

dekker,

avsluttes.

må sees i samarbeid

til hvordan

knyttet til nye Askers

rolle som eier av kommunale

Dette arbeidet

kommunen

og prinsipper
8.4.1

Prioriterte

Oppgaver

oppgaver

samt vurdere

- i prioritert

1.

Utarbeide

Gjennomføre

forslag til strategi
detaljerte

hvilke samarbeid

for interkommunale

forslag til en felles, aktiv og profesjonell
eierskapsmelding

5.

Utarbeide

forslag til organisatorisk

interkommunale
utredningene
Av hensyn
avklares
uansett
Faser

tilknytning

vil kreve dedikert

pågår. Arbeidet

forventes

til ledere og ansatte

i arbeidet

eierskapspolitikk

for kirke- og trossamfunn

av forslag til eierskapspolitikk

innsats

fra delprosjektets

å være konsentrert

i foretakene/selskapene

nokså raskt. Videre må ledere og ansatte
strategi

i den nye

virksomheter.

og avhengigheter

knyttet til å utarbeidelse

samarbeid

hvilken

skal ivaretas

samarbeid

Utarbeide

Fremdrift

og hvilke som bør

eierskapet

risiko- og sårbarhetsanalyser

Utarbeide

oppgaver

oppgaver.

for å kartlegge

er:

3.

8.4.2

som bør videreføres

det kommunale

4.

Delprosjektets

gjennomgang

rekkefølge

for dette delprosjektet

2.

for å løse flere lovpålagte

viser at det er behov for en grundig

for interkommunale

for NP3

2016
o4

o1

over en kortere

bør beslutninger

oz

ivaretas

Q1

fremtid

i alle faser av programmet,

som velges.
2018

Q4

av

hvor

knyttet til foretakene/selskapene

og eierskapspolitikk

2017
Q3

i de periodene

periode.

i foretakene/selskapene

samarbeid

og videreføring/avvikling

medlemmer

Q2

Q3

Q4

2019
Q2
Q3

Q1

Q4

Utarbeide forslag til strategi for
interkommunale
samarbeid
Gjennomføre
detaljerte risikoog sårbarhetsanalyser
Utarbeide forslag til en felles,
aktiv og profesjonell
eierskapspolitikk
Utarbeide eierskapsmelding
Utarbeide forslag til
organisatorisk
tilknytning
kirke- og trossamfunn

8.4.3
1.

Mandat

Delprosjektet
samarbeid

2.

forslag til strategi

og foretak.

samarbeid

som har et forretningsmessig

Det skal gjennomføres
sikkerhets-

detaljerte

Prosjektet

skal vurdere

(hvilke

interkommunale

formål.

betydning.

for innbyggerne

eierskapspolitikk
ulike løsninger

og drift i egen regi. Prosjektet
Arbeidet

i Asker,

skal vurdere

skal resultere

risiko- og sårbarhetsanalyser

og beredskapsmessig

samt konsekvenser

samarbeid

forslag til en felles, aktiv og profesjonell

selskaper

interkommunale

selskaper

for interkommunale

og hvilke som skal videreføres)

skal utarbeide

av kommunale

selskaper,

3.

skal utarbeide
som skal awikles

Delprosjektet
styring

for

Konsekvenser

eventuelt

utbytte

i

i en eiermelding.

for interkommunale
for de ansatte

Hurum og Røyken

med tydelig
knyttet til fusjon av

samarbeid

som har

i foretakene/selskapene,

og i nabokommunene

skal vurderes

særskilt.
4.

De avtalemessige
skal gjennomgås

5.

Utvalget

og økonomiske
og eventuelt

skal også komme

forpliktelsene

som inngår i eksisterende

interkommunale

samarbeid

reforhandles.

med anbefalinger

til organisatorisk

tilknytning

for kirke- og trossamfunn
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Delprosjekt

A/P skal svare ut intensjonsavtalens

dette er formulert
målsetningene

i intensjonsavtalens

knyttet til bærekraftig

driftsbudsjett,

investeringsbudsjett

8.5.1
Prioriterte

kapittel

Oppgaver

oppgaver

økonomi,

-i

prioritert

Utarbeide

årlig budsjett

forslag til handlingsregler

3.

Utarbeide

forslag til harmonisering

4.

Utarbeide

forslag til økonomi-

kommunen.

Fremdrift

Mye av arbeidet

av avgifter,

gebyrer

og brukerbetaling

for 2020 i Nye Asker

og handlingsprogram

økonomistyring

av forslag til økonomisk

gjennom

årlige budsjetter

for hele prosessen.

politikk

og handlingsregler

for den nye

for selve sammenslåingsprosessen
Fellesnemnda

for det første året til Nye Asker, som skal vedtas

i dette delprosjektet

skal også utarbeide

for å
forslag

av det nye kommunestyret

er av prinsipiell

art for styringen

av den nye kommunen

og det vil derfor

med en tett dialog med gruppelederforum.

Kommuneplanarbeidet

i A/P 1 og administrativ

handlingsprogram

i arbeidet

for

i 2019.

være hensiktsmessig

Faser
4

av handlingsregler

og avhengigheter

og handlingsprogram

etter konstituering

samt etableringen

for sammenslåingsprosessen

I tillegg vil det være viktig at det utarbeider

til økonomi-

budsjett,

god økonomistyring,

knyttet til utarbeidelse

sikre en god og forsvarlig

i nye Asker, slik

er:

Utarbeide

oppgaver

politikken

Det skal legges særlig vekt på

rekkefølge

for dette delprosjektet

8.5.2

for den økonomiske
politikk.

og finansforvaltning.

2.

Delprosjektets

målsetninger
7 Økonomisk

for NP

Prosjekt A/P 4:
Økonomisk politikk og

organisering

og tjenesteutvikling

i A2 føringer

for arbeidet

med

for nye Asker.
2016
Q4

2017
Q1

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

handlingsregler

Utarbeide årlig budsjett
for
sammenslåingsprosessen
Utarbeide forslag
handlingsregler

til

Utarbeide

til

forslag

harmonisering av avgifter,
gebyrer

og brukerbetaling

Utarbeide forslag til
økonomi- og
handlingsprogram
for
2020 i Nye Asker

8.5.3

Mandat
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9. Administrativ
prosjektorganisering
Det foreslås

opprettet

sikre sammenhengen
arbeidsgrupper

og helheten

de trenger

Alle delprosjektene
endringsledelse

6 administrative

delprosjekt.

i tjenestene.

for å gjennomføre

har likevel noen oppgaver

De ulike delprosjektene

Delprosjektene
en kartlegging

beskrives

oppgaver,

og komme

fremdriftsplan

med anbefalinger

nivå, for å

og variere

fremdrift,

i antall

for hvert delprosjekt.

som er felles, nemlig sikre godt arbeid med kommunikasjon

samt legge til rette for gevinstrealisering

På de neste sidene

er lagt på et overordnet

vil ha individuell

og

i den nye kommunen.

avhengigheter

og mandat

for delprosjektene

per november

2016. Dette vil bli oppdatert og detaljert ut etter hvert som prosjektgruppene etableres og tar fatt på sitt arbeid.
Arbeidsgruppene

som nedsettes

i hvert delprosjekt

skal sikre bred involvering

av de ansatte

i arbeidet

med å

bygge den nye kommunen.
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God kommuneplanlegging
delprosjektet
og etablere

et felles planprogram

intensjonsavtalens
9.2.1
1)

og tjenesteutvikling

må sees i nær sammenheng
kapittel

for den nye kommunen

9 om samfunn

Oppgaver

Kartlegge

- i prioritert

temaplaner

forutsetter

Delprosjektet

Oppgavene

til dette

for à samkjøre

planprosesser

må derfor også se hen til

rekkefølge

og planprosesser

Utarbeide

felles mål for den nye kommunen

3)

Samkjøre

planprosessene

4)

Utarbeide

sektorplaner
Fremdrift

(A/P1).

og behovet

og samfunnsutvikling.

2)

9.2.2

gode sektor og temaplaner.

med kommuneplanarbeidet

og legge føringer
og temaplaner

for tjensteutvikling

og ressursoptimalisering

for den nye kommunen

og avhengigheter

Delprosjektet vil være avhengig av beslutninger fattet i delprosjekt A/P 1, som tar for seg kommuneplanen og
felles planprogram.

Arbeidet i dette delprosjektet vil legge sterke føringer for alle de andre delprosjektene, og arbeidet med
organisering

og tjenesteutviking

tjenestene).

Det er derfor av stor betydning

Faser

i arbeidet

(A2) i særdeleshet

for A1

Kartlegge temaplaner
planprosesser

kommer

lokalisering,

Q1

Q2

investeringsbehov

tidlig i gang og ferdigstilles

201 7

2016

Q4

(mål for tjenestene,

at dette arbeidet

201 8

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

m.m. i

høsten 2017.

