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 Referater fra prosjektgruppens møter i 2000 og 2001 
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SAK/AKTIVITET ANSVAR TIDSPUNKT RESULTAT 

Tilbud fra kommunal- og arbeidsministeren 
til 33 kommuner (10 områder) om 
deltakelse i utredningsarbeid med 

sammenslutning som alternativ.   

Kommunal- og arbeidsministeren 
Kommunestyrene i Ramnes og 
Våle 

Mars 1997 Ramnes og Våle takker ja til å delta.  

Gjennomføring av utredningsarbeidet Fylkesmannen og kommunene  Høsten 1977 – 
høsten 1998 

Styringsgruppen ledes av fylkesmannen. Telemarkforskning 
utarbeider rapporten ”Våle og Ramnes – to eller èn?”. 
Utredningen inngår i kommunestyrenes videre drøftinger.  

Folkeavstemning om eventuell 

sammenslåing 

Kommunestyrene Mai 1999 Ramnes: 79,3% ja 

Våle: 50,4% ja.  

Lokale vedtak om sammenslåing Kommunestyrene 21. juni 1999 Likelydende vedtak i Ramnes og Våle kommunestyrer. 
Styringsgruppe nedsettes.  Styringsgruppen sammensettes 
av formannskapene i Ramnes og Våle kommuner samt 2 

representanter fra de tillitsvalgte i hver kommune, i alt 18 
medlemmer.  
 

Drøfting av videre arbeid.  Felles formannskaps - 

møte 

22. juni 1999 Det videre arbeidet drøftes.  

 
Ordførerne og rådmennene i de to kommunene skal fungere 
som arbeidsgruppe med særskilt ansvar for å drøfte 

sammenslåingsspørsmål med sine respekti ve formannskap. 

Konstituering av styringsgruppen for 
kommunesammenslåingen 

Styringsgruppen 16. august 
1999 

Vervet som leder og nestleder skiftes på mellom ordfører i 
Ramnes (Åsta Kari Holm) og ordfører i Våle (Kåre Solberg) 
slik at de fungerer som henholdsvis leder og nestleder halve 

tiden fram til sammenslåingstidspunktet. Tidspunktet for 
byttet bestemmes etter at vedtak om 
sammenslåingstidspunkt er fattet.  

Åpne eller lukkede møter i 

styringsgruppen? 

Styringsgruppen 16. august 

1999 

Styringsgruppens møter skal holdes for åpne dører.  

Den nye kommunens navn Styringsgruppen 16. august 
1999 

Innbyggerne inviteres til å komme med innspill til 
kommunenavn.  
 

Rådmennene får ansvar for å informere innbyggerne og å 
utarbeide opplegg for innsending av navneforslag.  
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Administrative drøftinger Felles ledermøte 19. august 
1999 

Diverse tema som angår sammenslåingen og drift av 
kommunene fram til sammenslåingen drøftes.  
 

Den nye kommunens navn Styringsgruppen 3. september 

1999 

Lag, foreninger og skoler inviteres til å sende inn forslag til 

navn på den nye kommunen.  
Innbyggerne informeres gjennom ”Ravna” og ”Våleinfo.”

2
 

Sammenslåingstidspunkt Styringsgruppen 3. september 
1999 

Sammenslåingsdato settes til 1. januar 2002. 
Det åpnes samtidig for samorganisering av tjenester etter 

hvert som problemstillingene rundt organiseringen avklares. 

Administrativ leder av 
sammenslåingsprosjektet.  
Rådmann i den nye kommunen.  

Styringsgruppen 3. september 
1999 

Stillingen som prosjektleder utlyses eksternt. 
Prosjektleder overtar som rådmann i den nye kommunen fra 
sammenslåingstidspunktet. 

Stillingen besettes på åremål.  

Drøftingsmøte mellom Kommunal- og 
Regionaldepartementet, Fylkesmannen i 
Vestfold og Ramnes og Våle kommune 

Fylkesmannen  3. september 
1999 

Forhold rundt sammenslåingen drøftes, for eksempel 
økonomi, roller og framdrift. 

Reglement for styringsgruppen Styringsgruppen 22. september 

1999 

Reglement for styringsgruppen behandles. Endelig vedtak i 

begge kommunestyrene.  

Antall medlemmer i nytt kommunestyre Styringsgruppen 22. september 
1999 

Det anbefales at kommunestyret for den nye kommunen skal 
ha 31. medlemmer. Saken skal også behandles i felles 
kommunestyre. 

Godtgjørelse til styringsgruppens 

medlemmer.  

Styringsgruppen 22. september 

1999 

Medlemmene godtgjøres etter samme sats. 

Høyeste sats legges til grunn for godtgjøring til 
styringsgruppens medlemmer. 

Administrative drøftinger Felles ledermøte 23. september 
1999 

Diverse tema som angår sammenslåingen og drift av 
kommunene fram til sammenslåingen drøftes.  

 

Navn på den nye kommunen Styringsgruppen 15. oktober 
1999 

Frist for å komme med forslag på navn til den nye 
kommunen.  

Utkast til prosjektbeskrivelse  Styringsgruppen 27. oktober 
1999 

Utkastet blir drøftet. Ny behandling i november.  

                                                 
2
 Kommunenes informasjonsaviser som sendes til alle husstander. 
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Den nye kommunens navn Styringsgruppen 24. november 

1999 

To forslag ble fremmet. Re fikk 12 stemmer og Revetal fikk 2 

stemmer. Tillitsvalgte deltok ikke i avstemningen.  
Det anbefales at for kommunestyrene at navnet på den nye 
kommunen blir Re.  

Prosjektbeskrivelse for 

sammenslåingsprosjektet.  

Styringsgruppen 24. november 

1999 

Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene vedtar 

forslag til prosjektbeskrivelse. 

Merkantil støtte til 
sammenslåingsprosjektet  

Styringsgruppen 24. november 
1999 

Det opprettes inntil ¾ stilling til merkantile funksjoner. 

Administrative drøftinger Felles ledermøte 29. september 
1999 

Diverse tema som angår sammenslåingen og drift av 
kommunene fram til sammenslåingen drøftes.  

 

Kommunal- og regionaldepartementets 
dekning av utgifter i forbindelse med 
kommunesammenslåingen 

KRD 30. november 
1999 

KRD bevilger 1,3 mill til delvis dekning av engangskostnader 
i 2000 knyttet til sammenslutningen.  

Ansettelse av prosjektleder for 

sammenslåingsprosjektet/rådmann i den 
nye kommunen 

Kommunestyrene i Ramnes og 

Våle 

16. desember 

1999 

Fylkesdirektør Egil Johansen ansettes som 

prosjektleder/ rådmann. 

Tidspunktet for lederskifte til 
styringsgruppen 

Styringsgruppen 9. februar 
2000 

Tidspunktet for skiftet settes til 1. januar 2001.  

Vilkår for tillitsvalgtes deltakelse i arbeidet 

sammenslåingsprosjektet  

Styringsgruppen 9. februar 

2000  

Prosjektleder og rådmennene drøfter godtgjøring og frikjøp 

med de tillitsvalgte. 

