Reglement for Fellesnemnda Nordre Follo kommune
1. Hjemmel
Inndelingslova § 26 og avtale mellom Oppegård og Ski om sammenslåing av de to kommunene
fremforhandlet 14.09.16, og vedtatt i de respektive kommunestyrene. Kommunelovens regler
om valg til utvalg og saksbehandling får anvendelse for fellesnemnd.
2. Formål
Fellesnemndas mandat er å forberede kommunesammenslåingen, og sikre nødvendig
samordning mellom de to kommunene fram til konstituerende møte er holdt av nyvalgt
kommunestyre.
Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda
vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at kommunestyre for Nordre Follo er konstituert.
Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall.
Nemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
3. Fellesnemndas sammensetning
Som det fremgår av avtalen mellom Oppegård og Ski, består Fellesnemnda av fem
representanter med varamedlemmer av og blant kommunestyremedlemmene i hver av
deltakerkommunene. Fellesnemnda fatter sine beslutninger med alminnelig flertall, men skal
søke å skape enighet om beslutningene. Oppegård har ledervervet i 2017 og 2019, Ski har
ledervervet i 2018. Den andre kommunen har nestlederen.

4. Fellesnemndas fullmakter og oppgaver:
a. Gjennomgår og vurderer alle prinsipielle forhold ved sammenslåingsprosessen. Videre
kan fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye
kommunen med mindre dette påvirkerdriften i en av basiskommunene. Nemnda
disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med
kommunesammenslåingen
b. Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen
c. Godkjenner sentrale styringsdokumenter for prosessen som:
 Framdriftsplan og prosjektplan
 Vedtar handlingsplan og budsjett for fellesnemndas arbeid
 Omstillingsavtaler / planer for overføring av personell
 Kommunikasjonsplaner (internt og eksternt)
 Planer for kulturbygging og sosiale aktiviteter
 Eventuelt andre dokument som ansees nødvendig for ansvarlig styring av
prosessen
d. Har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter
at sammenslåingen er satt i verk (2020)
e. kan gi uttalelser om årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan for basiskommunene
f. ansetter rådmann/administrasjonssjef og revisor i den nye kommunen. Fellesnemnda tar
stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i
basiskommunene
g. Vedtar ny arbeidsgiverpolitikk
h. Fremforhandler nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller
samarbeidsordninger for den nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og
interkommunale selskaper

Nemnda innstiller til kommunestyret for Nordre Follo:
 Politisk delegeringsreglement fra kommunestyret til formannskap, hovedutvalg, andre råd og
utvalg og administrasjonssjef i den nye kommunen fra 1.1.2020
 Reglement for gjennomføring av politiske møter
 Antall medlemmer i formannskap og hovedutvalg og ressurser til politisk virksomhet i den
nye kommunen
Møteplan og sakskart
Fellesnemnda vedtar møteplan som gjøres kjent på kommunenes nettsider. Fellesnemndas
møter er åpne og eventuell lukking må skje etter kommuneloven § 31 jfr.

forvaltningsloven/offentleglovas regler om unntak fra offentlighet.
Sekretariatet besørger innkalling og protokollering fra nemndas møter. Sakskart settes
opp av arbeidsutvalget. Innkalling med sakskart offentliggjøres.
5. Forholdet til kommunestyrene
Kommunene har i perioden frem til 1. januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål
som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda.
Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må
behandles i en eller begge kommunestyrene, har Fellesnemnda innstillingsrett overfor
kommunestyrene. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til handlingsprogram/økonomiplan, der
investeringer må vurderes spesielt. Nye investeringer fra 2018-2019 hvor det ikke er inngått
kontrakt om gjennomføring skal behandles av fellesnemnda før de vedtas i den enkelte
kommune.

6. Funksjonsperiode
Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av kommunestyret i Nordre Follo
kommune.
Lederen i fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte.
Lederen i fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt

Vedtatt av Ski og Oppegård kommunestyrer 16.01.18