201 9

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

og

Utarbeide felles mål for den nye
kommunen
Samkjøre planprosessene
og
legge føringer for tjensteutvikling
og ressursoptimalisering
Utarbeide sektorplaner
og
temaplaner
for den nye kommunen

9.2.3
Delprosjektet

Mandat
skal kartlegge

forslag

til hvordan

Videre

skal det utarbeides

hvilke planer som foreligger

planarbeidet

tvers av de tre kommunene,

kan samordnes.

sektorplaner

på ulike nivå i de tre kommunene,

Det bør utarbeides

og temaplaner

og hvor det tas særlig

målsetninger

som kan benyttes

hensyn til målsetningen

på sektor-

som grunnlag

og komme

med

og tjenestenivå.

for tjenesteutvikling

på

om ressursoptimalisering.
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I dette delprosjektet
arbeidsgrupper.

vil det være særlig behov for å finne en hensiktsmessig

Det må tas stilling til om arbeidsgruppene

tjenesteområdene
tverrgående

skal ha en tradisjonell

politisk

- i prioritert

Oppgaver

i dette delprosjektet
administrering

tjenesteområde

er tredelt.

og danner

tegnes

av underliggende
av

eller om det vil være mer fruktbart

å operere

med

rekkefølge
Arbeidet

grunnlag

i den nye strukturen

Oppgaver

under administrativ

med den administrative

for organisering

på nytt. Lokalisering

tjenestene

på slutten

organisasjonsstrukturen

av de ulike tjenestene.

av nåværende

vil komme

tjenester

av arbeidet

Deretter

må kartlegges

med organisering

følger av ny

må hvert

tidlig, mens innplassering

av

av tjenestene.

organisering:

1)

Kartlegge

2)

Utrede mulig fremtidig

3)

sektorinndeling,

organisering

med organiseringen

arbeidsgrupper

9.3.1
Arbeidet

som arbeider

eksisterende

administrativ

organisasjonsstruktur

organisasjonsstruktur

i de tre kommunene

og komme

med en anbefaling

Bidra inn i delprosjekt A5: Digitalisering, IKT, arkiv, fagsystemer, matrikkelen med informasjon om ny
organisasjonsstruktur

Oppgaver

under arbeidsgruppe

1)

Kartlegge

2)

Utrede behov for plassering

3)

Anbefaling

Oppgaver

dagens

lokalisering:

plasseringer

av lokalisering

under arbeidsgruppene

1)

Første del av arbeidet

som omfatter
blir en kartlegging

o

Gjeldende

o

Avtaler

o

planer,

Avtaler

lokale forskrifter

med eksterne

9.3.2

Fremdrift

ansatte

må arbeide

å gjøre. I arbeidet

Delprosjekt

målsetningene

Ansette

leverandører

eksempelvis

komme

ledere

etater, fylkeskommuner,

kommuner,

IKS,

av varer og tjenester
organisering

være effektiv,

med en anbefaling

for å oppfylle

lite byråkratisk,

til fellesnemnda

målene

innovativ

om framtidig

for

og likeverdig

administrativ

organisering

og avhengigheter
tett med delprosjekt
med lokalisering

A/P 2 (Arbeidsgiverpolitikk)

må delprosjektet

for dette delprosjektet

Det er særlig i samspillet

om ressursoptimalisering

Faseriarbeidetfor A2 `
Administrativ

med tilhørende

reglement

(statlige

hva som er beste fremtidige

A/P1 vil legge føringer

ulike deltjenestene.

samarbeidspartnere

med eksterne

må det utredes

Til slutt skal gruppen

og interne

vertskommuner)

kommunesammenslåingen,

Delprosjektet

av:

Organisering/tjenester/fagområder/kompetanse/kompetansebehov

Deretter

3)

tjenestene:

o

KF, regionråd,
2)

og bygningsmasse

av nye tjenester

mellom

i alle spørsmål

samarbeide

med delprosjekt

når det gjelder sektororganisering

tjenesteutvikling

og organiseringen

som har med de
A6 (Eiendom).
og organisering
av tjenestene

av de

at

skal realiseres.

Om

2016
04?» Q1

oríanisasionsstruktur

2017
Q2 Q3

Q4

“‘T'”"'”"§cT1”é"— mm"
Q1 {Q2 Q3 Q4 Q1

___M__M

2019 "M"
Q2 Q3 og”

___

Iedergruppe

Lokalisering
Organisering

”__
og utvikling

av sektorer

tjenesteområder
Organisering

j

og utvikling

og

m... .sflnmsn

W4 .......,

.V—...._«q».—.
...af

_1

av

sefllfaladmlfllêfllêäl0fll §E3..D..99
$If€’F1!3..,._
._
P = Politisk

Ansettelse

prosess

av rådmann

denne gruppen

er ikke et delprosjekt,

men en politisk

og er løftet fram i fremdriftsplanen.

forme de nye tjenesteområdene

Rådmann

prosess.

Det har likevel betydning

skal ansette

sin ledergruppe

for arbeidet

i

og være med på å

i kommunen.
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Kompetanse- og kompetansebehovskartleggingen
organisering

og tjenesteutvikling

Delprosjektet

A2 Administrativ

arbeidskrevende
oppgaver.

organisering

delprosjektet.

Dette gjelder
som kjenner
9.3.3

Delprosjektet

spesielt

tjenestene

vil være det klart mest omfattende

arbeidet

med organiseringen

av profesjonell

for å dekke delprosjektets

av tjenesteområdene.

prosjektledelse

/ansatte

I dette delprosjektet

med prosjektledererfaring

er det
og

godt.

Mandat

kompetanse,

frem til en hensiktsmessig
kapasitet,

skal være organisert

kommunene
muligheter

tjenestene

skal komme

som kvalitet,

og tjenesteutvikling

Det vil være behov for mange arbeidsgrupper

derfor viktig med riktig kombinasjon
personer

må tjene to formål og se på tvers av A2 administrativ

og A/P 2 arbeidsgiverpolitikk.

først kartlegges

sårbarhet,

og ressursoptimal

tilgjengelighet

så nært innbyggerne

og deretter

som mulig.

harmoniseres

for å tenke nytt i tjenesteproduksjonen.

organisering

og lokalisering

av tjenestene,

vurderes.

der temaer

Det er et mål at

For å nå dette målet må tjenestenivået

i den nye administrasjonsstrukturen.

Den nye kommunen

i de tre

Her er det også store

skal satse på innovasjon

og digitalisering

for å oppnå forenkling, fornying og effektivisering til det beste for innbyggerne. Kommunen skal praktisere
åpenhet

og meroffentlighet,

og det skal etableres

døgnåpen

forvaltning

med digitale

selvbetjeningsløsninger

der

det er mulig.
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Flere av oppgavene

som er lagt til delprosjekt

av vedtatte

kommunikasjonsplan.

omgivelser

er viktig i hele programmets
9.4.1

Oppgaver

1)

Utarbeide

2)

Planlegging

- i prioritert

3)

Etablere

samhandlingsplattform

4)

Etablere

nettsider

5)

Lage kommunikasjonsstrategi

6)

Kontinuerlig

er allerede

kommunikasjon

igangsatt.

Mye av arbeidet

til ansatte,

innbyggere

styres

og

rekkefølge
(er allerede

gjennomført)

kommunikasjonsaktiviteter

media og andre interessenter

9.4.2

og tydelig

løpetid.

kommunikasjonsplan
av konkrete

A3 Kommunikasjon

God informasjon

identifisert

for ansatte,

innbyggere,

frivillighet,

næringsliv,

i kommunikasjonsplanen

for nye Asker
for nye Asker

arbeid med informasjon

Fremdrift

og kommunikasjon.

og avhengigheter

Faser i arbeidet for A4

201 6

Q4

201 8

201 7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2019

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Kommunikasjonsplan
Planlegge
Etablere
Etablere

aktiviteter
samhandlingsplattform
nettsider

Kommunikasjonsstrategi
Løpende

kommunikasjon

Gjennomføre

aktiviteter

Arbeidet

i dette delprosjektet

politiske

og administrative

lykkes med à oppfylle

må settes i nær og direkte
delprosjekt.

sitt mandat.

sammenheng

Input fra de andre prosjektene

Særlig viktig er sammenhengen

med oppgaver
er avgjørende

og leveranser

i alle andre

for at delprosjekt

A4 skal

med politisk delprosjekt

P2 og arbeidsutvalget

som tar for seg felles kultur.
9.4.3
Delprosjektet

Mandat
skal planlegge

god informasjonsflyt
underveis

og gjennomføre

til alle interessenter.

for â sikre at interessentene

kommunikasjonsoppgaver

Ulike informasjonskanaler
er fornøyde

med informasjonen

i sammenslàingsprosessen
skal benyttes

for å sikre

og nytten av de må evalueres

fra programorganisasjonen.
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Integrasjon

av kommunenes

kommune

har mottatt

på digitale

tjenester

9.5.1

og løsninger

allerede

Delprosjektbeskrivelsen
Kartlegge

2.