Første møte mellom styringsgruppen og ny 
prosjektleder 

Styringsgruppen  9. februar 
2000 

Prosjektlederens hadde følgende innledende betraktninger 
vedr. det videre arbeidet:  
 Tidspunktet for valg av administrativ hovedorganisering 

og ansettelse av ny ledergruppe bør framskyndes og 
gjennomføres før 1.1.2001 

 Det bør gjennomføres en delutredning om nytt, felles 

administrasjonsbygg 

Første møte i prosjektgruppen Prosjektgruppen 10. februar 
2000 

Følgende hovedtema drøftes bl.a: 
 Prosjektbudsjett  
 Informasjon til ansatte 

 Revisjon av prosjektbeskrivelsen 
 Oppnevning av arbeidsutvalg for prosjektgruppen 

(rådmennene og prosjektleder) 

 Engasjement av ekstern konsulentstøtte til 
sammenslåingsprosjektet  
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Informasjonsmøte for alle ansatte  Prosjektgruppen 21. februar 
2001 

Sentrale tema er: 
 Prosjektleder presenterer seg.  

 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger 
 Forventninger til sammenslåingsprosessen 
 Skisse til informasjonsopplegg 

1. felles info-avis til alle ansatte Prosjektleder 

Redaktør 
 

Februar Det orienteres bl.a. om informasjonsopplegg (1 skriftlig info-

avis til alle ansatte 1 gang pr. måned samt ved andre viktige 
anledninger ut over dette), organisering av 
sammenslåingsprosjektet, økonomi, frikjøp av tillitsvalgte.  

Behov, kvalitet og organisering innen 

helse- og sosialsektoren 

Prosjektgruppen 23. februar 

2000 

Delprosjektgruppe oppnevnes med følgende mandat: 

”Behovsvurdering kvalitet og omfang på tjenesten og 
organisering på virksomhetsnivå.”  

Behovet for delutredninger – vurderinger 
av spesielle tema 

Prosjektgruppen 23. februar 
2000 

Første drøfting av aktuelle tema 

Prinsipper for sammensetning av 

delprosjektgrupper og arbeidsgrupper  

Prosjektgruppen 23. februar 

2000 

 

Drøfting av målsettingene for den nye 
kommunen, tidsplan og gjennomføring av 
prosessen 

Felles samling for 
styringsgruppen, rådmennenes 
ledergrupper og tillitsvalgte 

9. – 10.mars  Anbefalinger og konklusjoner behandles videre i  
styringsgruppen og prosjektgruppen.  

Prosjektbudsjett 2000 Styringsgruppen 10. mars 2000 Et foreløpig prosjektbudsjett på kr. 1,9 mill. godkjennes. 

Prosjektleder gis disposisjonsmyndighet innenfor vedtatte 
rammer.  

2. interne info-avis  Prosjektleder 
Redaktør 

13. mars 2000  
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Sammensetning og mandat for 
delprosjekter og arbeidsgrupper  

Prosjektgruppen 21. mars 2000 Det nedsettes delprosjekter innen områdene: 
 Skole- og barnehagesektoren 
 Arealforvaltning og tekniske tjenester 

 Kultur og næring 
 Felles administrasjons- og servicebygg 
 

Mandat framgår av revidert prosjektbeskrivelse av… 
 
Det nedsettes arbeidsgrupper innen områdene:  

 Økonomifunksjonen 
 Personalpolitikk 
 IT-systemer 

 Informasjon og profilering 
 Sentrale sekretariatsfunksjoner 

Arkivfunksjon med egen e-postadresse Prosjektleder/prosjektgruppen 21. mars 2000 Prosjektarkiv med egne e-postadresse opprettes på 
Rådmannskontoret i Ramnes.  

3. interne info-avis  Prosjektleder 

Redaktør 

23. mars 2000 Det informeres om sammensetning av delprosjektgrupper og 

arbeidsgrupper samt mandat for disse gruppene. 

Godtgjøring for prosjektarbeid Prosjektgruppen 5. april 2000 Prosjektgruppen (unntatt tillitsvalgte som godtgjøres på 
annen måte) og andre som leder/er sekretær for 
arbeidsgrupper nedsatt av delprosjektgruppene eller de 

sentrale arbeidsgruppen skal godtgjøres inntil et nærmere 
avtalt beløp.  

Politisk organisering av Re kommune  
 

Styringsgruppen 12. april 2000 Det opprettes en delprosjektgruppe med ansvar for å 
utarbeide forslag til politisk struktur for Re kommune. 

Arbeidet skal ledes av formannskapene utvidet med 
representanter for de partiene  som ikke er representert i 
formannskapet. 

Ledergruppe for den nye kommunen Styringsgruppen  12. april 2000 Ledergruppe for den nye kommunen etableres f.o.m. 

1.1.2001.  
Prosjektleder blir samtidige rådmann i Ramnes og Våle 
kommuner.  
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Felles forliksråd for Ramnes og Våle Styringsgruppen 12. april 2000 Det opprettes et felles forliksråd med unntak for at kgl. Res. 

Vedr. kommunesammenslåingen åpner for unntak fra 
Domsstolloven.  
Sekretariatet legges til Ramnes. 

Kontrollutvalgene og oppfølging av 

sammenslåingsprosjektet  

Styringsgruppen 12. april 2000 Prosjektleder skal delta på et fellesmøte mellom 

Kontrollutvalgene hvor oppfølgingen av 
sammenslåingsprosjektet drøftes. 

4. interne info-avis  Prosjektleder 
Redaktør 

13. mars 2000 Det informeres bl.a. om arbeidet med administrativ 
hovedorganisering og politisk struktur, ytterligere medlemmer 

av arbeidsgrupper, informasjon til innbyggerne, arbeidet med 
personalpolitiske retningslinjer i den nye kommunen, 
økonomi.  

Administrativ hovedorganisering Arbeidsseminar 

Prosjektgruppen 

13. april Presentasjon og drøfting av andre kommuners organisering 

(Larvik, Tønsberg, Stokke) samt problemstillinger knyttet til 
organisering av helse- og sosialtjenestene (ved repr. for 
Fylkeslegen). 

Opplegg for budsjettbehandlingen 2001 Prosjektgruppen 28. april 2001 Opplegget drøftes. Forslag til videre arbeid drøftes videre 

med styringsgruppen. 

Samordning av arbeidet vedr. politisk og 
administrativ hovedorganisering 

Styringsgruppen 10. mai 2000 Framdriften av disse to temaene samordnes mer enn 
opprinnelig planlagt, men likevel slik at politisk og 
administrativ hovedstruktur i prinsippet kan vurderes atskilt. 

”Politikerrollen i den nye kommunen”  Felles samling med 

delprosjektgruppen og  
kommunestyremedlemmene 

10. mai 2000 Ulike aspekter ved politikerrollen ble drøftet. Innledere var 

tidligere ordfører i Holmestrand Olaf Brastad og 
fylkesrådmann Nils Fr. Wisløff.  

Budsjettbehandling 2001 Styringsgruppen 10. mai 2000 To alternativer for budsjettbehandlingen 2001 vurderes 
nærmere:  

 Styringsgruppen samordner og overtar formannskapens 
tidligere rolle 

 Styringsgruppen drøfter utvalgte prinsipper (for 

eksempel) investeringer og avgiftsnivå), 
formannskapene gir politiske føringer til respektive 
kommunale prosesser.  

Søknad til Kommunal- og 

regionaldepartementet 2001  

Styringsgruppen  10. mai 2000 Ordførerne får fullmakt til å fremme søknaden for 

departementet.  
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5. interne info-avis  Prosjektleder 

Redaktør 

15. mai 2000 Det informeres bl.a. om at navnet på den nye kommunen blir 

Re, arbeidsgrupper under delprosjekt- og arbeidsgrupper, 
godgjøring for prosjektarbeid, budsjettbehandlingen for år 
2001, kulturaktiviteter i regi av sammenslåingsprosjektet, 

arbeidet med administrasjons- og servicebygg.  
 

