PROSJEKT NYE MOSS KOMMUNE
REFERAT FRA MØTE I REFERANSEGRUPPE MED
KOMMUNALSJEFENE I MOSS OG RYGGE
Dato: 14.03. 2017, Tid 08:30
Tilstede: Bente Hedum – BH, Åsmund Rådahl - ÅR, Ivar Nævra - IN, Are Hammervold Solvang - AHS, Thomas
Meyer - TM, Gro Gustavsen GG, Siri Bækkevold - SB, Heidi Slensvik - HS, Therese Evensen – TE
Kommuneplanleggerne Vibeke Arnesen (Moss) og Charlotte Aune Bryne (Rygge) var til stede på første sak.

Forfall: Bjørn Olavesen – BO, Jens Terkelsen –JT, Gorm Gulleberg – GG og Rolf Klokkerud – RJK.
Innkalling og saksliste godkjent.
SAK

KONKLUSJON/HVA VIDERE

1. Kommuneplanarbeidet
v/ kommuneplanleggerne

Kommuneplan (v/ kommuneplanleggere fra Moss og Rygge)

Kommuneplanleggerne informerte om framdriften i arbeidet og
viste til innhenting av befolkningsprognoser som tar utgangspunkt i
skolekretsene. Moss har tidligere ikke hentet utfra skolekrets, men
det har Rygge. Det vil bli lagt stor vekt på medvirkning i
kommuneplanarbeidet og det ses på ulike måter å kjøre
medvirkningsprosesser på. I den sammenheng ble det understreket
at hva angikk arealdelen er det viktig å få med andre enn
grunneierne som vanligvis er de som engasjerer seg i denne type
arbeid. Det kom også fram at man ønsker å benytte
kommuneplanarbeidet til en visjonsprosess, noe som også kan
motivere til medvirkning. I den sammenheng bør man vurdere å
engasjere ekstern bistand for å kjøre prosessene. Prosjektledere vil
ta et møte med de to ordførerne for å forankre en eventuell
visjonsprosess.
Det ble også understreket betydningen av å kommunisere (i
saksframstillingene til tre ulike politiske arenaer) at planprogrammet
er på et overordnet plan og at medvirkningsarenaene vil bli
ytterligere konkretisert.
Planprogrammet for kommuneplanen har skrivefrist 15.mai.
Det vil også bli utarbeidet en levekårsplan og i den forbindelse må
det gjøres en levekårskartlegging.
Prosjektleder understreket at det var viktig å gå opp grensegangen
mellom kommuneplanen og levekårsplanen. Det vil bli et møte
mellom rådmennene og plangruppa for å se på dette. Arbeidet med
de to planene må skje parallelt og levekårsplanen kan ses på et
delprosjekt innunder kommuneplanarbeidet. Det ble videre
informert om at Moss kommune stiller med en ressurs som
delprosjektleder for levekårsplanen.

ANSVAR
IN/
komplan
gruppa

Det ble også påpekt behovet for å avgrense levekårsplanen i forhold
til omsorgsplan, boligsosialplan etc.
Kommuneplanleggerne vil delta på neste møte i referansegruppa.
2. Organisasjonsplan og
videre framdrift

Organisasjonsplan – Videre fremdrift

Prosjektleder informerte fra møte i midlertidig fellesnemnd 4.april
og videre prosess knyttet til administrativ og politisk organisering.
Administrativ organisering: 26.april vil arbeidsutvalget
førstegangsbehandle innspillene til utkastet til administrativ
organisering (frist for innspill 20.april).
Alle innspill blir lagt ut på nyemoss.no i løpet av fredag 21.april.
Det ble understreket fra prosjektleder viktigheten av at lederne
videreformidlet ønske om å få fram mest mulig innspill. I den
forbindelse viste Rygge til at de ville ha et fellesmøte mellom
kommunalsjefene og deres ledergrupper for å få innspill.
Prosjektgruppa vil fortsette diskusjonen om administrativ
organisering (basert på høringsinnspillene og diskusjonen i
arbeidsutvalget) 2.mai. Videre vil den administrative gruppa
diskutere dette 9.mai.
Politisk organisering: 19.mai vil arbeidsutvalget behandle innspillene
som har kommet til politisk organisering (frist 11.mai) og vil i samme
møte innstille både på administrativ organisering og politisk
organisering til fellesnemndas juni møte
Skyggebudsjett: Moss og Rygge vil sette i gang arbeidet med å
utforme skyggebudsjett til de to eksisterende kommunene, for den
nye kommunen.
Oppnevning av ordinær fellesnemnd: (Mitt: dette pkt. er skrevet
etter at Ivar hadde møte med fylkesmannen 20.april. På møtet i
referansegruppa ble det vist til dette møtet som skulle gi klarhet i
videre prosess med utnevning av ordinær fellesnemnd).
Stortingsproposisjonen (som er det formelle grunnlaget for å bygge
nye Moss kommune) vil bli behandlet i Stortinget 8.juni. Planlagt
junimøte i midlertidig fellesnemnd flyttes til etter denne
behandlingen. Samme dag, men i forkant av dette møtet samles
begge kommunestyrene i et drøftingsmøte med Fylkesmannen.
Deretter må de to kommunestyrene formelt og hver for seg vedta ny
kommune og oppnevne ordinær fellesnemnd. Etter det er gjort
settes møtet i fellesnemnda.
Det ble fra prosjektleder også understreket viktigheten av at
ordinær fellesnemnd så fort den er oppnevnt, også fatter vedtak om
videre delegering til prosjektleder/rådmann.
Organisasjonsplanen og fremdriftsplan: Det ble distribuert et
arbeidsutkast til videre framdrift av prosjektet – fase 2 fra august
2017 til sommeren 2018. Det ble understreket at planene som er
lagt for fase 2 er avhengig av tilsetting av prosjektleder/rådmann i
fase 1. Planen vil bli lagt ut på nyemoss.no og er å anse som et
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levende dokument som vil bli jevnlig oppdatert.
Prosjektleder informerte om at det vil bli anskaffet et
prosjektstyringsverktøy f.o.m sommeren 2017.
Møte med Moss kommunale pensjonskasse: 5.mai 0900-1130.
Therese sender ut program.
Felles ledersamling 4.mai: Programmet er straks ferdig og vil bli
sendt ut. Tidsrammen er 1000-1500 og samlingen vil bli holdt på
Verket scene i Moss.
ROS-analyse av prosjektet: Vil gjennomføres av prosjektgruppa
sammen med Stein Kåre Ulvestad (Rygge) og Finn Kaldheim (Moss)

4. Eventuelt

21..04.17. Therese Evensen
Ref.

Prosjektet tar en gjennomgang av møteinnkallinger og datoer og
sørger for at alle er innkalt/informert til riktige møter.
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