Matrikkel

ø

01.09.16

er hentet

i sin helhet fra dette arbeidet.

o

Fokus 2 - Konsept,

1 - Etablere
Verktøy

Fokus

Fokus 2 — Prioriterte

1 - Vanskelige

o

Fokus 3 — Rammene

ø

01.01.19

- 31.12.19:

ø

01.01.20:

ø

01.01.20

- 31.12.20:

9.5.2

Fremdrift

o

planlegging,

prioritering

Kommuneorganisasjon

tjenester

strategi

områder

fra evalueringen

satsningsområder
for den nye kommunen
Fase 2
fra gamle kommuner

Gjennomføring

til ny kommune

Fase 3

ny kommune

Nye Asker kommune
Awikle

lanseres
Hurum,

Røyken

og gamle Asker kommuner

og avhengigheter

for A 5

2016

2017

Q4

Etablere

for utvikling

Fase 1

overføring

Fokus - Oppstart

ambisjoner

i delprosjektet.

og prioritering

visjon/ambisjon,

Gjennomføring

Fokus - Gradvis

for de ulike oppgavene

for midlertidig

og administrative

planlegging

o

Konsept,

løsninger

for politiske

o

en tidsplan

har, oppgraderingsbehov,

av prosjekt:

digitale

Gjennomføring

— 31.12.18:

Nye Asker

det kan bli behov for nyanskaffelser

Ståstedsanalyse,

— 31.12.17:

01.01.18

i arbeidet

Etablering

Fokus

o

Faser

kommunene

og på hvilke områder

- 31.12.16:

delprosjekt.

til at en blir en foregangskommune

rekkefølge

og det er utarbeidet

-

ø

- i prioritert

o

01.01.17

er et stort og omfattende

og en har forventninger

igangsatt

-

ø

og systemer

i Norge.

hvilke systemer

(digitalisering),

plattformer

midler til dette arbeidet

Oppgaver

Her er arbeidet

1.

digitale

statlige

Q1

Q2

2018
Q3

Q4

Q1

2019
Q3

Q2

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

prosjekt

Fase 1: Vanskelige
satsningsområder,
kommunen
Fase 2: Gradvis
ny kommune
Fase 3: Oppstart

Oppsettet

områder,
rammene

overføring

prioriterte
for den nye
fra gammel

til

ny kommune

i systemene,

med godkjenningslinjer

m.m., vil avhenge

av delprosjekt

A2 og den nye

organisasjonsstrukturen.
I tillegg til støtten
planlagt

gitt fra KMD til oppstartsaktiviteter

til daglig drift og utvikling

ressurser,

og dimensjoneringen

av de eksisterende
av prosjektet

av prosjektet,

har kommunene

kommuners

digitale tjenester.

må det jobbes

videre

de ressursene
Prosjektet

som er

vil kreve store

med fremover.

Økonomi:
ø

2016 - 5 mill. støtte fra KMD til oppstartsaktiviteter

av prosjektet

Muligheter:
ø

2017 - Det søkes støtte fra ovenstående

ø

Andel av IKT-utviklingsmidler

ø

Andel av nasjonal

ø

Andel av tjenesteområdenes

tilskuddsordning

også i 2017

i de tre kommunene

tilskuddsordning

som gis i fm kommunesammenslåinger

utviklingsmidler

i de tre kommunene

Personalressurser:
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Kommunene

har de ressursene

de har til daglig drift og utvikling

innleie /konsulenter

9.5.3

Delprosjektet

Mandat

skal:

Sikre nødvendige

digitale

tjenester

perioden

2016 - 2020

Etablere

strategi

Evaluere

de tre kommunenes

kommunen.

Etablere

praksis»-løsninger

nye digitale

Implementere

løsninger

de valgte digitale

strategi

for digitalisering

kommunen,

både administrativt

og arkiv- og dokumentasjonsforvaltning

digitale

løsninger

Som en del av evalueringene

eller «beste/neste
Etablere

for digitalisering

til den midlertidige

pr delomràde

per delomráde

for perioden

og velge digitale

skal det evalueres

og politisk for
2016-2020

løsninger

for den nye

om alternative

løsninger

bør velges som digital løsning for den nye kommunen.

for den nye kommunens
løsningene

prioriterte

satsningsområder

for den nye kommunen

og arkiv- og dokumentasjonsforvaltning

for perioden

2020-2024

Avvikle de digitale løsningene i de gamle kommunene
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9.6.1
Kartlegge

dagens

praksis

2)

Kartlegge

dagens

organisering

Kartlegge

dagens

modeller

Kartlegge

dagens

innkjøpsavtaler

5)

Utarbeide

anbefaling
Fremdrift

i arbeidet

og regnskapsfunksjonene

for innfordring
og behovet

til ny organisering
og forventet

er avhengig

av økonomi-

av internkontroll

3)

9.6.2

rekkefølge

og organisering

4)

Dette delprosjektet
Faser

— i prioritert

Oppgaver

1)

ressursbruk

av beslutninger

for A 6

for nye

og nye rutiner

i delprosjekt

2016

A/P 4 når det gjelder
2017

Q4

Q1

Q2

avgifter

og brukerbetaling.

2018
Q3

Q4

Q1

Q2

2019
Q3

Q4

Q1

Q3

Q2

Q4

Plan for samkjøring
Utarbeidelse
Økonomi-

av skyggebudsjett

og regnskapssystem

Internkontroll
Kommunal innfordring og harmonisering
av kommunale avgifter
Offentlige

anskaffelser

9.6.3
Delprosjektet

Mandat
skal kartlegge

regnskapssystem,
anskaffelsesavtaler.
Delprosjektet

og innkjøp

dagens

organisering
Arbeidet

praksis og deretter

av internkontrollen,
må sikre etablering

skal se etter muligheter

utarbeide

og etablere

en modell for innfordring
av nødvendige

for digitalisering

avtaler

og effektivisering

et helhetlig
i kommunen

og reglement
sammenlignet

økonomi-

og

og nye innkjøps-

og

for de ulike områdene.
med dagens

ordninger

og

systemer.

39

Asker,

Hurum og Røyken

behov for à kartelegge
bygg og vurdere

har i dag valgt ulike strategier

kommunale

eiendommer

hvilke bygg som skal benyttes

9.7.1

Oppgaver

- i prioritert

Kartlegge

2)

Vurdere

3)

Verdifastsettelse

av eiendommer

4)

Vurdere

framtidig

eierskapsmodell

9.7.2

Fremdrift

i delprosjekt
vurderinger

beskaffenhet

vurderinger

kommunale
og framtidig

Kartlegge

eiendommer

Det er derfor

eierskapsmodell

for kommunale

eierskapspolitikk

som utmeisles

og eierforhold

for kommunale

og forventet

av de kommunale

eiendomsmasse.

framtidig

i nye Asker.

bruk av kommunale

eiendommer

eiendommer

ressursbruk

rundt eierforhold

må sees i sammenheng

eiendommenes

samarbeid

beskaffenhet

med hvilken

og eierskap.
ha betydning

Videre vil dette delprosjektets
for arbeidet

som gjøres

i delprosjekt

A2

lokalisering.

Faser i arbeidet for A 6

ProsjektA6:

til ulike formål

A/P 3 som tar for seg interkommunale

når det gjelder

vurdere

rekkefølge

1)

Delprosjektets

eksisterende

for å ivareta kommunens

og eierforhold,

2016

Eiendom

og verdifastsette

Q4

2018

2017

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2019

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

eksisterende

kommunale eiendommer og eierforhold
Vurdere beskaffenhet
og framtidig
kommunale eiendommer
Vurdere framtidig eierskapsmodell
kommunale eiendommer

9.7.3
I henhold
framtidig

kartlegge

bruk av kommunale

kommunale

for

Mandat

til intensjonsavtalens

skal delprosjektet

bruk av

føringer

om fremtidig

eksisterende
eiendommer,

kommunale

organisering
eiendommer

foreta verdifastsettelser

av eiendomsfunksjonen
og eierforhold,
og vurdere

(kapittel

vurdere

framtidig

3.4 bokstav

beskaffenhet

eierskapsmodell

e)

og
for

eiendommer.
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10.

Resultat

av overordnet

risikoanalyse
Med utgangspunkt
overordnet

i de foreslåtte

risikoanalyse

Formålet

med å gjennomføre

som kan påvirke

en risikoanalyse

gjennomføringen

vil kommunene
derigjennom

at denne

overordnede

Den foreliggende

en

En oversikt

uønskede

til slike hendelser

iverksette

hendelser

på et tidlig stadium

risikoreduserende

tiltak og

gjentas

etter behov gjennom
risikobilde.

som oppdateres

over hvilke kriterier

forutsettes

at det utarbeides

tilsvarende.

slik det framsto

for at de vil inntreffe

hele

Videre

i november

og hvor alvorlige

2016.

identifiserte

konsekvensene

og konsekvens.

Konsekvens

er vurdert

som er benyttet

for å vurdere

sannsynlighet

vil være. Det

med tanke på tid,
og

følger som vedlegg.
hendelser

risiko at iverksetting
definere

av programmet,

er basert på risikobildet

ut fra sannsynligheten

og omdømme.

Uønskede

4 er det gjennomført

har vært å identifisere

Ved å ha kjennskap

tid gir et dekkende

med en skala fra 1-5 for både sannsynlighet

konsekvens

med en verdi (sannsynlighet
av risikoreduserende

risikoreduserende

identifiserte

hendelsene

programorganisasjon

risikobildet,

over identifiserte

slik dette framsto

I figur 10 gis en justert

oversikt
forventes

av figuren

det lagt opp til at risikoanalysen
delprosjekt

Risikobildet

det at risikoen

framgår

og forhold

en risikoanalyse
hendelser

En en mer fullstendig

å ha så høy

er det arbeidet

vil sannsynlighet

og/eller

med å

konsekvens

for de

av en robust

i sammenslåingsprosessen.
i tre kategorier:

høy, middels

og lav. Dette er det

2016.
hendelsene
reduseres

skal følges opp og gjentas

liste over identifiserte
til i figurene.

og suksesskriterier

hendelser
i november

enn 12 er vurdert

gjelder tiltak knyttet til etableringen
kompleksiteten

vil derfor være gjenstand

skal gjennomføre

En nummerert
det henvises

Spesielt

over de samme

som er høyere

For disse hendelsene

av disse tiltakene

som er egnet til à håndtere

det framgår
programmet.

x konsekvens)

tiltak er nødvendig.

tiltak. Ved iverksetting
kunne reduseres.

I figur 9 gis en oversikt
inititelle

risikosanalysen

for hvert delprosjekt

risikoanalysen

er vurdert

i kapittel

i kommunesammenslåingsprosessen.

slik at den til enhver

risiko - og sàrbarhetsanalyser

kvalitet

så tidlig i prosessen

kunne ta hensyn til disse i planleggingen

Det forutsettes

opereres

og suksesskriterier

av sammenslåingen.

bidra til å sikre måloppnåelse

programgjennomføringen,

hendelser

målformuleringer

for sammenslåingsprogrammetg

Æ

at risikoreduserende

betraktelig

dersom

ved fastsatte

for løpende

milepæler

oppdatering.

beskrivelse

følger under figurene.
av uønskede

iverksettes.

