
Arbeid med intensjonsplanen 

Notat til felles forhandlingsutvalg 

Fra Arild S Stana, KS-Konsulent as 

Dato: 21.12.15 

 

Notatet inneholder datoer for møter, tidspunkt for behandling av ulike tema, mulige overskrifter/tema i intensjonsdokument og prinsipp og utfordringer for 

hvert tema. Temaene bygger på overskrifter i andre intensjonsplaner. Nye overskrifter/tema eller omformuleringer er riktig å vurdere underveis.    

Notatet er laget til forberedelse til første forhandlingsmøte, og som arbeidsdokument i forhandlingene. Notatet vil bli brukt fortløpende for å samle 

avgjørelser og vurderinger. Selv om mange forhold blir avklart underveis, så er det riktig å ha en felles forståelse av at ikke noe i dokumentet er ferdig før alt 

er ferdig. Dette gir grunnlag for drøftinger og forankring i egen kommune mellom møtene. Samtidig kan nye formuleringer skape behov for 

omformuleringer.  

 

Arbeidet med intensjonsplan er et formelt arbeid for å komme fram til omforente løsninger og å utarbeide dokumentet. Samtidig er dette er prosessuelt 

arbeid der det å bli kjent med hverandres synspunkter og valgmuligheter og å vise raushet og klokskap er en del av prosessen. Dette øker ofte eierskapet til 

felles løsninger.   

 

Møteplan felles forhandlingsutvalg:  

Møte 1: 07.- 08.01. – Årdal (lunsj kl. 12.00 – lunsj kl. 13.00) 

Møte 2: 15.1. -   

Møte 3: 20.1. - 

Møte 4: 1.2.2016 - 

  

Forslag til arbeid med intensjonsplanen i møtene.  

Møte  Dato Tema Prinsipp – utfordringer Kommentar 

4  Innledning   

1 og 4  Intensjon   



1  Felles forutsetninger   

1  Mål for den nye kommunen   

1 og 2  Enkeltbestemmelser 
Kommunenavn 

Hva er et godt kommunenavn?  
Hvilke «interne» og «eksterne» funksjoner skal navnet ha? 

Kommuneloven § 3. 
Se rundskriv til inndelingsloven H-10/15. 

3  Enkeltbestemmelser 
Kommunevåpen 

  

1, 2, 3 
og 4 

 Enkeltbestemmelser 
Andre momenter? 

  

1  Enkeltbestemmelser 
Kommunesenter 

Hva ønsker vi med et kommunesenter? 
Mer enn lokalisering av ordfører, rådmann og 
kommunalsjefer?  

 

1  Enkeltbestemmelser 
Lokalisering av tjenester 

Funksjonsfordeling til eksisterende rådhus/kommunehus 
 

 

1  Politisk organisering Formannskapsmodell eller parlamentarisk modell 
Medlemmer i kommunestyret  
Medlemmer i formannskapet 
Hovedutvalg/utvalg eller komiteer 
Lokaldemokratiske modeller  

Formannskapsmodell er naturlig å velge. 
Kommunelovens § 7 
 
Presentasjon av mulige løsninger og 
erfaringer. 

3  Administrativ organisering Stedbundne og ikke stedbundne tjenester Presentasjon av ulike modeller; jfr. 
Telemarksforsknings rapport 

1  Konsekvenser for ansatt  Arbeidsmiljøloven 
Juridisk en virksomhetsoverdragelse. 

3  Økonomi   

1, 3 og 
4 

 Særskilt satsing  Hvilke særskilte satsinger ønsker kommunene å bruke enn 
kommunesammenslåing til? 

 

2  Tjenestetilbudet  
Barnehager 

  

2  Tjenestetilbudet  
Skoler 

  

2  Tjenestetilbudet  
Pleie og omsorg 

  

2  Tjenestetilbudet  
Tekniske tjenester 

  



2  Tjenestetilbudet  
Landbruksforvaltning 

  

2  Tjenestetilbudet  
Kultur 

  

2  Tjenestetilbudet  
Helse- og sosialtjenester 

  

1  Tjenestetilbudet  
Servicetorg 

  

3  Interkommunalt samarbeid  Hva skal være prinsippet for interkommunalt samarbeid i 
den nye kommunen? 

Hvilke skal oppløses?  
Hvilke må en eller flere kommuner trekke 
seg ut av?  
Er det andre samarbeid som må 
vurderes? 

1 og 3  Samfunnsutvikling  Her følger vi opp arbeidet fra felles 
formannskapsmøte 30.10. 

3  Regionalt samarbeid Nåværende regionråd: behov og ønsker om endringer ved 
ny kommune? 
Forholdet til samarbeidsparter  

 

3  Eierskap i selskaper   

3  Økonomiske forhold   

4  Kirkelig fellesråd  Invitere de til synspunkter. Hva mener 
der er viktige forhold ved en ny 
kommune? 

3  Gjennomføring av 
kommunesammenslutning 

  

2,3 og 
4 

 Innbyggerhøring Folkeavstemning - tidspunkt 
Tidspunkt og spørsmål i innbyggerundersøkelse? 

Folkeavstemning må vedtas i 
kommunestyrene, og må følge 
lovbestemmelser om gjennomføring av 
valg.  
Viktig å avklare hva det skal stemmes 
over; hvordan formulere dette.  

4  Videre prosess   

 