Administrativ hovedorganisering Prosjektgruppen 18.- 19. mai 
2000 

Arbeidsseminar med drøftinger av bl.a.:  
 Verdigrunnlag 

 Organisasjonsprinsipper og -modeller 

Kommunevåpen Prosjektgruppen 19. mai 2000 Arbeidsopplegget drøftes. Drøftes videre med 
styringsgruppen.  

Kirkelig Fellesråd Prosjektgruppen 19. mai 2000 Kommunene forskutterer kr. 50000,- til arbeid med 
sammenslåingen.  

Søknad om dekning av utgiftene er sendt Kirke-, utdannings- 
og forskningsdepartementet. 

Administrativ hovedorganisering Prosjektgruppen 9. juni 2000 Drøftingsnotat vedr. administrativ hovedorganisering sendes 
ut til deltakerne på virksomhetsledersamlingen 21. juni..  

Personalpolitiske retningsliner i 

sammenslåingsprosessen.  

Prosjektgruppen 9. juni 2000 Forslag til personalpolitiske retningslinjer i 

sammenslåingsprosessen ble godkjent. Drøftes med 
virksomhetslederne 21. juni og legges fram for politisk 
behandling i september.  

Budsjettprosessen 2001 Prosjektgruppen  9. juni 2000 Revidert opplegg drøftes.  

Virksomhetsledersamling Prosjektgruppen 21. mai 2000 Informasjon og drøfting av organisasjonsprinsipper og 

modeller, jf. diskusjonsnotat utsendt 09.06.00. Arbeid i 
plenum og grupper.  

Politisk hovedstruktur Arbeidsseminar med 
delprosjektgruppen og 

kommunestyrerepresentanter (1. 
dag) 

15. – 16. juni 
2000  

Følgende tema ble drøftet: 
 Hovedutvalg eller komitemodell? 

 Sektor/faginndeling av utvalg/komiteer 
 Direkte ordførervalg i Re kommune? 

Kommunevåpen for den nye kommunen Styringsgruppen 16. juni 2000 Det oppnevnes en politisk styringsgruppen for arbeidet. 
Ordførerne og varaordførerne blir medlemmer av gruppen. 

Målsettingen er at kommunevåpenet skal være ferdig 
godkjent til kommunevalget høsten 2001. 
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Budsjettprosessen 2001 - 2004 Styringsgruppen 16. juni 2000 Det utarbeides atskilte , kommunevise forslag til årsbudsjett 

for 2001 og felles forslag/dokument for økonomiplanen 2002 
– 2004. Dersom prosessen viser at et felles budsjett for 2001 
og økonomiplan 2002 – 2004 er en naturlig løsning skal 

dette tas opp med kommunestyrene.   

Ommatrikulering i Ramnes og Våle 
kommuner 

Styringsgruppen 16. juni 2000 Følgende må endres/tilpasses: 
 Gårds- og bruksnummer 
 Skolekretsgrenser 

 Valgkretsgrenser 
 Grunnkrets 
 Kirkesogn 

Kommunene samarbeider med Statens Kartverk om det 
videre arbeidet. 

Åpningen av den nye kommunen Styringsgruppen 16. juni 2000 Kongehuset inviteres til åpningsseremonien.  

6. interne info-avis  Prosjektleder 
Redaktør 

19. juni 2000 Det informeres bl.a. om arbeid med og framdrift knyttet til 
administrativ hovedorganisering, personalpolitiske 

retningslinjer, forslag til framdrift knyttet til ansettelser, 
økonomi, budsjett, kommunevåpen, allmøter.  
 

Virksomhetsledersamling Prosjektgruppen  21. juni 2000 Informasjon om status i sammenslåingsprosjektet samt 

drøfting av sentrale problemstillinger, herunder 
personalpolitiske spilleregler for sammenslåingen.  

Revidert prosjektbudsjett 2000 Prosjektgruppen 23. juni 2000 Revidert prosjektbudsjett 2000 godkjennes.  

Budsjettprosessen 2001 - 2004 Prosjektgruppen  23. juni 2000 Forslag til opplegg for budsjettprosessen er godkjent av 
styringsgruppen. Prosjektgruppen koordinerer 

administrasjonenes arbeid. 

Administrativ hovedorganisering Prosjektgruppen 23. juni 2000 Utkast til høringsdokument drøftes. I høringsbrevet skal det 
presiseres hvilke problemstillinger som prosjektgruppen i 
særlig grad ønsker at høringsinstansene uttaler seg om.  

Ny felles info-avis: ReNytt Prosjektgruppen 23. juni 2000 Den nye felles info-avisa får navnet ReNytt og skal utgis fast 

en gang pr. måned. Redaksjonen legges til 
rådmannskontorene i Ramnes og Våle. Redaksjonen får 
fullmakt til å vurdere ytterligere utgivelser dersom mengde 

stoff tilsier at det er nødvendig/ønskelig. ReNytt skal sendes 
alle ansatte 
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Arbeidsmiljøet i sammenslåingsprosessen Prosjektgruppen 23. juni 2000 Leder av Rubicon bedriftshelsetjenesten redegjør for hva 

Bedriftshelsetjenesten kan bidra med i prosessen. Temaet 
følges opp på neste møte i prosjektgruppen.  

Personalpolitiske retningslinjer i 
sammenslåingsprosessen 

Styringsgruppen 16. august 
2000 

Rådmannen (prosjektleder) får fullmakt til å avgjøre alle 
lønns- og personalsaker i forbindelse med etablering av ny 

organisasjon i Re kommune (med de unntak som følger 
direkte av lovverket).  
 

Styringsgruppen slutter seg til …. 

7. interne info-avis  Prosjektleder 
Redaktør 

18. august 
2000 

Det informeres bl.a. om arbeid med og framdrift knyttet til 
administrativ politisk hovedorganisering, direkte ordførervalg, 
personalpolitiske retningslinjer. Ansatte inviteres dessuten til 

å sende inn forslag til nytt kommunevåpen.  

Budsjett 2001 – økonomiplan 2002 - 2004 Styringsgruppen 6. september 
2000 

Budsjettdrøftinger gjennomføres. 

Forholdet mellom politisk og administrativ 
hovedorganisering 

Fellesmøte mellom gruppene 
med ansvar for politisk og 

administrativ struktur 

16. august 
2000 

Drøfting av forslagene til politiske og administrativ struktur 
før vedtak skal fattes. 

Budsjettprosessen 2001 - 2004 Prosjektgruppen 16. august 
2000 

Planlegging av videre arbeid med budsjettprosessen, bl.a. 
harmonisering av avgifter/betalingssatser og 
finansplasseringer.  

Administrativ hovedorganisering   Prosjektgruppen 16. august 

2000 

Drøfting av utkast til høringsnotat. 

Utlysning av lederstillinger Prosjektgruppen 16. august 
2000 

Arbeidsgruppe ”Personalpolitikk” gis i oppdrag å drøfte 
hensiktsmessigheten av/muligheten for at lederstillinger i 
særskilte tilfeller kan utlyses eksternt. 

RE-nytt Egen redaksjon 25. august 

2000 

1. utgave av RE-nytt sendes ut. Avisen overtar for Ravna og 

Våle-info. 

Allmøter – informasjon Prosjektgruppen 4. september 
2000 

To allmøter i tilknytning til sammenslåingen.  