Som

Som nevnt er

i gjennomføringen

av

Det er også lagt opp til at det enkelte

og følge denne opp på tilsvarende
og forhold

tiltak er identifisert.

tiltakene

måte.
Det er denne

hendelser,

nummereringen

med kobling

til resultatmål

av vedlegg.

9 En foreløpig analyse ble foretatt et utvalg ledere fra toppledergruppene
i de tre kommunene
17.10.2016. Analysen er senere
supplert av hovedtillitsvalgte
og vernetjenestene
i de tre kommunene
i møte 18.11.2016. På en samling for toppledelsen
i alle

tre kommunene 24.11.2016 ble det utarbeidet forslag til risikoreduserende tiltak.
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Figur 9: Oversikt

over identifiserte

hendelser

og forhold

i tre kategorier.
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pr november

2016.
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Figur 10: Justert oversikt over hendelser etter at risikoreduserende tiltak er identifisert
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Liten

10.2.1

Nummerert

Uklar ansvarsfordeling
Mangel

på ressurser

Utydelig
Mangel

styring

oversikt

til å opprettholde

og ledelse

Uavklare
Misnøye

Usikkerheter

12.

Press fra media

i prosjektet

og folkevalgte

av vilkår for ansatte

om fremdriften

Manglende
Uenighet

15.

Politiske

16.

Forventningsgap mellom politikk og administrasjon

17.

Manglende

18.

Klarer ikke à etablere

eller for sene avklaringer
rundt lokalisering

når det gjelder

oversikt

19. Motstand

over prosjektets

selskaper

(IKS)

kostnader

"neste praksis"

- en praksis

som er bedre enn summen

av de tre kommunenes

praksis

mot endring

i administrasjonen

20.

Ulike arbeidsmetoder

21.

Svak politisk forankring

22.

Manglende

23.

Klarer ikke å synliggjøre

kapasitet

(mellomledere)

og kultur i de tre kommunene
hos leverandører
gevinster

av digitale

24.

Lite koordinert

planprosess

Fellesnemnda

har status som interimnemnd

26.

Misnøye

27.

Motstand

28.

Uklare forventninger

i forbindelse
mot endring

og strategiutvikling

med etablering

i prosjektperioden
fram til kongelig

resolusjon.

av ny ledergruppe

blant innbyggerne
til de tre kommunenes

Statisk og lite oppdatert
Tap av kommunenes

tjenester

underveis

25.

Usikkerhet

interkommunale

av arbeidsplasser

omkamper

eksisterende

30.

og felles pensjonsordning

i prosjektet

13.

31.

i prosjektorganiseringen

knyttet til datasystemer

14.

29.

i sammenslàingsprosessen

og kultur for nye Asker

knyttet til harmonisering

11.

for risikobildet

delprosjektene

fram til 2020

administrasjon

felles identitet

Driftsforstyrrelser

til grunn
mellom

av ansatte

roller mellom

Manglende

god drift i de tre kommunene

kompetanse

i perioden

involvering

som ligger
- grensesnitt

i prosjektet

på riktig og tilstrekkelig

Tap av nøkkelpersonell
Manglende

over de hendelser

innad i prosjektorganisasjonen

bidrag inn i prosjektet

styringsdokument

samarbeidspartnere

rundt offentlig

oppgavefordeling

(fylke/kommune)
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11.
Foreløpig
programmet
Kommuner

som slår seg sammen

får dekket engangskostnader

Nye Asker vil motta 40 mill. kr i tilskudd
om sammenslåing

er gjort, sommeren

kommune

prosjektmidler.

bevilger

I tillegg

har kommunene

Utbetalt

fra Kommunal-

Kommuner

mill. kr i reformstøtte.

I det vedtatte
tillegg

(sak 16/06).

For hvert delprosjekt
delprosjekt

rapporterer

De største

kostnadene

Erfaringen

er differensiert

i den nye kommunen.

Reformstøtten

etter innbyggertall.

blir gitt uten ytterligere

er det vedtatt

vedtatt en budsjettramme
Fellesnemnda

søknad

for "veier,

at

vedtak

om at Asker

Tilskuddet
bredbånd

går til alle sammenslåtte
Asker,

er
og

kommuner

Hurum og Røyken

fra kommunene,

bør inneholde

forbruk

en budsjettramme

på 7,5 millioner

skal vedta tilsvarende

må det utarbeides

Budsjettene

omstruktureringer

i vertskommuneavtalen

og er hentet fra ordningen

vil også få reformstøtte.

vertskommunesamarbeidet

fellesnemnda.

Det er beregnet

når nasjonale

som skal slå seg sammen".

Støtten

Utbetalingen

modell.

utbetales

og utbetales

vil motta 30

på tidspunktet

for

1.1.2020.

har fellesnemnda

millioner

Beløpet

2017. Inntil da følger bestemmelsene

i kommuner

i reformperioden.

etter en standardisert

av engangskostnader.

5 mill. kr til utvikling av digitale tjenester

mottatt

som slår seg sammen

sammenslåingen,

til dekning

og moderniseringsdepartementet

andre digitaliseringstiltak

med vedtak

budsjett for

i henhold

budsjetter
til budsjett

i sammenslåingsprosessen

budsjettrammer

som innarbeides

ressursinnsats,

på 2,5 millioner

kroner for 2016. I

for 2017, i tillegg til et IKT-budsjett

i prosjektmandatene

tjenestekjøp

på 5

for 2018 og 2019.

og anskaffelser.

som skal godkjennes
Prosjektleder

av

for hvert

til programleder.
kan forventes

å komme

i forbindelse

med nyanskaffelser

eller

på lKT- området.

fra tidligere

sammenslåingsprosesser

er knyttet til programorganisasjonen,

er at de største

innleie av ressurser

direktekostnadene

i sammenslåingsprosessen

og konsulentkjøp.
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12.
Prosjektstyringsog
rapporteringsmekanismer
Omfanget

av programmet,

gevinstrealiseringen

varigheten

Dette for å sikre at programmet
eller delprosjekt
Styringsetablert

leverer

som er avhengige

og rapporteringsregime
i kommunene

verktøyene

av programmets

i henhold

Det er opprettet
fremdriften

og ambisjonene

for

og rapporteringsregime

til målsetningene,

skal følge retningslinjene

når det gjelder

korrigerende

aktiviteter

et styrings-

og at forsinkelser

for programmet.

ikke oppstår

i arbeidsutvalg

av hverandre.

program-

i Difis prosjektveileder

og de rutiner som allerede

er

og porteføljestyring.

som tas i bruk skal sikre at programstyret

iverksette

til enhver

tid har oversikt

over status i programmet,

og kan

tiltak så fort avvik oppstår.

en egen prosjektportal

i programmet.

Portalen

på mange

tilsier at det er behov for å etablere

Portalen

for oversikt

er tilgjengelig

over alle prosjekter

og aktiviteter

som har betydning

for

her: https://ekstranett.asker.kommune.no/nyeasker

har to nivåer:

1. Dppfølging
ø

av det enkelte

Målgruppe:

Prosjektstyrer,

virksomheter
ø

Formål:

prosjekt/arbeidsutvalg/den
prosjektledere,

enkelte

delaktivitet

utvalgsledere,

i programmet

i egne «arbeidsrom».

prosjekt-/utvalgsdeltakere

og berørte

i alle tre kommuner.

Rapportering,

dokumentdeling,

oppgavefordeling,

oppfølging

av framdrift,

usikkerhet,

og

interessenter.
2. Aggregert
ø

rapportering

Målgruppe:

og oversikt

Programeier

virksomhetsledelsen
ø

Formål:

Aggregert

og usikkerhet.

(Nemnd),

rapportering

i programmet

Programledelse

i alle tre kommuner

i et «porteføljerom»

(programleder

(3K rådmenn

til programeier

Framdriftsrapporteringen

gevinstrealisering

Prosjektveiviseren

over alle aktivitetene

og ny rådmann)

og

med Iedergrupper).

og programledelse

på framdrift,

vil hele tiden ses i lys av arbeidet

avhengigheter,

økonomi

med endringsledelse

og

på programnivå.

gir føringer

på hva som må til for å styre prosjekter

og aktiviteter

på en gjennomgående

lik

måte for å sikre kvaliteten på leveransene, men fokuserer samtidig på at både metodikken og verktøystøtten skal
tilpasses

omgivelsene

og det enkelte

oppdrag

som skal løses. Begge disse hensynene

er ivaretatt

i

prosjektportalen.
Det skal ikke settes
hensikt.

prosjektportalen.
tilstrekkelig

og rapporteringsregimer

Hvert delprosjekt/utvalg

for å gi relevant

Hvert prosjekt/utvalg
programmet
detaljer,

i gang styrings-

Det legges derfor opp til at det kan være ulikheter
vil få bistand

støtte i forhold

Dette vil sørge for gjennomgående
jevnlig

lik rapportering,

oppdragene

sitt arbeidsrom

og resultat

og ikke har en spesifikk

delprosjekter

automatisk

og systemet

som er

for oppdraget.

aggregeres

prosjekt/utvalg

og utvalg bruker

med de verktøyene

som gjør det mulig å følge framdriften

at rapportene

er det også enkelt å klikke seg inn i det enkelte

rapporterer

til å designe

til oppgaveløsning

har hver sin like rapportmodul,

på en enkel måte, gjennom

som hemmer

i måten de enkelte

på tvers av

til porteføljeområdet.

og se hele rapporten

vil automatisk

flagge

Ønsker

man

med kommentarer.

prosjekter

som ikke

(månedlig).
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Vedlegg

Avtale

om

vertskommunesamarbeid
mellom

Asker,

[Fellesnemnd

Røyken

og Hurum

kommuner

for kommunesammenslåing]

Samarbeidsavtale
med felles folkevalgt
Kommuneloven
§ 28-1 c.

