Notat

Reglement for fellesnemnda
I henhold til inndelingsloven skal fellesnemnda ta hånd om det forberedende arbeidet med
økonomiplan og budsjett for 2020 – det første driftsåret etter iverksettelse av
sammenslåingen – og avgi uttalelse til departementet om fylkeskommunenes budsjetter og
økonomiplaner.
Etter fylkestingsvalget i 2019 skal fellesnemndas leder innkalle til konstituerende
fylkestingsmøte innen 1.11.2019. Fellesnemndas funksjonstid varer frem til det nye
fylkestinget er konstituert. Det nye fylkestinget skal vedta den nye fylkeskommunens budsjett
innen 31.12.2019.
For øvrig vedtar fylkestingene følgende reglement for fellesnemnda:
Konstituering
Fellesnemnda konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder.
Fullmakter
Fellesnemnda











avklarer alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen og forhold
knyttet til etableringen av en ny fylkeskommune
har innstillingsrett i saker som vedkommer sammenslåingsprosessen og som er av
en slik art at de må behandles i et eller begge fylkesting
kan inngå avtaler på vegne av den nye fylkeskommunen
forbereder nærmere utforming av hovedmodell for politisk organisering og politiske
reglementer i den nye fylkeskommunen
ser til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/bestemmelse i
forhold som gjelder sammenslåingen blir ivaretatt
godkjenner budsjettet for sammenslåingsprosessen
kan inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelsen i interkommunalt samarbeid
om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for
kontrollutvalgssekretariatet. Slike vedtak skal skje med bakgrunn i innstilling fra
kontrollutvalgene
tar ansvar for informasjonsarbeid i forbindelse med etableringen av en ny
fylkeskommune
kan videredelegere myndighet til prosjektleder

Partssammensatt utvalg (PSU)
Arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen (PSU)
skal velges av og blant fellesnemndas medlemmer.
Arbeidsutvalg
Fellesnemnda kan opprette et arbeidsutvalg. Medlemmer og varamedlemmer til
arbeidsutvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer. Fellesnemnda kan gi
arbeidsutvalget myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av
prinsipiell karakter.
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Prosjektleder
Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Prosjektleder kan
også ansettes som fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen. Prosjektleder har møte- og
talerett i fellesnemnda. Fellesnemnda kan videredelegere myndighet til prosjektleder.
Godtgjørelser
Det utarbeides et reglement for godtgjørelse til fellesnemndas medlemmer, som vedtas av
de to fylkestingene.
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