Budsjettprosessen 2001 - 2004 Prosjektgruppen 6. september 
2000 

Drøftinger av status og foreløpige tall.  
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Felles økonomisystemer  Prosjektgruppen  6. september 

2000 

Felles systemleverandør  for regnskap, kommunal 

fakturering, økonomiplan og anleggsregister velges. Skal 
være operativt f.o.m 01.01.2001.  
Løsning for felles lønns- og personalsystem drøftes videre. 

Rådmennene, prosjektleder og økonomisjefene tar endelig 
beslutning.  

Servicekontor i Re kommune Prosjektgruppen 6. september 
2000 

Det opprettes en egne arbeidsgruppe med mandat å vurdere 
etablering av servicekontor i Re kommune. Gruppen skal 

rapportere til delprosjektgruppen ”Felles administrasjons- og 
servicebygg”. 

Administrativ hovedorganisering Prosjektgruppen 6. september 
2000 

Prosjektgruppens godkjenner sitt forslag til administrativ 
hovedorganisering, herunder prinsipper for ansettelse av 

ledere  

Personalpolitiske spilleregler i 
sammenslåingsprosessen 

Prosjektgruppen 6. september 
2000 

Prosjektgruppen godkjenner utkast til personalpolitiske 
spilleregler i sammenslåingsprosessen.  

Arbeidsmiljøet i sammenslåingsprosessen Prosjektgruppen 6. september 
2000 

Rubicon Bedriftshelsetjeneste legger fram skisse for 
seminar/kursing i konflikthåndtering.  

Ansettelse av kommunalsjefer Prosjektgruppen 6. september 

2000 

Prosjektleder inviterer medlemmene av rådmennenes 

ledergrupper til samtaler før nye kommunalsjefer ansettes. 

Virksomhetsledersamling Prosjektgruppen 7. – 8. 
september 
2000 

Presentasjon av prosjektgruppens forslag til administrativ 
hovedorganisering.  
Drøftinger av ”det beste og det verste som kan skje” i 

sammenslåingsprosessen.  

8. interne info-avis  Prosjektleder 
Redaktør 

11. september 
2000 

Det informeres bl.a. om høringen knytte til administrativ 
politisk hovedorganisering, arbeidet i delprosjekter og 
arbeidsgrupper, personalpolitiske retningslinjer, økonomi og 

budsjett, valg av økonomisystemer, arbeidsmiljømessige 
utfordringer.  
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Politisk hovedorganisering - høring De politiske partiene 7. september 

– 1. oktober 
2000 

6 partier uttaler seg om høringsnotatet som omfattet 

følgende tema:  
 Formelle rammebetingelser for den politiske 

organiseringen 

 Forholdet mellom hovedutvalgsmodell og komitemodell  
 Direkte valg av ordfører 
 Folkevalgtes arbeidsvilkår 

Administrativ hovedorganisering – høring  Rådmennene, fag- og etatssjefer, 

virksomhetene
3
 og de ansattes 

organisasjoner. 

7. september 

– 1. oktober 
2000 

49 instanser uttaler seg til høringsnotatet som omfattet 

følgende hovedtema: 
 Presentasjon av organisatoriske hovedprinsipper i 

kommunal sektor 

 Drøfting av sterke og svake sider ved de skisserte 
hovedprinsippene 

 Skissemessig beskrivelse av mulige modeller for 

administrativ hovedorganisering av Re kommune.  

Budsjett 2001 – økonomiplan 2002 - 2004 Prosjektgruppen 27. september 
2000 

Nye talloversikter drøftes. 

Slitasje blant de ansatte Prosjektgruppen 27. september 
2000 

Sammenslåingen gir økte belastninger for de ansatte. 
Viktigheten av informasjon, drøftinger og dialog 

understrekes. Det understrekes at alle (toppledelsen, 
virksomhetsleder og tillitsvalgte) har et ansvar for dette. 
Følgende konkrete tiltak skal vurderes: 

 Egen virksomhetsledersamling om budsjett 
 Egne oppfølgingsmøter for de enkelte virksomhetene 

med etatssjefene/fagsjefene.  

Kontorløsninger i 2001 Prosjektgruppen 27. september 

2000 

Kontorløsninger for rådmannens nye ledergrupper drøftes. 

Notat utarbeides til neste møte i prosjektgruppen. 

”Administrasjons- og servicebygg – 
forstudie av økonomiske og kvalitative 
virkninger” 

Delprosjektgruppe 
”Administrasjons- og 
servicebygg” 

Oktober 2000 Forstudie utarbeidet av KPMG legges fram.  

Administrativ hovedstruktur  Prosjektgruppen 9. oktober 

2000 

Prosjektleders innstilling drøftes. 

                                                 
3
 Her: Samtlige personer som sto på invitasjonslistene til v irksomhetsledersamlingen i Ramnes og Våle kommuner.  
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Budsjett 2001 – økonomiplan 2002 - 2004 Prosjektgruppen 9. oktober 

2000 

Drøftingene fortsetter, herunder drøftes rapporten 

”Administrasjons- og servicebygg – forstudie av økonomiske 
og kvalitative virkninger” 

Budsjett 2001 – økonomiplan 2002 - 2004 Styringsgruppen 9. oktober Budsjettdrøftinger gjennomføres. 

Politisk hovedstruktur Styringsgruppen og 
delprosjektgruppen ”Politisk 

struktur” 

9. oktober 
2000 

 

Administrativ hovedstruktur – administrativ 
sluttbehandling 

Prosjektgruppen 9. oktober 
2000 

Administrativ sluttbehandling av prosjektleders innstilling. 
Følgende hovedstruktur legges til grunn for den 
administrative organiseringen av Re:  

 Kommunalsjefsmodellen legges til grunn for adm.  
organisering 

 Rådmannens ledergruppe sammensettes i tillegg til 

rådmannen av fire kommunalsjefer med følgende 
hovedansvarsområder: 

o Helse- og sosialområdet  

o Skole-, barnehage- og kulturområdet 
o Teknikk, landbruk og næringsutvikling 
o Sentrale stabs- og støttefunksjoner, bl.a. 

økonomi, personal, IT, sekretariatet samt plan 
og utvikling 

Kontorløsning for ny ledergruppe Prosjektgruppen 9. oktober 
2000 

Forslag drøftes. Endelig avgjørelse delegeres til 
prosjektleder, rådmennene og leder av delprosjektgruppe 

”Sentrale sekretariatsfunksjoner”  

Kjøkkentjenester i Re kommune Prosjektgruppen 9. oktober 
2000 

Rådmennene setter ned en egen arbeidsgruppe som skal 
vurdere løsninger.  

Vakeritjenester i Re kommune Prosjektgruppen 9. oktober 
2000 

Rådmennene setter ned en egen arbeidsgruppe som skal 
vurdere løsninger.  

9. interne info-avis  Prosjektleder 

Redaktør 

10. oktober 

2000 

Ordføreren innstilling til politisk struktur og prosjektleders 

innstilling til administrativ hovedorganisering legges fram.  
 

Personalfest Prosjektgruppen 13. oktober 
2000 

Gratis konsert og fest for alle ansatte i Våle samfunnshus.  

Administrativ hovedorganisering  Styringsgruppens behandling 19. oktober 

2000 

Styringsgruppen slutter seg til prosjektgruppens innstilling av 

9.10.2000 
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Politisk hovedorganisering Styringsgruppen 

Tillitsvalgte deltok ikke i 
voteringen 

19. oktober 

2000 

Følgende innstilling legges fram for felles kommunestyre: 

 Hovedutvalgsmodellen med gjennomgående 
representasjon mellom kommunestyret og 
hovedutvalgene legges til grunn for den politiske 

organiseringen i Re kommune.  
 Det gjennomføres direkte valg av ordfører. Ordfører blir 

heltidspolitiker. 