Vedtatt

av Hurum

Vedtatt

av Røyken

Vedtatt

av Asker

UTKAST

kommunestyre
kommunestyre
kommunestyre

nemnd

[xx.xx]2016
[xx.xx]2016
[xx.xx]2016

16.10.2016
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1.

Formål

med avtalen

De tre kommunene har vedtattå

slå seg sammen med virkning fra 1.1.2020, og har inngått

lntensjonsavtale

12. mai

om dette

datert

2016.

Formålet med herværende samarbeidsavtale er å skape en formell ramme for en felles nemnd
som

kan samordne

formelt

forberedende

kan oppnevne

2.

fase

fellesnemnd

.

.

med hjemmel

O

.

I pavente

I sammenslåmgsprossen,

i inndelingslova

av at partene

§ 26.

Partene

Vertskommune:

Asker

Samarbeidskommuner:

Røyken

3.

og Hurum

Felles folkevalgt

Vertskommunesamarbeidet
kommunene
Nemnda

Iedes

er representert
velger

Ordførere

selv

Ieder

og rådmenn

Nemnda

behandler

o

Det skal

vedtas

-

Det

avholdes

skal

folkevalgt

medlemmer

og nestleder

saker

blant

nemnd

med

sine

og treffer

møteplan

(Nemnda),

personlige

der

hver

av

varamedlemmer.

medlemmer.

for

møte

sine

Nemndas

når lederen

i møter

vedtak
virksomhet

finner

det

påkrevd,

eller

minst

3 medlemmer

det

o

Det skal

foreligge

-

Det

føres

4.

tre

har møte- og talerett.

o

krever

av en felles

med

nemnd

skal

møteinnkalling

protokoll

og sakskart

fra Nemndas

Nemndas

til Nemndas

møter

møter

myndighet

og

oppgaver
Nemnda

kan

eventuell

behandle

alle

saker,

også

kommunesammenslåing

Nemnda

skal

uenighet

skal

inndelingslova

være

et konsensusorgan

Nemnda
§ 26,

vurdere
eller

av prinsipiell

mellom

de tre

som

forsøker

om spørsmålet

til nytt

karakter,

kan

kommunestyre

som

gjelder

forberedelse

til en

kommunene.
å oppnå
utsettes

enighet

i alle avgjørelser.

til fellesnemnd

er konstituert.

Forhold

kan
som

Ved

opprettes

likevel

etter

vurderes

som nødvendige å ta stilling til, avgjøres med alminnelig flertall, etter forutgående høring i
hver

av kommunene.

Nemnda

skal Iegge til rette for et godt samarbeid

kommunene,

fram

Nemnda

holde

skal

mot

etableringen

kommunestyrene

av den
l de tre

nye

mellom

prosjektleder

og rådmennene

i de tre

kommunen.

kommunene

løpende

orientert

om sitt

arbeid.
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Nemnda
har

har

likevel

ikke

fullmakt

et spesielt

til å treffe

ansvar

vedtak

for å vurdere

som
saker

gjelder
som

driften

kan

i de tre

kommunene.

ha økonomiske

eller

Nemnda

arealpolitiske

konsekvenser for den sammenslåtte kommunen
I saker

der

Nemnda

kompetansen

avgi

til å treffe

innstilling

kommunestyrene

som

vedtak

deretter

kan treffe

ø

reglement

for godtgjøring,

fastsettelse

av budsjett,

vedtak

i saken.

ø

ansettelse

jf.
jf.

av rådmann

ligger

parallelt

likelydende

ø

utelukkende

behandles

kommuneloven

Dette

selv,

kommunene,

gjelder

blant

slik

kan

at de tre

annet:

§ 42

kommuneloven

for den

til kommunestyret

i de tre

§ 45 nr. 2

sammenslåtte

kommunen,

jf.

kommuneloven

§ 22 nr.

2
ø

valg

av revisor

Nemnda

kan

eventuelt

inndelingslova,

for den
vente

med

i de tre

kommunene

Nemnda.

samme

kan

Alle

Det

kan også

saker

de blir

som

gjelder

for å sikre

kommuneloven

Nemnda

kan

være

Nemnda

forholdet

opprette

prosjektleder
mellom

fellesnemnd

i fellesskap

fullmakt

kommunene
felles

medvirkning

arbeidsutvalg,
der dette

kan gi utvalgene

5.

er oppnevnt

§ 78 nr. 2
etter

har etter loven.

for seg eller

fremme

som

til å fremme
arbeidsgiver

partssammensatt

saker

for

saker.
og de ansatte,

utvalg

og medbestemmelse

et felles gruppelederforum

representert

av prinsipiell

hver

til det

kommuneloven

medlemmer.

forelegges

de ansatte

vedtak

jf.

(Felles

PSU),

skal

før

opprettet

i sammenslåingsprosessen,

jf.

§ 25.

Det skal opprettes

skal

kan

nemndas

av Nemnda

kommunen,

fellesnemnda

gi ansatt/engasjert

behandlet

særskilt

å treffe

med de fullmakter

Rådmennene

Nemnda

sammenslåtte

som referansegruppa

underutvalg

og arbeidsgrupper

for Nemndas
etter

arbeid.

behov.

De ansatte

i saker

som

er relevant.

myndighet

til å treffe

vedtak

i enkeltsaker,

eller

ikke

er

karakter.

Vertskommunens

ansvar og

forpliktelser
Asker
ø

kommune

påtar

seg følgende

Stille

til disposisjon

merkantil

ansvar:
og faglig

sekretariatsbistand

for Nemnda

og oppnevnte

arbeidsutvalg
ø

Stille

ø

Utbetale

til disposisjon

ø
ø

Sørge for fortløpende
utadrettet
informasjon
om Nemndas arbeid
Ivareta arbeidsgiveransvaret
for medarbeidere
som arbeider for Nemnda

godtgjøring

lokaler

og andre

til Nemndas

for og revisjon

fasiliteter

og arbeidsutvalgenes

av Nemndas

arbeid,

medlemmer

ø

Sørge for regnskap

ø
ø

Sørge for arkivering av Nemndas virksomhet,
i henhold til arkivlova
Sørge for at fylkesmannen
blir orientert om vertskommunesamarbeidet

i henhold

til kommuneloven
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6.

Samarbeidskommunenes

ansvar og forpliktelser
Røyken

og Hurum

o

Stille

o

Sørge

7.

kommuner

påtar

til disposisjon

seg følgende

nødvendig

for fortløpende

faglig

utadrettet

ansvar:

bistand

for

informasjon

Nemnda

om

arbeid

Nemndas

arbeid

Økonomi

Nemnda

skal

Nemnda

selv. Budsjettrammen

bevilges

Finansieringen

særskilt

av Nemndas

budsjettramme

virksomhet

kommune

o

Asker

o

Røyken kommune

23,4 %

o

Hurum

10,4%

Eventuell

statlige

Nemnda.

Disse

Asker

66,2

kommune
tilskudd

kommune

kommer

forskutterer

kommune

Prosjektregnskapet

8.

skal

finansieringen

føre
skal

i utgangspunktet

særskilt
tertialvis

Samarbeidsavtalen

9.

med

trer

i kraft

hjemmel

skal

før ovennevnte

på innstilling

på følgende

fra

vedtas.
fordeling:

av Nemndas

fordeling
arbeid

i sin helhet
kommer

frem

disponeres

av

til anvendelse.

til Stortinget

har truffet

våren 2017.
prosjektregnskap

fremlegges

Nemndas

virksomhet.

for godkjenning.

og varighet

fra undertegnelsen,

i inndelingslova

for

Nemnda

ikrafttredelse

fellesnemnd

baseres

kommunesammenslåingen

til fradrag,

vedtak om kommunesammenslåing
Asker

skal

basert

med at samarbeidsavtalen

°/o

øremerket

midlene

for sin virksomhet,

for 2016 vedtas samtidig

og gjelder

fram

til partene

kan etablere

§ 26.

Oppsigelse

og endring av

avtalen
Hver

av partene

Dersom

partene

kommuneloven

kan si opp
er enige
§ 28-1

avtalen

om det,

med

ett

års varsel.

kan samarbeidet

oppløses

med

øyeblikkelig

virkning,

jf.

i.

Vedlegg
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Regler

for godtgjøring

Denne

avtalen

er undertegnet

i 3 (tre)

eksemplarer,

ett

til hver

av partene.

