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1. Agenda fellesnemnda
- I reglementet for fellesnemnda legger vi til noen opplysninger knyttet til godtgjøring.
Reglementet må også til behandling i by- og kommunestyret.
- Når det gjelder uttalelse til fylkesmannen, så vil denne vurdere lovligheten, ikke selve
innholdet i budsjettene
- Økonomiske handlingsregler – Ordførerne argumenterte for at hovedfokus må være
intensjoner for budsjettarbeidet i Moss og Rygge for 2019. Det vil i denne saken være
behov for å sammenstille økonomien i Moss og Rygge og gi en presentasjon av dette.
Saken må opp i by- og kommunestyret etter at fellesnemndas innstilling foreligger.
- Punktet om eiendomsskatt må utsettes til neste møte i fellesnemnda
- IKT- brukerundersøkelse: på bakgrunn av resultatene vil man vurdere hvilken anskaffelse
man skal gå for når det gjelder å utvikle en helhetlig plattform for IT-systemer
- Arbeidsgiverpolitikk: HR- ansvarlig i prosjektet presenterte en tidsplan for arbeidet. En
prioritert oppgave vil være å utarbeide en felles arbeidsgiverstrategi og beslutte
ledernivå 3. Dette vil være viktig for å skape ro i organisasjonen. Lønnspolitikk vil også
være et viktig område å se på – dette vil være et arbeid som Moss og Rygge sammen må
engasjere seg i.
2. Kontorplassering
Det vil være viktig å komme raskt i gang med å avgjøre hvor de ulike funksjonene skal sitte.
Alle ansatte i administrasjonen må være forberedt på å flytte- minst én gang. Før man velger
å starte opp samlokalisering av funksjoner, må tillitsvalgte og hovedverneombud involveres.
Vi vurderer nå hvor prosjektorganisasjonen skal sitte og det vurderes også behov for
bufferlokaler som kan brukes i den store flytteprosessen.
Det vil settes ned en arbeidsgruppe som skal se på helheten og fremme forslag. MK Eiendom
har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke arealer man disponerer i Moss og Rygge.

3. Studietur
Prosjektleder orienterte kort om studieturen og det faglige programmet. Som et supplement
til kommunekompasset, ble det fremmet et forslag om å utarbeide en helhetlig Kostraanalyse som går i dybden på de to kommunene. Dette vil også være nyttig informasjon til de
nye kommunalsjefene.
Når det gjelder fellesnemndas møte med valg av medlemmer til PSU, så er det viktig å
kunngjøre møtet i forkant med saksliste, og vedtaket må legges ut like i etterkant. Møtet bør
streames live fra Stockholm. Programkoordinator følger opp dette.
4. AU
Det er AU som innstiller til fellesnemnda når det gjelder de politiske delprosjektene. De
politiske delprosjektene rapporterer på status i hvert AU-møte. Det er viktig at de politiske
delprosjektenes medlemmer har tilgang på den samme informasjonen til enhver tid.
5. Ledersamling
Den 8. mars vil det være en felles ledersamling på Verket. Samlingen vil være felles for alle
ledere i Moss og Rygge – og det vil bli lagt opp til samhandling på tvers av fagområder.
Program sendes ut om ikke alt for lenge. Det vil forhåpentligvis være en presentasjon av den
nye ledergruppen på samlingen.
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