 Formannskapet skal bestå av ordfører, varaordfører, 
ledere av hovedutvalgene og andre politikere fra 
kommunestyret – totalt 9 medlemmer – og får ansvar for:  

o Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, 
regnskap og skattevedtak  

o Overordnede plansaker 

o Administrasjonsutvalgets oppgaver, jf. 
kommunelovens § 25 

o Klagesaker etter forvaltningsloven 

o Valgstyre etter valgloven 
 Det opprettes tre hovedutvalg med 9 medlemmer:  

o Hovedutvalg for miljø, næring og 

kommunalteknikk 
o Hovedutvalg for helse- og sosial  
o Hovedutvalg for kultur og undervisning 

 Kontrollutvalget sammensettes av 5 medlemmer hvorav 
3 medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.  

 Politisk hovedstruktur skal evalueres politisk i 

valgperioden 2003 – 2007.   

Budsjett 2001/Økonomiplan 2002 – 2004 Styringsgruppen 19. oktober 
2000 

Foreløpige drøftinger. 

Ekstern utlysning av økonomisjef Prosjektleder  7. november 
2000,  ansatt 

12.2.2002 

Dette var det eneste unntaket fra prinsippet om intern 
utlysning av samtlige lederstillinger. Unntaket var drøftet 

og avtalt med tillitsvalgte.  
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Politiske reglementer mv.  Styringsgruppen 19. oktober 

2000 

Det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide 

forslag til politiske reglementer mv., herunder godtgjøring for 
folkevalgte. 
Arbeidsgruppen består av ordførere og varaordførere med 

rådmennene som administrativ støtte. 

10. interne info-avis -  
Intern utlysning av 
kommunalsjefsstillingene 

Prosjektleder 
Redaktør 
 

20. oktober 
2000 

Det utlyses 4 kommunalsjefstillinger innen områdene:  
 Helse- og sosialområdet  
 Teknikk, landbruk og næringsutvikling 

 Skole-, barnehage- og kulturområdet 
 Sentrale stabs- og støttefunksjoner, bl.a. økonomi, 

personal, IT, plan og utvikling 

Kommunalsjef med ansvar for staben skal også være 
rådmannens stedfortreder.  
Utlysning med forbehold om kommunestyrets godkjenning 

25.10.2000. 
Ansettelsesutvalget består av leder av 
styringsgruppa/ordfører Åsta Kari Holm, prosjektleder, 1 

tillitsvalgt med støtte av ekstern konsulent. Ansettelsene 
drøftes også med ordfører i Våle og ytterligere 1 tillitsvalgt.  

Politisk og administrativ hovedstruktur – 
formelle vedtak 

Felles kommunestyre for Ramnes 
og Våle 

25. oktober 
2000 

 

Budsjett 2001 – økonomiplan 2002 - 2004 Prosjektgruppen 26. oktober 

2000 

Gjensidig orientering. Drøfting av bl.a. mulige Re-effekter. 

Avslutningssamling for prosjektgruppen Prosjektleder 9. – 10. 
november 
2000 

Ny ledergruppe skal overta mange av de oppgavene 
prosjektgruppen har hatt ansvar for. Avslutningen markeres 
med en samling i Oslo med besøk bl.a. i KS og KRD samt 

gjennomgang av status vedr. arbeidet med organisering på 
virksomhetsnivå.  

Nye postnummer Prosjektgruppen 9. november 
2000 

Delprosjektgruppe ”Kultur/næring” får i oppdrag å se på 
løsninger.  

Videre arbeid med virksomhets- og 

stabstruktur 

Prosjektgruppen  9. november 

2000 

Drøfting og beslutning av videre framdriften fram til høring og 

ansettelser og virksomhetsleder og stabsledere. 
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Regionale tilknytninger innen ulike 

tjenesteområder 

Prosjektgruppen 9. november 

2000 

Dagens og framtidige løsninger diskutert, bl.a. i forhold til: 

 Statlige etater: A-etat, Biltilsynet 
 Ulike typer kommunalt samarbeid: Renovasjon, 

brann/nødtelefon, PPT-kontor, legevakt, 

næringsmiddelstilsynet, barneskole (Andebu – 
Ramnes/Vivestad) 

 Diverse regionale samarbeidsordninger: Destinasjon 

Vestfold, Strategisk Næringsplan for Vestfold, Tønsberg 
Horisont, Etablererprogrammet,  museumsvirksomhet  

Kurs i konflikthåndtering Rubicon Bedriftshelsetjeneste 14. 16. og 20. 
november 

2000 

Kurs for interesserte deltakere. 1 gruppe pr. dag.  

Budsjett 2001/Økonomiplan 2002 – 2004 Styringsgruppen 15. november 
2000 

Rådmennenes framlegger forslag til investeringsplan 2001 – 
2004. Styringsgruppen slutter seg med enkelte endringer til 
forslaget.  

Kommunalsjefstillingene - søkerlister Styringsgruppen 15. november 

2000 

Søkerlisten deles ut til orientering.  

11. interne info-avis til alle ansatte Prosjektleder 
Redaktør 

17. november 
2000  

Det informeres bl.a. om videre arbeid med:  

 Administrativ hovedorganisering 

 Politisk hovedorganisering 

 Midlertidig lokalisering av rådmann og kommunalsjefer  

 Ny varaordfører i Ramnes 
 

12. interne info-avis til alle ansatte 
 

Prosjektleder 
Redaktør 

14. november 
2000  

Det informeres om søkerlisten til kommunalsjefsstillingene.  
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Statlig kompenasjon til dekning av utgifter 

tilknyttet sammenslåingsprosjektet 

Styringsgruppen 15.november 

2000  

Kommunal- og regionaldepartementet bevilger følgende:  

 4,3 mill. til delvis dekning av mer utgifter knyttet til 
omstillingsprosessen 

 Kr. 600 000 til forprosjekt med sikte på å avklare om Re 

kommune skal bygge nytt administrasjonsbygg, eller om 
eksisterende bygg skal ombygges  

 4 mill. kr. (forskudd) til delvis dekning av 

ombyggingskostnader (kan overføres til evt. nytt 
administrasjonsbygg) 

 

13. interne info. avis til alle ansatte Prosjektleder 

Redaktør 

17. november 

2000 

Det informeres bl.a. om: 

 Arbeidet i delprosjekt og arbeidsgrupper 

 Utredning av ny barneskole på Revetal  

 Bosetting av flyktninger 

 Felles løsning for e-post 

Behov kvalitet og organiseringen innen:  

 Skole- og barnehagesektoren 
 Arealforvaltning og tekniske tjenester 
 Kultur og næring 

 Felles administrasjons- og servicebygg 
 Økonomifunksjonen 
 Personalpolitikk 

 IT-systemer 
 Informasjon og profilering 

 Sentrale sekretariatsfunksjoner 

Delprosjektgrupper og 

arbeidsgrupper 

1. desember 

2000 

Delprosjektgrupper og arbeidsgrupper avleverer rapporter til 

prosjektgruppen. 

Organisering på virksomhetsnivå Prosjektgruppen 4. desember 
2000 

Innstillinger fra delprosjekt- og arbeidsgrupper presenteres 
og drøftes.  

Administrasjons - og servicebygg Prosjektgruppen 4. desember 

2000 

Drøfting av videre arbeid. Skisse til forprosjekt legges fram 

for styringsgruppen i første møte etter nyttår.  