[DATO]

For Asker

kommune

For Røyken

kommune

For Hurum

kommune
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Vedlegg

Regler

om dekking

Tap av inntekt

av utgifter

for Nemndas

a)

Tapt arbeidsinntekt

b)

Tapt inntekt

Tapt

inntekt

attestert

dekkes,
som

tap

medlemmer/varamedlemmer

ikke

dekkes

av arbeidsgiver

som selvstendig

dokumenteres
c)

og økonomisk

kan dokumenteres

følgende

satser:

dekkes fullt ut

naeringsdrivende

dog slik at beløpet

etter

som kan sannsynliggjøres/

ikke

må overstige

kan dekkes

etter

kr 7.500
søknad,

per møte

dog slik at

beløpet ikke må overstige kr 2.500 per møte

Nødvendige

utgifter

dekkes

etter

Regler

om godtgjøring

Nemndas

a)

statens

Faste

b)
Variabel

kost

og overnatting

for reiser

i forbindelse

med

vervet

regulativ.

medlemmer

godtgjøres

etter følgende

satser:

medlemmer:

Fast godtgjøring
Variabel

til skyss,

per år:

godtgjøring

5,0 % av godtgjøring som gis til statsråder

per møte:

0,2 % av godtgjøring

som

gis til statsråder

per møte:

0,3 % av godtgjøring

som

gis til statsråder

Varamedlemmer:
godtgjøring

Godtgjøringen

dekkes

av Nemndas

budsjett.
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Reglement
Vedtatt

for Partssammensatt

av fellesnemnda

30.09.2016

- sak

16/03

1. Partssammensatt
sammenslåing

utvalg(PSU)

utvalg

(PSU) i forbindelse

av kommunene

Hurum,

med

Røyken

og

Asker
Partssammensatt

utvalg (PSU) er opprettet

25, jf. Hovedavtalen
Partssammensatt
ansatte,

av Interimsnemnda/

Fellesnemnda

i medhold

av kommuneloven

§

del B § 4.
utvalg skal behandle

jf. kommuneloven

saker som gjelder

§ 25 og hovedavtalen

forholdet

mellom

del B § 4. Det henvises

kommunen

som arbeidsgiver

i denne sammenheng

og de

også til AML § 8-

2.

Leder for utvalget sørger for innkalling til utvalgets møter. Møteinnkalling
utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.
Rådmannen

forestår

gjøres kjent for

sekretariatet.

2. Formål/mandat
Partssammensatt

utvalg skal være et drøftings-

og konsultasjonsorgan,

hvor det foregår

gjensidig informasjon og rådslagning mellom fellesnemnda og fagorganisasjonene, i arbeidet
med å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge nye Asker
kommune.

PSU skal sikre at beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig og at flest mulig
perspektiv
Utvalget

er belyst.

skal gi uttalelse

forbindelse

i saker som vedrører

med kommunesammenslåingen.

og et best mulig beslutningsgrunnlag
og de ansatte

overordnede
Samarbeidet

ved behandling

personalpolitiske

spørsmål,

retningslinjer

skal med dette bidra til à sikre ansattes

av saker som gjelder

forholdet

mellom

og planer

i

medvirkning

den nye kommunen

ved kommunesammenslàingen.

Fellesnemnda

representerer/ivaretar

i dette utvalget arbeidsgiver

og

arbeidstakerorganisasjonene de ansatte. Medlemmene må være åpne og lyttende til hverandre
og konstruktive

i sine løsningsforslag.

Utvalget fatter ikke vedtak, men er sentralt plassert i behandlingen av saker som gjelder
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. I det ligger det en plikt til å
benytte utvalget som innstillende organ for følgende saker som avgjøres av

Interimsnemnda/Fellesnemnda:
‘I

Overordnet

personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk

Overordnede personalstrategier
Arbeidsreglementer
Som eksempel
Relevante

på plan- og strategisaker

saker som partene

ønsker

er overordnet

å informere

IA-arbeid

og HMS.

om eller drøfte

3. Sammensetning
Partssammensatt

utvalg består av fellesnemdas

3 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene
4 observatører fra arbeidstakerorganisasjonene
l hovedverneombud

(observatørstatus

De 7 representantene/observatørene

9 representanter

(1 fra hver av kommunene)
(l fra Hurum, l fra Røyken og 2 fra Asker)

i PSU)

fra arbeidstakerorganisasjonene

skal representere alle 4

forhandlingssammenslutninger
Det velges personlige varamedlemmer
Fellesnemda velger leder og nestleder

for PSU

4. Ikrafttreden
Reglementet

trer i kraft med virkning

fra 1. oktober

Drøftingssaker
skal legges fram for utvalget
prosess og forslag til endringer
Tvistebestemmelse:
6.

Tvist om forståelse

2016. Reglementet

kan endres

av Fellesnemnda

selv.

slik at partene kan gi innspill både i forhold til

av denne avtale løses i tråd med Hovedavtalens

del A §

2

Vedlegg

Kriterier
Sannynliget

3: Kriterier

for vurdering

for vurdering

av sannsynlighet

av sannsynlighet

og konsekvens

og konsekvens

b
Mindre enn 5% s'anse for at hendelsen
5-25% s'anse for at hendelsen

2srosessen.

inntreffer ila. sammenslåin

inntreffer ila. sammenslåin

S ' TOSBSSGH

Konsekvens
I

Arbeid/ leveranse!

Arbeid/leveranse

sammenslåingsprosessen

sammenslåingspmsessen i tråd

fullfres

med planlagt kvalitet

Du"

i tide (<1 mnd.)

av amme] leveranser'

forlenges noe lenger enn
planlagt (3 mnd.)

Tap av tillit fra enkelte i kommunene.

Deler av arbeidlleveranse i
sammenslåingspro e en har noe
lavere kvalitet enn planlagt.

- Noe negativ oppmerksomheti lokal media
- Tap av tillit og økt tumover hos enkelte enheteri kommunene
eller enkelte lokale/regionale interessenter.

Hele ameidemevemnsen
i
sammenslåingspmsessen
har noe
lavere kvalitet enn planla_gt.

-

Hele arbeidetlleveranseni

"' _ ,

Hele
» forlenges

betraktelig

(6 mnd.)

Hele sammenslåingsprosessen
‘ sliter med å komme i mål, og
viktige oppgavermå fullføres

L 9""

53"'"°nS'55fl95tid5PUnkM

_, r

Stor negativt oppmerksomhet

har

Høy tumoveri

Kvaliteten ved arbeidet/leveransen
i
.
;a:::e:kssl:'pntg:’:l:::s°"
er så 'av

flere kommuner,

eller betydelige

i nasjonal media.

Tap av tillit og motstand fra betydelige

betydelig lavere kvalitet enn
glanlagt.

'

Stor negativ oppmerksomhet i lokal media
Tap av tillit og økt tumover fra hele korrmuner
grugær lokale/regionale interessenter.

interessenter.

inkludert mellomledere.

Stor og langvarig negativ oppmerksomheti

nasjonal media.

Tap av tillit og betydelig rnotstand hos innbyggeme
lokale/regionale interessenter.

og betydelig

- Høy tumoveri alle kommuner, inkludert toggledelse.
O 2016 DelomeA5

6

6

3

v

i
grensesnitt

mellom delprosjektene

Uklar

i

-

roller og mandat for

prosjektorganisasjonen

på grunn av prosjektorganisasjonen

5

Samtlige

5
1

høy kompleksitet. Kan bidra til å
skape usikkerhet og fonfirring

blant

de involverte i prosjektet. Forsinker
framdrift.

Mangel på ressurser til å opprettholde god drift i de tre

Komrmnene

kommunene

drift fordi mange sentrale personer

samnenslâingsprosessen

er bundet opp i prosjektet. Kan gi

dets leveranser

i samrnenslâingsprosessen

mangler ressurser til

-Kontroll på

5

5

Santtlige resultatmål

4

5

Samtlige resultatmål

4

5

Driftsforstyrrelser

er rrinirnert

uti

og

redusert kvalitet på kornmunens

-Endringsledelse

tjenester.

-Tydelige roller og mandat for

Utydelig ledelse og styring av

-Kontroll på

prosjektet, f.eks på grunn av

sarrmenslåingsprosessen

utydelige mandat ogleller "svak"

dets leveranser

leder, kan gi rnangelfull

-En kompetent

prosjektorganisasjonen
Utydelig styring og ledelse i prosjektet

måloppnåelse

prosjektorganisasjon

og

med

tydelige roller og mandat
Mangel på riktig og tilstrekkelig kompetanse

i prosjektet

Får ikke tilstrekkelig og riktig
korrpetanse

Kontroll pá
sarrmenslåingsprosessen

inn i prosjektet

grunnet prioritering
driftsoppgaver
korrpleksitet

av

og

1

dets leveranser

eller prosjektets
karakter og omfang.

W vil svekke kvaliteten og

máloppnåelseni prosjektet
Tap av nøkkelpersonell

i perioden fram til 2020

Endringsledelse

Samtlige resultatmål

4

4

Uklare roller mellom adrrinistrasjon

-Tydeige

-Synergier

4

4

og politikk angående ansvar for

prosjektorganisasjonen

4

4

Usikkerhet om egen framtid
rnedfrer

at nøkkelpersonell

i

endringsprosessen

slutter i jobben.

Skaper kapasitets-

og

korrpetanseutfordringer

Uavklare roller mellom adninistraäon

og folkevalgte i

prosjektorganiseringen

styring av prosjektet

roller og mandat for

er realisert og

utnyttet

Kan føre til at

-En helhetlig

beslutninger tas på feil nivå. Behov

organisasjonsstruktur

for ekstra awlaringsrunder

etablert

og

er

dermed svak frerndrift og
forsinkelser
Manglende felles identitet og kultur for nye Asker

Fare for at man opprettholder

en

Endringsledelse

Konirrunenes

"Vi og dem- kultur". Kan resultere i
at man ikke oppnår
forbedringer.
Msnøye

knyttet til harmonisering

utarbeidelse

av arbeidsvilkår

og

av ny, felles pensjonsordning

prosesser er

viderutviklet og forbedret

nskede

_

Uenigheter rundt harmonisering

av

Endringsledelse

Driftsforstyrrelser

er ninimert

4

4

Driftsforstyrrelser

er ninintert

4

4

Samtlige resultatmål

3

5

Samliige resultatmål

5

3

Driftsforstyrrelser

er rrinimert

3

5

Driftsforstyrrelser

er rninimert

5

3

vilkår og utarbeidelse av ny, felles
pensjonsordning.

Kan skape

grobunn for opplevelse av
urettferdighet
Driftsforstyrrelser

knyttet til datasystemer

Datasystemer

som ikke er

harrnoniserte.

Kan oppleve

-Kontroll på
sarrmensláingsprosessen

betydelig nedetid grunnet
innkjørings-

og

dets leveranser

og

-Ressursoptimalisering

samordningsutfordringer.

Kan gi

føre til driftsforstyrrelser

internt og

- I nnovasjon

negative oppslag eksternt

Usikkerheter

om frerndriften

i prosjektet

Usikkerheter

om framdriften

i

-Kontroll på

prosjektet på grunn av rrange
gjensidige avhengigheter

sarrmenslåingsprosessen

og

dets leveranser

manglende oversikt. Kan skape
dårlig fremdriftlforsinkelser
frustrasjon

og

-Endringsledelse

og

blant de involverte (både

interne og eksterne)

Må bruke mye tid på brannslukking involvering og korrmunikasjon

Press fra media

opp mot eksteme aktører, typisk
media. Høy interesse rundt
Manglende eller for sene avklaringer når det gjelder

Komnunene

interkomrmnale

ulike konstellasjoner.

selskaper (IKS)

inngåri

mange

IKS i -Kontroll på

Spesialiserte

tjenester og spisskorrpetanse

er

saniet i lKSene. Noen av dem er
kritiske for innbyggernes
Uenighet rundt lokalisering

av arbeidsplasser

sarrmenslåingsprosessen
dets leveranser
-Endringsledelse

sikkerhet

Uenighet rundt hvor

- Endringsledelse

arbeidsplassene

-Involvering

og tjenester skal

lokaliseres i nye Asker. Sterke
interesser

og

rundt arbeidslokasjon

blant ansatte kan skape rrisnøye og

et svekket samarbeidsklirrta

og korrrnunikasjon

1

Politiske orrkanper

Forventingsgap mellom politikk og adrrinistrasjon

Manglende oversikt over prosjektets kostnader

mot

.

og

konmer til uttrykk gjennom politiske prosjektorganisasjonen

prosjekt

orrkanper.

et

-lnvolvering og kommunikasjon

Høye forventninger fra politisk hold -Tydelige roller og rnandat for

Samtlige resultatrnål

4

3

12,0

Hele

angående når resultater fra

prosjektorganisasjonen

prosjekt

sanrnenslåingen skal realiseres

-lnvolvering og kontrunikasjon

et

Mangler tilstrekkelige økonomiske

-Kontrollpå

ressurser til å finansiere

sanrnenslâingsprosessen

ornstillingen, på grunn av høy

dets leveranser

Synergier er realisert og
og

4

3

12,0

utnyttet

Alle
faser

korrpleksitet og stort orrtfang. Kan
redusere kvaliteten på prosjektets
leveranser og gi dårlige prosesser.

Klarerikke etablere"nestepraksis"- en praksissom er Man klarerikke å utnytteall felles

Innovasjon

-Synergier er realisert og

bedre enn summen av de tre kornrnunenes eksisterende

kompetanse innad i de tre

Ressursoptimalisering

utnyttet

praksis

konrmunene under planlegging av

-Konmunenes

nytt teles tjenestetilbud og

viderutviklet og forbedret

3

4

12.0

Alle
faser

prosesser er

organisering grunnet tidspress og
mangel på innovativ. Resulterer i at

tjenestetilbudet
ikke oppnårdet
potensielle løftet som kunne vært
Motstand rnot endring i adrrinistasjonen (mellomledere)

Motkrefteri organisasjonene.

Endringsledelse

Driftsforstyrrelser er ninintert

3

4

12,0

Kanskje særlig fra

Litt ut í
pl uaiulru

melloniedere,som ikke føler seg
nok ivaretatt. Kan redusere

et

skape

et negativt ornstillingsklirna, og
hindre at gevinster kan tas ut.

Manglende involvering av ansatte

Manglende involvering av ansatte

Endringsledelse

Driftsforstyrrelser er ninimert

4

3

12,0

Litt uti

Llike arbeidsmetoder og kultur i de tre komnunene

under endringsprosessen kan
Uenigheter om hvordan arbeidet

Endringsledelse

Samtligeresultatrrål

4

3

12,0

Ale

skal utføres og struktureres med

Pwää

faser

bakgrunn i tre ulike kulturer og ulike
arbeidsmetoder. Kan skape splid
og et utfordrende sarrarbeidsklirra
innad i prosjektorganisasjonen.

Svak politisk forankring

3

4

12,0

Fellesnemnda er liten og har liten

-Tydelige roller og nandat for

partipolitisk bredde. Kan føre til at

prosjektorganisasjonen

prosjekt

andre partier opplever at de bir

-lnvolvering og komnunikaäon

et

oversett. Kan føre til onkanper

Samtlige resultatrnål

og

behov for ekstra
komnunestyrebehandlinger.

W

forsinke prosessen.

Manglende kapasitet hos leverandører av digitale
tjenester

Mange komrmner har sarrme

-Kontroll på
leverandør av digitale tjenester. Kan sarrmenslåingsprosessen og
oppstå nnnglende kapasitet hos

-Driftsforstyrrelser er minimer‘

2

5

10,0

Senere
faser

dets leveranser

leverandørene, fordi gjennomføres
flere store IKT-prosjekter sarntidig.
Kan forsinke oppstart og hindre
drift av IKT-systemer i nye Asker
Klarer ikke synliggjøre gevinster under veis

Vanskelig å synliggjøre gevinster

Synergier er realisert og

Ressursoptimalisering

3

3

9,0

utnyttet

ved sarrrnenslåingen på et tidlig

Alle
faser

stadium. Indikatorer på kvalitet og
effektivitet er "trege" og det tar tid á
dokumentere hvilke resultater som
er oppnådd.
Lite koordinert planprosess og strategiutvikling i

Mangelpå fellesintegrerte

-Kontroll på

prosjektperioden

planprosesser og strategiutvikling

sanrnensláingsprosessen

rrellom de tre komrmnene i de

dets leveranser

-Synergier er realisert og

neste tre årene. Kan føre til større

-Ressursopti rnalisering

utnyttet

utforinger med á koordinere

-Innovasjon

-Korrrnunenes prosesser er
og

3

3

9,0

viderutviklet og forbedret

Senere
faser

tjenester og prosesser fra og med

2020.
Fellesnerrnda har status som interirmemd fram til

Regulering etter

kongelig resolusjon.

vertskorrmunepragrafen

-Tydelige roller og mandat for
i

prosjektorganisasjonen

komrnuneloven kan føre til at vedtak -lnvolvering og komnunikasjon
i fellesnermda ikke ansees som
legitime.

Samtlige resultatrrál

3

3

9,0

Hele
pt uajuixí

1

-v

i forbindelse med etablering av ny ledergruppe

Ansettelse av nye

_

4

og

konflikt og nisnøye innad i

prosjektorganisasjonen

nåværende ledergrupper

-Endringsledelse

2

8,0
faser

organisasjonsstruktur er
etablert
-Driftsforstyrrelser er
minimert

Nlotstand rnot endring blant innbyggerne

Lite grad av aksept og tillit til

involvering og korrmunikasjon

Driftsforstyrrelser er minimert

4

2

8,0

Hele

sanrnenslåingen blant innbyggere,

prosjekt

på grunnav f.eks. mangelpå
informasjonog frykt for å "m`ste"

et

tjenester. Kan skape uro og negativ
stemning i
sanrnenslåingsprosessen.
-En kompetent

Samtlige resultatmål

2

4

8,0

Hele

Lklare forventninger til de tre korrrnunenes bidrag inn i

En eller flere av kommunene nister

prosjektet

kontroll over prosessen, typisk pga

prosjektorganisasjon rned

prosjekt

størrelsesforskjeler. Kan føre lil

tydelige roller og mandat

et

uro, misnøye og mosland

-Kontrollpå
sarrmenslåingsprosessen og
dets leveranser

Statisk og lite oppdatert styringsdokument

Styringdsdokurrient som ikke jevnlig Kontroll på
sam-nensléingsprosessen og

oppdateres grunnet dårlig
forankring i prosjektet og/eller

Samtligeresultatmål

3

2

6,0

Alle
faser

dets leveranser

tungvint tenkisk løsning. Kan føre
til svekket helhetsforstàelse for
prosjektdeltagere

Tap av komnunenes samarbeidspartnere

Usikkerhet rundt preni sser for

-En kompetent

videre relasjon med

prosjektorganisasjon med

samarbeidspartnere etter

tydelige roller og rnandat

2

Driftsforstyrrelser er minimert

Usikkerhet rundt offentlig oppgavefordeling
(fylke/kommne)

sanmenslåingsprosessen

konnunen

dets leveranser

Usikkerhet rundt hvilke oppgaver

-Kontrollpå

el

og

som faller på komrmnen i

sarrmansléingsprosessen og

frerntiden, grunnet

dets leveranser

regionreforrnen, politireformen,
barnevernreformen, omstilling i
NAV osv. Kan skape utfordringer
relatert til planlegging og
ressursfordeling i nye Asker

Utover i
pl

oniegging til nye Asker. Kan føre til -Kontrollpå
tap av samarbeidspartnere for

6,0

Samtlige resultatrnâl

2

2

1

Uklar
innad

i
i

programorganisasjonen

programorganisasjonen
grensesnitt

- grunn

3

4

12

på

av høy kompleksitet.