Arbeidstider i Re kommune  Prosjektgruppen 4. desember 
2000 

Dagens arbeidstid opprettholdes fram til 1. april 2001. Ny 
felles arbeidstidsordning utredes nærmere.  

Prosjektbudsjett 2001 Prosjektgruppen 4. desember 
2000 

Forslaget drøftes. Behandles formelt i styringsgruppen 
14.12.  
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Direkte valg av ordfører Styringsgruppen 5. desember 

2000 

Kommunal- og regionaldepartementet godkjenner at det 

gjennomføres direkte valg av ordfører for valgperioden 2001 
– 2003.  

Servicekontor i Re kommune Prosjektleder 13. desember 
2000 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet bevilger kr.  
100 000,- etablering av servicekontor.  

Prosjektbudsjett 2001 Styringsgruppen 14. desember 

2000 

Prosjektbudsjettet på kr. 4,3 mill. vedtas. 

14. interne info-avis til alle ansatte Prosjektleder 
Redaktør 

15. desember 
2000  

Det informeres bl.a. om prosjektgruppas anbefaling vedr. 
organisering på virksomhets- og stabsnivå samt viktige 
aktiviteter ved nyttår.  

Organisering på staben. Prosjektgruppen 15. desember 

2000 

Samling med alle ansatte i dagens staber. 

Ansettelser av kommunalsjefer Ansettelsesutvalget  20./21. 
desember 
2000 

Kommunalsjefene ansattes:  

Organisering av staben  Prosjektgruppen  20. desember 

2000 

Prosessgruppe oppnevnes og blir sammensatt av brukere og 

ansatte, dvs. ny ledergruppe, repr. fra 3 store og 3 små 
virksomheter, repr. fra dagens staber i Våle og Ramnes, 
repr. for tillitsvalgte.  

Organisering på virksomhetsnivå - høring Rådmennene, fag- og etatssjefer, 

virksomhetene
4
 og de ansattes 

organisasjoner. 

20. desember 

2000 – 10. 
januar 2001 

Høringsnotat sendes ut.  

 

Lokalisering av rådmann og 
kommunalsjefer  

Rådmannen  1. januar 2001 Samlokalisering på Sørby.  

Felles prosjektarkiv for saker som den nye 

ledelsen produserer for Re kommune  

Rådmannens ledergruppe 1. januar 2001 Felles prosjektarkiv opprettes. 

Politisk sekretariat 2001 Rådmannens ledergruppe 1. januar 2001 De politiske sekretariatene samles til et sekretariat, plassert 
hos rådmannen.  

Felles sentralbord og telefonnummer Rådmannens ledergruppe 1. januar 2001 Felles sentralbord og nytt telefonnummer for Re kommune 
opprettes. 

                                                 
4
 Her: Samtlige personer som sto på invitasjonslistene til v irksomhetsledersamlingen i Ramnes og Våle kommuner.  
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Organisering av staben  Ledergruppen 9. januar 2001 Prosessamling hvor følgende tema drøftes: 

 Målsettinger 
 Hovedoppgaver 
 Skisse til organisering 

Organisering av staben  Ledergruppen 12. januar 

2001 

Høringsmøte med presentasjon av forslag til organisering av 

staben.  

Virksomhets- og stabsorganisering i Re 
kommune  

Prosjektgruppen 18. januar 
2001 

Rådmannens innstilling drøftes. Prosjektgruppa gir sin 
tilslutning til notatet.  

Ansettelsesprosess – virksomhets- og 
stabsledere 

Prosjektgruppen 18. januar 
2001 

Opplegget drøftes og vedtas. 

Organisering på virksomhetsnivå Rådmannen 19. januar 

2001 

Rådmannens innstilling fremmes. 

1. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

22. januar 
2001 

Det informeres bla. om:  

 Stedfortrederfunksjonen for rådmann og kommunalsjefer  

 Virksomhetsledersamlinger 

 Arbeidstid 

  Forprosjekt administrasjonsbygg 

 Arbeidstid 

 Oppfølging av delprosjektene og arbeidsgruppene - 
arbeidsdeling mellom kommunalsjefene  

Virksomhetsledersamling Rådmannens ledergruppe 25. januar 

2001 

Sentrale tema:  

 Status i sammenslåingsprosjektet  
 Kommunalsjefene presenterer seg.  
 Gruppevise møter med kommunalsjefene 

Organisering på virksomhetsnivå – formell 

behandling (melding)  

Styringsgruppen 31. januar 

2001 

Styringsgruppen behandler melding vedr. framtidig 

virksomhetsstruktur i Re kommune 

Utlysning av  virksomhets- og 
stabslederstillinger 

Rådmannen 1. februar 
2001 

Stillingene ved nye virksomheter i Re kommune lyses ut. 

Valg av valgstyre for stortingsvalget, 
kommunevalget og direkte valg av 

ordførere i Re kommune høsten 2001 

Styringsgruppen 1. februar 
2001 

Valgstyre nedsatt 

Arbeidsgodtgjøring, tap av 
arbeidsfortjeneste og påførte utgifter til 
folkevalgte i Re kommune 

Styringsgruppen 1. februar 
20O1 

1. drøfting av utkast til politisk reglement for Re kommune.  
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Virksomhetsstruktur og stabsorganisering i 

Re kommune – melding 

Styringsgruppen 1.februar 2001 Meldingen tatt til orientering. Re kommune får 21 

virksomheter og stabsavdelingene økonomi, organisasjon og 
plan/utvikling.  

Forprosjekt administrasjonsbygg Styringsgruppen 1. februar 
2001 

Forprosjekt administrasjons - og servicebygg skal starte 
umiddelbart innenfor rammen av statlig tiskudd til formålet. 

Arbeidet med servicekontor skal samordnes med 
forprosjektet. 

Personalpolitiske retningslinjer – høring Rådmannens ledergruppe Februar 2001 Forslag til personalpolitiske retningslinjer sendes på høring. 
Høringsfrist er 30. mars. 

Virksomhets- og stabslederstillingen – 

utlysning 

Rådmannens ledergruppe 2. februar 

2001 

Stillingene lyses ut med 2 ukers søknadsfrist. Det opprettes 

intervjulag med 2 virksomhetsleder og 1 tillitsvalgt. Alle 
ansettelser skal drøftes i ledergruppen.  

2. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

2. februar 
2001 

Utlysning av stillinger som virksomhetsledere og ledere av 
stabsavdelingene.  

Saker til styringsgruppens møte 1. mars 

2001 

Prosjektgruppen 14. februar 

2001 

Sakene drøftes. 

Virksomhets- og stabslederstillinger - 
søknadsfrist  

Rådmannens 
ledergruppe/intervjulag 

16. februar 
2001 

Ansettelsene skal være klare seinest 1. april.  

3. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

20. februar 
2001 

Det informeres om søkere til stabs- og 
virksomhetslederstillingene.  

Felles arbeidsmiljøutvalg for Ramnes og 

Våle kommuner 

Styringsgruppen 1. mars 2001 Det opprettes felles arbeidsmiljøutvalg f.o.m. 1. april 2001 

Politisk plangruppe for administrasjons- og 
servicebygg 

Styringsgruppen 1. mars 2001 En politisk plangruppe nedsattes. De tillitsvalgte kan 
oppnevner 1 repr. med møte- og talerett.. 

Reglement for folkevalgte organer, 
herunder delegasjon 

Styringsgruppen 1. mars 2001 2. utkast til reglement drøftes.  
Deler av reglementet vedtas.  