Kan bidra til å skape

mellom

delprogrammene

usikkerhet

en programorganisasjon
med tydelig definering
av roller
og ansvar. Klar grenseoppgang
mellom de ulike delprogrammene.
Tydelig definering
av mandat og avhengigheter.
Kursing i
programstyring.

og forvirring

blant de involverte
i
programmet.
Forsinker
framdrift.
2

Mangel på ressurser til å Kommunene
opprettholde
de

tre

god drift

kommunene

i

ressurser

i

sammenslåingsprosessen

3

mangler
til drift fordi

mange

sentrale

bundet

opp i programmet.

personer

4

12

Kontinuerlig

oppmerksomhet

rundt

at dette

kan bli en utfordring.

Søke å erstatte
ressurser
som hentes inn til
programorganisasjonen
for lengre perioder.

er

Kan gi redusert kvalitet på
kommunens
3

Utydellg
styring og
ledelse i programmet

Utydellg

tjenester.

ledelse

og styring

av programmet,
grunn

av utydelige

og/eller

"svak"

3

4

12

f.eks. på

og ansvarsdeling

på plass ny rådmann
lede delprosjektene

mandat

leder,

Klar rolle-

mellom

tidlig.

politikk

og administrasjon.

Prosjektledererfaring

Få

hos de som skal

kan gi

mangelfull måloppnåelse
4

Mangel på riktig og

Får ikke tilstrekkelig

tilstrekkelig

riktig

kompetanse

i

kompetanse

programmet

programmet

prioritering

karakter

3

3

9

grunnet
av

driftsoppgaver
programmets
svekke

0g
inn i

Frikjøp

av prosjektledere

og andre

som bidrar

programmet.

Kursing

av deltakere

i prosjektet.

kompetanse

i de mest

komplekse

delprosjektene.

for hvilken

kompetanse

som trengs

i hvert

tungt

inn i

Hente

inn ekstern

Etablere

kriterier

delprosjekt.

eller
kompleksitet,

og omfang.
kvaliteten

Vil

og

måloppnåelsen i
programmet
5

Tap av nøkkelpersonell
perioden

fram

til 2020

i

Usikkerhet
om egen framtid
medfører
at nøkkelpersonell
i endringsprosessen
slutter i

3

4

12

Sikre åpenhet
og forutsigbarhet
gjennom
gode prosjektplaner
med
tydelige
milepæler.
Forsere de delprosjektene/oppgavene
som kan
forseres.
Utarbeide
et godt og tydelig omstillingsdokument
som
beskriver
hvordan
ledige stillinger/omplasseringer
skal ivaretas.

3

4

12

God og tydelig informasjon
i alle faser. Sikre medbestemmelse
i
henhold til regelverk.
Arbeide aktivt med kulturbygging
på tvers av
kommunene.

3

4

12

Etablere klar rolle- og ansvarsdeling
mellom politikk og
administrasjon
i programorganisasjonen.
Kursing i prosjektledelse.
Arrangere
en workshop
for de politiske
delprosjektene
hvor dette

jobben.
Skaper kapasitetsog kompetanseutfordringer

6

Manglende

involvering

ansatte

av Manglende
ansatte

involvering

av

under

endringsprosessen

kan

skape, usikkerhet,
frykt
eventuelt
kompetanseflukt

7

Uavklare
mellom

roller

administrasjon
folkevalgte
i

Uklare roller
administrasjon
og

programorganiseringen

og

mellom
og politikk

angående ansvar for styring
av programmet.

Kan føre til

at beslutninger tas på feil
nivå.
Behov

for ekstra

avklaringsrunder
svak fremdrift
forsinkelser

og dermed
og

er tema. Tydelig
mandat
programorganisasjonen.

for alle organene

i

8

Manglende

felles

og kultur

identitet

for nye Asker

Fare for at man

31

opprettholder

en "Vi og

dem-

Kan resultere

kultur".

4

12

Skape felles forståelse av hva vi holder på med - skape
infomateriell

i

reflektere

og arenaer/felles
parallelle

at man ikke oppnår ønskede

mfl.)

forbedringer.

EKSTERNT:

møteplasser

målgrupper

Innbyggere

politikere,

og Sivilsamfunn

kommunikasjonsstrategien
Være proaktive
i forhold

for ledelse.

(ansatte,

til pressen,

- bruke

Må

næringsliv
i

tiltakene

så de kan formidle

den gode

endringshistorien
og mulighetene
La de ansatte fortelle
de gode historiene
INTERNT:

Gi lederne

som utøver

"ledelse

det de trenger
tett

for å være

på” (praksisnært,

kompetente

Iedere

forskningsbasert

lederutviklingsprogram
med oppfølgingsverktøy)
Bruke lederne som hovedkanal
mot de ansatte

for å bygge

kultur

og nå ut med informasjon.
Bruke

9

Misnøye

knyttet

til

Uenigheter

rundt

harmonisering av vilkår

harmonisering av vilkår og

for ansatte

utarbeidelse

og felles

pensjonsordning

pensjonsordning,

Driftsforstyrrelser
til datasystemer

knyttet

som kanal

for positivt

3

3

9

3

4

12

Sørge for å gjøre gode kartlegginger
planlegge
for endring/utskiftning.

3

4

12

Utarbeide
gode prosjektplaner
avhengigheter
framgår
tydelig.

Legge grunnen
og informasjon

endringsløp

for felles lønns- og personalpolitikk
tidlig.
om hva betingelsene
er - transparens

Åpenhet

av ny, felles
på grunn

av ulikheter

mellom

kommunene

i dag.

skape grobunn
urettferdighet
10

de tillitsvalgte

de tre
Kan

for følelse

Datasystemer

som

harmoniserte.

Kan oppleve

betydelig

nedetid

av

ikke er

og være

tidlig

ute med å

grunnet

innkjøringsog
samordningsutfordringer.

11

Usikkerheter
fremdriften
prog

om
i

Kan gi føre til
driftsforstyrrelser

internt

negative

eksternt.

Usikkerheter

og

om framdriften

i programmet
mange

rammet

oppslag

på grunn av

gjensidige

hvor framdrift
og gjensidige
Rapportere
jevnlig
status,

framdrift

og avhengigheter.

avhengigheter
og
manglende
oversikt.

Kan

skape dårlig
fremdrift/forsinkelser
frustrasjon
blant de

og

involverte (både interne og
eksterne)
12

Press fra media

Må bruke mye tid på
brannslukking

5

3

en så åpen prosess som mulig, være proaktive med å tilby

opp mot

til politikerne
insstrategien

eksterne
aktører,
typisk
media. Høy interesse
rundt

sammenslåingen
forsinkelser

med rødt"

kan skape

og legge

Manglende

eller for

informasjon

Kommunene inngår i mange
IKS i ulike

konstellasjoner.

det gjelder
interkommunale

Spesialiserte

tjenester

(IKS)

2

4

8

avklaring
endringer

og

mer sannsynlig

at de “negative

enn de positive

aktivt

til de ansatte,

ne og derfra

tilflyter

av hvilke

selskaper

på og hvem

og profesjonell
avklaring
rundt

i

spisskompetanse
er samlet
IKS-ene.
Noen av dem er
kritiske for innbyggernes
sikkerhet

fram

- følge opp

press

sene avklaringer når

selskaper

- det vil være

kommer

på ressurser

13

og pressen

så ikke myter

som det er nødvendig

som ikke blir berørt

prosess i forhold
spilleregler
etc.

vokser

i

mediene

til jus,

etc.

Synliggjøre

å vurdere

en forsvarlig

Få en rask politisk

og velferd,

Usikkerhet
om IKS-enes
framtid
kan medføre at
medarbeidere
søker seg
vekk derfra.
14

Uenighet

rundt

lokalisering

av

arbeidsplasser

Uenighet
rundt
arbeidsplassene
skal lokaliseres

hvor
og tjenester
i nye Asker.

4

2

8

Omstillingsdokumentet
rundt

endring

spørsmål
lokalisering
og medbestemmelse.

Sterke interesser
rundt
arbeidslokasjon
blant
ansatte kan skape misnøye

skal sikre

av arbeidssted.

forutsigbarhet

Starte

blir avklart.

planleggingen

Gode

prosesser,

om prosessene
tidlig

slik at

kommunikasjon

og et svekket
samarbeidsklima

15

Politiske

omkamper

Motstand

mot

2

sammenslåingen

kommer

uttrykk

politiske

gjennom

omkamper.

til

4

8

God informasjon
fra administrative
om mulige konsekvenser
(beskrive

ledelse, faktagrunnlag
scenarier).

og si fra

16

Forventningsgap
politikk
og
administrasjon

mellom

Høye forventninger

fra

2

4

8

Sørge

for at det blir gjort

politisk hold angående når

god utøvelse

resultater

sammenslåingen skal

folkevalgte
Lage gode faktagrunnlag

realiseres

Synliggjøre

fra

prioriteringer

av rådmannens

og skape

og avstemninger

forslagsrett

for beslutninger
en felles

forståelse

gjennom

i styringsdialogen

med de

om prioritering
for ressursbehovet

i

forhold til å bygge ny kommune Avstemme

fusjonsaktivitet

samt planarbeid
og politiske
til en god fusjonsprosess
Lage og formidle

en tydelig

mot

prioritering

saker
ansvars-

av andre,

- vektlegge

lokale

aktivitetene

og rollefordeling

relatert

fusjonsprosessen.
Følge kommunikasjonsplanens

tiltak

- tydelig

forslag,
knyttet

informasjon

til