Kommunevåpen for Re kommune Styringsgruppen 1. mars 2001 Det vedtas at Res kommunevåpen skal være i grønt med 

gull liljehaspel. Endelig ut forming delegeres til 
kommunevåpenkomiteen.  
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4. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 

Redaktør 

6. mars 2001 Det informeres bl.a. om: 

 Felles arbeidsmiljøutvalg 

 Hjemme PC-ordning 

 Bedriftshelsetjeneste 

 Interne telefonnummer 

Samling med dagens virksomhetsledere og 

tillitsvalgte. 

Rådmannens ledergruppe 14. mars 2001 Høringsmøte vedr. personalpolitiske retningslinjer for Re 

kommune. 

Virksomhets- og stabsledere  Rådmannens ledergruppe 22. mars 2001 Virksomhets- og stabsledere ansettes. 

5. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

22. mars 2001 Det informeres om ansettelse av nye virksomhets- og 
stabsledere.  

6. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

29. mars 2001 Det informeres bl.a. om: 

 Nye virksomhetsledere og overgangsordninger 

 Ledige stillinger i administrasjonen 

 Felles arbeidstid fom 1. april 2001 

 Arbeidet me nytt kommunehus  

 Personalfester 

 Birkebeinerrennet 
Personalpolitiske retningslinjer Rådmannens ledergruppe 30. mars 2001 Høringsfrist 

Overgangsordninger ved ansettelser av 

virksomhetsledere - informasjon 

Rådmannens ledergruppe 1. april  2001 Informasjon til alle ansatte om virksomhetsstruktur og 

ansettelser. Overgangsordning vedr. myndighet og fullmakter 
gjelder fram til 17. april.  

Virksomhetsledersamling Rådmannens ledergruppe 4. april 2001 Første samling med nye virksomhets- og stabsledere. 
Hovedtema er veier videre – videre arbeid med organisering 

i egen virksomhet. 

Virksomhetsledersamlingene – deltakelse 
fra medlemmene i partsammensatt utvalg 
og administrasjonsutvalget  

Prosjektgruppen 5. april 2001 Medlemmene i partsammensattutvalg og 
administrasjonsutvalget inviteres til 
virksomhetsledersamlingene.  

Saker til styringsgruppens møte 19. – 20. 

april 2001 

Prosjektgruppen 5. april 2001 Sakene drøftes. 
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Saker til kommunestyrenes møter 25. og 

26. april 2001 

Prosjektgruppen 5. april 2001 Sakene drøftes. 

7. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

9. april 2001 Det informeres bla. om nedsettelse av og mandat for 
arbeidsgruppen med ansvar for lokalisering.  

Fornyelse av offentlig sektor – nye 
rammebetingelser for kommunesektoren 

 
Evaluering av kommunesammenslåingen 
mellom Ramnes og Våle, foreløpige 

resultater 

Styringsgruppen 19.- 20.april 
2001 

Innledninger ved eksp.sjef Eivind Dale, KRD, og repr. fra 
Telemarkforskning 

Regional tilknytning til A-etat – melding Styringsgruppen 20. april 2001 Meldingen tas til orientering. Re kommune knyttes til formelt 
samarbeid med Tønsberg A-etat.  

Ramnes og Våle kulturskole Styringsgruppen 20. april 2001 Navnet endres til Re kulturskole f.o.m. 1. august 2001.  

Reglement fot folkevalgte organer og 
delegasjon i Re kommune 

Styringsgruppen 20. april 2001 Saken ble drøftet. 

Oppfølging av kommunestyrets 

budsjettvedtak – Budsjett 
2001/Økonomiplan 2002 - 2004 

Styringsgruppen 20. april 2001 Nødvendige oppfølgingsvedtak gjøres. 

Åpning av Re kommune Styringsgruppen 20. april 2001 Ordførerne og varaordførerne blir medlemmer av 
åpningskomiteen.  

8. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 

Redaktør 

27. april 2001 Det informeres bl.a. om: 

 Administrativ organisering 

 Personalpolitiske spilleregler 

 Re kulturskole 

 IKT-løsninger 

Virksomhetsledersamling Rådmannens ledergruppe 3. – 4. mai 

2001 

Samling for nye virksomhets- og stabsledere.  

9. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

15. mai 2001 Det informeres om arbeidet med lokalisering 

Personalpolitiske retningslinjer for Re 
kommune 

Styringsgruppen 22. mai 2001 Personalpolitiske retningslinjer vedtas. 

Reglement for folkevalgte organer og 

delegasjon i Re kommune 

Styringsgruppen 22. mai 2001 Reglementet for folkevalgte organer gjøres gjeldene fra 

kommende kommunestyreperiode og evalueres i forkant av 
kommunestyreperioden 2004 – 2007.  
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Valg av legevakttilknytning for Re 

kommune 

Styringsgruppen 22. mai 2001 Det anbefales at Re kommune knytter seg til Tønsberg 

legevaktsentral. 

Lønnssystem for Re kommune Prosjektgruppen 22. mai 2001 Valg av økonomi- og lønnssystem godkjennes.  

Kompetanseutviklingsfond Prosjektgruppen 22. mai 2001 I prosjektbudsjettet er det avsatt kr. 300 000 til 
kompetanseutviklingsfond. Midlene kan tildeles personer 
som har  fått endrede arbeidsoppgaver, enten ut ifra ny 

stilling og7eller funksjonsfordeling i organisasjonen. Midlene 
kan benyttes til felles opplæring og/eller til opplæring av 
enkeltpersoner. Rådmannens ledergruppe vurderer hvilke 

fellestiltak det er behov for. Midlene deles ut i to omganger: 
1. oktober 2001 og 2. februar 2002. Enkeltpersoner og 
virksomheter/stabsorganisasjoner kan søke.  

Informasjon sendes ut gjennom informasjonsavisen.  

Vurdering av bemanningen i 
virksomheten/stabsavdelingene 

Prosjektgruppen 22. mai 2001 Virksomheter- og stabsavdelinger bes om å foreta en 
vurdering av  bemanningen av 
virksomhetene/stabsavdelingene. Særlig er det viktig å 

vurdere stiller som ligger i grenselandet mellom flere 
virksomheter/stabsavdelinger. Evt. behov for endringer 
meldes kommunalsjef innen 1. september.  

10. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 

Redaktør 

23. mai 2001 Det informeres bl.a. om: 

 Kompetanseutviklingsmidler 

 Vurdering av bemanningen av virksomhetene og 
stabsavdelingene 

 Valg av lønns- og personalsystem 

 Utredning om kjøkkendrift  

 Personalfest 

Saker til styringsgruppens møte 26. juni 
2001 

Prosjektgruppen 14. juni 2001 Sakene drøftes. 

Samlokalisering av stab og virksomheter – 
innstilling 

Prosjektgruppen 14. juni 2001 Forslag til samlokalisering av stab og virksomheter legges 
fram. 

Utlysning av stillinger Prosjektgruppen 14. juni 2001 Tillitsvalgte etterlyste rutiner for utlysing av stillinger. Det 

innskjerpes at virksomhets- og stabsledere skal kontakte 
tillitsvalgte ved utlysning av stillinger.  
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11. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 

Redaktør 

15. juni 2001 Det informeres bl.a. om: 

 Lokalisering va virksomheter og stabsavdelinger 

 Budsjett 2002 

 Personalpolitiske retningslinjer 

 Saker til politisk behandling 

Informasjonsplan – melding Styringsgruppen 26. juni  2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 

Våle vedtar forslag til informasjonsplan vedtas.  

Framdriftsplan – budsjett 2002 og 
økonomiplan 2002 – 2005 Re kommune 

Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle vedtar framdriftsplanen.  

Regnskapsrapport 1. tertial 2001, inkl. 
budsjettjusteringer 

Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle vedtar forslag til tertialrapport..  

Strategi for Re kommunes finansforvaltning 

av frigjort kapital.  

Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 

Våle vedtar forslag til strategi.  

Forprosjekt for Idrettshall i Våle Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle tar forprosjektet til etterretning og vedtar bygging av 
fullverdi hall. 

De tillitsvalgte deltok ikke i voteringen.  

Etablering av forsterket skole/forsterket 
enhet i Re kommune 

Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle oppretter forsterket skole/forsterket enhet på Kirkevoll 
skole. 

Lindestad barnehage – kjøp av tomt og 

garanti for lån 

Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyret i Ramnes 

kommune å slutte seg til administrasjonens innstilling. 

Etablering av omsorgsboliger i Spania Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler at kommunestyret i Ramnes 
kommune å slutte seg til administrasjonens innstilling. 
De tillitsvalgte deltok ikke i voteringen. 

Framtidig kjøkkendrift i Re kommune Styringsgruppen 26. juni 2001 Styringsgruppen anbefaler kommunestyrene å utsette 

realitetsbehandlingen av saken.  
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Saker til styringsgruppens møte 29. august 

2001 

Prosjektgruppen 15. august 

2001 

Sakene drøftes. 

Organisering i virksomhetene Prosjektgruppen 15. august 
2001 

Det understrekes at tillitsvalgte må tas med i prosessen når 
det gjelder bemanning i virksomhetene.  

12. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

24. august 
2001 

Det informeres bl.a. om: 

 Foreløpige planer for åpningen av den nye kommunen 

 Åpent møte om kommunehus  

 Lokalisering 

 Oppfølgingen av personalpolitiske retningslinjer 

 Lokale lønnsforhandlinger 

 Designhåndbok  

 Revy og personalfest 

 Kulturslepp 2001 

Ny brannordning for Re kommune – avtale 
om felles brannvernregion med 
Holmestrand kommune 

Styringsgruppen 29. august 
2001 

Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle inngår brannvernsamarbeid  med Holmestrand.  

Tilknytning til distriktspsykiatrisk senter – 

melding 

Styringsgruppen 29. august 

2001 

Meldingen tas til orientering.  

Navn på ny barneskole på Revetal  Styringsgruppen 29. august 
2001 

Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle vedtar at den barneskolen får navnet Røråstoppen 
skole. 

De tillitsvalgte deltok ikke i avstemningen.  

Redusert forelderbetaling i barnehagene.  Styringsgruppen 29. august 
2001 

Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle slutter seg til administrasjonens innstilling.  
De tillitsvalgte deltok ikke i avstemningen.  

Søknad om åpnning av vinmonopolutsalg i 

Re kommune 

Styringsgruppen 29. august 

2001 

Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 

Våle slutter seg til administrasjonens innstilling.  
De tillitsvalgte deltok ikke i avstemningen.  

Reglement for finansforvaltning – Re 
kommune 

Styringsgruppen 29. august 
2001 

Styringsgruppen anbefaler at kommunestyrene i Ramnes og 
Våle slutter seg til administrasjonens endrede forslag.  

De tillitsvalgte deltok ikke i avstemningen.  

Boligsosial handlingsplan Styringsgruppen 29. august 
2001 

Re kommune utarbeider boligsosial handlingsplan i 
samarbeid med Holmestrand og Stokke kommuner.  

Kompetanseutviklingsfond Rådmannens ledergruppe 1. september 
2001 

Søknadsfrist, første runde 
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13. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 

Redaktør 

12. september 

2001 

Det informeres om resultatene fra kommunevalget.  

14. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 
 

15. september 
2001 

Det informeres bl.a. om: 

 Forprosjekt Kommunehus  

 Opplegg og søknadsfrist for tildeling av 
kompetanseutviklingsmidler 

 Sentrale politiske vedtak  

 Ordførervalget  

Revetal barneskole – videre framdrift  Styringsgruppen 19. september 
2001 

Administrasjonens innstilling vedtas. 

Bosetting av flyktninger i Re kommune Styringsgruppen 19. september 

2001 

Administrasjonens innstiling vedtas. 

Reglement for eldreråd.  Styringsgruppen 19. september 
2001 

Forslag til reglement godkjennes. 

Valgnemnd for Re kommune Styringsgruppen 19. september 
2001 

Det opprettes valgnemnd for Re kommune.  

Deltakelse i bygging av omsorgsboliger i 

Spania 

Styringsgruppen 19. september 

2001 

Administrasjonens innstilling vedtas. 

Virksomhetsledersamling Rådmannens ledergruppe 19. september 
2001 

 

Intern organisering av virksomheter og 
stabsavdelinger 

Virksomhets- og stabsleder 1. oktober 
2001 

Den interne organiseringen avsluttes. 

Lokalisering av stab og virksomheter – 

flytteplaner/ framdrift  

Prosjektgruppen og egne 

arbeidsgrupper 

1. oktober 

2001 

Framdrift vedr. flytting og samlokalisering legges fram. 

15. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

2. oktober 
2001 

Informasjon om opplegg for flyttesjauen i 29. - 31. oktober.  

Kulturslepp 2001 Kulturvirksomheten 23. september 
– 4. november 

2001 

En rekke kulturarrangementer ble gjennomført flere steder i 
kommunen, herunder revy, åpne verksteder og kunstutstilling 

på Brårsenteret, ungdomskonsert/disco, konsert med Ole 
Paus, seriekamp i håndball og familiekonsert i Ramnes kirke. 

Ansattrevy – premiere og fest for ansatte Revygruppa 19. oktober 
2001 

Lukket forestilling med påfølgende fest for ansatte.  

Lokale lønnsforhandlinger Rådmannens ledergruppe Oktober Felles, lokale lønnsforhandlinger gjennomføres. 
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Åpen revyforestilling  Revygruppa 20. oktober 

2001 

Åpen forestilling for ansatte og innbyggere.  

16. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 
Redaktør 

23. oktober 
2001 

Det informeres bla. om:  

 De siste forberedelsene til og gjennomføringen av 
flyttesjauen.  

 Sammensetning av nytt formannskap og nye 
hovedutvalg 

 Organisatoriske endringer : Bl.a. blir 
organisasjonsavdelingen servicekontor og egen 

virksomhet. Personaloppgavene legges til 
økonomiavdelingen. 

 Endelige navn på virksomheter og stabsavdelinger.  

Flytting  - samlokalisering Rådmannens ledergruppe 29. – 31. 

oktober 2001 

Flytting til nye lokaler gjennomføres.  

Virksomhetsledersamling Rådmannens ledergruppe 8. – 9. 
november 
2001 

 

17. interne info-avis til alle ansatte Rådmann 

Redaktør 

29. november 

2001 

Det informeres bl.a. om: 

 Budsjett 2002/økonomiplan 2002 - 2005 

 Endringer i arbeidstida fra og med januar 2002, herunder 
gradvis innføring av betalt spisepause 

 Opplegg for felles annonsering i Tønsbergs Blad hver 

14. dag. 

 Ny brukerhåndbok for saksbehandling til politiske utvalg  

 Evaluering av flyttesjauen 

Offisiell åpning Re kommune Egen arbeidsgruppe av ordførere 
og varaordførere i de gamle 

kommunene 

9. – 10. januar 
2002 

Offisiell åpning og faglig seminar.  

 


